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http://educopedia2010.blogspot.com/
1º Informativo da Educopédia-Jan/2012: Se ensinarmos hoje como ensinávamos 
ontem, roubaremos um pedaço dofuturo de nossas criançasJohn DeweyPrezado(a) 
Diretor(a), Prezado(a) Professor(a),Temos a alegria de começarum novo ano dando 
as boas-vindas a todos que fazem parte da maior redemunicipal de educação da 
América Latina com a certeza de que será um ano de boasnovidades e muitas 
alegrias. Estamos reavaliando o que já alcançamos ecolocando em prática o que 
planejamos para 2012. As novas tecnologias educacionaisjá fazem parte do 
cotidiano da nossa rede e nossa missão é contribuir para aefetiva implantação 
desses recursos no projeto político pedagógico de cadaescola e no planejamento 
de cada professor. Esperamos que as ferramentas sirvampara que nossas aulas 
estejam cada vez mais interessantes, dinâmicas e eficazes.Façamos uma 
rápidaretrospectiva de nossas ações em 2011:üInstalação dos Kits Educopédia nas 
salas do 2º segmentoüCapacitações: oSemana de Capacitação emfevereirooJulho - 
ProfessoresoAgosto - GestoresüEncontros com os professores e alunos embaixadores
da EducopédiaüPrêmio RioEducaüSeleção de novos educopedistasüFormação continuada
dos educopedistasüTrocas com mais de 6 mil seguidores nas redes sociaisEm 2012, 
a Educopédiachegará às salas de aula do 1º segmento, sendo utilizada inclusive 
nas turmasde alfabetização. Falando nisso, o nosso piloto do Pé de Vento foi um 
sucesso. üNova versão da Educopédia, com novos recursos de 
acessibilidade,Educoteca, Máquina de Testes e EducomundoüDentre nossas futuras 
ações, destacamos abaixo as principais:üKits Educopédia nas salas do 1º 
segmentoüUtilização do Pé de Vento em todas as turmas de alfabetização[FOTO]
üTransformação 3.0 - formação continuada para a apropriação das 
novastecnologiasüAções da semana de capacitaçãoüRemodelagem do trabalho dos 
embaixadoresTodo o nosso trabalho ésempre colaborativo. A Educopédia e todas as 
nossas ações serão tão melhoresquanto maior for o envolvimento e a participação 
da rede. Sabemos que jádespontamos como uma das redes mais inovadoras no Brasil 
e, mesmo com aconsciência de todos os obstáculos que precisamos superar, somos 
resilientes eseguiremos com confiança na direção do nosso maior sonho: oferecer 
educação dequalidade e um futuro muito melhor para todas as crianças e jovens da
cidademaravilhosa.Contem sempre conosco!Equipe Educopédia _ E/SUBTE
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120 livros acadêmicos para download gratuito

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://noticias.universia.com.br
120 livros acadêmicos para download gratuito
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2012 inicia com  pancadas de chuva em todo Sudeste
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http://defesacivilporciuncula.blogspot.com/
2012 inicia com  pancadas de chuva em todo Sudeste: [FOTO]
Áreas de instabilidade se intensificam sobre Minas Gerais, Espírito Santo, Rio 
de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, onde ocorrem várias 
pancadas de chuva, de acordo com informações da Climatempo. Novas áreas de 
instabilidade que estão em formação sobre o Paraguai devem se deslocar evoluindo
para um sistema de baixa pressão em alto mar ao largo da costa paulista. Este 
sistema ajuda a deixar o tempo mais carregado sobre o interior do Rio de 
Janeiro, sobre Minas e no Espírito Santo. No domingo há risco de chuva volumosa 
nestas áreas. Massa de ar seco deixa tempo firme na maior parte do Nordeste; 
confira a previsão do tempo por região:SudesteNo primeiro dia de 2012, as áreas 
de instabilidade se intensificam no Sudeste. O sol aparece entre muitas nuvens e
há previsão de chuva no decorrer do dia em São Paulo, no sul do Rio de Janeiro. 
Nas demais áreas, o tempo fica fechado com previsão de chuva no decorrer do dia.
A chuva pode ser de forte intensidade na Grande Belo Horizonte e no Alto do São 
Francisco em Minas.SulO sol brilha forte, faz calor à tarde e não chove no sul 
do Rio Grande do Sul. Já no nordeste gaúcho, no leste e no sul de Santa 
Catarina, no leste e no norte do Paraná, o sol aparece entre muitas nuvens e há 
previsão de chuva no decorrer do dia. Nas demais áreas, o sol aparece e ocorrem 
pancadas de chuva a partir da tarde.Centro-OesteO tempo fica fechado com risco 
de chuva moderada no Distrito Federal, em Goiás, na capital e no centro-norte do
Mato Grosso do Sul e no sudeste de Mato Grosso. No extremo sul sulmatogrossense,
o dia é de sol e pancadas de chuva à tarde. Em todas as demais áreas do 
Centro-Oeste do Brasil, o céu continua com muitas nuvens e também chove a 
qualquer hora do dia, mas ocorrem períodos com sol.NorteO sol ainda brilha mais 
forte no Amapá, em Roraima e no norte do Pará e do Amazonas, mas ainda ocorrem 
algumas pancadas de chuva a partir da tarde. A situação também não muda nas 
demais áreas do Norte. O sol aparece sempre entre muitas nuvens e chove a 
qualquer hora do dia.NordesteO tempo fica chuvoso no sul da Bahia e no Planalto 
da Conquista. Na região de Ilhéus e no oeste baiano, o sol aparece entre muitas 
nuvens e há previsão de chuva no decorrer do dia. Já no nordeste baiano, e de 
Sergipe ao oeste do Rio Grande do Norte, o dia é de sol forte e sem previsão de 
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chuva. Nas demais áreas, o dia é de sol e pancadas de chuva rápidas a qualquer 
hora.FONTE 
http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI5539281-EI8139,00.html
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2012 - ZILKA
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(título desconhecido): INICIAMOS O ANO DE 2012 COM MUITA MOTIVAÇÃO E ALEGRIA. EM
BREVE REINICIAREMOS NOSSAS ATIVIDADES E POR ISSO ESTAMOS ARRUMANDO TODA A CRECHE
PARA RECEBER COM MUITO CARINHO NOSSAS CRIANÇAS. QUEREMOS QUE ELAS ENCONTREM UM 
AMBIENTE PRAZEROSO E ACOLHEDOR.ESTAMOS TAMBÉM ORGANIZANDO E PLANEJANDO NOSSAS 
REUNIÕES PEDAGÓGICAS QUE ACONTECERÃO NA PRIMEIRA SEMANA DE FEVEREIRO.AGUARDEM AS
NOVIDADES QUE POSTAREMOS AQUI. EM BREVE MATAREMOS A SAUDADE DOS FUNCIONÁRIOS, 
CRIANÇAS E RESPONSÁVEIS.ENQUANTO ISSO ... REVENDO ALGUNS MOMENTOS NOSSOS... 
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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8ª CAMINHADA DA DENGUE 1ª DO ANO: Essa foi a 1ª caminhada contra a dengue do 
ano, onde mais uma vez os agentes e voluntários saíram para combater a dengue, a
Equipe Hannibal Porto do CMS Alice de Toledo Tibiriçá caminhou hoje juntamente 
com a Equipe OTICS Irajá da Área de Planejamento 3.3 para mobilizar os moradores
do bairro de Irajá no combate contra a dengue.O objetivo é incentivar a 
população e instituições a promoverem a atenção a possíveis focos do Aedes 
aegypti dentro da sua rotina. A atividade faz parte do Movimento Carioca por uma
Cidade mais Saudável.[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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9ª CAMINHADA DE MOBILIZAÇÃO CONTRA A DENGUE
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9ª CAMINHADA DE MOBILIZAÇÃO CONTRA A DENGUE: Estão todos convidados para mais 
uma vez estarmos juntos na realização da 9ª Caminhada de Mobilização contra a 
Dengue, no dia 03/02/2012.A dengue é uma doença grave e que pode matar. Alguns 
sintomas são: Febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos.Explore o Site da 
Dengue e aprenda tudo sobre a epidemia e como fazer a prevenção.A dengue é 
transmitida pelo mosquito Aedes Aegypti infectado. O mosquito se reproduz em 
água parada e para prevenir não podemos deixar água acumular.[FOTO]
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9ª Caminhada de Mobilização contra a Dengue
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SMSDC PROMOVE 9ª CAMINHADA DE MOBILIZAÇÃO CONTRA A DENGUE

FONTE: D. O. 31/01/2012

PARTICIPEM

A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil (SMSDC) realiza nesta 
sexta-feira, dia 3, a partir das 8 horas, a 9ª Caminhada de Mobilização contra a
Dengue. A atividade busca incentivar a população e instituições a promoverem a 
atenção a possíveis focos do Aedes aegypti dentro de sua rotina.
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A ação faz parte do Movimento Carioca por uma Cidade mais Saudável. 
Profissionais de saúde estarão na ação para orientar os participantes sobre a 
identificação de possíveis focos do mosquito transmissor da doença.

Nas oito caminhadas realizadas desde abril de 2011, mais de 420 mil pessoas 
participaram dos eventos. Desde abril de 2011, foram eliminados mais de 30 mil 
focos do mosquito e identificados aproximadamente 46 mil possíveis criadouros. A
mobilização acontece sempre na primeira sexta-feira de cada mês.

A mobilização tem como objetivo sensibilizar os cidadãos a olhar a sua própria 
rua e o entorno de sua casa como um espaço coletivo que precisa ser cuidado 
durante o ano todo e não apenas no verão, a fim de evitar a proliferação do 
Aedes aegypti.
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ACERVO MULTIRIO
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http://multirio.rio.rj.gov.br/educador/

História

Mestre do Tempo - Fascículo

Os fascículos da série Mestre do Tempo apresentam conteúdos de História e 
Geografia do 4 e 5 anos do Ensino Fundamental, sugestões de atividades e locais 
para visitação, bibliografia, sites e músicas que podem tornar a sua aula ainda 
mais dinâmica.

Ciências

Detetives da Ciência - Fascículo

Além de se aprofundar nos conceitos-chave da série, conheça sites para pesquisa 
e atividades que incentivam os alunos a se tornarem verdadeiros detetives da 
ciência.

Geografia

Mestre do Tempo - Fascículo
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Os fascículos da série Mestre do Tempo apresentam conteúdos de História e 
Geografia do 4 e 5 anos do Ensino Fundamental, sugestões de atividades e locais 
para visitação, bibliografia, sites e músicas que podem tornar a sua aula ainda 
mais dinâmica.

História

Viagem pelas Américas sem sair do lugar

Informações geopolíticas sobre todos os países do continente americano estão ao 
alcance do seu mouse. Que tal navegar com os seus alunos pelo Mapa das Américas?
Dá até para ouvir o hino de cada nação dos três subcontinentes. 

Ciências

Kit Dengue

O Kit Dengue, que foi distribuído às escolas da rede municipal de ensino, agora 
também está disponível na web. Composto por filmes, passatempos, um jogo de 
tabuleiro e fichas de orientação para o professor, o Kit é uma ferramenta útil, 
que pode ser aplicada junto aos alunos e à comunidade.  

História

Nossos governantes

Uma galeria de todos os presidentes da História do Brasil. É possível consultar 
rapidamente, na linha de tempo e por um prático sistema de buscas, informações 
diversas, como forma de ingresso no cargo, período do mandato e curiosidades.

História

História do Brasil em jogo

Embarque os seus alunos em uma viagem ao passado que inclui episódios marcantes 
como a Revolução Francesa e a chegada da Família Real ao Rio de Janeiro. Imprima
agora o tabuleiro e as peças do jogo 1808.

Ciências

Jogo da Dengue
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A família Prudente mora numa casa com 23 focos de água parada. Convide a sua 
turma para livrar os simpáticos personagens do mosquito Aedes aegypti. O Jogo da
Dengue é muito fácil de imprimir e montar. Público-alvo: crianças de 6 a 10 
anos.

Ciências

Um jogo que informa sobre a Aids

Desenvolvido pela Fiocruz, o Zig-Zaids é uma ótima estratégia para informar, de 
maneira lúdica, alunos e comunidades sobre os riscos da Aids.

Ciências

Efeitos do aquecimento global

O efeito estufa e o aquecimento global são fenômenos explicados neste Flash 
animado, feito especialmente para incrementar as aulas de Ciências.
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Acesso à educação básica representa 58% das decisões do TJ-SP sobre educação
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http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Acesso à educação básica representa 58% das decisões do TJ-SP sobre educação: De
1991 a 2008, 483 decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) trataram 
do direito de crianças e adolescentes à educação. Dessas, 58% representavam 
ações ligadas ao acesso à educação básica (matrículas em creches e escolas); 
13,8% tratavam do poder de regulação estatal sobre determinados assuntos 
(mensalidade escolar, autorização e credenciamento de instituições) e 7,4% 
estavam relacionadas à permanência nos estudos (violações às normas escolares, 
evasão).
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Acolhimento  dos alunos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://educadoradevanguarda.blogspot.com/
Acolhimento  dos alunos: Planejar o acolhimento dos alunos
 Dentre os vários assuntos a serem tratados nos dias de planejamento, reserve um
momento para planejar o acolhimento dos alunos, afinal esta é uma ação inicial 
importante e que envolve todos da escola.[FOTO]

 Como já foi citado nos artigos sobre Educação Infantil, melhor será a adaptação
do aluno se o acolhimento for bem planejado. Então, não esqueçam de pensar 
sobre:
A faixa etária que será atendida (utilize a planilha de dados informativos da 
escola acima citada)
Quantos dias serão destinados ao período de acolhimento?
Quando cada turma iniciará?
Qual o período de permanência dos alunos em cada dia?
Como os pais serão informados?
Como e em que momento será a participação das famílias ou de quem cuida do 
aluno?
E o mais importante: quais atividades serão planejadas para cada dia

O acolhimento é uma ação que envolve todos os que trabalham na unidade 
educacional. É necessário que todos participem deste planejamento e que cada 
segmento tenha definido como será sua atuação.
[FOTO]

Retomar as práticas de acolher que já realizam é importante. O desafio é ampliar
para qualificar a prática. Pensando sempre em como podemos fazer melhor em 
benefício dos alunos e de todos.
O papel do coordenador pedagógico é fundamental além de organizar a pauta e os 
encontros será o articulador das ideias trazidas pelos professores ajudando a 
dar encaminhamento às ações. Ele deve se antecipar junto com o diretor elencando
as várias possibilidades de organização de horários e de atividades diante dos 
recursos materiais da escola para que possa contribuir com sugestões plausíveis 
não correndo o risco de ficar divagando no mundo das possibilidades. Diante dos 
recursos humanos, materiais, estruturais... o que pode ser planejado para 
acolher os alunos?
Sabemos que não é uma tarefa fácil até mesmo porque o número de crianças 
atendidas numa escola de Ensino Fundamental é muito maior que na Educação 
Infantil, mas, não podemos nos refutar a esse compromisso. A lida diária no 
ambiente escolar tem consumido muita energia dos educadores. Acolher não é só 
importante porque fará bem aos alunos, mas porque ajudará a melhorar a relação 
escola-alunos-comunidade e evitará desgastes maiores no futuro.Não joguemos como
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no cabo de guerra onde ganha a equipe que puxar mais forte por seu lado. Na 
educação só vamos conseguir reverter essa situação se todos puxarem para o mesmo
lado:para uma escola Democrática e de Aprendência.Juntos somos mais fortes!!!É 
importante enquanto gestores que pensemos na educação como um corpo que se 
completa em seus segmentos. Educadores de Educação Infantil e de Ensino 
Fundamental precisam enxergar, reconhecer e valorizar a importância desta 
unidade. A educação não lida com pedaços de pessoas, mas, sim com pessoas na sua
totalidade.
Por isso faça seu projeto, participe ao conselho de escola, peça ajuda ao 
supervisor da sua unidade educacional para que dúvidas e parcerias sejam 
estabelecidas.Professor, se sua escola ainda precisa pensar melhor sobre esse 
assunto, apresente essas idéias à sua equipe gestora.
Ficaremos felizes e honradas em saber que alguma escola pensou no acolhimento. 
Qualquer mudança para melhor atender os alunos será um 
avanço.Sucesso!!!!!Fonte:http://paraalmdocuidar-educaoinfantil.blogspot.com
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ACOLHIMENTO  E ADAPTAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL. E POR QUE, NÃO?: [FOTO]
Abrem-se portões...Quanta gente!!!!Quantas pernas!!!Que escola é essa???Que 
mundo novo é esse???Bete GodoyPatricia HelenaTranqüilizando 
famílias...Alunos...Professores...Este artigo tem o objetivo de dialogar com os 
gestores e educadores sobre um assunto tão importante quanto as práticas 
pedagógicas de alfabetização no Ensino Fundamental: o acolhimento e adaptação na
escola. Acolher com carinho e respeito deve ser plano de ação institucional de 
uma escola independente da faixa etária. Por que não estender este cuidado às 
crianças maiores e até aos jovens?Afinal, quem é que não gosta de ser bem 
recebido? Ter insegurança, sentir-se ansioso não é coisa só das crianças da 
educação infantil.Lidar com o novo, o inesperado, traz sentimentos nada comuns a
qualquer pessoa não importa a idade.Quando as crianças saem da Educação Infantil
e chegam à escola do Ensino Fundamental sentem-se na Terra de Gigantes. 
Reconhecemos que a dinâmica desse segmento é diferente, mas existe algo em 
comum: a certeza de que estabelecer vínculos de confiança pode contribuir muito 
para o desenvolvimento cognitivo dos alunos/crianças além de diminuir o abismo 
que existe entre as famílias e a escola.É claro que crianças e jovens precisam 
ter respeitado as especificidades da sua faixa etária. Não estamos propondo as 
mesmas ações para todos os níveis de ensino, mas a atenção dos gestores para os 
primeiros momentos de convivência em comunidade: a comunidade escolar.Queremos 
que o primeiro contato neste ambiente diferente do familiar não seja marcado por
medo, susto, insegurança, mas pelo sentimento de aconchego, respeito e 
credibilidade.- O que impede que cada escola pense em receber seus alunos aos 
poucos, dar-lhes uma atenção cuidadosa?- Em apresentar os espaços, aos 
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funcionários, alunos e pais, sem o atropelo que geralmente marca o início do ano
letivo?Receber todos de uma só vez mesmo para a escolas reorganizadas ( que só 
atendem o ciclo I ) é desgastante e para as escolas que atendem do Ensino 
Fundamental ao Ensino Médio a coisa ainda é mais complicada. Não se trata apenas
de marcar dias diferentes para cada turma começar e sim de planejar ações, 
atividades pedagógicas durante este período para que com tranqüilidade os que 
freqüentam e os que vãofrequentara escola sejam tratados como pessoas e não como
número na matricula.Sabemos que muitas pessoas no mesmo espaço, ao mesmo tempo, 
tentando se localizar, conhecer e conversar provocam agitação de todas as 
partes. O que é possível então fazer para que tudo se inicie com maior 
tranqüilidade?Trouxemos algumas questões a serem pensadas pelos gestores quanto 
ao acolhimento e adaptação no Ensino Fundamental:PRIMEIRO MOMENTO-Reunião entre 
a equipe técnica para planejar o acolhimento dos professores e a pauta dos 
encontros da semana de planejamento:Coordenador pedagógico organize, planeje e 
elabore uma pauta para o encontro entre os gestores no mês de janeiro para que 
este assunto seja discutido primeiro entre a equipe.Tenha em mãos no momento da 
reunião da equipe técnica uma planilha com os dados informativos da escola, 
quanto:-Número de turmas.-Idade.-Número de alunos por turma.-Número de novas 
matrículas. Quantas crianças ainda não conhecem a escola?-Horário de cada 
turma.-Qual será o quadro de funcionários no início de ano letivo?-Previsão do 
número de professores novos na unidade educacional que não conhecem a proposta 
pedagógica da escola.-Quantas crianças com necessidades educacionais especiais 
serão atendidas neste ano?-A data de início das aulas e de trabalho dos 
professores.-Quantas crianças serão atendidas no primeiro ano do ensino 
fundamental?-Qual a previsão de término das reformas no prédio e equipamentos 
que são comuns neste período?Elenque quais são as ações de cada um dos gestores 
para o ano letivo, ou seja, trace metas para o decorrer do ano sempre pensando 
nas prioridades de ações.Uma ação inicial é planejar como será o acolhimento dos
professores e funcionários não se esquecendo que:[FOTO]
-Ser bem acolhido é um direito dos educadores e favorece a compreensão dos 
mesmos sobre a importância deste momento.-Reserve no primeiro dia um tempo para 
que as pessoas possam conversar, contar sobre as férias, para que se apresentem,
conheçam os espaços da escola e saibam quais serão os assuntos a serem tratados 
nos outros dias.-Elabore a pauta dos encontros. Os dias destinados a organização
da escola para o início do ano letivo não são muitos, então, atenção especial na
elaboração e execução da pauta para que as ações não se percam diante de tantas 
questões que devem ser pensadas e resolvidas.- Elencar antecipadamente entre os 
gestores (em janeiro) quais são as necessidades urgentes, os assuntos e ações 
que precisam ser discutidas a curto, médio e a logo prazo ajudará na escolha de 
prioridades num primeiro momento.SEGUNDO MOMENTO-Acolher os educadores- Receba 
bem os educadores para que eles vejam que a gestão carinhosamente organizou os 
espaços para recebê-los, então: Prepare uma mesa para o lanche ou café com um 
diferencial do cotidiano escolar.As paredes da escola também devem demonstrar o 
carinho em receber os que estão chegando.Proponha uma atividade de ambientação 
com o objetivo de aproximar e estabelecer vínculos entre os que já trabalham na 
unidade educacional e os que estão chegando. Se possível, oferte algo que foi 
pensado especialmente para eles (um bombom, uma música, uma mensagem, uma 
apresentação de vídeo, etc.).Reconhecemos que no primeiro dia, diante da 
ansiedade dos educadores no reencontro com os demais amigos é muito difícil 
oferecer situações que exijam maior reflexão, então, aproveitem para dar os 
informes, falar sobre reformas do prédio, a compra de materiais e equipamentos, 
estrutura de organização da escola, ou seja, com quem eles trabalharão (dos 
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gestores aos funcionários) e etc.No final do primeiro encontro pontue quais os 
assuntos que serão tratados no dia seguinte, pois isso contribuirá para que 
percebam que os gestores estão antenados com o que está acontecendo e o que 
precisa acontecer.TERCEIRO MOMENTO-Planejar o acolhimento dos alunos Dentre os 
vários assuntos a serem tratados nos dias de planejamento, reserve um momento 
para planejar o acolhimento dos alunos, afinal esta é uma ação inicial 
importante e que envolve todos da escola.[FOTO]
 Como já foi citado nos artigos sobre Educação Infantil, melhor será a adaptação
do aluno se o acolhimento for bem planejado. Então, não esqueçam de pensar 
sobre: A faixa etária que será atendida (utilize a planilha de dados      
informativos da escola acima citada)Quantos dias serão destinados ao período de 
acolhimento?Quando cada turma iniciará?Qual o período de permanência dos alunos 
em cada dia?Como os pais serão informados?Como e em que momento será a 
participação das famílias ou de quem      cuida do aluno?E o mais importante: 
quais atividades serão planejadas para cada      diaO acolhimento é uma ação que
envolve todos os que trabalham na unidade educacional. É necessário que todos 
participem deste planejamento e que cada segmento tenha definido como será sua 
atuação.[FOTO]
Retomar as práticas de acolher que já realizam é importante. O desafio é ampliar
para qualificar a prática. Pensando sempre em como podemos fazer melhor em 
benefício dos alunos e de todos.O papel do coordenador pedagógico é fundamental 
além de organizar a pauta e os encontros será o articulador das ideias trazidas 
pelos professores ajudando a dar encaminhamento às ações. Ele deve se antecipar 
junto com o diretor elencando as várias possibilidades de organização de 
horários e de atividades diante dos recursos materiais da escola para que possa 
contribuir com sugestões plausíveis não correndo o risco de ficar divagando no 
mundo das possibilidades. Diante dos recursos humanos, materiais, estruturais...
o que pode ser planejado para acolher os alunos?Sabemos que não é uma tarefa 
fácil até mesmo porque o número de crianças atendidas numa escola de Ensino 
Fundamental é muito maior que na Educação Infantil, mas, não podemos nos refutar
a esse compromisso. A lida diária no ambiente escolar tem consumido muita 
energia dos educadores. Acolher não é só importante porque fará bem aos alunos, 
mas porque ajudará a melhorar a relação escola-alunos-comunidade e evitará 
desgastes maiores no futuro. Não joguemos como no cabo de guerra onde ganha a 
equipe que puxar mais forte por seu lado. Na educação só vamos conseguir 
reverter essa situação se todos puxarem para o mesmo lado:para uma escola 
Democrática e de Aprendência. Juntos somos mais fortes!!!É importante enquanto 
gestores que pensemos na educação como um corpo que se completa em seus 
segmentos. Educadores de Educação Infantil e de Ensino Fundamental precisam 
enxergar, reconhecer e valorizar a importância desta unidade. A educação não 
lida com pedaços de pessoas, mas, sim com pessoas na sua totalidade.Por isso 
faça seu projeto, participe ao conselho de escola, peça ajuda ao supervisor da 
sua unidade educacional para que dúvidas e parcerias sejam 
estabelecidas.Professor, se sua escola ainda precisa pensar melhor sobre esse 
assunto, apresente essas idéias à sua equipe gestora.Ficaremos felizes e 
honradas em saber que alguma escola pensou no acolhimento. Qualquer mudança para
melhor atender os alunos será um avanço.Sucesso!!!!!Sejamos realistas, sonhar é 
possível!Para saber mais:-Acolhimento e adaptação na educação 
infantilhttp://paraalmdocuidar-educaoinfantil.blogspot.com/2010/11/acolhimento-e
-adaptacao-na-educacao.html-Adaptação e acolhimento na 
crechehttp://paraalmdocuidar-educaoinfantil.blogspot.com/2010/02/acolhimento-201
0-em-processo.html-Cuerda, José Luiz. A língua das Mariposas. FilmeNota:No 
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artigo acolhimento e adaptação na educação infantil foi postado um folder 
informativo para os pais falando sobre a semana de acolhimento. Podemos enviar o
modelo caso deseje criar um para a sua escola.Solicite por e-mail.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
alunos-do-projeto-piloto-de-monitoria.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 28 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Alunos do Projeto Piloto de Monitoria na ArtRio 2011 Visitando a SME-RJ

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://conexaodasartes-sme-rj.blogspot.com/
Alunos do Projeto Piloto de Monitoria na ArtRio 2011 Visitando a SME-RJ: [FOTO]
No dia 16 de dezembro de 2011, as aulas já haviam terminado na escola E.M. Mario
Piragibe, em Anchieta,  mas os alunos Felipe e Thiago, que se formaram naquele 
ano na turma 1903, tinham ainda um compromisso antes de iniciarem suas merecidas
férias. Eles foram convidados a comparecer à Secretaria Municipal de Educação do
Rio de Janeiro (PCRJ/SME-RJ) para receberem seus certificados de participação no
projeto piloto de alunos monitores na ArtRio Fair.A profª Jacqueline Mac-Dowell,
mentora do projeto (ler abaixo um extrato de minha postagem no Rioeduca Net), 
recebeu-os com grande carinho, e os presentou com belos catálogos de artes 
moderna e contemporânea. Eu registrei este momento e compartilho aqui com os 
arte-educadores e demais amantes das artes e da educação.[FOTO]
Felipe (de blusa preta) e Thiago (de blusa azul) com Jacqueline Mac-Dowell[FOTO]
Mais fotos na SME-RJ...[FOTO]
[FOTO]
Com as diretoras (em 2011), Jandyra Diogo (de azul) e Rosalina Monteiro (de 
vermelho), que deram total apoio para que o projeto acontecesse na 
escolaRegistros sobre o projeto...[FOTO]
No dia 31 de agosto, Felipe e Thiago, no Centro de Artes Calouste Goulbenkian, 
para a entrevista com a profª Jacqueline Mac-Dowell"No dia 9 de setembro, Thiago
Carvalho Santos e Felipe Souza Lima, alunos do 9º ano da E.M. Mario 
Piragibe/6ªCRE, em Anchieta, participaram de um Projeto Piloto do Curso de 
Extensão para Alunos do ensino público fundamental do Rio de formação de 
monitores para exposições de Artes. O projeto foi concebido por Jacqueline 
Mac-Dowell, da Coordenadoria Técnica Pedagógica de Artes Visuais da SME-RJ, em 
parceria com a ArtRio Fair 2011, a primeira Feira Internacional de Arte 
Contemporânea do Rio de Janeiro, uma mega exposição de obras das mais 
representativas galerias arte de todas as partes do mundo, realizada no Píer 
Mauá, na Zona Portuária da Cidade,  8 a 11 de setembro.Os alunos participaram no
dia 31 de agosto de 2011 de uma entrevista com Jacqueline Mac-Dowell, no Centro 
de Artes Calouste Gulbenkian, sendo Felipe e Thiago (de 16 anos) aprovados para 
esta tarefa pioneira, que consistia em ser monitores das visitas guiadas de 
alunos das escolas da rede aos espaços expositivos da ArtRio, em parceria com os
monitores universitários (alunos da UFRJ e UERJ)." Leiam postagem na 
íntegra(2).A entrevista no Centro de Artes Calouste Gulbenkian...[FOTO]
Acima e abaixo, a entrevista com a profª Jacqueline Mac-Dowell (SME-RJ) para 
participar do projeto de monitoria[FOTO]
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Na ArtRio...[FOTO]
Thiago e Felipe, antes da visitação, atentos às informações dos monitores 
universitários e a representante da ArtRio; de blusa azul, o pai de 
Thiago.[FOTO]
Nas fotos acima e abaixo, Felipe orientando professores e alunos visitantes da 
ArtRio[FOTO]
[FOTO]
O aluno Thiago, acima, conversando com o galerista colombiano, de La Galeria, 
sobre uma das obras que muito chamou a atenção dos alunos visitantes. Na foto 
abaixo, esclarecendo os alunos visitantes sobre a Feira de Arte do Rio[FOTO]
NOTAS:1 - Para saber como sua escola pode participar do projeto de alunos da 
rede municipal do Rio como monitores na ArtRio, fiquem atentos às postagens aqui
do blog Conexão das Artes SME-RJ: 
http://conexaodasartes-sme-rj.blogspot.com/search/label/ArtRio2 - Rioeduca Net -
A revolução Acontece: "Alunos da Rede Monitores na ArtRio: I Feira Internacional
de Arte Contemporânea do Rio: http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=15493 - 
No blog da E.M. Mario Piragibe, conheçam o trabalho realizado pelos alunos da 
turma 1901, após retornarem da visita à Feira Internacional de Arte do Rio 
(ArtRio): 
http://artemariopiragibe.blogspot.com/2012/01/propostas-de-arte-efemera.html

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ap33.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 30 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

AP3.3

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
arte-contemporanea-na-escola-propostas.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 30 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ARTE CONTEMPORÂNEA NA ESCOLA: PROPOSTAS DE ARTE EFÊMERA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://artemariopiragibe.blogspot.com/
ARTE CONTEMPORÂNEA NA ESCOLA: PROPOSTAS DE ARTE EFÊMERA: [FOTO]
PROJETO DE ARTES VISUAIS - PROPOSTAS DE ARTE EFÊMERAturma 1901 - propostas 
concebidas a partir de visitações à ArtRio e ao MAM-RJProfª Imaculada Conceição 
M. MarinsComo trabalhar alguns conceitos da arte contemporânea na escola, em 
especial, a "arte efêmera"? Embora tendo trabalhado o conceito de efemeridade 
(que não diz respeito apenas às artes, é um conceito muito forte no mundo 
contemporâneo e que merece sempre reflexão) com todas as minhas turmas do 
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Fundamental, escolhi a turma 1901 (uma das turmas do último ano) para a 
apresentação (dos "protótipos") de suas propostas de artes.  A escolha para a 
realização deste trabalho foi por conta de uma oportunidade que a turma teve: a 
de participar de duas visitações a espaços externos ligados à arte moderna e 
contemporânea: ArtRio Fair (no dia 9 de setembro, de 2011) e MAM-RJ (20 de 
outubro, de 2011). Foram destas mostras (e dos artistas que a turma elegeu) que 
o trabalho se realizou. [FOTO]
turma 1901 na ArtRioA OrigemDois alunos da escola, Felipe e Thiago, da turma 
1903, foram convidados para uma experiência pioneira, o projeto piloto de alunos
de escolas públicas da Rede Municipal do Rio como monitores de exposições de 
artes - quando da visitação de escolas (ver notas 1 e 2). E a turma 1901 foi a 
primeira a conhecer de perto o trabalho desses alunos monitores, assim como, a 
primeira turma do Projeto a visitar a Feira de Arte Contemporânea do Rio de 
Janeiro, a I ArtRio, que aconteceu em setembro de 2011, na zona portuária do 
Rio, no Pier Mauá.[FOTO]
Os alunos Felipe e Thiago, na entrevista com profª Jacqueline Mac-Dowell 
(SME-RJ) para participar do projeto de monitoriaDe volta à escola, discutimos 
alguns conceitos da arte contemporânea, como o gosto pela reprodutibilidade 
incessante das imagens, a virtualidade, o simulacro, o "ilusionismo" das imagens
de nosso mundo contemporâneo, a questão da "verdade" (da "veracidade dos fatos",
da ambiguidade), a interatividade, a impermanência, a efemeridade, a 
imaterialidade, a preferência por temas ligados à política e às questões sociais
etc.Minha proposta é que os alunos compreendam (e sejam capazes de se expressar 
- verbal e visualmente - a respeito) que os artistas contemporâneos tem em mente
um "objetivo" com sua obra, mesmo que o público não consiga ver de imediato qual
a intenção, qual a proposta do artista - e nem este esteja sempre presente no 
local para nos "orientar" sobre sua intencionalidade. Compreender que há uma 
ideia, um conceito que norteia a obra de arte contemporânea. E que tudo que o 
artista vai usar para (re)criá-la precisa ter uma correlação com esta sua ideia 
proposta, com o conceito, com o "porquê" da obra (mesmo que o "porquê" seja não 
ter "porquês", seja questionar o porquê dos porquês).Na arte contemporânea, a 
"ideia" é o mais importante. E nem sempre acontece a feitura "manual" (e 
individual) da obra,  muitos artistas contemporâneos contratam uma equipe de 
trabalho ou especialistas para auxiliá-los ou mesmo para "confeccionarem" a obra
(arquitetos, engenheiros, biólogos, confeiteiros, químicos, marceneiros etc. - 
dependendo de quais profissionais serão necessários para a realização de suas 
propostas de arte). Quase sempre, porém, as obras tem uma (co)relação com a 
História da Arte e com o repertório da cultura e do conhecimento humano.[FOTO]
[FOTO]
A partir da visitação à ArtRio, da qual não coloquei para a turma nenhum 
"pré-requisito", os alunos foram instigados a pesquisar mais sobre arte 
contemporânea e alguns de seus conceitos. E das pesquisas, fui colocando para a 
turma diversas questões para que os alunos refletissem, como, por exemplo, a 
questão da efemeridade da vida e de todas as coisas. A arte contemporânea 
costuma trabalhar muito esse conceito, mesmo que no fim das contas, os registros
que são feitos das obras, tenham um caráter diferente (não-efêmero?) do 
proposto.  Sim, porque os artistas e demais pessoas ligadas às artes (ou não... 
às vezes, apenas "visitantes", espectadores) realizam diversos registros (fotos,
filmes etc.) que fazem a obra (per)durar para além do tempo a que se 
propunha.[FOTO]
Alunos fazendo seus registros fotográficos. Na ArtRio...[FOTO]
Na ArtRio...[FOTO]

Página 14



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
No MAM-RJ...Certo, a exposição não era sobre arte efêmera, e os trabalhos que os
alunos viram na Feira de Arte (ArtRio 2011) tinham um cunho financeiro, eram 
"objetos" para serem vendidos, comercializados (portanto... para "perdurarem"?).
Não que a arte efêmera não seja comercializável (seus "registros" gravam a 
"permanência" da efemeridade)... Havia alguns poucos exemplos que poderíamos 
denominar de arte efêmera. Por outro lado, toda a ideia em si era "efêmera": 
estávamos visitando uma exposição e isso ia terminar... logo íamos voltar para a
escola e retornarmos para nossas casas, para nossas realidades... O que 
poderíamos fazer para que algo daí "perdurasse"; para que aquela experiência da 
visitação não se diluísse fugazmente, mas que conquistando a mente, penetrando 
na memória e encantando o coração se transformasse em conhecimento?[FOTO]
Vimos na ArtRio diversos trabalhos de diferentes conotações, questões políticas,
questões lúdicas, subjetivas, questões sensoriais etc. Depois de conversarmos 
(pedi também que escrevessem) sobre a Feira de Arte e sobre o que eles 
compreenderam das diferenças entre a Arte Moderna e a Arte Contemporânea, assim 
como sobre os conceitos do mundo contemporâneo (que nada mais são do que as 
questões que tanto nos preocupam no mundo de hoje).A arte contemporânea parte de
conceitos do mundo contemporâneo, da vida contemporânea, do pensamento, da 
filosofia contemporânea. Conceitos ou questionamentos como, o fluxo do tempo, a 
efemeridade, o espaço do cidadão no mundo, o ativismo político, a geografia das 
nações, a geografia dos espaços urbanos, a ecologia, o ativismo ambiental, o 
"uso" político do corpo, a subjetividade, a liberdade de pensamento no mundo 
tecnológico, as relações em redes, a tecnologia de expansão - e a 
vulnerabilidade - das imagens e das relações, a questão da "autoria" e o 
"compartilhamento", a materialidade, as virtualidades internéticas, a ética 
contemporânea etc. etc.[FOTO]
[FOTO]
"Vírgula no Infinito", de Gabriela Gusmão (MAM-RJ): "A mostra é composta de 
projeções de vídeos silenciosos, cada um com uma hora de duração, e aborda temas
como sociedade contemporânea e tempo. A proposta é buscar o limite da percepção 
através dos vídeos, que possuem variações de luz e de movimento".(8)[FOTO]
"... o repouso é uma vibração feliz..." (Gabriela Gusmão)[FOTO]
Acima, na ArtRio, a turma 1901 visitando a Galeria Jean Boghici, que apresentava
diversos trabalhos que faziam referências à memória da infância.[FOTO]
Acima, alunas da 1901 comentando o trabalho de Tatiana Blass(6) -que 
"registramos" em nossa visita ao MAM-RJ: trata-se um homem de cera com um 
holofote sobre si: ele vai derretendo durante o tempo em que a exposição 
permanece no museu, deixando transparecer seu esqueleto metálico, o que restará 
da obra? - além, claro, de todos os registros - fotográficos, fílmicos etc. -? 
Jogo conceitual entre o efêmero e o durável.[FOTO]
[FOTO]
Quando surgiu a oportunidade para a turma 1901 de uma segunda visitação, agora 
ao Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM-RJ), solicitei que o setor 
educativo enfatizasse trabalhos de arte efêmera: os arte-educadores do museu nos
apresentaram Tatiana Blass (registros da performance "Metade da Fala no chão - 
piano surdo" e o "homem de cera") e Gabriela Gusmão (com a videoinstalação 
"Vírgula no infinito" - que não é propriamente uma arte efêmera, mas que 
trabalha a questão do tempo), entre, claro, diversos outros trabalhos de 
artistas modernos e contemporâneos expostos no MAM-RJ.  A proposta para uma 
proposta:Para participar desta visita ao MAM, ao contrário da visita à ArtRio, 
coloquei um "pré-requisito": que os grupos (com uma média de cinco participantes
cada) me apresentassem uma proposta de arte contemporânea efêmera (já que 
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vinhamos trabalhando a questão em sala de aula). O projeto tinha de conter (por 
escrito e desenhado) o que se pretendia, qual material e a relação deste - que 
deveria ser de natureza "efêmera" - com a proposta do trabalho (caso o material 
não fosse "efêmero", o processo de aniquilamento da obra deveria ser). Os alunos
foram então instigados a criar propostas cuja tônica era a arte efêmera (i.e., 
proposta de arte que trabalha a questão da temporalidade - o tempo de cada coisa
no mundo, o tempo da vida, o tempo que se acaba, o tempo que se perde, o tempo 
que se transforma, o tempo que se registra...) . Deixei em aberto tanto o tema 
(se subjetivo, político, social, existencial etc.), como o uso do 
material/suporte (usaram desde alimentos até "esculturas" com folhas de caderno,
flores naturais e artificiais, massa de modelar e objetos em que atearam fogo ao
término da exposição).  O tema sendo livre,  eles podiam trabalhar qualquer 
questão: política, memória pessoal, sentimentos subjetivos, materialidade etc., 
desde que colocassem o "porquê" e qual a relação com a efemeridade (o material 
deveria ser efêmero, i.e., perecível ou semi-perecível e/ou ter uma relação 
processual-temporal)! Os alunos tinham, portanto, um grande leque de 
possibilidades a escolher como "questão" para suas propostas. A maioria escolheu
questões ligadas à subjetividade (como o amor, a amizade ou a memória da 
infância).[FOTO]
Deixei livre a escolha do tema (da questão), diferente de alguns outros 
trabalhos de arte efêmera já realizados na escola em anos anteriores, como, por 
exemplo, "Como era gostosa minha obra: arte devorada", de 2005, trabalho de arte
comestível - Eat-art - que questionava os maus hábitos alimentares do mundo 
contemporâneo, incentivando a uma alimentação mais saudável -; ou "Arte pela 
Sustentabilidade: Intervenção na fachada da escola", de 2007, intervenção 
artística na fachada da escola no dia da Feira Integrada como finalização da 
proposta sobre consumo consciente de energia, trabalhada nos anos de 2006/2007; 
ou "'Sticker Art': Fragmentos da História: João Cândido e a Revolta da Chibata",
de 2008, uma intervenção com stickers (reprodução de trabalhos dos alunos sobre 
a "Revolta da Chibata" impressos em papel etiqueta), na parede de uma escola de 
um bairro vizinho; ou "Scrap Arte Mario Piragibe", de 2008-2009, proposta 
inspirada na "Mail-art" usando uma rede social muito em moda - e a favorita de 
meus alunos - na época (estabelecemos eixos temáticos para compartilharmos: 
identidade, meio ambiente...); ou "Experiência com arte ambiental", de 2010, uma
intervenção dos alunos nos jardins da escola - etc. Nos exemplos acima (cliquem 
nos títulos), já havia uma questão pré-determinada e os alunos eram instigados a
preparar propostas que a bem "resolvesse". No trabalho atual (2011), a questão 
ficou a escolha de cada grupo de alunos. O que foi "pré-determinado" é que se 
colocasse claramente a (co)relação da questão da proposta com a efemeridade; a 
pertinência da correlação ideia/conceito com a estética visual da obra.Os alunos
tiveram até o dia 19 de outubro (véspera da data da visita ao MAM) para 
apresentarem seus projetos. No dia 26 de outubro, eles apresentaram, em sala de 
aula, os "protótipos" de suas propostas de artes para os colegas de classe e 
para os educadores da escola (professores e funcionários) convidados.[FOTO]
Professores visitando e compartilhando da experiência[FOTO]
Fiquei bastante surpresa com o resultado! É bom lembrar que trabalhamos em sala 
de aula convencional, com materiais elementares, e dentro de uma carga horária 
bem curta! Falo isso não como "desculpa", exatamente pelo contrário, para 
mostrar que é possível realizar um trabalho de artes na escola, dentro do ensino
formal, mesmo com tempo/espaço e recursos limitados. Claro que mais recursos e 
espaço/tempo favoráveis dariam uma outra dimensão (estética) aos trabalhos. As 
propostas apresentadas foram tais como "protótipos", que, no caso de uma 
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exposição em espaços externos (numa Mostra de Arte ou numa exposição especial 
dentro da própria escola, como a Feira Integrada, por exemplo), precisaríamos de
"recursos extras" para bem apresentá-las (assim como os artistas profissionais 
precisam de patrocínio para realizarem/concretizarem suas obras)! Um dos 
trabalhos (graças ao patrocínio da direção da escola para esta atividade 
extra-classe) foi apresentado na Mostra Literária da 6ªCRE. Confiram as 
propostas!OS TRABALHOS APRESENTADOS:O trabalho JARDIM DOS SENTIMENTOS mistura 
flores naturais e artificiais:  fala sobre a efemeridade da vida e sobre os 
sentimentos verdadeiros e falsos.Fragmento de texto do projeto dos alunos:"A 
proposta do trabalho é demonstrar que na natureza, assim como na vida, tudo tem 
seu tempo, sua hora e seus limites, de nascer, viver e morrer. As flores são 
como os sentimentos que crescem pouco a pouco como a virtude do tempo. Há  
pessoas de vida e sentimentos verdadeiros e falsos, assim também são as flores. 
Se a gente não cuidar das flores de verdade, elas morrem, se não cuidarmos dos 
sentimentos verdadeiros, eles morrem, e só permanece o que é artificial."[FOTO]
[FOTO]
Minha avaliação:Os alunos montaram o trabalho num tabuleiro, mas poderíamos ter 
montado (tipo instalação) no chão, ou num "caminho"... A ideia é legal, 
contemporânea, e dentro da proposta que eu coloquei para esta turma - projetar e
realizar um trabalho de arte efêmera! Se não estivéssemos em semana de provas, 
poderíamos (re)montar o ambiente/instalação outro dia, mas precisaríamos de 
muitas e muitas flores, "reais" e "artificiais", seria preciso, também, mais 
engajamento... Se ocupássemos um espaço coletivo da escola (parte do pátio, dos 
jardins, das escadarias etc.) para deixar o trabalho exposto por uns dias,  
presenciaríamos, então, as flores naturais irem murchando, até só restarem as 
artificiais...A CASA DE DOCES DOS SONHOS é uma casa lúdica e comestível feita de
balas e doces, para ser partilhada ao final da exposição.[FOTO]
Fragmento de texto do projeto das alunas:"A proposta da Casa de Doces dos Sonhos
é a de fazer todos relembrarem os tempos de criança, da infância, em que se 
sonhava ter uma casa de doces para se deliciar quando escutavam ou liam a fábula
de João e Maria. Com nossa Casa de Doces, queremos que todos voltem aos tempos 
de infância, para se divertirem, saboreando as gostosuras da Casa de Doces dos 
Sonhos."[FOTO]
Minha avaliação:As alunas alcançaram o objetivo proposto de construção de uma 
obra de arte efêmera, visto ser uma obra em que foram usados materiais 
comestíveis e, portanto, de pouca durabilidade - dura o tempo - salvo os 
registros fotográficos, escritos etc. - da exposição. Interessante o resgate e a
partilha dos sonhos de infância - de uma infância em que meus alunos, 
adolescentes, estão deixando para trás ao entrarem na idade adulta. A infância 
parece passar rápido, mas os sonhos e as fantasias permanecem... Interessante 
também a referência do trabalho à fábula de João e Maria, a clássica história 
dos Irmãos Grimm, onde a casa de doces simboliza o encanto e a sedução que o 
"proibido", o ilícito, pode ter... Ao saborearem as delícias de que a casa de 
doces da fábula era feita, os personagens, João e Maria, tiveram de provar as 
amarguras de uma realidade nada bela: a casa era um velho e destruído casebre de
madeira, habitado por uma bruxa má, que os faz prisioneiros, escravos de suas 
vontades e que, por fim, intenta devorá-los!Poder rememorar a velha fábula e 
realizar o sonho de toda criança que a escuta ou lê (como dizem as alunas), mas 
em forma de obra de arte, sem os "perigos", remete a um movimento de catarse 
nesta passagem entre a infância e a idade adulta, que é a adolescência.[FOTO]
A participação da turma...[FOTO]
Durante a apresentação em sala de aula, os alunos conversaram com os visitantes 
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sobre a intenção (a ideia) de suas propostas.[FOTO]
[FOTO]
Compartilhando...O trabalho A CASA DE DOCES DOS SONHOS foi indicado para 
participar da MOSTRA LITERÁRIA da 6ªCRE, no dia 29/11/11 (as alunas precisaram 
refazer o trabalho, já que este foi consumido no dia da apresentação em sala de 
aula).[FOTO]
Na Mostra Literária da 6ªCRECONTRASTE ENTRE PAÍSES - Dois bolos: um simples, sem
confeitos, e outro maior, todo confeitado e com a palavra "Muitas Felicidades". 
Os bolos foram comprados prontos e colocados sobre círculos de notas fakes de 
dinheiro.[FOTO]
Fragmento de texto do projeto dos alunos:"O trabalho propõe por frente a frente 
o contraste entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Através de bolos de 
diferentes tamanhos mostrar o nível de desenvolvimento entre certos países, 
dando foco principalmente à desigualdade entre eles, pois muitos dão prioridade 
a coisas supérfluas, enquanto outros dão bastante atenção ao desenvolvimento 
social de sua população."Minha avaliação:A proposta está interessante, embora o 
grupo não tenha deixado claro no texto do projeto (e nem nas indagações do 
público durante a apresentação) o porquê de ter escolhido bolos (embora fique 
claro o motivo dos tamanhos) como objeto-suporte (e qual a relação com a 
efemeridade). De qualquer modo, penso que nem tudo precisa ser "explicado" em 
artes (pelos artistas que conceberam/criaram a obra ou os espectadores). Isso 
até deixou o trabalho mais instigante...  O espectador pode colocar para si o 
"por que?" E buscar... o "não-dito" na obra! Interessante também o fato do grupo
ter "comprado" os bolos, em vez de os terem feito (criado) com suas próprias 
mãos. A ideia, a conceitualidade da obra, foi o que prevaleceu. O grupo precisou
deixar isso claro aos visitantes (uma professora chegou a colocar: "ah, mas esse
trabalho não foi feito por vocês!" Não? Claro que sim!  Na arte contemporânea o 
mentor da ideia proposta é que é o autor, o artista!).[FOTO]
[FOTO]
BORBOLETA - Um bolo caseiro em forma de borboletaFragmento de texto do projeto 
dos alunos:"As borboletas, após saírem do casulo onde viviam como lagartas, 
vivem apenas 24 horas, ou seja, um dia. E o bolo, quantos dias pode durar? Na 
exposição, algumas horas? Minutos? Até ser comido... Na geladeira, alguns dias. 
Tudo tem um tempo de duração..."Minha avaliação:Um trabalho em que a relação 
entre objeto-suporte-matéria e o conceito da proposta ficou bem clara nas 
palavras do projeto. A questão do tempo, do tempo da vida, de duração de todas 
as coisas... Muito boa a realização estética e a relação com a conceitualidade 
proposta.[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
ESTRUTURAS DE PAPEL - Trabalhos feito com folhas de caderno que remetem aos 
barquinhos (e outras dobraduras) de papel de nossa infância.Fragmento de texto 
do projeto dos alunos:"Esculturas de papel,  com folhas de caderno, são 
efêmeras, pois foram feitas só para essa exposição, para a apresentarmos uma 
única vez, e não para guardarmos."[FOTO]
Minha avaliação:A proposta da efemeridade está "bem resolvida", mas: por que 
folhas de caderno (e não outro tipo de papel)? Por que os barquinhos de 
dobradura e o balão? Uma referência à infância? O grupo não deixou claro no 
texto do projeto (e nem quando indagados durante a apresentação). Mas vejo como 
uma possibilidade de leitura, já que uma das galerias que visitamos na ArtRio 
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mostrava trabalhos de arte com referência à infância.  Além disso, como eu falei
em relação ao grupo que apresentou "A Casa de Doce dos Sonhos", os alunos desta 
turma (último ano do Fundamental) estão numa fase de transição, adolescentes 
saindo "definitivamente"[?] da infância: vão deixar a sua escola "primária" e 
seguir para novas etapas de suas vidas... É uma leitura possível esta... Que 
outra ou outras há? O grupo poderia ter ousado um pouco mais (na realização 
estética da obra)? O trabalho pode gerar mais questionamentos... [FOTO]
[FOTO]
AMOR SEM FIM - Massinha de modelar forma um coração e a palavra "amor".Fragmento
de texto do projeto das alunas:"A massinha é modelável, flexível, como o amor, 
pode ficar dura, rachar, envelhecer, mas nunca acaba, como o amor. Mas pode 
também ser descartada, quando não é o verdadeiro amor."Minha avaliação:As 
palavras do projeto mostram qual a relação entre o conceito que se queria 
trabalhar e a materialidade com que a proposta foi realizada.  Relação bem 
resolvida entre ideia e materialidade. Por outro lado, a realização estética da 
obra poderia ter sido mais trabalhada? Como? [FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
AMOR, UMA CHAMA QUE SE APAGA: Um coração feito de papel crepom e fósforos 
virgens, com o objetivo de se acender os fósforos para o trabalho se 
consumir...Fragmento de texto do projeto dos alunas:"O porque desta obra? 
Fizemos essa obra inspirada em um sentimento, o 'amor'. O amor é um sentimento 
que não conseguimos explicar, ele simplesmente acontece. em alguns casos, esse 
sentimento dura para sempre, mas em outros, não.  No começo é uma chama ardente,
o 'amor', mas depois, essa chama se apaga. E foi exatamente para mostrar essa 
situação que o trabalho foi feito, é um sentimento forte, quente, mas que vai se
acabando, como as chamas que o consomem."[FOTO]
Minha avaliação:Este grupo foi o primeiro a entregar - muito antes do prazo que 
eu havia estipulado - o projeto e o trabalho (melhor: uma parte do trabalho, já 
que sua completude só se daria na consumação da obra em chamas, o que só ocorreu
no dia da apresentação). A ousadia da proposta foi o que mais me chamou a 
atenção. Interessante a relação entre os elementos materiais do objeto-suporte 
(os fósforos virgens, o papel crepom, cujo fogo consome rápido...) e a ideia da 
proposta. Estética visual sedutora aliada à ousadia da ideia![FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
OUTRO TRABALHO QUE FIZEMOS POR CONTA DE NOSSAS VISITAÇÕES... [FOTO]
Não foi só a proposta de arte efêmera que realizamos por conta de nossas 
visitações aos espaços artísticos que visitamos. Vários trabalhos chamaram a 
atenção dos alunos(2) na visitação à ArtRio (no MAM, além das obras de Gusmão e 
Blass, foi um pequeno esboço de "A Negra", de Tarsila do Amaral, do qual falarei
em outra ocasião); alguns destes foram os desenhos do espanhol Juan Francisco 
Casas (fotografado pela aluna, acima). São obras no estilo hiper-realista, onde 
o artista, a partir de fotografias, desenha com um preciosismo técnico usando 
como ferramenta a caneta esferográfica![FOTO]
Desenhos hiper-realistas de Juan Casas(5)[FOTO]
Inacreditável, não?  Quando retornamos à escola, propus uns trabalhos com o 
mesmo material, após termos lido um  texto(4) sobre a história da caneta 
esferográfica: pode parecer banal, mas a esferográfica é uma das  grandes 
invenções de nosso tempo! Confiram abaixo algumas experiências com caneta 
esferográfica realizadas pelos alunos (participaram desta atividade  todas as 
minhas turmas do Fundamental II - e não apenas a t. 1901, que conheceu a obra de
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Juan Casas de perto - ; apresentei às demais turmas as reproduções fotográficas 
das obras do artista).  Embora eu tenha achado melhor, em um primeiro momento, 
deixar (esteticamente) "livre" a realização dos alunos com a caneta 
esferográfica, pensei e planejei (mas ficará para uma próxima ocasião) um 
trabalho a partir de fotos (simples) do cotidiano tiradas pelos próprios alunos.
Assim eles poderão vivenciar a experiência de como os hiper-realistas 
trabalham.(5)[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
MURAL COM OS REGISTROS FOTOGRÁFICOS: Pensei em criarmos propostas de arte a 
partir dos registros fotográficos dos alunos (que foram muitos!) nas duas 
exposições, mas "dificuldades técnicas" - para imprimir e/ou salvar em mídias - 
e o fato de estarmos nos aproximando do fim do ano letivo, portanto, termos 
muitas semanas de provas (internas e externas), a ideia ficou só mesmo na 
ideia... De qualquer modo, montamos um mural com alguns dos registros 
fotográficos para assim compartilharmos com a comunidade escolar, imprimindo na 
permanência da memória a efemeridade das experiências vividas e trabalhadas pela
turma.[FOTO]
[FOTO]
REFERÊNCIAS E NOTAS:1 - Para saber como sua escola pode participar do projeto de
alunos da rede municipal do Rio como monitores em exposições (em especial na 
ArtRio), fiquem atentos às postagens do blog  Conexão das Artes SME-RJ: 
http://conexaodasartes-sme-rj.blogspot.com/search/label/ArtRio2 - Uma postagem 
sobre o projeto piloto: Rioeduca Net - A revolução Acontece: "Alunos da Rede 
Monitores na ArtRio: I Feira Internacional de Arte Contemporânea do Rio: 
http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=15493 - "A Ciência de... uma caneta", 
Revista Sapiens - 100% Ciência, nº2, Super Interessante, Editora Abril, p.17. 
Texto sobre a caneta esferográfica que trabalhei com meus alunos.4 - Sites de 
onde tirei as imagens do artista espanhol Juan Francisco Casas, que realiza 
desenhos com caneta esferográfica:  "Desenhos realistas na ponta da caneta": 
http://blogs.pop.com.br/nerd-e-geek/desenhos-realistas-na-ponta-da-caneta/ - ou 
o site da Galeria Fernando 
Pradilla:http://galeriafernandopradilla.com/galeria/artistas/representados/juan-
francisco-casas5 - Hiper-Realismo: "Hiper-realismo ou foto-realismo [registra] a
ambição de atingir a imagem em sua clareza objetiva, com base em diálogo cerrado
com a fotografia. Os hiper-realistas 'fazem quadros que parecem fotografias', 
afirma o crítico Gilles Aillaud"[...]"a imagem fotográfica é um recurso 
permanente dos "novos realistas", sendo utilizada de diversas maneiras. A foto é
usada, antes de tudo, como meio para obter as informações do mundo, pinta-se a 
partir delas. O pintor trabalha tendo como primeiro registro os movimentos 
congelados pela câmera, num instante preciso." [...] "O mundo cotidiano 
retratado pelos hiper-realistas, em geral, refere-se aos aspectos banais, às 
cenas e atitudes familiares, aos detalhes captados pela observação precisa". 
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseactio
n=termos_textocd_verbete=3296 - Para saber mais sobre Tatiana Blass: na web: 
http://blogartemix.blogspot.com/2011/11/tatiana-blass.html - ou -  
http://www.premiopipa.com.br/?page_id=925Este mês, janeiro de 2012, saiu uma 
reportagem sobre a artista na revista Dasartes: "Tatiana Blass", por Fernanda 
Lustosa: Dasartes - Artes Visuais em Revista, ano 4, nº19, verão de 2012, 
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pp.44-46.7 - Vírgula no Infinito", de Gabriela Gusmão: 
http://www.guiadasemana.com.br/artes-e-teatro/virgula-no-infinito-museu-de-arte-
moderna-mam-24-08-2011 - ou: "Artes - Gabriela Gusmão apresenta 'Vírgula no 
Infinito'": 
http://www.negodito.com/artes-gabriela-gusmao-apresenta-%E2%80%9Cvirgula-no-infi
nito%E2%80%9D-no-rio-a-partir-de-30-de-agosto/8 - Para conhecer minhas 
estratégias pedagógicas no enino da arte na escola fundamental, ler: "A 
aplicabilidade do pensamento filosófico na arte educação": 
http://artemariopiragibe.blogspot.com/2010/08/aplicabilidade-do-pensamento-filos
ofico.html - ou neste link: 
http://rioeducaideias.blogspot.com/search?updated-min=2010-01-01T00:00:00-08:00u
pdated-max=2011-01-01T00:00:00-08:00max-results=1 - e ainda este outro texto: 
"Sobre o planejamento de artes visuais": 
http://artemariopiragibe.blogspot.com/2010/08/sobre-planejamento-de-artes-visuai
s.html09 - Sobre arte efêmera: ONFRAY, Michel - A Estética do Efêmero 
(pp.163-190) in A Razão gulosa - Filosofia do gosto - tradução: Ana Maria 
Scherer (La raison gourmande, Philosophie du goût, Éditons Grasset  Fasquelle, 
1995), RJ, Ed. Rocco, 1999. Uma leitura sobre a relação entre  filosofia e arte 
efêmera.  -  Na web, um  site didático sobre: Arte Efêmera: 
http://www.itaucultural.org.br/efemera/abertura.html10 - SCOVINO, Felipe (org.).
Arquivo Contemporâneo, 7 Letras, Rio de Janeiro, (1ªed. 2009), 2011. Um material
excelente para se compreender o pensamento e os processos criativos dos artistas
plásticos contemporâneos é este livro de entrevistas  com importantes nomes das 
artes plásticas brasileira, Anna Bella Geiger, Cildo Meireles, Ricardo Basbaum, 
Antonio Dias, Waltércio Caldas entre outros.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
arte-educadores-ate-dia-1501-inscricoes.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 10 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Arte Educadores: até dia 15/01 Inscrições para INSEA e  2EI_EA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://conexaodasartes-sme-rj.blogspot.com/
Arte Educadores: até dia 15/01 Inscrições para INSEA e  2EI_EA: Olá, colegas 
arte-educadores! Recebi há pouco este e-mail de Jacqueline Mac-Dowell, 
professora representante das Artes visuais na Coordenadoria Técnica - SME-RJ, e 
repasso a todos!Imaculada Conceição"Caros ColegasO prazo para apresentação de 
abstracts para participar do Congresso Europeu da INSEA em Chipre termina dia 15
de janeiro de 2012. É só entrar no site da INSEA - http://www.insea.org/. INSEA,
para quem ainda não conhece, é uma Sociedade Internacional de Educação pela 
Arte, uma organização não-governamental da UNESCO, é dedicada ao avanço da 
arte-educação em todo o mundo.Também com prazo até dia 15 de janeiro de 2012, o 
envio das submissões de resumos para o II Encontro Internacional sobre Educação 
Artística (2EI_EA).Em Portugal , Porto, o Dr. José Paiva está organizando o II 
Encontro Internacional sobre Educação Artística (2EI_EA). A qualidade do 
primeiro Congresso na África é uma garantia de que este também será muito 
participativo e questionador acerca da implicação da ação na construção de 

Página 21



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
narrativas contemporâneas. Chega de discurso de convencimento, queremos ação 
dentro das escolas e comunidades.Dias 2,3 e 4 de abril de 2012, FBAUP. Porto, 
Portugalaberta da inscrição para a participação no 2EI_EA e a submissão de 
resumos. http://eiea.up.ptcalendário, datas limite15 de janeiro de 2012 - 
submissão de resumos15 de fevereiro de 2012 - informação de aceitação15 de março
de 2012 - submissão de comunicações20 de março de 2012 - programa25 de março de 
2012 - inscrições2, 3 e 4 de abril - 2EI_EATexto de apresentação:A Faculdade de 
Psicologia e de Ciências da Educação e a Faculdade de Belas Artes da 
Universidade do Porto, o Centro de Investigação e Intervenção Educativas (CIIE),
em estreita colaboração com a M_EIA (MINDELO_Escola Internacional de Arte), 
organizaram, em 2010 no Mindelo (Cabo Verde), o I Encontro Internacional sobre 
Educação Artística. No próprio encontro os especialistas e investigadores 
internacionais presentes concordaram com a organização de um segundo evento que 
promova novos debates sobre as complexas questões da educação 
artística.Respondendo a esse interesse, constitui-se uma comissão científica e 
uma comissão organizadora que promove a realização do 2EI_EA, em 2,3,e 4 de 
Abril de 2012.O evento terá lugar na cidade do Porto, sede das instituições 
promotoras, que incluem o recentemente formado i2ADS (Instituto de Investigação 
em Arte Design e Sociedade - FBAUP) e o ID_CAI (ID_ Coletivo de Ação e 
Investigação - grupo informal de investigadores sediados na GESTO Cooperativa 
Cultural).O 2EI_EA não pretende realizar um palco de discursos retóricos, uma 
conferência em busca de uma teoria, mas um encontro de trabalho, lugar de retiro
de um conjunto de interferentes na Educação Artística, campo de confrontação 
franca de ideias, pouso de experiências que se divulgam para fora de si, se 
confrontam com especialistas convidados, com parceiros de outras pesquisas e 
experiências. Não há educação artística sem fundamento que a sustente, onde as 
práticas se esclareçam. Pretende-se que no encontro se apresentem experiências e
ações realizadas de modo ao debate promover uma reflexão decorrente da ação.Um 
dos objetivos do encontro é tornar visíveis formas alternativas de 
questionamento e de construção, jogos operatórios, relações entre a prática e a 
investigação, proporcionando a emergência de novos vocabulários e a expressão de
novas práticas e análises na educação contemporânea.A atualidade exige uma 
transformação profunda nas narrativas que esclareça a transversalidade do campo 
que se vem designando por Educação Artística, a sua imprescindibilidade no 
decurso das sociedades, e, em particular dos métodos pedagógicos, dos conteúdos 
e das orientações que dão corpo e sentido à sua extensão para o terreno do 
ensino.O âmbito temático deste encontro é, simultaneamente, o seu campo 
problemático.Convidamos cada um dos interferentes ao desconforto de questionar o
que é dado como 'natural' e que tende à disciplinação do trabalho do 
investigador. Desse modo pretende-se que o encontro promova a experiência e 
ações realizadas de modo a fomentar uma reflexão decorrente da ação.Propõem-se, 
assim, as seguintes plataformas de discussão:@ pensamento contemporâneo e 
educação artística@ (re)pensar a investigação em educação artística@ cultura 
visual, sujeito e educação@ museus de arte e relacionamentos educativos@ 
educação/arte/desenvolvimentoPorto, novembro de 2011A Comissão Organizadora do 
2EI_EAJoão Paivabjs Jacqueline Mac-Doweel"Informações por e-mail: Jacqueline 
Mac-DowellImagem: alunos da rede (E.M. Mario Piragibe/6ªCRE) na I ArtRio 
FairPostado por Imaculada Conceição
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<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 30 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Assistência Social empossa dez novos Conselheiros Tutelares

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Eles trabalharão nos recém inaugurados conselhos tutelares de Bonsucesso e 
Coelho Neto

16/01/2012

O Prefeito Eduardo Paes e o secretário municipal de Assistência Social, Rodrigo 
Bethlem, participaram na tarde de hoje, dia 16, da posse de 10 conselheiros 
tutelares que trabalharão nos novos Conselhos Tutelares de Bonsucesso e Coelho 
Neto, na Zona Norte da cidade. Na abertura da cerimônia realizada no auditório 
do Centro Administrativo São Sebastião, na Cidade Nova, o prefeito anunciou aos 
presentes um projeto para o aumento do jeton mensal de todos os conselheiros 
tutelares da cidade do Rio de Janeiro.

- Já está assinado e será encaminhado para a Câmara dos Vereadores um termo que 
eleva a Direção e Assessoramento (D.A.S.) dos conselheiros tutelares da cidade 
do Rio de sete para nove. Além disso, vamos continuar ampliando o número de 
Conselhos Tutelares e investindo na infraestrutura daqueles já existentes - 
afirmou o prefeito.

O secretário Rodrigo Bethlem ressaltou que a abertura de dois novos Conselhos 
Tutelares demonstra que a garantia dos direitos da criança e do adolescente é 
uma das prioridades de sua gestão na SMAS.

- Me incomoda demais ver uma criança ou adolescente mal trapilho, desnutrido e 
doente nas ruas. Vamos arregaçar as mangas e continuar trabalhando firme. O Rio 
tem dado o exemplo no enfrentamento ao crack. Sempre penso no que faria se fosse
um filho meu nessa situação. Eu posso ir até lá e pagar para interná-lo, mas a 
maioria não tem essa condição. Saímos da inércia com o objetivo de salvar vidas 
- disse Bethlem.

Com a inauguração dos Conselhos Tutelares de Bonsucesso e Coelho Neto, o Rio de 
Janeiro passa a contar com um total de 12 unidades em toda a cidade.

O Conselho Tutelar é um órgão responsável em fiscalizar se estão sendo cumpridos
os direitos previstos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Cada 
Conselho Tutelar é constituído por cinco conselheiros que são devidamente 
escolhidos pela comunidade local e assim cumprem um mandato de três anos. Esses 

Página 23



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
conselheiros são responsáveis por fazer valer os direitos das crianças e dos 
adolescentes e dar encaminhamento adequados para a solução de problemas como 
discriminação, exploração, negligência, opressão, violência e crueldade que 
apresentem como vítimas as crianças ou adolescentes.

Confira abaixo a localização dos dois novos Conselho Tutelares:

Conselho Tutelar de Bonsucesso - Rua da Regeneração, 654

Conselho Tutelar de Coelho Neto - Avenida Brasil, s/nº, no CIEP Antônio Cândeia 
Filho.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
assistencia-social-realiza-selecao-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 3 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Assistência Social realiza seleção para o projeto Mulheres da Paz

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A iniciativa capacitará 1.250 beneficiárias que atuarão como líderes em suas 
comunidades

03/01/2012

A Secretaria Municipal de Assistência Social inicia hoje, terça-feira, dia 3, a 
primeira etapa do processo seletivo do projeto Mulheres da Paz. A iniciativa, 
integrante do Programa Nacional de Segurança Pública (Pronasci), capacitará 
1.250 beneficiárias que atuarão como líderes em suas comunidades, visando à 
identificação e o acompanhamento de 2.500 jovens, com idades entre 15 e 24 anos,
que estejam no cumprimento de medidas socioeducativas, de penas alternativas, 
envolvidos com o crack, dentre outras situações de vulnerabilidade social na 
cidade do Rio de Janeiro.

Para fazer para fazer parte do programa é necessário idade mínima de 18 anos, 
renda familiar até dois salários mínimos, pertencer à comunidade de intervenção 
do projeto e disponibilidade de 12 horas semanais para participar das 
atividades. Mais informações podem ser obtidas no site www.rio.rj.gov.br/smas.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atencao-alunos-confiram-o-samba-enredo.html
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<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 10 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ATENÇÃO ALUNOS: CONFIRAM O SAMBA-ENREDO 2012 DO PROJETO ESCOLA DE BAMBA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
ATENÇÃO ALUNOS: CONFIRAM O SAMBA-ENREDO 2012 DO PROJETO ESCOLA DE BAMBA

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atencao-aos-enlatados-embutidos-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 28 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Atenção aos enlatados, embutidos e conservas: Previna-se do Botulismo Alimentar!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://cievsrio.wordpress.com/
Atenção aos enlatados, embutidos e conservas: Previna-se do Botulismo 
Alimentar!: [FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atencao-urgentequem-tem-filho-cursando.html
<DATA DA POSTAGEM>
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quinta-feira, 26 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Atenção!!! URGENTE!!Quem tem filho cursando PREVIBILINGUE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Atenção!!! URGENTE!!Quem tem filho cursando... 

Atenção!!! URGENTE!!Quem tem filho cursando inglês pelo PREVIBILINGUE precisa 
vir à escola amanhã trazendo declaração do curso com nome do aluno, nome do 
servidor e percentual de frequência do aluno no curso + cópia do contracheque de
dezembro para enviarmos ao GRH até dia 30!!!!

Fonte:Aline Tatagiba de Faria 25 de Janeiro de 2012 15:19

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atencao1-educoencontro-de-2012.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 26 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ATENÇÃO!!1º Educoencontro de 2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
1º Educoencontro de 2012: Educopedistas,Agendem o dia 04 de fevereiro para o 
nosso 1ºeducoencontro de 2012.Local : Estácio de Sá - Nova América.Horário: 9h 
às 13hAtt, Equipe Educopédia

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atividade-fisica-melhora-desempenho.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 4 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Atividade física melhora desempenho escolar

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://estadao.feedsportal.com/c/33043/f/534109/s/1b82c571/l/0L0Sestadao0N0Bbr0C
noticias0Cvidae0Hatividade0Efisica0Emelhora0Edesempenho0Eescolar0H81840A80H0A0Bh
tm/story01.htm
Atividade física melhora desempenho escolar: Uma revisão de estudos sugere que 
há uma relação positiva entre atividade física e performance acadêmica em 
crianças, mostra uma pesquisa publicada no Archives of Pediatrics  Adolescent 
Medicine. Uma das razões para o estudo foi a pressão que os alunos sofrem por 
desempenho nas avaliações, o que
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atividades-da-smsdc-evento-no-centro-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 30 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ATIVIDADES DA SMSDC - EVENTO NO CENTRO DE CONVENÇÕES SUL AMÉRICA NO RIO DE 
JANEIRO.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://otics-iraja.blogspot.com/
EVENTO NO CENTRO DE CONVENÇÕES SUL AMÉRICA NO RIO DE JANEIRO.: Sábado dia 28 de 
janeiro, todos os profissionais da SMSDC estiveram participando de três eventos 
no Centro de Convenções Sul América.O primeiro evento começou as 09:00hs da 
manhã - Formatura dos alunos que concluíram o PROFORMAR. Com AVS, tutores, 
profissionais da EPSJV e SMSDC.Tivemos a presença ilustre do Ministro da Saúde, 
Dr. Alexandre Padilha.No decorrer do evento tivemos distribuição de Kits com 
brindes, em um sdand da Otics.O segundo evento começou as 14 horas - Lançamento 
do PMAQ-MS. Conferência sobre qualidade e reforma da Atenção Primária em Saúde, 
com Dr. Luiz Pisco.Lançamento para validação do GUIA RIO-SUS. Lançamento dos 
Certificados de Reconhecimento do Cuidado com Qualidade - CRCQ. Com a presença 
do Ministro da Saúde Alexandre Padilha, Secretário Hans Dohmann e Subsecretário 
Daniel Soranz além de gerentes e profissionais de saúde da cidade do Rio de 
Janeiro.O terceiro evento começou as 18 horas - Premiação dos melhores blogs de 
Saúde da Família.[FOTO]
Marcio Dalla, Hugo heckel eSubsecretário Daniel Soranz[FOTO]
Drª Sônia[FOTO]
Formandos do Proformar-RIO[FOTO]
Equipe OTICS_RIO

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atividades-de-ferias-super-almanaque-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 5 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Atividades de férias Super Almanaque de contos e brincadeiras!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://espacoeducar-liza.blogspot.com/
Atividades de férias Super Almanaque de contos e brincadeiras!: Enfim... 
Férias!!Que tal estas atividades divertidas para a garotada?Boas Férias a 
todos!!Esta postagem pertence ao Espaço Educar.Se você copiar, dê os créditos. 
E-mail para colaboração:espacoeducarliza@yahoo.com.brInscreva seu e-mail e 
receba todas as nossas novidades!   By FeedBurnerVocê receberá um e-mail de 
confirmação. É preciso seguir o link para confirmar.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
brasil-e-segundo-maior-consumidor.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 6 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Brasil é segundo maior consumidor mundial de ritalina

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://saudementalrj.blogspot.com/
Brasil é segundo maior consumidor mundial de ritalina: Fonte: Youtube

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
calendadrio-da-saude-2012.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 26 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CALENDÁDRIO DA SAÚDE 2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://otics-iraja.blogspot.com/
CALENDÁDRIO DA SAÚDE 2012: [FOTO]
Nesta agenda você conhecerá as datas que o Ministério da Saúde utiliza para 
promover ações estratégicas e comemorativas.Calendário da Saúde*Janeiro02.01 - 
Dia do Sanitarista02.01 - Dia Nacional da Abreugrafia04.01 - Dia do 
Hemofílico19.01 - Dia Mundial do Terapeuta Ocupacional20.01 - Dia do 
Farmacêutico24.01 - Dia da Previdência Social30.01 - Dia da Não Violênciaúltimo 
domingo - Dia Nacional de Combate e Prevenção da HanseníaseFevereiro04.02 - Dia 
Mundial do Câncer (OMS)05.02 - Dia Nacional da Mamografia05.02 - Dia da 
Papiloscopia07.02 - Dia Nacional de Luta dos Povos IndígenasMarço08.03 - Dia 
Internacional da Mulher08.03 - Dia Mundial do Rim21.03 - Dia Internacional 
contra a Discriminação Racial21.03 - Dia Mundial da Infância21.03 - Dia Nacional
da Síndrome de Down22.03 - Dia Mundial da Água (OMS)24.03 - Dia Mundial de 
Combate à Tuberculose31.03 - Dia da Saúde e da NutriçãoAbril04.04 - Dia Nacional
do Parkinsoniano05.04 - Dia Mundial da Atividade Física07.04 - Dia Mundial da 
Saúde08.04 - Dia Mundial de Luta Contra o Câncer08.04 - Dia Nacional do Sistema 
Braille14.04 - Dia do Técnico em Serviço de Saúde16.04 - Dia Nacional da 
Voz17.04 - Dia Internacional da Hemofilia26.04 - Dia Nacional de Prevenção e 
Combate à Hipertensão Arterial30.04 - Dia Nacional da MulherMaio01.05 - Dia 
Internacional do Trabalhador08.05 - Dia Internacional da Cruz Vermelha12.05 - 
Dia da Enfermagem15.05 - Dia do Assistente Social15/5 - Dia Nacional do Controle
das Infecções Hospitalares18.05 - Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes18.05 - Dia Nacional da Luta 
Antimanicomial19.05 - Dia Mundial da Hepatite25.05 - Dia do Massagista26.05 - 
Dia Nacional de Combate ao Glaucoma28.05 - Dia Internacional de Luta Pela Saúde 
da Mulher28.05 - Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna29.05 - Dia 
Mundial da Saúde Digestiva31.05 - Dia Mundial sem TabacoJunho05.06 - Dia Mundial
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do Meio Ambiente06.06 - Dia Nacional de Luta contra Queimaduras06.06 - Dia 
Nacional do Teste do Pezinho09.06 - Dia da Imunização11.06 - Dia do Educador 
Sanitário14.06 - Dia Mundial do Doador de Sangue21.06 - Dia Nacional de Controle
da Asma26.06 - Dia Internacional de Apoio às Vítimas da Tortura26.06 - Dia 
Nacional do Diabetes26.06 - Dia Internacional sobre o Abuso e Tráfico Ilícito de
DrogasJulho02.07 - Dia do Hospital10.07 - Dia da Saúde Ocular13.07 - Dia do 
Engenheiro de Saneamento13.07 - Dia do Estatuto da Criança e do Adolescente25.07
- Aniversário de Criação do Ministério da Saúde27.07 - Dia Nacional da Prevenção
de Acidentes do TrabalhoAgosto01 a 07.8 - Semana Mundial da Amamentação05.08 - 
Dia da Farmácia05.08 - Dia do Nascimento de Oswaldo Cruz05.08 - Dia Nacional da 
Saúde08.08 - Dia Nacional de Combate ao Colesterol10.08 - Dia da Enfermeira24.08
- Dia da Infância27.08 - Dia do Psicólogo28.08 - Dia Nacional de Combate e 
Prevenção ao Escalpelamento29.08 - Dia Nacional de Combate ao Fumo31.08 - Dia do
NutricionistaSetembro01.09 - Dia do Profissional de Educação Física.03.09 - Dia 
do Biólogo05.09 - Dia Nacional de Conscientização e Divulgação da Fibrose 
Cística05.09 - Dia do Oficial de Farmácia08.09 - Dia Nacional de Luta por 
Medicamento08.09 - Dia Mundial da Raiva09.09 - Dia do Veterinário10.09 - Dia 
Mundial de Prevenção ao Suicídio21.09 - Dia Nacional de Luta da Pessoa Portadora
de Deficiência.25.09 - Dia Mundial do Coração27.09 - Dia Nacional da Doação de 
ÓrgãosOutubro01.10 - Dia Nacional de Doação do Leite Humano01.10 - Dia Nacional 
do Idoso02.10 - Dia Interamericano da Água03.10 - Dia Mundial do Dentista3º 
sábado de outubro - Dia Nacional de Combate à Sífilis04.10 - Dia Nacional do 
Agente Comunitário de Saúde10.10 - Dia Mundial da Saúde Mental11.10 - Dia do 
Deficiente Físico11.10 - Dia Nacional de Prevenção da Obesidade12 a 18.10 - 
Semana Nacional de Prevenção da Violência na Primeira Infância13.10 - Dia do 
Terapeuta Ocupacional e Fisioterapeuta16.10 - Dia Mundial da Alimentação17.10 - 
Dia Nacional da Vacinação18.10 - Dia do Médico20.10 - Dia Mundial e Nacional da 
Osteoporose25.10 - Dia do Cirurgião Dentista25.10 - Dia Nacional da Saúde 
Bucal27/10 - Dia Nacional de Luta pelos Direitos das Pessoas com Doenças 
Falciformes27.10 - Dia Nacional de Mobilização Pró-Saúde da População Negra29.10
- Dia Nacional e Mundial da Psoríase30.10 - Dia Nacional de Luta contra o 
ReumatismoNovembro10.11 - Dia Nacional da Surdez14.11 - Dia Mundial do 
Diabetes16.11 - Dia Nacional dos Ostomizados20.11 - Dia do Biomédico20.11 - Dia 
da Consciência Negra21.11 - Dia Nacional da Homeopatia23.11 - Dia Nacional de 
Combate ao Câncer Infantil25.11 - Dia Internacional do Doador de Sangue25.11 - 
Dia Internacional contra a Exploração da Mulher27.11 - Dia Nacional de Combate 
ao Câncer27/11 - Dia Nacional de Luta contra o Câncer de MamaDia Nacional de 
Combate à Dengue (penúltimo sábado do mês)Dezembro01.12 - Dia Mundial de Luta 
Contra a Aids02.12 - Dia Pan-Americano de Saúde06.12 - Dia Nacional de 
Mobilização dos Homens pelo fim da Violência contra as Mulheres09.12 - Dia do 
Fonoaudiólogo09.12 - Dia do Alcoólico Recuperado10.12 - Dia Internacional dos 
Povos Indígenas10.12 - Dia dos Direitos Humanos13.12 - Dia do 
Cegohttp://portal.saude.gov.br

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
capes-vai-financiar-pesquisas-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 8 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Capes vai financiar pesquisas e intercâmbio com a Holanda
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/index.html
Capes vai financiar pesquisas e intercâmbio com a Holanda: iG Brasília

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
catavento-cientifico.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 1 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Catavento científico

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Se passar por Sampa, fica a dica.
Catavento científico: Abrigado pelo Palácio das Indústrias - espaço de quase 
oito mil metros quadrados construído no início do século passado - o Catavento é
um museu interativo de ciência que foi inaugurado em 2009 na cidade de São 
Paulo. Ele é dividido em quatro partes: Universo, Vida, Engenho e 
Sociedade.Enquanto a primeira seção traz coisas legais sobre astronomia; a 
segunda trata de diversidade, evolução e DNA; a terceira apresenta jeitos 
divertidos de entender os princípios da física e a última levanta a bola de 
várias questões importantes que têm a ver com a nossa convivência com as outras 
pessoas. No vídeo abaixo, você assiste a uma visita ao Catavento. Se ficar tão 
empolgado quanto a gente, comece a planejar a sua visita!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
centro-municipal-de-seguranca-alimentar.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 4 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Centro Municipal de Segurança Alimentar Fazenda Modelo / Escola de Agricultura 
Familiar

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.rio.rj.gov.br/
Centro Municipal de Segurança Alimentar Fazenda Modelo / Escola de Agricultura 
Familiar

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
chamada-para-cadastro-faetec.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 26 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CHAMADA PARA CADASTRO - FAETEC

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://adaoblogado.blogspot.com/
(título desconhecido): FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA - FAETECCHAMADA PARA 
CADASTROEM VISTAS A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOEDITAL Nº 001/20121 - DO 
OBJETOO Presidente da Fundação de Apoio à Escola Técnica - FAETEC, vinculada a 
Secretária de Ciência Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro - SECT, com sede à 
Rua Clarimundo de Melo, nº847, Quintino Bocaiúva, no uso de suas atribuições, 
torna público que estará aberto o cadastro para os interessados na contratação 
por tempo determinado de Professor FAETEC I, Professor Instituto Superior, 
Especialista Técnico Pedagógico e Instrutor de acordo com a Lei nº 4599/2005, 
alterada pela Lei nº 5490/2009 e na conformidade de que estabelece a Portaria 
FAETEC/PR nº 340, de 25 de janeiro de 2012.2- DO CADASTRO GERALO cadastro para 
contratação por tempo determinado será realizado no período compreendido entre 
30 de janeiro de 2012 a partir das 10:00h até 14 de fevereiro de 2012 até as 
18:00h.2.1 - Os candidatos interessados à contratação temporária de que trata o 
presente Edital deverão cadastrar-se preenchendo ficha de inscrição, por meio 
eletrônico, através da internet, no endereço eletrônicowww.faetec.rj.gov.br.2.2 
- Poderão candidatar-se à contratação temporária, brasileiros e estrangeiros que
preencham os requisitos constantes do presente Edital.2.3 - O preenchimento do 
cadastro é de inteira responsabilidade do candidato.Não serão realizados 
cadastros condicionais e/ou extemporâneos, nem aceitos via postal ou por fax.2.4
- O candidato que declarar falsamente qualquer informação será excluído do 
processo, se confirmada tal situação, sujeitando-se às conseqüências legais 
pertinentes.2.5 - Só será aceito um único cadastro, por candidato.Em havendo 
mais de um cadastro, prevalecerá o de data/hora mais recentes.2.6 - Constituem 
pré-requisitos para o cadastro2.6.1 - Ter no mínimo, 18(dezoito) anos até a data
da contratação;2.6.2 - Estar quite com as obrigações eleitorais e, se do sexo 
masculino, também com as militares;2.6.3 - Possuir escolaridade exigida para o 
exercício do cargo bem como os demais requisitos básicos na data de 
contratação;2.6.4 - Não ter firmado contrato temporário, com fundamento da Lei 
4599/05, terminado a menos de 12(doze) meses da data da contratação decorrente 
desta Portaria.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cineclube-nas-escolas-projeto.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 28 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Cineclube nas Escolas: Projeto Audiovisual da Rede

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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http://conexaodasartes-sme-rj.blogspot.com/
Cineclube nas Escolas: Projeto Audiovisual da Rede: [FOTO]
Cineclube nas escolas do Riosábado, 23 julho, 2011(*)[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
circuito-cine-curta.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 31 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Circuito Cine Curta

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://educadoradevanguarda.blogspot.com/
Circuito Cine Curta: O Cinema é considerado uma importante forma de arte, uma 
fonte de entretenimento popular e um método poderoso para educar os cidadãos. 
Hoje o Ciep Dr. Adão Pereira Nunes foi palco de celebração da Sétima Arte. O 
projeto Circuito Cine Curtafoi mais um evento que contribuiu para enriquecer o 
Projeto Político Pedagógico de nossa escola. As crianças adoraram!!
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
clipping-prefeitura-divulga-numeros-da.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 28 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Clipping: PREFEITURA DIVULGA NÚMEROS DA DENGUE NO RIO DE JANEIRO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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http://cvasrio.blogspot.com/
Clipping: PREFEITURA DIVULGA NÚMEROS DA DENGUE NO RIO DE JANEIRO: A Prefeitura 
do Rio de Janeiro divulgou novos números da doença na cidade. Até agora, 431 
casos da doença foram registrados. Nenhuma morte foi registrada até o 
momento.Disponível em: 
http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM1773379-7823-PREFEITURA+DIVU
LGA+NUMEROS+DA+DENGUE+NO+RIO+DE+JANEIRO,00.html. Acesso em: 18 jan. 2012

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cocaina-e-crack.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 5 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Cocaína e crack

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://drauziovarella.com.br/
Cocaína e crack: Cocaína e crack são drogas psicoativas que provocam alterações 
cerebrais muito importantes. Aspirada, fumada ou injetada na veia, a cocaína se 
distribui pelo corpo e age em todo o organismo, mas sua ação no cérebro é 
responsável pelo efeito que provoca dependência.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
comecam-as-inscricoes-para-o-auxilio.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 28 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

COMEÇAM AS INSCRIÇÕES PARA O AUXÍLIO EDUCAÇÃO 2012 DO PREVI-RIO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://cvasrio.blogspot.com/
COMEÇAM AS INSCRIÇÕES PARA O AUXÍLIO EDUCAÇÃO 2012 DO PREVI-RIO: [FOTO]
O Previ-Rio abrirá, nesta quarta-feira, dia 18, as inscrições para o 
Auxílio-Educação 2012, em três de suas modalidades.O Previ-Educação será 
concedido aos servidores que ganharam até R$ 2.180 em dezembro de 2011 e a ajuda
é de R$ 545 por dependente menor matriculado na escola. Pensionistas menores 
também têm direito ao benefício. Já o Previ-Material Escolar, no valor de R$ 50 
por filho ou de R$ 100 para quem tem mais de um, será concedido 
independentemente da faixa salarial. Ambos benefícios são pagos apenas uma vez 
no ano. O Previ-Creche contemplará filhos com idade de 1 a 6 anos e será de R$ 
250 mensais por criança, desde que a remuneração do servidor não tenha 
ultrapassado R$ 1.635 no mês de dezembro passado. As solicitações devem ser 
feitas exclusivamente pela internet, no endereço 
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www.rio.rj.gov.br/web/previrio.INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA 
DOMUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - PREVI-RIOATOS DA PRESIDÊNCIAPORTARIA PREVI-RIO 
N.º 881 DE 13 DE JANEIRO DE 2012Estabelece a abertura de inscrições do 
Auxílio-Educação para o ano de 2012.O Responsável pelo Expediente do Instituto 
de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVI-RIO, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,Considerando o 
teor do art.10, II, da Lei n.º 3.344, de 28 de dezembro de 2001;Considerando o 
estabelecido no Decreto n.º 30.543, de 18 de março de 2009;Considerando a 
aprovação do Previ-Creche pelo Conselho de Administração do PREVI-RIO em reunião
realizada em 13 de julho de 2011, com registro na Ata Sumária da 16ª Sessão 
Extraordinária; eConsiderando o que consta no processo 05/500.403/2012, 
resolve:CAPÍTULO IDAS MODALIDADESArt. 1.º O PREVI-RIO, no exercício de 2012, 
concederá Auxílio-Educação a seus segurados e pensionistas, nas modalidades 
seguintes e na forma estabelecida nesta Portaria:I- Previ-Educação;II- 
Previ-Material Escolar;III- Previ-Creche.Seção IDo Previ-EducaçãoArt. 2.º O 
Previ-Educação destina-se aos filhos, ou menores sob guarda ou tutela do 
segurado ou pensionista, que contarem menos de 18 anos em 31/12/2011, que se 
encontrem devidamente matriculados em estabelecimento de ensino oficialmente 
reconhecido, e tem a finalidade de subsidiar a aquisição de uniforme e o 
pagamento de matrícula.Parágrafo único. O valor fixado para o Previ-Educação 
corresponderá a R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais) e será pago 
apenas uma vez no ano.Art. 3.º Somente farão jus ao Previ-Educação os segurados 
cujo desconto total para o FUNPREVI tenha sido igual ou inferior a R$ 239,80 
(duzentos e trinta e nove reais e oitenta centavos), no mês-referência de 
dezembro 2011, e o pensionista cujo valor integral da pensão deixada pelo 
ex-segurado não tenha ultrapassado a quantia de R$ 2.180,00 (dois mil cento e 
oitenta reais), no referido mês.Parágrafo único. Na falta, por qualquer razão, 
de desconto previdenciário no mês de referência, farão jus ao Previ-Educação os 
segurados cujo somatório das remunerações e/ou proventos não tenha ultrapassado 
R$ 2.180,00 (dois mil cento e oitenta reais) no referido mês.Art 4.º O PREVI-RIO
expedirá ato administrativo regulamentando a entrega da documentação 
comprobatória do Previ-Educação.Art. 5.º Quando o filho do segurado ou o 
pensionista for pessoa com deficiência física ou mental que importe no 
retardamento de seu desenvolvimento pedagógico, desde que haja averbação junto 
ao sistema ERGON/PCRJ, o Auxílio-Educação será concedido independentemente do 
limite de idade.Parágrafo único. Não será exigido o ato de autorização de 
funcionamento escolar das entidades que atendam aos filhos dos servidores ou 
pensionistas previstos no caput, desde que estas instituições tenham por 
finalidade e/ou possuam projetos didático pedagógicos para esse tipo 
atendimento.Seção IIDo Previ-Material EscolarArt. 6.º O Previ-Material Escolar 
destina-se, exclusivamente, a filhos, ou menores sob guarda ou tutela do 
segurado, que contarem menos de 18 (dezoito) anos de idade em 31/12/2011, e tem 
por finalidade subsidiar a aquisição de material de natureza educativa.Parágrafo
único. O Previ-Material Escolar será no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) para
o segurado que tenha apenas um filho, ampliando-se para R$ 100,00 (cem reais) 
para o segurado que tiver mais de um filho e será pago apenas uma vez no 
ano.Art. 7.º Quando o filho do segurado for pessoa com deficiência física ou 
mental que importe no retardamento de seu desenvolvimento pedagógico, desde que 
haja averbação junto ao sistema ERGON/PCRJ, o Auxílio-Educação será concedido 
independentemente do limite de idade.Parágrafo único. Não será exigido o ato de 
autorização de funcionamento escolar das entidades que atendam aos filhos dos 
servidores previstos no caput, desde que estas instituições tenham por 
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finalidade e/ou possuam projetos didático pedagógicos para esse tipo 
atendimento.Seção IIIDo Previ-CrecheArt. 8.º O Previ-Creche destina-se aos 
filhos, ou menores sob guarda ou tutela do segurado, com idade de 1 a 6 anos no 
ato da inscrição, devidamente cadastrados junto ao órgão pagador, para auxílio 
no custeio das mensalidades de creches privadas oficialmente 
reconhecidas.Parágrafo único. O valor fixado para o Previ-Creche corresponderá a
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e será pago mensalmente.Art. 9.º Somente 
farão jus ao Previ-Creche os segurados cujo desconto total para o FUNPREVI tenha
sido igual ou inferior a R$ 179,85 (cento e setenta e nove reais e oitenta e 
cinco centavos), no mês-referência de dezembro 2011.Parágrafo único. Na falta, 
por qualquer razão, de desconto previdenciário no mês de referência, farão jus 
ao Previ-Creche os segurados cujo somatório das remunerações e/ou proventos não 
tenha ultrapassado R$ 1.635,00 (um mil seiscentos e trinta e cinco reais) no 
referido mês.Art 10. O PREVI-RIO expedirá ato administrativo regulamentando a 
entrega da documentação comprobatória do Previ-Creche.Art. 11. A inscrição do 
Auxílio-Creche deverá ser realizada a partir da abertura das inscrições do 
Auxílio-Educação 2012, enquanto o filho ou menor sob guarda ou tutela do 
segurado detiver a idade entre 1 a 6 anos.CAPÍTULO IIDISPOSIÇÕES FINAISArt. 12. 
As solicitações do Auxílio-Educação serão feitas exclusivamente através de 
inscrição via internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/web/previrio, 
inclusive os detentores de guarda que tenham recebido o benefício em 2011, com 
exceção dos segurados que paguem pensão alimentícia, caso em que o detentor da 
guarda do menor deverá se dirigir ao PREVI-RIO, desde que haja ordem judicial 
específica de acordo com o Artigo 23 do Decreto nº 30.543, de 18 de março de 
2009.Art. 13. O prazo para inscrição do Auxílio-Educação será de 18/01/2012 a 
24/02/2012.1.º No caso exclusivo do Auxílio-Creche as inscrições serão iniciadas
em 18/01/2012 e continuarão abertas durante todo o ano de 2012, nas condições 
estabelecidas no Artigo 8.º.2.º Ao efetuar a inscrição na internet, o segurado 
ou pensionista deverá indicar uma ou mais modalidades em que se enquadre, nos 
termos deste regulamento.3.º O ato de inscrição válida e aceita pelo sistema é 
condição para concessão do beneficio, sendo obrigatória a apresentação do 
comprovante de inscrição em caso de recurso.Art. 14. O PREVI-RIO publicará a 
listagem dos pedidos deferidos e indeferidos no Diário Oficial do Município do 
Rio de Janeiro.Parágrafo único. Nos casos de indeferimento, caberá recurso no 
prazo de 30 (trinta) dias a contar da data fixada em publicação, cabendo a 
reconsideração da decisão de indeferimento pela autoridade que a tiver 
proferido.Art. 15. O pagamento do Auxílio-Educação será efetuado na conta 
bancária do segurado, de seu representante legal, ou pensionista, em data a ser 
divulgada oportunamente no Diário Oficial do Município - DORIO.Parágrafo único. 
O Auxílio-Educação não será pago ao segurado/pensionista que possua débito junto
ao FUNPREVI ou ao PREVI-RIO.Art. 16. Os segurados e pensionistas que se 
inscreverem no Auxílio-Educação deverão comprovar a matrícula do beneficiário 
para fins de recebimento do benefício, conforme procedimentos a serem definidos 
em regulamento próprio.Parágrafo único. A verificação por parte do PREVI-RIO de 
que o segurado, o pensionista, ou seu representante legal prestou qualquer 
informação ou declaração falsa, imprecisa ou incorreta implicará o desconto dos 
valores indevidamente pagos, sem prejuízo da responsabilidade legal 
pertinente.Art. 17. Os casos omissos serão decididos pela Diretoria de 
Previdência e Assistência do PREVI-RIO.Art. 18. Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação.Roberto RodriguesResponsável pelo expediente do 
PREVI-RIOJose Paulo Carralas GrêloDiretor de Previdência e AssistênciaDisponível
em http://doweb.rio.rj.gov.br/ acesso em 16 jan. 2012 (edição de 16 jan. 2012)
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
como-estudar-i.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 30 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Como estudar? (I)

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

FONTE: http://www.vithais.com.br/
Como estudar? (I): [FOTO]

Início de ano. Hora de se preparar para os estudos, nesta semana traremos, no 
Vithais, várias dicas de como organizar-se para que os resultados sejam bons. 
Estas orientações servem para alunos, pais e professores e, certamente, podem 
contribuir bastante para que um bom rendimento em aula, as avaliações tenham 
notas mais altas, os trabalhos sejam realizados de forma mais organizada e com 
resultados finais mais satisfatórios e, ainda, para que tarefas sejam feitas nos
prazos e da melhor forma possível. Espero que este material seja útil e, tenho 
certeza que, se bem utilizado, pode render muitos benefícios para seus usuários.
Seguem abaixo as primeiras recomendações:
a) ORGANIZE SEUS MATERIAIS - Na véspera das aulas organize sua mochila com os 
materiais necessários para as atividades do dia seguinte antes de ir dormir. 
Livros, cadernos, estojos, réguas e materiais extras requisitados devem ser 
arrumados de forma antecipada para evitar peso extra na mochila e 
impossibilidade de participação em alguma atividade por falta de materiais.
b) MANTENHA SUA AGENDA ATUALIZADA - Anote numa agenda ou mantenha informes de 
compromissos escolares em uma parte específica de seu caderno para não perder 
prazos de entrega de tarefas, trabalhos ou participação em aulas extras, 
reuniões... Estas anotações devem ser compartilhadas com os pais ou responsáveis
(no caso de alunos mais novos ou com maior dificuldade de organização) para que 
também eles saibam de seus compromissos e de sua organização!.
c) FAÇA PERGUNTAS - Não entendeu? Não tenha vergonha de levantar a mão e 
perguntar. Pergunte na hora, peça para o professor explicar novamente. Peça 
exemplos que facilitem a compreensão ou então que os exercícios que geraram 
dúvidas sejam refeitos. Só depois que tiver certeza que entendeu é que você 
estará bem preparado para tarefas, exercícios em sala de aula ou provas.
d) FAÇA ANOTAÇÕES DETALHADAS - Durante as aulas faça as anotações sugeridas 
pelos professores e também se sinta a vontade para colocar ao lado anotações e 
observações adicionais nas quais sua compreensão do que está sendo explicado 
faça parte de seus registros.
e) ELIMINE DISTRAÇÕES - Na hora em que for estudar mantenha o foco apenas nos 
estudos e elimine as distrações. Não estude com música, TV ligada, telefones, 
computador ou qualquer outro recurso por perto que possa tirar sua atenção. No 
horário em que definir como período de resolução de tarefas e trabalhos ou ainda
de estudo diário das matérias trabalhadas na escola faça-o em lugar tranquilo, 
sem movimento ou passagem de pessoas. Peça aos demais membros da família para 
não interromperem seus estudos.
f) TROQUE IDEIAS COM COLEGAS SOBRE OS ASSUNTOS ESTUDADOS - Seus colegas de 
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classe elaboram também sua compreensão dos conteúdos e conceitos trabalhados em 
aula e, cada um faz isso de uma forma diferente, mesmo que os temas sejam 
iguais. Ao trocar ideias com eles o seu entendimento da matéria trabalhada pode 
então ser enriquecido ou facilitado.
Por João Luís de Almeida MachadoDoutor em Educação pela PUC-SP

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
como-planejar-os-estudos.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 26 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Como planejar os estudos?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem
Como planejar os estudos?: Noites bem-dormidas, cineminha garantido todo fim de 
semana e, para completar, notas boas. O segredo? Planejamento.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
comunidade-escolar-prestigia-formatura.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 28 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Comunidade escolar prestigia formatura dos alunos do 9º ano

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://bairroeducador.blogspot.com/
Comunidade escolar prestigia formatura dos alunos do 9º ano: Na quarta-feira, 14
de dezembro, a Escola Municipal Mario Piragibe encerrou o ano letivo com a 
Formatura do 9º ano.Participaramda formatura as turmas 1901, 1902, 1903 e as 
turmas do Acelera. Os alunos cantaram o Hino Nacional, música gospel e teve 
também uma oração com um pastor.[FOTO]
Coral da Escola composto pelas próprias formandasOs estudantes demonstraram 
através de música e poesia a gratidão aos professores. Sobretudo a professora 
Maristela Costa que foi mencionada por todas as turmas como um exemplo, mais do 
que uma professora, uma amiga, com lições de vida que vão além da sala de aula. 
A professora Imaculada Marins foi referenciada como àquela que vê desenhos nos 
rabiscos.[FOTO]
Familiares e alunos compareceram e prestigiaram os formandosA comunidade escolar
estava em festa para comemorar essa importante etapa na vida dos estudantes. 
Além da ornamentação especial preparada pela escola, professores, funcionários, 
alunos, ex alunos e familiares prestigiaram esse momento.Durante a cerimônia 
professores e alunos trocaram homenagens e, na hora da entrega simbólica dos 
canudos, os alunos foram parabenizados pelos professores e, em contrapartida, 
demonstravam sua felicidade com gritos de Eu consegui!. [FOTO]
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Professores, responsáveis e alunos trocando homenagensO Bairro Educador 
parabeniza a comunidade que constrói a Escola Municipal Mario Piragibe que, sem 
dúvidas, contribui para a vida de cada estudante e, que os envolve muito além da
formação acadêmica. A escola se apresenta como um espaço de construção de 
vínculos e formação de cidadania.[FOTO]
Corpo docente responsável pelo 9º ano

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
conexao-das-artes.html
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CONEXÃO DAS ARTES

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.google.com.br/reader/view/feed/http%3A%2F%2Fconexaodasartes-sme-rj.bl
ogspot.com%2Ffeeds%2Fposts%2Fdefault?hl=pt_BR
(título desconhecido): [FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

Página 39



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
congresso-brasileiro-de-recursos.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 29 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Congresso Brasileiro de Recursos Digitais na Educação acontece em maio

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://programajornaleeducacao.blogspot.com/
Congresso Brasileiro de Recursos Digitais na Educação acontece em maio: 
Congresso Brasileiro de Recursos Digitais na Educação acontece dias 24 e 25 de 
maio de 2012 na Universidade Presbiteriana Mackenzie.O evento é dedicadoà 
reflexão e troca de conhecimentos sobre o uso de Tecnologiasno Ensino 
Fundamental, Médio e Superior, bem como em outras situações de Ensinoe 
Aprendizagem, tais como Treinamento Corporativo, Educação de Jovens e Adultos, 
etc.Educadores, professores e estudiosos no Uso dos Recursos Digitais na 
Educação poderão apresentarsuas experiências e descobertas na área de Tecnologia
Educacional.O encontro contará com apresentação detrabalhos e propostas de 
minicursos em um dos seguinteseixos temáticos:Ambientes Virtuais de 
AprendizagemAvaliação em EADDesenvolvimento de Objetos de AprendizagemDesign 
Instrucional e suas aplicaçõesÉtica nos Meios EletrônicosFormação de Educadores 
na Era DigitalGames na EducaçãoInformática na Educação EspecialMetodologias 
Educacionais nos AVEAsPreparação de Materiais Didáticos para Ensino 
OnlineRealidade Virtual e AumentadaRedes Sociais na EducaçãoSoftware Livre no 
EnsinoTutoria em EADUso de Tablets e a Tecnologia Móvel no EnsinoInformações no 
site do evento:http://ead.mackenzie.br/eventos/
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<POSTAGEM>
conheca-os-12-livros-mais-lidos-em-2011.html
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quarta-feira, 4 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Conheça os 12 livros mais lidos em 2011

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante

Página 40



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
Conheça os 12 livros mais lidos em 2011: Depois de muitacomemoração, muitos 
pensamentos positivos e desejos de um Feliz Ano Novo, 2012 chegou! Para muitas 
pessoas, a primeira semana do ano é o momento de pegar lápis e papel e anotar 
todos os planos futuros e as estratégias para realizá-los no ano que se inicia. 
E claro que uma boa lista de livros sempre está no planejamento dos amantes da 
leitura.Mas para não repetir nenhum livro é preciso fazer um balanço do que se 
tem na estante e dostítulos já lidos. E, por falar em balanço de livros já 
lidos, curiosospara saber quais os livros que foram mais lidos em 2011 pelos 
leitores que compram na Estante Virtual,acompanhamos mês a mês os títulos mais 
vendidos no último ano e chegamos ao resultado que você confere abaixo. Eos 
clássicos foram as escolhas mais recorrentes entre os leitores.
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conjuntivite-sintomas-tratamento-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 26 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Conjuntivite: sintomas, tratamento e prevenção

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.pediatriabrasil.com.br/
Conjuntivite: sintomas, tratamento e prevenção: 
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conversando-sobre-o-periodo-de.html
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CONVERSANDO SOBRE O PERÍODO DE ACOLHIMENTO NA CRECHE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://zilkacreche.blogspot.com/
CONVERSANDO SOBRE O PERÍODO DE ACOLHIMENTO NA CRECHE:  A Gerência da Educação 
Infantil descreve para nós esse importante momento que vivemos na creche: O 
período de acolhimento.Momento em que as crianças passam por um período de 
adaptação, portanto muito importante para todos nós. É momento de conhecimento, 
acolhimento, troca, ... enfim, momento marcante para as crianças, educadores, 
responsáveis e toda a equipe da creche.[FOTO]
 Para esse importante período, arrumamos todos os espaços da creche para fazer 
com que o nosso ambiente seja acolhedor e prazeroso. Acolher?Estamos recomeçando
um ano e, com ele, todas as expectativas e receios de receber os nossos pequenos
e os seus responsáveis, que vem, eles também, cheios de dúvidas e 
incertezas.Neste momento, o mais importante é acolher, abraçar e aconchegar... 
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Assim como as crianças e seus responsáveis, nós, que estamos trabalhando com 
Educação Infantil há tanto tempo ou até os nossos pares, que chegaram agora, 
precisamos nos sentir acolhidos para começar ou recomeçar. Nestes dias, em que 
chorar será um movimento comum, quanto mais estivermos fisicamente próximos e 
oferecermos a todos o nosso colo, mais suave será esse período. Então, esse é o 
momento de voltarmos a ter nossas crianças em nossos braços, literalmente. 
Agentes, PEIs, mas também PAs, diretores e adjuntos, todos estão convidados a 
entrar nesta ciranda - colo, sorrisos, canções, olho no olho - acolhimento.Olhar
com afeto todo esse processo de inserção, fortalecendo vínculos com as crianças 
e famílias, e ainda, com cada membro da equipe, é, sem dúvida, um grande 
facilitador do trabalho de um ano inteiro.No momento em que as emoções estão 
afloradas, ouvir o outro em suas necessidades, inseguranças e oferecer a mão na 
hora certa, são movimentos que abrem portas, constroem pontes para um diálogo 
permanente.Desejamos que este período de acolhimento seja o momento de 
abraçarmos nossos responsáveis e mostrarmos a eles que a educação infantil 
também se faz com AMOR."Um grande abraço,Gerência de Educação Infantil
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<POSTAGEM>
convulsao-febril.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 8 de janeiro de 2012
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Convulsão febril

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.pediatriabrasil.com.br/
Convulsão febril: 
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culpa-nao-e-das-chuvas.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 8 de janeiro de 2012
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A culpa não é das chuvas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://projetistassemfronteiras.blogspot.com/
A culpa não é das chuvas: A culpa não é das chuvas: EDITORIAL PUBLICADO NO 
ESTADÃO DESTE DOMINGO

--------------------------------------------------------------------------------
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curso-tecnico-de-agente-comunitario-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 10 de janeiro de 2012
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

CURSO TÉCNICO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://otics-iraja.blogspot.com/
CURSO TÉCNICO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: O curso CTACS está sendo realizado
na Clínica da Família Epitácio Soares Reis, uma área para troca de informações 
acadêmicas e experiências comunitárias bem sucedidas já vividas.O curso está 
sendo ministrado pelo Coordenador de Turma Carlos Mauricio, Professora fixa 
Irene Leon e Eixo Estado Lucas Zelesco.O grupo apresentou os trabalhos pela 
manhã e no final da tarde tiveram um coffee break.[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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cursos-gratuitos-distancia-para-os.html
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CURSOS GRATUITOS À DISTÂNCIA PARA OS SERVIDORES

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://cvasrio.blogspot.com/
CURSOS GRATUITOS À DISTÂNCIA PARA OS SERVIDORES: [FOTO]
A Secretaria Municipal de Administração promove capacitação na modalidade à 
distância com cursos voltados para o desenvolvimento comportamental, técnico e 
gerencial dos servidores municipais.Principais passos para acessar a 
plataforma:1. abrir a internet e acessar o endereço:LMS.DTCOM.COM.BR2. digitar 
no campo login os 11 dígitos do CPF (sem pontos ou traços)3. digitar no campo 
senha os 6º,7º,8º e 9º dígitos do CPF4. atualizar a ficha cadastral e clicar no 
comando atualizar no final da ficha (tenha o cuidado de anotar a nova senha para
os novos acessos)5. fechar a plataforma6. entrar no correio eletrônico 
cadastrado verificar o recebimento de mensagem de confirmação de e-mail, clicar 
no link apresentado que abrirá novamente a plataforma7. acessar a plataforma 
utilizando o login e senha conforme os passos 2 e 3 (atenção sua senha deve ter 
sido alterada na atualização do cadastro)8. navegar nos campos à esquerda 
"Inscrições" e "Acervo de vídeos" para inscrever-se nos cursos desejados9. após 
inscrição entrar no campo Meus Cursos e na aba "Em andamento", clicar no título 
do curso inscrito e iniciar os estudos, navegando no "conteúdo em vídeo" e nos 
"conteúdos e-learning"Obs.: Caso o servidor seja da Administração Indireta ou 
admitido após 31/10/2010 , deverá encaminhar uma mensagem para o endereço 
eletrônicoeducorporativa.sma@rio.rj.gov.brhttp://webriomail.rio.rj.gov.br/riomai
l/correio/message.php?mailbox=Outros+Usuarios%2Feducorporativa.sma%2FEnviadosind
ex=389 com os seguintes dados para cadastro: nome, CPF, matrícula com prefixo e 
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dígito verificador, secretaria de origem e órgão de lotação, data de nascimento,
cep residencial, escolaridade, telefone institucional e aguardar a mensagem 
automática Dtcom de confirmação de cadastro para confirmar seu endereço 
eletrônico e poder acessar a plataforma com a orientação de acesso citada 
acima.Qualquer dúvida, a equipe da educação corporativa da SMA se colocou à 
disposição de segunda à sexta-feira de 8h às 18h, pelos telefones 
2976-1610/1629/3619.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cvas-clipping-divulgado-novo-balanco-da.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 3 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CVAS: Clipping: DIVULGADO NOVO BALANÇO DA DENGUE NO RIO/...

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://cvasrio.blogspot.com/
CVAS: Clipping: DIVULGADO NOVO BALANÇO DA DENGUE NO RIO/...: Desde o começo do 
ano até o dia 24 deste mês, houve quase 76 mil casos da doença em toda a cidade.
A Zona Oeste tem o maior número de notifi...
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cvas-clipping-moradores-do-rio-fazem.html
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CVAS: Clipping: MORADORES DO RIO FAZEM CAMINHADA CONTRA ...

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://cvasrio.blogspot.com
CVAS: Clipping: MORADORES DO RIO FAZEM CAMINHADA CONTRA ...: Disponível em: ...

--------------------------------------------------------------------------------
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demencias-frontotemporais.html
<DATA DA POSTAGEM>
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Demências frontotemporais

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://drauziovarella.com.br/
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Demências frontotemporais: Em Medicina, o termo demência tem um significado bem 
diferente daquele entendido pelos leigos, que confundem demência com loucura. 
Sob o ponto de vista médico, as demências compreendem um número grande de 
enfermidades incuráveis que apresentam certas características comuns entre si, 
mas com peculiaridades distintas umas das outras. Prova disso são a doença de 
Alzheimer, a demência vascular e dos corpúsculos de Lewy, as doenças de Pick, de
Huntigton e de Creutzfeldt-Jakob e a demência frontotemporal (DFT), quase todas 
com etiologia e tratamento específicos.
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A dengue e o Aedes aegypti, o mosquito da dengue

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.pediatriabrasil.com.br/
A dengue e o Aedes aegypti, o mosquito da dengue: 
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Desafios de matemática

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://coelhodacartola.blogspot.com/
Desafios de matemática: 
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Desastres Naturais

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://cievsrio.wordpress.com/
Desastres Naturais: 
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descarte-incorreto-de-lixo-aumenta.html
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terça-feira, 3 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Descarte incorreto de lixo aumenta risco de dengue, diz especialista

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://g1.globo.com/
Descarte incorreto de lixo aumenta risco de dengue, diz especialista: Em 
Londrina (PR), foram coletadas mais de 162 t de lixo em dois meses.
'Mosquito tem projeção de voo de cerca de 300 m', alerta prefeitura.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
desfile-de-roupas-com-materiais.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 10 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Desfile de Roupas com Materiais Alternativos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://nucleodeartegrandeotelo.blogspot.com/
Desfile de Roupas com Materiais Alternativos: A Oficina de Arte e Tecnologia, 
itinerante na Escola Municipal Comandante Arnaldo Varellaeministrada pela 
professora Luciana Guimarães Rodrigues de Lima, realizou um desfile que utilizou
o contexto indígena como inspiração e buscou questionar assuntos como: 
conscientização e preservação do meio ambiente, conservação do espaço físico 
escolar e a valorização de outras culturas. As roupas foram criadas e 
confeccionadas pelos próprios alunos com o uso de materiais alternativos.[FOTO]
Professora Luciana, o aluno Lucas Daniel e a coordenadora Pedagógica Silvia 
Regina[FOTO]
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Gleidson utilizou caixas de leite para criar sua roupa[FOTO]
[FOTO]
Rainara costurou fechos vermelhos na sua roupa e no arco da cabeça[FOTO]
Wanda confeccionou sua roupa com espirais plásticas e retalhos[FOTO]
José Augusto colou pedaços de garrafa Pet na camisa[FOTO]
Ana Paula criou seu look com caixas de leite, embalagem de mamão e fitas[FOTO]
[FOTO]
Bianca desfila a criação de Joice, saia feita com fuxicos coloridos e chapéu de 
retalhos[FOTO]
Késia desfila seu short com espirais[FOTO]
Yago utiliza acessório com caixas de leite[FOTO]
Roupa com detalhes feitos com caixas de leite - criação da aluna Talessa[FOTO]
Aluna Paola desfila a criação de Robson - camiseta com fechos trançados[FOTO]
Willian desfila sua camisa com cdsCriações da aluna Talessa[FOTO]
Rafaelly com saia de fechos e Bruna com saia de fuxicos coloridos - criações de 
Joyce Macêdo[FOTO]
Raíssa criou um vestido com lacres de latinhas de alumínio e acessórios com 
papel colorido[FOTO]
[FOTO]
Recebeu o prêmio de modelo destaque, entregue pela representante da 6ª CRE 
Patrícia[FOTO]
Wittney desfilou uma camisa pintada com aplicações de lacres de latinhas de 
refrigerante e fitas[FOTO]
Recebeu o prêmio de modelo destaque entregue pela professora Gislene[FOTO]
Talessa foi eleita a estilista destaque[FOTO]
A professora Fátima lhe entregou o prêmio[FOTO]
Ana Paula recebeu o terceiro lugar[FOTO]
Que lhe foi entregue pela professora Conceição[FOTO]
Amanda desfilou a criação da aluna Joice - camisa com fitas coloridas 
trançadas[FOTO]
Ganhou o segundo lugar no desfile[FOTO]
A coordenadora pedagógica Silvia Regina entrega o prêmio a aluna Joice de 
Lima[FOTO]
O primeiro lugar deu empate: alunas Bianca e Rafaelly com criações de Joyce 
Macêdo[FOTO]
A diretora Conceição Carneiro entrega o prêmio à aluna[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
Vídeo do desfile disponívelno link: [VÍDEO]
http://www.youtube.com/watch?v=bC1B8HzgElc
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Dia do Leitor (via @cris_guimaraes)

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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http://nossospequenosleitores.blogspot.com/
Dia do Leitor (via @cris_guimaraes): Ler tem que ser divertido, tem que dar 
prazer a quem está lendo. Ler é lazer.Existem muitos progressos no que diz 
respeito à formação de leitores. Mas ainda exibimos vergonhosos 28% de índice de
analfabetismo funcional, enquanto somente cerca de 25% da população tem o 
domínio pleno da língua portuguesa. Já está provado que o simples fato de ir à 
escola não garante aprendizagem e cultura. É preciso mais.Ninguém nasce leitor. 
Um leitor nasce quando pega pela primeira vez um livro para brincar, ou mesmo 
mordiscar, ainda bebê. Com a familiaridade, com o fácil acesso, com toda a 
família lendo junto e lendo na frente da criança, dando o exemplo. Com histórias
de dragões e princesas antes de dormir, com gibis em quadrinhos e mesmo com a 
obrigação de ler um livro para prova na escola. Com o incentivo à leitura 
através de bibliotecas públicas, contação de histórias, encenações de peças 
baseadas em livros, com professores que despertem em seus alunos a paixão pela 
leitura, deixando de lado aulas burocráticas, instigando seus alunos a entender,
interpretar e produzir textos com qualidade.[FOTO]
bienaldolivrosp.tumblr.comEm plenas férias escolares, estamos comemorando hoje o
Dia do Leitor. Que isso seja um incentivo aos nossos filhos ganharem livros para
viajarem sem sair do lugar, para darem asas à imaginação e à criatividade e 
incluírem o livro em sua rotina de diversões e brincadeiras. Que durante todo o 
ano eles sejam leitores e, com isso, se tornem cidadãos conscientes, pensantes e
formadores de opinião.[FOTO]
Imagem do Google
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dia-mundial-de-combate-hanseniase.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 26 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DIA MUNDIAL DE COMBATE A HANSENÍASE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://otics-iraja.blogspot.com/
DIA MUNDIAL DE COMBATE A HANSENÍASE: No último domingo de janeiro, acontece oDia
Mundial decombateaHanseníase, instituído pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS). Para marcar essa data, haverá em nossa área, uma semana de mobilizações 
nas unidades, de 23 à 27 de Janeiro, com ações de prevenção e de identificação 
de novos casos, além de informações sobre formas de combater o preconceito e o 
estigmaque o portador de hanseníase sofre. Por este motivo, contamos com apoio 
de todos na luta,VAMOS JUNTOS APAGAR ESTA MANCHA.[FOTO]
A hanseníase, conhecida oficialmente por este nome desde 1976, é uma das doenças
mais antigas na história da medicina. É causada pelobacilo de Hansen, 
oMycobacterium leprae:um parasita queataca a pele e nervos periféricos, mas pode
afetar outros órgãoscomo o fígado, os testículos e os olhos. Não é, portanto, 
hereditária.Comperíodo de incubaçãoque varia entre três e cinco anos, sua 
primeiramanifestaçãoconsiste no aparecimento de manchas dormentes, de cor 
avermelhada ou esbranquiçada, em qualquer região do corpo. Placas, caroços, 
inchaço, fraqueza muscular e dor nas articulações podem ser outros sintomas.Com 
o avanço da doença, o número de manchas ou o tamanho das já existentes aumenta e
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os nervos ficam comprometidos, podendo causar deformações em regiões, como nariz
e dedos, e impedir determinados movimentos, como abrir e fechar as mãos. Além 
disso, pode permitir que determinados acidentes ocorram em razão da falta de 
sensibilidade nessas regiões.Odiagnósticoconsiste, principalmente, na avaliação 
clínica: aplicação de testes de sensibilidade, força motora e palpação dos 
nervos dos braços, pernas e olhos. Exames laboratoriais, como biópsia, podem ser
necessários.Esta doença é capaz de contaminar outras pessoas pelas vias 
respiratórias,caso o portador não esteja sendo tratado. Entretanto, segundo a 
Organização Mundial de Saúde, a maioria das pessoas é resistente ao bacilo e não
a desenvolve. Aproximadamente 95% dos parasitas são eliminados na primeira dose 
do tratamento, já sendoincapaz de transmiti-los a outras pessoas.Este dura até 
aproximadamente um ano e o paciente pode ser completamente curado, desde que 
siga corretamente os cuidados necessários. Assim, buscar auxílio médico é a 
melhor forma de evitar a evolução da doença e a contaminação de outras 
pessoas.Otratamentoe distribuição de remédios são gratuitos e, ao contrário do 
que muitas pessoas podem pensar, em face do estigma que esta doença tem, não é 
necessário o isolamento do paciente. Aliás, a presença de amigos e familiares é 
fundamental para sua cura.Durante este tempo, o hanseniano pode desenvolver suas
atividades normais, sem restrições. Entretanto, reações adversas ao medicamento 
podem ocorrer e, nestes casos, é necessário buscar auxílio médico.Importante 
saber:Segundo a OMS, nosso país é líder mundial em prevalência da hanseníase. Em
1991, foi assinado pelo governo brasileiro um termo de compromisso mundial, 
comprometendo-se a eliminar esta doença até 2010. Entretanto, a cada ano, há 
mais de quarenta mil novos casos tendo, entre eles, vários indivíduos em 
situação de deformidade irreversível.Nos dias 24, 26 e 27 de janeiro são 
comemorados, respectivamente, o Dia do Hanseniano, o Dia Mundial de Combate à 
Hanseníase e o Dia Estadual de Combate à Hanseníase.Lepra, designação antiga 
desta doença, era o nome dado a doenças da pele em geral, como psoríase, eczema 
e a própria hanseníase. Devido ao estigma dado a esta denominação e também ao 
fato de que hoje, com o avanço da medicina, há nomes apropriados para cada uma 
destas dermatoses, este termo deixou de ser utilizado (ou, pelo menos, deveria 
ter sido).OMINISTÉRIODASAÚDEADVERTE:A automedicação pode ter efeitos indesejados
e imprevistos, pois o remédio errado não só não cura como pode piorar a saúde.
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DIA NACIONAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL...

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://euamoserprofessora.blogspot.com/
DIA NACIONAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL...: DECRETO Nº 35028 DE 3 DE JANEIRO DE 
2012Institui a Semana e o Dia Municipal de Educação InfantilO PREFEITO DA CIDADE
DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais,DECRETA:Art. 1.º Fica 
instituída a Semana Municipal da Educação Infantil, a ser celebrada anualmente 
na semana do dia 25 de agosto, data em que passa a ser comemorado o Dia 
Municipal da Educação Infantil, em homenagem à Dra. Zilda Arns Neumann.Parágrafo
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único - A data referida no caput passa a fazer parte do calendário de eventos do
Município do Rio de Janeiro.Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 2012; 447º da Fundação da 
Cidade.EDUARDO PAES
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DIÁRIO OFICIAL de 31 de janeiro de 2012
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FONTE: DIÁRIO OFICIAL - 31/01

E/SUBE/4ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO

EDITAL E/SUBE/4ª CRE SME Nº 01, DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

Torna público, para efeito de seleção de Professores/Especialistas em Educação 
para futura nomeação ao Cargo em Comissão de Diretor, a localização das Unidades
Escolares da E/SUBE/4ª Coordenadoria Regional de Educação com previsão de 
inauguração no primeiro trimestre de 2012.

A COORDENADORA DA E/SUBE/4ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor e tendo em vista o 
disposto na Portaria E/SUBG/CGG Nº 52, de 8 de setembro de 2011, torna público, 
para efeito de seleção de Professores/Especialistas em Educação para futura 
nomeação ao Cargo em Comissão de Diretor, a relação de Unidades Escolares, com 
previsão de inauguração no primeiro trimestre de 2012, no âmbito desta 
Coordenadoria.

1. E/SUBE/CRE (04.10.XXX) EDI NEOCI DIAS DE ANDRADE - Rua Antonio Rego 383 - 
Olaria

2. E/SUBE/CRE (04.10.XXX) EDI SARGENTO JORGE FALEIRO SOUZA - Rua Wilson Lasheras
Silva, s/nº - Olaria

3. E/SUBE/CRE (04.11.XXX) EDI JOEL LUIZ DE AZEVEDO BASTOS - Rua Maturacá, s/nº -
Penha

4. E/SUBE/CRE (04.30.XXX) EDI PROFESSORA KELITA FARIA DE PAULA - Avenida 
Guilherme Maxwell, 107 - Bonsucesso
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Os Professores/Especialistas de Educação, ativos, da Rede Pública Municipal de 
Ensino, que compõem o Banco de Certificados, interessados em pleitear o Cargo 
Comissionado de Diretor em uma das Unidades Escolares elencadas, devem 
comparecer à Assessoria de Ação Integradora da E/SUBE/4ª Coordenadoria Regional 
de Educação, Estrada dos Maracajás, 1.294 - Galeão - Ilha do Governador, 
telefones 3393-5167 e 2573-4318, até as 17 horas do dia 02/02/2012, onde deverão
comprovar sua certificação e preencher formulário específico explicitando o 
desejo, além de apresentar a documentação necessária.

É condição precípua que os interessados já tenham cumprido o período de Estágio 
Probatório e possam comprovar, por meio de documento hábil de estabelecimentos 
de ensino devidamente legalizados, um mínimo de 5(cinco) anos de regência, se 
Professor; ou um mínimo de 5(cinco) anos de experiência no cargo, caso seja 
Especialista de Educação; além da declaração de Curso Superior.
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Dispõe sobre a utilização das Vilas Olímpicas e Centro Esportivo Miécimo da 
Silva pelos alunos da Rede Pública de Ensino

OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E DE ESPORTES E LAZER no uso das 
atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor; e

CONSIDERANDO que as Vilas Olímpicas possuem espaços privilegiados e bem 
equipados para o desenvolvimento de várias atividades e que no entorno dessas 
Vilas existem inúmeras escolas da Rede Pública de Ensino;

CONSIDERANDO que as diversas atividades esportivas e culturais das Vilas 
Olímpicas da SMEL têm por finalidade qualificar o espaço educativo oferecido 
como contraturno escolar;

CONSIDERANDO que as avaliações realizadas com os alunos da Rede Pública de 
ensino demonstram que as práticas sócio-educativas implementadas no contraturno 
escolar contribuem para a queda dos índices de reprovação, distorção idade/ano 
escolar, evasão, entre outros;

CONSIDERANDO que a Cidade do Rio de Janeiro será sede de dois grandes eventos 
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esportivos, mobilizadores da procura pela prática esportiva

RESOLVEM:

Art. 1º Oferecer as atividades esportivas e culturais desenvolvidas nas Vilas 
Olímpicas e Centro Esportivo Miécimo da Silva aos alunos da Rede Pública 
Municipal de Ensino, no contraturno escolar.

1º Os alunos que optarem por participar das atividades oferecidas no contraturno
nesses espaços nas Vilas Olímpicas deverão dirigir-se aos locais para inscrição;

2º O deslocamento do aluno para os locais das atividades ficará a cargo de seus 
responsáveis;

Art. 2º Disponibilizar os horários ociosos das Vilas Olímpicas e do Centro 
Esportivo Miécimo da Silva para atender a grade curricular de Educação Física 
das escolas da Rede Pública Municipal de Ensino localizadas no entorno, cujos 
espaços esportivos sejam inexistentes ou encontram-se saturados.

1º Ficará a cargo da Direção da Unidade Escolar a opção pelo desenvolvimento da 
atividade esportiva curricular nesses locais;

2º A Coordenação desses locais e a Direção da Unidade Escolar interessada 
deverão formalizar, em termo de cooperação, a utilização deste espaço para 
atender a grade curricular da unidade escolar;

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 2011.

Cláudia Maria Costin

Romário Galvão Maia
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Doutorado do Programa de Pós-graduação Educação em Ciências e Saúde

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
(título desconhecido): Edital 2012 - DoutoradoO Diretor do Núcleo de Tecnologia 
Educacional para a Saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no uso de 
suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, que se 
encontram abertas as inscrições para o ingresso no Curso de Doutorado do 
Programa de Pós-graduação Educação em Ciências e Saúde.I - Das InscriçõesI.1.- 
Período de recebimento das inscrições.As solicitações de inscrição serão 
recebidas de 16/04 a 24/04/12 em envelope lacrado.I.2.- Local e 
Horário.Secretaria de Pós-graduação do NUTES/CCS, situada à Av. Carlos Chagas 
Filho, 373, Bloco A, sala 32, Cidade Universitária - CEP 21941-902 - Rio de 
Janeiro - RJ, das 10 h às 15 h.http://www.nutes.ufrj.br/doutorado

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
doutorado-pleno-no-exterior-abre.html
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Doutorado Pleno no Exterior abre inscrições e publica regulamento Options

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://divulgarciencia.com/
Doutorado Pleno no Exterior abre inscrições e publica regulamento Options: 
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes)
recebe, até o dia *27 de janeiro de 2012*, exclusivamente pela internet, as
inscrições para o processo seletivo do programa Doutorado Pleno no
Exterior, que, nesta terça-feira, 13, teve seu regulamento publicado no
Diário Oficial da União.Entre outros tópicos, o regulamento trata da duração e 
benefícios das
bolsas de estudo, da candidatura e seleção, da implementação da bolsa e das
obrigações dos bolsistas, além de conter três apêndices contendo a
documentação necessária para inscrição, componentes da concessão de
doutorado pleno no exterior e termo de compromisso firmado com a Capes pela
outorga de bolsa de doutorado pleno no exterior.As bolsas destinam-se a 
candidatos de elevado desempenho acadêmico, que se
dirijam a instituições estrangeiras de excelência, com exceção daquelas
situadas na Alemanha que são orientadas por edital específico.*Benefícios*
Os bolsistas selecionados receberão benefícios como mensalidade, adicional
para dependente, quando for o caso; auxílio-instalação, quando for o caso;
auxílio-deslocamento para aquisição de passagem aérea; e auxílio para
aquisição de seguro saúde.A bolsa dos candidatos selecionados deverá ser 
implementada no *segundo
semestre de 2012*, observado o artigo 4º do regulamento.Acesse a íntegra do
regulamentohttp://capes.gov.br/images/stories/download/editais/Regulamento_Douto
...Continue a ler 
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ecole-normale-superieure-oferece-bolsas.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 28 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

École Normale Supérieure oferece bolsas de estudos e alojamentos em Paris

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://portal.aprendiz.uol.com.br/
École Normale Supérieure oferece bolsas de estudos e alojamentos em Paris: 
janmar1715
Desde 2002, a Escola Normal Superior de Paris (ENS Paris) realiza  um processo 
de seleção internacional que permite aos estudantes  estrangeiros seguir um 
curso de dois anos ou três anos, oferecendo  bolsas no valor de 1 000 euros por 
mês a trinta estudantes, além de  alojamentos universitários.Para se candidatar,
é necessário ser de outra  nacionalidade que não a francesa, ter menos de 26 
anos e estar inscrito  no último ano da graduação ou no primeiro do mestrado em 
uma  universidade no exterior. Alunos das áreas de ciências que cursarão L3 e  
master devem estar inscritos no segundo ou terceiro ano do primeiro  ciclo.A 
seleção ocorre em duas fases:
1. Pré-seleção dos candidatos com base em seudossiê de  candidatura contendo 
percurso universitário pretendido, projeto  de estudos e carta de motivação.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://adaoblogado.blogspot.com/
(título desconhecido): Sr(a) Diretor(a) da Divisão deEducação, AUNICOM/COMLURB, 
em apoio à educação ambiental formal, dá continuidade aoPrograma de Educação 
Social Ambiental desenvolvido com o objetivo de formarcidadãos responsáveis em 
relação à limpeza urbana, à preservação do meioambiente e às atitudes de 
civilidade e cidadania, para mitigar o problema dolixo descartado de forma 
inadequada. Ao disponibilizar um conjunto de açõespedagógicas com ênfase nas 
questões socioambientais, a UNICOM se propõe asocializar orientações e 
conhecimentos visando sensibilizar e mobilizar osparticipantes e alavancar o 
processo de mudança de atitudes necessárias a umasociedade melhor. 
Buscandofomentar a relação entre as escolas municipais e a COMLURB, e na certeza
dointeresse dos educadores em participar deste esforço pedagógico, enviamos 
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estedocumento para orientar sobre o modelo de agendamento das ações, informar o 
rolde atividades ofertadas e os temas das palestras que poderão se realizar 
nosdiferentes ambientes escolares, tais como: Centros de Estudo, Reunião de 
pais,Palestras Comunitárias e outros projetos escolares com os quais 
possamoscontribuir de forma contextualizada e agregadora. 1 - Palestras:CAMINHOS
DO LIXO O LIXOLIXO E AQUECIMENTO GLOBAL LIXO NO RIO DE JANEIROCOMO PARTICIPAR DA
COLETA SELETIVA EDUCAÇÃO AMBIENTAL (PROFESSORES)O LIXO E A DENGUE 
SUSTENTABILIDADE QUESTÕES ECOLÓGICAS SOBRE NÓS E OLIXO CONSUMOSUSTENTÁVEL2 - 
Teatro Itinerante/ Galpão com Porta Aberta:Endereço: Rua PadreLeonel Franca, 
s/nº - Gávea (em frente ao Planetário da Gávea/ PUC)Peça: No Reino 
deLimpezolândiaData: última sexta-feirade cada mês Período: março 
anovembroHorário: 9h às 12h Nº dealunos: 403 - Oficina Brinquedoteca 
Ecológica:Endereço: Rua PadreLeonel Franca, s/nº - Gávea (em frente ao 
Planetário da Gávea/ PUC)Data: última terça-feirade cada mês Período: março 
anovembroHorário: 14h às 16h Nº dealunos: 254 - Outras:Peçasteatrais temáticas 
com abordagem socioambiental (Grupos Porta Aberta e Chegandode 
Surpresa);Jogostemáticos (Civilidade, Lixo e Meio Ambiente): atividade 
interativa com foco nasatitudes de convivência social e consciência 
ecológica;VisitasGuiadas e Oficinas de Reaproveitamento (Galpão das Artes 
Recicladas).OBS. Cabe ressaltar que as ações dos blocos 2, 3 e 4 
ficamcondicionadas a contratação prévia do apoio logístico de transporte, 
cujaresponsabilidade cabe ao solicitante.Aproveitamos para solicitar que 
estendam esta divulgação àsescolas pertencentes à sua CRE.Contatos:Informaçõese 
agendamentos: tels.: 2214-7079 (Lygia) - 2244-4739 (Juliana / Viviane)Ofíciosde 
solicitação por email: lygia.comlurb@pcrj.rj.gov.br; ou Fax: 2244-4733 (UNICOM) 
Endereço:Rua Professor Álvaro Rodrigues, 243 - Botafogo - CEP 22280-040Horáriode
atendimento: 09:00 h às 16:00 h (impreterivelmente)
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Educadores revelam os desafios de ensinar fora da sala de aula

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Educadores revelam os desafios de ensinar fora da sala de aula: [FOTO]
A educação acontece em diferentes lugares. Inclusive diante das descobertas 
propiciadas por uma obra de arte. Só este ano, em São Paulo, a exposição que 
celebrou os 60 anos da Fundação Bienal, a mostra Em nome dos artistas atendeu, 
via setor educativo, 50 mil pessoas (segundo noticiado pela Folha de São Paulo 
em 5 de dezembro de 2011) - o equivalente a mais da metade do público total do 
evento.
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em-2012-inteligencias-multiplas.html
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Em 2012- Inteligências múltiplas - socializando o seu EU

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://asantos22-informatica-educativa.blogspot.com/
Em 2012- Inteligências múltiplas - socializando o seu EU: O ano de 2012 mal 
começou e já estamos preocupados em como ele poderá ser prazeroso - Pelo menos, 
pedagogicamente falando![FOTO]
O texto trata de como a mídia e as tecnologias da informação e da comunicação se
transformaram em grandes mediadores na sociedade atual. Mas, nem toda a 
população está plenamente preparada para lidar com a grande quantidade de 
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informações que circulam na nova realidade. Pois essa informação, compilada em 
conteúdo a serem trânsitos pelo sistema educacional não manteve o ritmo com as 
expectativas da sociedade e as necessidades para o mundo em rápida mutação do 
século XXI. Assim procuraremos responder a seguinte pergunta:Ambiente de 
trabalho cooperativo e colaborativo: como criar um foco de aprendizagem 
individualizada nesse contexto?IntroduçãoA fim de ter sucesso no processo 
educativo neste século XXI as escolas devem se preparar para terem um corpo 
docente que deverão ser aprendizes ao longo da vida. A educação para esse século
é um desafio que exige uma mudança pedagógica para transmitir um corpo de 
conhecimento que não pode mais ser ensinado como era: decorar fatos, locais e 
nomes, por exemplo. É preciso compreender porque se deu o fato, suas causa, 
consequências, acertos e erros. Assim, elaborar uma forma de tornar situações 
semelhantes às já passadas em acertos e sucessos. Com base na Psicologia 
Cognitiva, o professor pode determinar todas as habilidades necessárias para 
liderar até o comportamento desejado e fazer os alunos aprenderem, todos eles, 
para se tornarem alunos ao longo da vida.A partir da divisão das tarefas e 
responsabilidades até sua apresentação final.Avanços em tecnologia educacional 
contribuíram e apoiaram este movimento para a abordagem cognitiva. Com diversos 
softwares e a internet de fundo que auxilia na criação de umambiente multimídia 
para aprendizagem colaborativa.A aprendizagem pela descoberta é uma abordagem 
através da qual os alunos interagem com seu meio ambiente explorando e 
manipulando objetos, discutindo entre seus pares e realizando seus próprios 
experimentos até a chegada de um consenso ou acerto. A ideia é que os alunos são
mais propensos a lembrarem-se dos conceitos que descobrem por conta própria.Os 
professores descobriram que a aprendizagem pela descoberta é a mais bem sucedida
quando os alunos têm conhecimento prévio e são estimulados a partirem para 
algumas experiências estruturadas.Isto é, experiências previamente planejadas 
pelos seus tutores (professores).A tecnologia moderna pode agora fornecer um 
ambiente virtual para os alunos explorarem e fazerem seus experimentos de forma 
coordenada e previamente estabelecida, com estímulos e desafios para, não 
encontrarem facilmente as respostas, mas perceberem que depois de tentativas, 
sempre replicadas, chegarão ao sucesso. Esse tipo de ambiente é encontrado na 
EDUCOPÉDIA.Esse tipo de mentalidade, aberta, inovadora, dará aos alunos a 
oportunidade de compartilhar uma ampla variedade de tipos de inteligência 
aumenta sua confiança e crença em si mesmos, como aprendizes inteligente e 
competente, que não importa o que a tarefa que eles serão capazes de aprender a 
fazê-lo.Assim, os professores, ajudando-os a desenvolverem as habilidades 
necessárias para se tornarem alunos ao longo da vida vai requere dos mesmos, 
isto é dos profissionais da educação envolvidos, uma abordagem diferente para o 
ensino e a aprendizagem.Os métodos de ensino usados até recentemente como a 
transmissão e recepção do conteúdo, embora ainda eficaz para algumas 
habilidades, está dando lugar a uma abordagem mais cooperativa. Esta abordagem, 
com uso das novas tecnologias, que envolve os alunos e os estimula a trabalharem
juntos em direção a objetivos comuns. Os atuam professores servindo como 
especialista, e facilitadores da aprendizagem, em determinados momentos e, às 
vezes, simplesmente saindo do caminho (humildade pedagógica) e deixando os 
alunos descobrirem as coisas por si mesmos.Qual é o papel das Novas Tecnologias 
da Informação e da Comunicação neste movimento?A resposta está em: o quanto, eu 
- educador- estou disponível para ousar e me apropriar na mesma!A plataforma ou 
foco priorizado estará apoiando as escolhas que os professores fazem a cada 
passo do caminho: fornecendo o ambiente, o conteúdo, a experiência, e o lugar 
para os alunos juntarem tudo para partilhar com outros estudantes, e com o 
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mundo.Angela dos Santos AraújoProfessora da Rede Municipal de Educação do 
Município do Rio de JaneiroEducopedista - Designer de Objetos de Aprendizagem
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Encontro de Religiões Afro-Brasileiras

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://elosdasaude.wordpress.com/
Encontro de Religiões Afro-Brasileiras: Encontro Estadual Religiões 
Afro-Brasileiras e a Promoção da Saúde no Rio de Janeiro: Corpo, Sexualidades, 
Prevenção do HIV-AIDS e Direitos Humanos
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Entrevista: A escola deve organizar a aprendizagem
<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://primeirainfancia.org.br/
Entrevista: A escola deve organizar a aprendizagem: Um bom currículo escolar 
deve conter, de forma geral e objetiva, os direitos de aprendizagem dos 
estudantes, deixando a organização de todo esse processo para os professores e 
as escolas. É essa a concepção de currículo do especialista no assunto Continuar
lendo 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
escolas-infantis-investem-na-adaptacao.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 31 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Escolas infantis investem na adaptação do aluno
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http://primeirainfancia.org.br/
Escolas infantis investem na adaptação do aluno: Para evitar choro, pais podem 
participar dos primeiros dias de aula, em um processo gradativo que conta até 
com psicopedagoga  Início de ano letivo significa, além de novos horários, 
hábitos e gastos, choro na porta das Escolas - especialmente Continuar lendo 
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FELIZ 2012 PARA TODOS!
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http://educaja.com.br/
FELIZ 2012 PARA TODOS!: Que neste ano que se inicia possamos promover uma 
Educação de qualidade para todos nossos alunos.  FELIZ 2012 PARA TODOS E QUE 
CONTINUEMOS JUNTOS AQUI NO EDUCA JÁ!
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Feliz ano-novo - João Ubaldo Ribeiro

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.almacarioca.net/
Feliz ano-novo - João Ubaldo Ribeiro: Este ano tanto o Natal quanto o ano novo 
caíram num domingo (desculpem, não sei dizer se eles sempre caem no mesmo dia da
semana e, portanto, não estou lembrando novidade nenhuma; tentei fazer as 
contas, mas não acertei, o finado Cuiuba tinha razão, sou meio fraco da ideia), 
ou seja, dia em que estas linhas modestas são publicadas. No domingo passado, 
minha intenção era escrever outra vez sobre o Natal e desejar a vocês boas 
festas, mas devo ter sido novamente acometido por um dos meus ridículos arroubos
cívicos e trocado de assunto sem querer. Volta e meia, escrever é assim. Quando 
se vê, a desgraça já está feita.
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Feliz Ano Novo
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http://cmzuzuangel.blogspot.com/
Feliz Ano Novo: Dentro de alguns horas, um Ano Novo vai chegar a esta estação.Se
não puder ser o maquinista, seja o seu mais divertido passageiro.Procure um 
lugar próximo à janela desfrute cada uma das paisagens que o tempo lhe oferecer,
com o prazer de quem realiza a primeira viagem.Não se assuste com os abismos, 
nem com as curvas que não lhe deixam ver os caminhos que estão por vir.Procure 
curtir a viagem da vida, observando cada arbusto, cada riacho, beirais de 
estrada e tons mutantes de paisagem.Desdobre o mapa e planeje roteiros.Preste 
atenção em cada ponto de parada, e fique atento ao apito da partida.E quando 
decidir descer na estação onde a esperança lhe acenou não hesite.Desembarque 
nela os seus sonhos...Desejo que a sua viagem pelos dias do próximo ano, seja 
dePRIMEIRA CLASSE Feliz Ano Novo!"Para sonhar um ano novo que mereça este nome, 
você tem de merecê-lo, tem de fazê-lo novo, eu sei que não é fácil, mas tente, 
experimente, consciente. É dentro de você que o Ano Novo cochila e espera desde 
sempre."
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Féria com cinema!!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://bairroeducador.blogspot.com/
Féria com cinema!!: Estão abertas as inscrições para o curso Férias com Cinema, 
destinado para crianças de 9 a 13 anos.As inscrições podem ser feitas através do
site Férias com Cinema.[FOTO]
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Filme Cortina de Fumaça
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http://saudementalrj.blogspot.com/
Filme Cortina de Fumaça: Cortina de Fumaça coloca em questão a política de 
drogas vigente no  mundo, dando atenção às suas conseqüências político-sociais 
em países  como o Brasil e em particular na cidade do Rio de Janeiro. Através de
 entrevistas nacionais e internacionais com médicos, pesquisadores,  advogados, 
líderes, policiais e representantes de movimentos civis, o  jornalista Rodrigo 
Mac Niven traz a nova visão do início do século 21  que rompe o silêncio e 
questiona o discurso proibicionista. O filme foi  produzido, escrito e dirigido 
pelo jornalista Rodrigo Mac Niven, numa  co-produção entre a J.R. Mac Niven 
Produções e a TVa2 Produções.Ficha Técnica:Roteiro e direção: Rodrigo Mac 
NivenProdução: Rodrigo Mac Niven e Paula XexéoRealização: COLETIVO 
ProjectsCo-produção: TVa2 Produções e J.R.Mac NivenPaís: BrasilAno: 2010Duração:
88 minutosExibição no Vimeo autorizada pelo diretor.Postada no site do NEIP 
(Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos) neip.info
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FIQUE SABENDO:10 motivos médicos por trás da fadiga
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http://www.ecologiamedica.net/
10 motivos médicos por trás da fadiga: Ela parece uma companheira chata que 
insiste em não se ausentar. Durante o dia, à noite, no trabalho e até mesmo logo
após acordar, marca presença e teima em sugar as nossas energias. Estamos 
falando da fadiga, aquele cansaço interminável e persistente que dá a sensação 
de que qualquer atividade cotidiana exige um esforço sobre- humano para ser 
realizada.O problema pode ser, sem dúvida, um reflexo da vida moderna. Afinal, 
passar horas no trânsito todos os dias, trabalhar demais e viver naquele 
estresse constante acaba levando ao esgotamento do corpo e da mente. Porém, 
existem outros casos em que a fadiga pode ser consequência de uma noite 
maldormida ou, mais grave ainda, sintoma de uma doença. "Muitas vezes, os 
pacientes se queixam de falta de energia. Mas trata-se de uma expressão muito 
vaga, capaz de indicar desde sonolência até depressão", analisa o neurologista 
Israel Roitman, especialista em medicina do sono do Hospital Israelita Albert 
Einstein, na capital paulista.O fato é que a canseira exacerbada tem origem de 
fato no cérebro. Ele envia a todo momento impulsos elétricos para o corpo, e 
esses impulsos, ao chegarem aos músculos, sofrem reações químicas, resultando em
energia mecânica - ou seja, nos movimentos. "A fadiga é fruto de um 
desequilíbrio, ou seja, quando não há harmonia entre esses estímulos", afirma 
Cláudio Pavanelli, fisiologista do Flamengo, no Rio de Janeiro.É claro que 
ninguém está fadado a viver lutando para manter o pique em alta. Algumas 
mudanças no estilo de vida já ajudam a repor o gás total. Além disso, entender 
as causas do esgotamento é primordial para domá-lo, principalmente nos casos em 
que ele vem de enfermidades. Por isso, nada de desanimar: o importante é se 
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mexer e recarregar as baterias.A síndrome da fadiga crônica Quando o cansaço 
persiste por meses a fio e não tem causa definida, ele pode ganhar essa alcunha.
Apesar de não ter sido completamente desvendada, os pesquisadores acreditam que 
a síndrome da fadiga crônica decorre de infecções e doenças autoimunes. Para 
contorná-la, exercícios físicos e hábitos alimentares saudáveis são 
essenciais.Por que a pilha fica fraca?1. Pré-diabetes e DiabetesComo a principal
marca da doença é a dificuldade de o açúcar entrar nas células, seja pela falta 
de produção de insulina, seja pela incapacidade desse hormônio de trabalhar, a 
glicose no sangue se eleva. "e a glicemia alta faz o indivíduo urinar mais, 
emagrecer e perder massa magra. Por isso, é comum diabéticos terem cansaço 
muscular", afirma Maria Ângela Zaccarelli, euroendocrinologista do Hospital 
Beneficência Portuguesa, em São Paulo. Além disso pacientes diabéticos 
frequentemente apresentam deficiência de magnésio, zinco e vitaminas do complexo
B, o que por sí só ja determina a fadiga.2. AnemiaA escassez de ferro não tem 
como sinal único a pele pálida. a fadiga é uma de suas características 
predominantes. "a anemia pode causar cansaço, sono, desânimo, queda de cabelos e
até mesmo falta de ar", afirma a nutricionista Roseli Ueno, da Universidade de 
São Paulo. Nas mulheres, é um fenômeno mais recorrente durante a menstruação, 
quando a perda de sangue aumenta o déficit de ferro no organismo.3. ApnéiaO 
popular ronco destrói a qualidade do sono do indivíduo. ele é duas vezes mais 
frequente nos homens do que nas mulheres e, por se distinguir pela interrupção 
da passagem do ar pela garganta, provoca o ruído e despertares breves durante a 
noite. essa insconstância durante o repouso noturno pode ter como consequência 
uma leseira sem hora para acabar no dia seguinte.4. DepressãoVigor abaixo de 
zero é um traço de quem padece desse problema. apesar de ser uma doença de 
origem psíquica, a depressão mina a disposição física. "Nela, ocorre um processo
inflamatório dentro dos neurônios que atrapalha seu funcionamento. e isso acaba 
gerando o cansaço", afirma o psiquiatra teng Chei tung, do instituto de 
Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo.5. FibromialgiaEssa síndrome 
aflora a sensibilidade para a dor. estima-se que apenas um homem a cada oito 
mulheres apresenta a doença, que tem raiz genética, podendo passar de mãe para 
filha. as dores constantes levam à debilitação. "a pessoa pode ter o sono 
perturbado e levantar fatigada, sem falar que a própria dor já gera 
indisposição", explica o reumatologista Roberto Heymann, da Sociedade Brasileira
de Reumatologia.6. Doença cardíacaPiripaques no peito também estão na lista dos 
motivos por trás de uma letargia. arritmia e entupimento de artérias são alguns 
dos precursores da canseira exacerbada. "o coração problemático não bombeia 
direito o sangue para todos os órgãos. Com isso, eles tendem a entrar em 
falência", avisa Ricardo Pavanello, supervisor de cardiologia do Hospital do 
Coração de São Paulo. Sinal do perigo: uma baita fadiga7. Distúrbios da 
tireóideos hormônios tireoidianos são vitais para manter o metabolismo aceso. 
Uma característica comum entre o hipertireoidismo, quando a tireoide trabalha 
demais, e o hipotireoidismo, situação em que a glândula fica lenta, é a apatia 
total. "o coração bate muito rápido e o indivíduo se queixa de cansaço extremo",
afirma Maria Ângela Zaccarelli.8. InfecçõesAlém da febre, outro sinal que deve 
ser notado nesses casos é a diminuição, por assim dizer, da vitalidade. Seja 
naquela gripe passageira, seja em um quadro mais severo, como a hepatite, a 
pessoa fica enfraquecida, em maior ou menor grau. "é que o organismo concentra 
suas forças na luta contra o agente infeccioso", justifica o infectologista 
Plínio trabasso, da Universidade estadual de Campinas, no interior paulista. daí
o esgotamento do indivíduo.10. Síndrome da Fadiga crônicaPatologia ainda pouco 
estudada, mas que determinada uma sensação de cansaço sem fim, no qual mesmo 
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após o repouso físico e mental a sensação persiste. Existem várias possíveis 
etiologias, porém nada 100% estabelecido pela ciência.11. Deficiência 
nutricionalDiversas vitaminas, minerais, aminoácidos e ácidos graxos quando em 
deficiência, podem ocasionar a sensação de cansaço. O nosso solo está cada vez 
mais desgastado, a reposição correta de tais substâncias não é feita de forma 
adequada e as pessoas também não ingerem diariamente quantidades suficientes de 
inúmeros micronutrientes, o que favorece a sensação. Muitas vezes as dosagem 
sanguíneas de minerais, vitaminas e aminoácidos não corresponde à realidade no 
tecido, então é comum pacientes apresentarem por exemplo, baixa de magnésio e no
exame de sangue o mesmo apresentar-se dentro dos níveis de referência. 6 táticas
para recarregar as baterias: Hábitos e atitudes que energizam o dia a 
dia1.CheckupsSe a fadiga não vai embora, o importante é procurar auxílio de um 
médico. ele poderá pedir exames como hemograma, teste de glicemia, dosagem 
hormonal e outros mais específicos, caso do eletrocardiograma e do teste de 
função hepática, que ajudam a identificar o que está prejudicando a 
disposição.2. HidrataçãoPara quem não quer se cansar, um conselho: manter o 
corpo abastecido de líquidos pode ser uma tática de sucesso. "Se a pessoa não se
hidratar, as células vão extrair a água da circulação. o sangue se torna mais 
denso e a absorção da energia também vai ser dificultada", explica o 
fisiologista Cláudio Pavanelli.3. Alimentar-se regularmenteFazer refeições a 
cada três horas é outro segredo para afastar a fadiga ao evitar a queda brusca 
das taxas de açúcar no sangue. "a maioria dos indivíduos que reclamam de falta 
de energia não come direito", ressalta Roseli Ueno. Proteínas, carboidratos, 
fibras e gorduras como o ômega-3 devem estar no cardápio.4. Exercícios 
físicosExercitar o corpo melhora a captação, o transporte e a utilização do 
oxigênio em nosso organismo. Coração, pulmão e músculos conseguem converter mais
desse gás em energia. Por isso, deixar a preguiça de lado e mexer o corpo é um 
excelente começo para driblar o cansaço constante.5. Dormir bemPregar os olhos 
por pelo menos oito horas é sinônimo de disposição. o neurologista israel 
Roitman dá a receita do bom sono: evitar álcool, bebidas cafeinadas e refeições 
pesadas; ir para a cama sempre no mesmo horário; por fim, nada de ver tv, usar o
computador e se exercitar até três horas antes de dormir. 6. Atividades 
prazerosasAtenuar o estresse é fundamental para fugir da indisposição. e nada 
melhor do que fazer aquilo de que se gosta para chacoalhar a rotina. "as 
atividades prazerosas são estimulantes para o cérebro e para o corpo. enfim, 
evitam que a gente enferruje", afirma o psiquiatra teng Chei tung.Fonte: 
http://saude.abril.com.br/edicoes/0340/medicina/motivos-medicos-fadiga-637065.sh
tml
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Funcionários de creches do Rio passam a ter carga horária definida para 
atividades de capacitação: Os agentes de creche do município do Rio de Janeiro 
terão a partir deste ano mais tempo para investir na capacitação profissional. O
prefeito da cidade, Eduardo Paes, sancionou hoje (4) uma lei que organiza a 
carga horária desses profissionais. Com a medida, os agentes terão uma 
reorganização das 40 horas semanais de trabalho. Desse total, dez horas terão de
ser destinadas a atividades extraclasse, sendo oito para criação de material 
didático e pedagógico e duas para atividades individuais.
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Gustavo Ioschpe: O que podemos copiar da educação chinesa?: EXAME MÉDICO | Os 
estudantes chineses são examinados todos os anos. No Brasil, poucas escolas se 
preocupam com a saúde  ABERTURA PARA O MUNDO | Os chineses aprendem que 
conhecimento não tem pátria nem bandeira  Há duas semanas, Continuar lendo 
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Haddad anuncia novo piso para professores antes de deixar MEC: Antes de se 
despedir do MEC rumo à eleição paulistana, Fernando Haddad (PT) deverá faturar 
com o derradeiro gesto de visibilidade de sua gestão: até o dia 15 o ministro 
planeja anunciar o patamar de reajuste do piso nacional dos professores, que 
pode atingir 22% - de 2010 para 2011, o salto foi de 15,85%.
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Haddad espera dados do Tesouro para calcular piso dos professores: BRASÍLIA - O 
ministro da Educação, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira que o piso 
salarial nacional dos professores do ensino básico será reajustado com base na 
legislação em vigor. Ele também afirmou que espera receber dados oficiais do 
Tesouro Nacional sobre a execução do Fundeb ( Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica) em 2011 para calcular o valor do reajuste. 
Os dados já disponíveis indicam que o aumento será de 22%, caso o Ministério da 
Educação mantenha a interpretação da lei adotada nos últimos anos.
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Dinâmica para o 1º dia de aula: Dinâmicas divertidas Provocar a intimidade entre
os alunos faz com que eles se sintam mais confortáveis no ambiente escolar e 
facilita a avaliação do corpo docente. As atividades em grupo e a atenção do 
professor devem respeitar a individualidade e as características pessoais de 
cada aluno. Confira algumas sugestões e estimule a autoestima, a interação, o 
autoconhecimento e a criatividade de seus alunos."É importante conhecer o grupo 
com o qual vai trabalhar e também é bom que eles se conheçam entre si. Essa 
dinâmica faz com que cada um fale um pouco de si sem ficar aquela coisa chata e 
arrastada, parecendo entrevista de TV. Distribuo balas coloridas ou jujubas aos 
alunos (podem ser 2 ou 3 para cada um) e peço que as deixem em cima da carteira.
Então especifico as cores (que você pode especificar de acordo com o que quiser 
saber a respeito de seus alunos). Por exemplo, numa classe não muito numerosa - 
15 alunos, por exemplo - e na faixa de 10 a 14 anos, faço mais ou menos o 
seguinte:verde - escola (o aluno se apresenta e fala onde estuda, que curso faz,
que matérias gosta ou não gosta, etc)azul - família e casa (ele se apresenta e 
fala de sua família, onde mora, se tem bicho de estimação, onde seu pai e sua 
mãe trabalham, se ele se dá bem com os irmãos ou não, etc)vermelho - lazer (ele 
fala tudo o que gosta de fazer quando não está estudando.Vou chamando cada aluno
e ele vai escolher uma das duas ou três cores que tem para falar. Se escolher a 
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vermelha, por exemplo, vai falar sobre lazer.Depois que cada um fala, você pode 
perguntar ao grupo se querem perguntar mais alguma coisa relacionada ao que o 
aluno estava falando. Eu normalmente pergunto, se o aluno diz que tem um irmão 
pergunto se é mais velho ou mais novo, se se dão bem, etc. Se diz que tem 
cachorro, pergunto o nome, se sabe fazer gracinhas, se tem manias, etc.Se forem 
alunos maiores você pode mudar os critérios, acrescentar outros como vida 
amorosa, vida profissional, religião, etc Aí fica a seu critério.Gosto de fazer 
essa dinâmica com classes que estão começando porque ajuda a guardar os nomes 
dos alunos (muito importante) e também tanto eu quanto a classe em geral ficamos
sabendo um pouco mais sobre eles.Claro que depois que a dinâmica termina, eles 
têm autorização para comer as balas." Quem sou euUma boa dinâmica para a 
primeira aula é o jogo "Quem sou eu". Para preparar é fácil e você vai conseguir
com que todos aprendam os nomes um dos outros e será uma ótima oportunidade para
você também aprender. Nas classes de inglês será uma boa oportunidade de revisar
vocabulário básico, o verbo 'to be' e as pessoas do singular (I, you, he, she) 
se feito em inglês. O mesmo acontece em espanhol, mas você pode simplesmente 
fazer o jogo em português se não dá aula de inglês ou espanhol.Faça quadrados de
cartolina com figuras das palavras que vai usar no jogo, coisas básicas e que 
tenham aprendido no ano anterior se for professor de inglês ou espanhol, ou 
qualquer objeto se for fazer o jogo em português. Deve fazer os quadrados de 
cartolina ou qualquer outro papel grosso no mesmo número de alunos + 1, que você
usará.Coloque-os em círculo (de preferência), distribua os cartões para os 
alunos, pedindo que não mostrem ainda uns aos outros. Comece mostrando o seu e 
diga, em português, inglês ou espanhol, conforme o caso:- Eu sou Fulano e sou 
um(a) - diga o nome da figura que está no seu cartão. Uma bola, por 
exemplo.Aponte um aluno aleatoriamente, que dirá para você na língua do jogo:- 
Você é Fulano e é uma bola, eu sou Beltrano e sou uma bicicleta.Ele deve então 
apontar outro aluno, que olhará para você e dirá:- (apontando o aluno anterior) 
Ele é Beltrano e é uma bicicleta, você é Fulano e é uma bola, eu sou Sicrano e 
sou um livro.Cada aluno apontado deve dizer tudo que os outros disseram, 
apontando cada aluno e finalizando sempre com 'você é Beltrano e é uma bola, eu 
sou .... e sou um(a) ...Você pode colocar figuras que vão ficar engraçadas ditas
pelos alunos, e eles vão se divertir enquanto vão memorizando os nomes uns dos 
outros. Na verdade essa dinâmica é uma boa ajuda para que você também aprenda os
nomes deles, o que é desejável em um professor, que no mínimo saiba o nome de 
seus alunos.[FOTO]
Objetivos: Desenvolver a expressão oral  Socializar  Dar noções rítmicas  
Trabalhar a percepção auditiva  DramatizarHistória cantadaMateriais: 
Instrumentos musicais de brinquedo (opcional)Conte livremente a história Os 
músicos de Bremen, que fala sobre um burrinho que, abandonado pelo dono por já 
estar velho demais, decide realizar seu sonho de ir a Bremen, a cidade dos 
músicos, e se tornar um flautista famoso. No caminho ele encontra um cão, um 
gato e um galo, e propõe aos novos amigos que sigam juntos para Bremen e lá 
formem uma banda. A partir desse ponto, invente diversas aventuras e peça aos 
alunos para fazerem barulhos e tocarem instrumentos que ajudem a narrar o conto.
A sonoplastia criativa das crianças será motivo de risadas e diversão durante a 
aula. Outra sugestão é produzir uma peça, para que as crianças dramatizem os 
animais da história.de Jakob e Wilhelm Grimm, numa adaptação do Livro Contos de 
Fadas "Um homem tinha um burro que, há muitotempo, carregava sacos de milho para
o moinho. O burro, porém, já estavaficando velho e não podia mais trabalhar. Por
isso, o dono tencionava vendê-lo.O pobre animal, sabendo disso, ficou muito 
preocupado, pois não podia imaginarcomo seria seu novo dono... e então, para 
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evitar qualquer surpresadesagradável, pôs-se a caminho da cidade de 
Bremen."Certamente, poderei ser músico na cidade", pensava ele.Depois de andar 
um pouco, encontrou um cão deitado na estrada, arfando decansaço.- Por que estás
assim tão fatigado? perguntou o burro.- Amigo, já estou ficando velho e, a cada 
dia, vou ficando mais fraco. Não possomais caçar; por isso meu dono queria me 
entregar à carrocinha. Então, fugi,mas não sei como ganhar a vida.- Pois bem, 
lhe disse o burro. Minha história é bem semelhante à sua. Voutentar a vida como 
músico em Bremen. Venha comigo. Eu tocarei flauta e vocêpoderá tocar tambor.O 
cão aceitou o convite e seguiu com o burro. Não tinham andado muito, 
quandoencontraram um gato, muito triste, sentado no meio do caminho.- Que 
tristeza é essa, companheiro? lhe perguntaram os dois- Como posso estar alegre, 
se minha vida está em perigo? respondeu o gato.Estou ficando velho e prefiro 
estar sentado junto ao fogo, em vez de caçarratos. Por esse motivo, minha dona 
quer me afogar.- Ora, venha conosco a Bremen, propuseram os outros. Seremos 
músicos eganharemos muito dinheiro.O gato, depois de pensar um pouco, aderiu e 
acompanhou-os. Foram andando atéque encontraram um galo, cantando tristemente, 
trepado numa cerca.- Que foi que lhe aconteceu, amigo? perguntaram os três.- 
Imaginem, respondeu o galo, que amanhã a dona da casa vai ter visitas para 
ojantar. Então, sem dó nem piedade, ordenou ao cozinheiro que me matasse 
parafazer uma canja.Os outros, então, lhe propuseram:- Nós vamos a Bremen, onde 
nos tornaremos músicos. Você tem boa voz. Que talse nos reunissemos para formar 
um conjunto?O galo gostou da idéia e juntando-se aos outros seguiram caminho.A 
cidade de Bremen ficava muito distante e eles tiveram que parar numa 
florestapara passar a noite. O burro e o cão deitaram-se em baixo de uma 
árvoregrande. O gato e o galo alojaram-se nos galhos da árvore.O galo, que se 
tinha colocado bem no alto, olhando ao redor, avistou uma luzinhaao longe, sinal
de que deveria haver alguma casa por ali. Disse isso aoscompanheiros e todos 
acharam melhor andar até lá, pois o abrigo ali nãoestava muito 
confortável.Começaram a andar e, cada vez mais, a luz se aproximava. Afinal, 
chegaram àcasa. O burro, como era o maior, foi até a janela e espiou por uma 
fresta. Àvolta de uma mesa, viu quatro ladrões que comiam e bebiam. Transmitiu 
aosamigos o que tinha visto e ficaram todos imaginando um plano para afastar 
dalios homens. Por fim, resolveram aproximar-se da janela. O burro colocou-se 
demaneira a alcançar a borda da janela com uma das patas. O cão subiu nas 
costasdo burro. O gato trepou nas costas do cão e o galo voou até ficar em cima 
dogato.Depois, a um sinal combinado, começaram a fazer sua música juntos: o 
burrozurrava, o cão latia, o gato miava e o galo cacarejava. A seguir, quebrando
osvidros da janela, entraram pela casa a dentro, fazendo uma barulhada 
medonha.Os ladrões, pensando que algum fantasma havia surgido ali, saíram 
correndopara a floresta. Os quatro animais sentaram-se à mesa, serviram-se de 
tudo eprocuraram um lugar para dormir. O burro deitou-se num monte de palha, 
noquintal; o cão, junto da porta, como a vigiar a casa; o gato, junto ao fogão,e
o galo encarapitou-se numa viga do telhado. Como estavam muito cansados, logo 
adormeceram.Um pouco além da meia noite, os ladrões, verificando que a luz não 
brilhavamais dentro da casa, resolveram voltar. O chefe do bando disse aos 
demais:- Não devemos ter medo!E mandou que um entrasse primeiro para examinar a 
casa. Chegando à casa, ohomem dirigiu-se à cozinha para acender um vela. Tomando
os olhos do gato, quebrilhavam no escuro, por brasas, tentou neles acender um 
fósforo. O gato,entretanto, não gostou da brincadeira e avançou para ele, 
cuspindo-o earranhando-o. Ele tomou um grande susto e correu para a porta dos 
fundos, mas ocão, que lá estava deitado, mordeu-lhe a perna. O ladrão saiu 
correndo para oquintal, mas, ao passar pelo burro, levou um coice. O galo, que 
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acordara com obarulho, cantou bem alto: - Có, có, ró, có!!!!Sempre a correr, o 
ladrão foi se reunir aos outros, a quem contou:- Lá dentro há uma horrível bruxa
que me arranhou com suas unhas afiadas e mecuspiu no rosto. Perto da porta, há 
um homem mau que me passou um canivete naperna. No quintal, há um monstro 
escuro, que me bateu com um pedaço de pau.Além disso tudo, no telhado está 
sentado um juiz, que gritou bem alto:"- Traga aqui o patife!!!"... Acho que não 
devemos voltar lá... émuito perigoso!!Depois disso, nunca mais os ladrões 
voltaram à casa, e os quatro músicos deBremen sentiam-se muito bem lá, onde 
faziam suas músicas e viviamdespreocupados. De vez em quando alguém das 
redondezas os chamavam e lá iameles, felizes e contentes, tocar a sua 
música...." O IMPORTÂNTE É VOCÊ TODOS OS DIAS CONTAR UMA HISTÓRIA PARA QUE OS 
ALUNOS SINTAM PRAZER DESDE O PRIMEIRO DIA DE AULA PARA OS ALUNOS ENTRAR EM 
CONTATO COM A LEITURA DESDE CEDO. Massagem coletivaObjetivos: Desenvolver a 
expressão corporal  Socializar as crianças Relaxar e aliviar as tensõesPara que 
as crianças se integrem melhor e relaxem nos primeiros dias de aula, peça que 
façam uma roda e que se sentem no chão confortavelmente. Oriente duplas a fazer 
massagens nas mãos, pés e costas do amiguinho. Depois, a dupla inverte e a outra
criança é massageada. Assim, os alunos terão mais confiança entre si e sentirão 
o ambiente escolar muito mais agradável.JOELMA COUTO. 
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MODELO DE BOLETIM - ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL.: [FOTO]
[FOTO]
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MURAL BULLYING: [FOTO]
O monstrinho representa aquelas palavras que ofendem e humilham.[FOTO]
[FOTO]
A criança que sofre o BULLYING passa a ficar triste sem vontade de ir para a 
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escola.[FOTO]
Quem agride o outro seja de  forma física ou verbal precisa ter consciência das 
consequências dos seus atos.[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
As crianças precisam de equilíbrio no ambiente e aprenderem a conviver com as 
diferenças.[FOTO]
 A prática do BULLYING  deteriora o lado emocional e psicológico da criança 
acarretando problemas para a vida toda!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-mural-pre-escola-acessorios.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 26 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - MURAL PRÉ-ESCOLA- acessórios

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
MURAL PRÉ-ESCOLA- acessórios: [FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
Fiz alguns acessórios para deixar os murais da sala de aula mais  coloridos e 
muito mais alegres. Aproveitei as peças que a Renata  encomendou e enfeitei 
mais. Espero que gostem!!![FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-volta-as-aulas.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 27 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - Volta as aulas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://aprendendocomtiacelia.blogspot.com/
Volta as aulas: SEMANA DE INTEGRAÇÃOBRINCADEIRAS DIVERTIDAS AJUDAM NA ADAPTAÇÃO 
DOS ALUNOS.MAIS UM ANO CHEGOU E, DEPOIS DE MERECIDAS FÉRIAS, É HORA DE 
RECOMEÇAR. PARA A MAIORIA DAS CRIANÇAS, ESSE É UM MOMENTO DE MUITA ANSIEDADE, 
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AFINAL IRÃO MUDAR DE SÉRIE, TERÃO UM NOVO PROFESSOR E NOVOS AMIGOS. PROGRAMAR A 
PRIMEIRA SEMANA COM ATIVIDADES RECREATIVAS VOLTADAS À INTEGRAÇÃO É MELHOR DO QUE
JÁ INICIAR OS CONTEÚDOS, PORQUE ASSIM SE ESTABELECE UM VÍNCULO AFETIVO COM A 
TURMA. " A CRIANÇA PRECISA SE SENTIR BEM NO AMBIENTE PARA SE SENTIR SEGURA E 
FOCAR NO OBJETIVO DE APRENDER", CONCORDO E COMPLETO: "A PROFESSORA TAMBÉM 
PRECISA DESSE TEMPO PARA ADAPTAR-SE À NOVA TURMA".A SEGUIR, ALGUMAS ATIVIDADES 
QUE PODEM SER REALIZADAS NO PRIMEIRO DIA DE AULA OU AO LONGO DA SEMANA.RECEPÇÃO 
ANIMADAORGANIZAR UMA FESTINHA NO PRIMEIRO DIA DE AULA É UMA FORMA DE MOSTRAR ÀS 
CRIANÇAS QUE A ESCOLA ESTÁ FELIZ POR TÊ-LAS DE VOLTA. O COLÉGIO ANGLO AMERICANO 
DE FOZ DO IGUAÇU RECEBEU AS TURMA COM UMA PARESENTAÇÃO CIRCENSE E DISTRIBUIÇÃO 
DE PICOLÉS. MAS VOCÊ PODE TER OUTRAS IDÉIAS. O SORVETE, POR EXEMPLO, PODE SER 
SUBSTITUÍDO POR GELATINA, PIPOCA, BOLO, REFRIGERANTE ETC., E O CIRCO POR UMA 
APRESENTAÇÃO DE DANÇA OU TEATRO FEITA POR ALUNOS MAIS VELHOS DO 
COLÉGIO.APRESENTAÇÃO DOS PROFESSORESANTES DA FESTA, REÚNA TODOS OS ALUNOS NO 
ANFITEATRO OU NO PÁTIO, PARA QUE OS PROFESSORES SE APRESENTEM RAPIDAMENTE, 
MOSTRANDO-SE SOLÍCITOS E PRONTOS PARA AJUDAR AS CRIANÇAS EM QUALQUER 
SITUAÇÃO.CONHECENDO A TURMAVEJA 3 BRINCADEIRAS QUE AJUDARÃO AS CRIANÇAS A 
CONHECEREM OS COLEGAS.TEIA DOS AMIGOSREALIZE ESSA DINÂMICA. 1- FAÇA UMA RODA COM
AS CRIANÇAS E EXPLIQUE QUE, AO RECEBEREM O ROLO DE BARBANTE, CADA UMA DEVE FALAR
SEU NOME, DE QUE ESCOLA VEIO E SUA BRINCADEIRA FAVORITA.2- EM SEGUIDA, JOGUE, 
COM CUIDADO, O ROLO DE BARBANTE PARA UMA CRIANÇA QUE ESTEJA, DE PREFERÊNCIA, DO 
OUTRO LADO DA RODA. VOCÊ NÃO DEVE SOLTAR A PONTA DO BARBANTE.3- ESTE ALUNO FALA 
AS INFORMAÇÕES QUE VOCÊ SOLICITOU E JOGA O BARBANTE PARA OUTRO COLEGA, TAMBÉM 
SEM SOLTAR A PONTA.4-A DINÂMICA SEGUE ATE QUE TODOS SE APRESENTEM E A RODA 
PAREÇA UMA TEIA DE ARANHA. CONTE QUE ELA REPRESENTA A TEIA DOS AMIGOS, QUE 
FICARÃO UNIDOS DURANTE O ANO.5- O ÚLTIMO ALUNO QUE SE APRESENTAR ENROLA O 
BARBANTE ATÉ TOMAR O LUGAR DO COLEGA QUE SE APRESENTOU ANTES DELE. E ASSIM POR 
DIANTE, ATÉ O ROLO VOLTAR PARA A SUA MÃO.RODA DA APRESENTAÇÃO:ESTA BRINCADEIRA, 
ELABORADA PELA PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA CRISTIANE DE FIGUEIREDO, DA ESCOLA 
SÃO VICENTE DE PAULO, EM SÃO PAULO (SP), DIVERTE E TRABALHA A ATENÇÃO DOS 
ALUNOS. 1- SENTE COM A TURMA EM CÍRCULO. EXPLIQUE QUE TODOS DEVEM BATER PALMA E,
EM SEGUIDA, BATER AS DUAS MÃOS SIMULTANEAMENTE NAS MÃOS DOS COLEGAS QUE ESTÃO À 
SUA DIREITA E À SUA ESQUERDA. 2- INICIE A BRINCADEIRA DIZENDO O SEU NOME QUANDO 
TODOS BATEREM PALMA. O ALUNO À SUA DIREITA É O PRÓXIMO, E DEVE DIZER O NOME DA 
PRÓXIMA VEZ QUE TODOS BATEREM PALMA. E ASSIM POR DIANTE. OU SEJA, CADA ALUNO IRÁ
SE APRESENTEAR NA SEQUÊNCIA DA RODA. 3- QUANDO O ÚLTIMO ALUNO SE APRESENTAR, 
REINICIE A BRINCADEIRA, MAS AGORA DIZENDO O NOME DO ALUNO À SUA ESQUERDA. EM 
SEGUIDA, ESSE ALUNO DEVE DIZER O SEU NOME, E ASSIM POR DIANTE.DICA: SE AS 
CRIANÇAS JÁ SOUBEREM O NOME DOS COLEGAS, VOCÊS PODEM FALAR O PRATO PREFERIDO, A 
BRINCADEIRA DE QUE MAIS GOSTAM, UM ESPORTE QUE PRATICAM ETC.ENTREVISTA COM O 
AMIGO ESSA DINÂMICA TAMBÉM FOI SUGERIDA PELA PROFESSORA CRISTIANE DE FIQUEIREDO 
E DEVE SER REALIZADA EM DUPLAS. DEIXE CLARO QUE, QUANTO MENOS OS ALUNOS SE 
CONHECEREM, MAIS LEGAL SERÁ A BRINCADEIRA, POR ISSO OS AMIGOS NÃO DEVEM FICAR 
JUNTOS. 1- AS CRIANÇAS TERÃO 15 MINUTOS PARA FAZEREM O MÁXIMO DE PERGUNTAS QUE 
CONSEGUIREM AO SEU PAR SOBRE SUAS CARACTERÍSTICAS E ANOTAR NO CADERNO. DEPOIS, O
ALUNO QUE PERGUNTOU RESPONDE E O QUE RESPONDEU PERGUNTA. 2- EXPLIQUE QUE, ALÉM 
DO NOME E DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, COMO A COR DOS OLHOS E DO CABELO, A 
ALTURA, É IMPORTANTE PERGUNTAR TAMBÉM SOBRE OS GOSTOS DO COLEGA: O QUE ELE GOSTA
DE COMER, DO QUE GOSTA DE BRINCAR, QUAIS ATIVIDADES ELE FAZ FORA DA ESCOLA, SE 
ELE GOSTA DE ACORDAR CEDO OU TARDE, QUE LUGARES ELE GOSTARIA DE CONHECER ETC.3- 
VENCE QUEM CONSEGUIR ESCREVER O MAIOR NÚMERO DE INFORMÇÕES SOBRE O COLEGA. DICA:
VOCÊ PODE DIFICULTAR A BRINCADEIRA FAZENDO PERGUNTAS PARA AS CRIANÇAS QUE DEVEM 
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RESPONDER PELO SEU COLEGA DE DUPLA. SE SOUBER A RESPOSTA, A DUPLA GANHA UM 
PONTO.FAMILIARIZANDO-SE COM O ESPAÇODÊ UMA VOLTA COM OS ALUNOS PELO COLÉGIO, 
APRESENTANDO OS ESPAÇOS E OS FUNCIONÁRIOS QUE ENCONTRAREM PELO CAMINHO. VOCÊ 
PODE PEDIR AJUDA PARA AS CRIANÇAS QUE JÁ ESTUDAVAM NA ESCOLA, FAZENDO ALGUMAS 
PERGUNTAS, COMO: " QUEM SABE AONDE IREMOS SE VIRARMOS À ESQUERDA?", "AONDE 
DEVEMOS IR PARA PEGAR UM LIVRO EMPRESTADO?", "QUEM SABE CHEGAR LÁ?" "ESTE É O 
... (NOME DO FUNCIONÁRIO), QUAL A PROFISSÃO DELE?"ATIVIDADE DE INTEGRAÇAOESTA 
BRINCADEIRA É REALIZADA NO INÍCIO DO PERÍODO NO COLÉGIA ANGLO AMERICANO, "AS 
CRIANÇAS ADORAM PORQUE, NAQUELE DIA, ELAS ESTÃO PERMITIDAS A ASSISTIR AS AULAS E
FAZER TODAS AS ATIVIDADES COM UM AMIGO", EXPLICA A PROFESSORA DA 2ª SÉRIE 
GIOVANA KEDZIERSKI.1- COLOQUE PAPEIZINHOS COM OS NOMES DAS CRIANÇAS DENTRO DE 
BEXIGAS E ENCHA. 2- ESTOURE UM DOS BALÕES E VERIFIQUE O NOME ESCRITO NO PAPEL. A
CRIANÇA SORTEADA ESTOURA MAIS UM E O COLEGA QUE ELA TIRAR SERÁ O SEU COMPANHEIRO
DE ATIVIDADES DURANTE O DIA INTEIRO.DICA: SE A SALA TIVER UM NÚMERO ÍMPAR DE 
ALUNOS, OS ÚLTIMOS PODEM FICAR EM TRIO.PARA A AULA DE ARTES MENSAGEM NA 
GARRAFAALÉM DE TRABALHAR A PINTURA, ESTA ATIVIDADE FAZ AS CRIANÇAS REFLETIREM E 
ESCREVEREM SOBRE SUA EXPECTATIVAS PARA O PRÓXIMO ANO. AS GARRAFAS DECORADAS 
DEVEM SER GUARDADAS ATÉ O ÚLTIMO DIA DE AULA, QUANDO SERÁ FORMADA UMA RODA DE 
DISCUSSÃO COM TODOS OS ALUNOS, PARA QUE ELES CONTEM SE SUAS EXPECTATIVAS FORAM 
CUMPRIDAS.AUTO-RETRATOESSE TRABALHO PODE SER COLADO SOBRE AS MESAS DOS ALUNOS 
PARA AUXILIÁ-LOS A MEMORIZAREM OS SEUS LUGARES NA SALA DE AULA.1- CADA CRIANÇA 
DEVE FAZER UM AUTO-RETRATO E PINTAR COM GIS PASTEL. 2- COLOQUE OUTRA FOLHA DE 
PAPEL SULFITE EMBAIXO DO DESENHO E RECORTE CONTORNANDO A FIGURA. 3- GRAMPEIE AS 
FOLHAS PELAS LATERAIS, DEIXANDO UMA ABERTURA PARA COLOCAR BOLINHAS DE REVISTAS 
AMASSADAS.4- TERMINE DE GRAMPEAR AS LATERAIS E GRAMPEIE O ROSTO NO PAPEL COLOR 
SET PRETO5- COLE UM PALITO ATRÁS DO ROSTO COM COLA QUENTE PARA QUE FIQUE EM 
PÉ.[FOTO]
ALGUNS MODELOS DE ROSTOS... [FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
Fonte: Amiga da educação. 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
importancia-da-motivacao-do-professor.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 4 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

A importância da motivação do professor na melhoria da qualidade das aulas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.educacao10.syncmobile.com.br/
A importância da motivação do professor na melhoria da qualidade das aulas: Sou 
professora de Ciências do PEJA, educopedista e participo de uma revolução na 
qualidade da educação pública da cidade do Rio de Janeiro.

[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
imunizacao-contra-hepatite-b-muda-em.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 2 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Imunização contra hepatite B muda em 2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.google.com.br/reader/view/user%2F-%2Flabel%2FSa%C3%BAde?hl=pt_BR
Imunização contra hepatite B muda em 2012: A partir de 2012, a vacina contra a 
hepatite B terá a faixa etária limite ampliada de 24 anos para 29 anos. A 
imunização só é eficaz quando as três doses são administradas - com intervalos 
de um mês após a primeira dose e de seis meses após a segunda dose. De acordo 
com o Ministério da Saúde, a

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
inscricoes-do-sisu-abrem-meia-noite.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 8 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Inscrições do Sisu abrem à meia-noite deste sábado

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://oglobo.globo.com/
Inscrições do Sisu abrem à meia-noite deste sábado: RIO - As inscrições para a 
primeira seleção do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2012 estarão abertas 
pelo site oficial do Ministério da Educação (MEC) a partir das 00h deste sábado.
Estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2011, com nota
diferente de zero na redação, e que queiram se candidatar às vagas em 
universidades públicas têm que ter em mãos o número de inscrição e a senha no 
Enem 2011.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
inscricoes-para-as-creches-da-pcrj.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 8 de janeiro de 2012
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

Inscrições para as creches da PCRJ começam na segunda-feira.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://cmzuzuangel.blogspot.com/
Inscrições para as creches da PCRJ começam na segunda-feira.: DIAS 09 a 16 de 
janeiro de 2012 - NAS CRECHES PÚBLICAS MUNICIPAIS, UNIDADES ESCOLARES E ESPAÇOS 
DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - EDIInscrição dos candidatos para as classes de 
Educação Infantil, modalidade creche, inclusive crianças com deficiência, de 
acordo com os critérios estabelecidos pela Portaria/E/SUBE/CED nº 08, de 14 de 
outubro de 2011.DIAS 18 e 19 de janeiro de 2012 - NAS COORDENADORIAS REGIONAIS 
DE EDUCAÇÃOSorteio público dos candidatos às classes de Educação Infantil, 
modalidade creche.DIAS 30 e 31 de janeiro de 2012 - NAS CRECHES PÚBLICAS 
MUNICIPAIS, UNIDADES ESCOLARES E ESPAÇOS DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - 
EDIMatrícula dos candidatos selecionados, por intermédio de sorteio público, 
para as classes de Educação Infantil, modalidade creche, inclusive crianças com 
deficiência, obedecendo aos critérios estabelecidos pela Portaria/E/SUBE/CED nº 
08, de 14 de outubro de 2011.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
intoxicacao-alimentar-atinge-13-mil.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 5 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Intoxicação alimentar atinge 13 mil pessoas anualmente

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://drauziovarella.com.br/
Intoxicação alimentar atinge 13 mil pessoas anualmente: Azia ou simples dor de 
barriga são sintomas comuns depois dos exageros gastronômicos usuais de fim de 
ano. Mas é preciso ficar atento caso o desconforto progrida para dor abdominal 
intensa, às vezes acompanhada de indisposição, vômito e, com frequência, de 
diarreia volumosa. Tais sintomas revelam uma instabilidade gastrintestinal que 
pode ser indício de intoxicação alimentar. A ingestão de comida mal cozida e o 
manuseio e conservação impróprios dos alimentos provocam cerca de 670 surtos no 
País, totalizando 13 mil doentes todos os anos.

Página 79



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
juntos-somos-mais-fortes-no-combate.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 28 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES NO COMBATE À DENGUE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://cvasrio.blogspot.com/
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES NO COMBATE À DENGUE: WANDERLEI SILVA, VITOR BELFORT E 
JOSÉ ALDOFAZEM PARTE DESTA CAMPANHAENTRE VOCÊ TAMBÉM NESSA LUTA!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
livro-da-educopedia-seja-tambem-um.html
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<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 26 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Livro da Educopédia - Seja também um Coautor

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://educopedia2010.blogspot.com/
Livro da Educopédia - Seja também um Coautor: [FOTO]
Livro com a história da Educopédia será contado por coautores que participaram 
do programa, tanto como produtores de aulas, como utilizando-o em sala de 
aula.Estamos elaborando um livro que contará a história do programa Educopédia. 
No entanto, queremos que, assim como sempre foi todo processo de produção de 
aulas, o livro seja também um trabalho coletivo e colaborativo.Por isso, estamos
recebendo relatos de quem participou de algumas dessas fases:= das primeiras 
aulas da Educopédia. (divisão das orientações, definição de primeiras metas e 
método de trabalho, escolha de aulas, primeiras aulas produzidas e primeiras 
impressões registradas na troca de e-mails = sugestões, dúvidas e alegrias. 
Primeiras aulas aprovadas);= da criação do vocabulário educopédico. (como surgiu
o vocabulário educopédico, como se disseminou, quais as primeiras palavras desse
vocabulário?)= do lançamento da Educopédia. (o evento, as impressões, fotos 
etc)= a Educopédia nas escolas. (escolas do projeto-piloto)= a Educopédia no 
Ginásio Experimental Carioca.= as disciplinas eletivas do GEC, Pé-de-Vento e 
Educação Infantil.= da implantação e aceitação da Educopédia nas escolas. 
(adesão, aceitação, comentários, sugestões, depoimentos etc)E outros relatos 
gerais dos produtores de aulas, validadores, coordenadores etc).Seja você também
coautor do livro da Educopédia, com direito à noite de autógrafos!!!Os relatos 
deverão ser enviados para Gabriela Silva ou Lilian Ferreira através do email 
educolivro@rioeduca.net. Como os relatos serão organizados na coletânea por 
períodos e temas, solicitamos que no campo "assunto" do email enviado, todos os 
colaboradores indiquem, na medida do possível, o período "educopédico" ou o tema
a que se refere o seu relato, 
ok?Fonte:http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=1727

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
livro-resgata-raro-atlas-manuscrito-do.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 5 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Livro resgata raro atlas manuscrito do Brasil Holandês

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Livro resgata raro atlas manuscrito do Brasil Holandês: Um raríssimo documento 
histórico, inédito por séculos, finalmente foi publicado: um detalhado atlas do 
litoral brasileiro, com ênfase no Nordeste, produzido durante a ocupação 
holandesa da região no século 17.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
materia-publicada-no-globo-nota-10.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 26 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Matéria publicada no Globo Nota 10

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://nucleodeartegrandeotelo.blogspot.com/
Matéria publicada no Globo Nota 10: A Educação Através da Arte[FOTO]
Sou professora do segundo segmento do Ginásio Carioca, da disciplina Educação 
Artística (Artes Visuais), e participo de uma revolução na qualidade da educação
pública da cidade do Rio de Janeiro. Tudo começou em 1980, quando iniciei meu 
curso ginasial na Escola Municipal Comandante Arnaldo Varella, 6ª CRE. Além de 
aprender as matérias básicas, tinha aulas de Artes, Teatro e Música. Certamente 
foi nessa época que comecei a desenvolver meus talentos. Sou muito grata por 
todos os professores que tive.No Ensino Médio, fiz o Curso Normal e, em 1988, 
ingressei como professora na Rede Municipal do Rio de Janeiro. Em 2010, retornei
a essa escola, agora como professora de Artes! Não há como descrever a alegria 
de poder fechar um dos círculos da minha vida. Nessa escola tenho a oportunidade
de ministrar a oficina de Arte e Tecnologia.No ano passado, realizei atividades 
com o objetivo de promover a inclusão digital, propiciar a interação e o 
trabalho colaborativo, além de inserir os alunos no universo dos elementos da 
gramática visual. Neste período, foi produzido um vídeo que está disponível no 
Youtube no seguinte endereço: http://www.youtube.com/watch?v=N2VR2VsysHM. Nele 
há os temas desenvolvidos durante o projeto: aniversário de 40 anos da escola, 
Copa do Mundo, personagens diversos e formas geométricas.Em 2011, contando 
também com a disponibilidade da itinerância do Núcleo de Arte Grande Otelo, eu 
pude realizar o projeto Arte Indígena: uma abordagem com o uso de materiais 
alternativos. Vale lembrar que tudo foi planejado em consonância com o Projeto 
Político Pedagógico da escola Meu Brasil, Brasileiro e considerando, ainda, que 
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era o Ano Internacional das Florestas.A proposta consistiu em utilizar os 
recursos tecnológicos disponíveis para que os alunos tivessem suporte para criar
suas produções artísticas. Em agosto, na Festa Cultural da escola, foi realizada
uma exposição de trabalhos e um desfile de roupas confeccionadas pelos 
alunos.Vale ressaltar que, além de participar ativamente das atividades da 
escola, também colaboro nos eventos realizados na 6ª CRE.Agradeço imensamente às
equipes da E.M. Comandante Arnaldo Varella e do Núcleo de Arte Grande Otelo, 
pois sempre estiveram dispostas a me apoiar nos projetos.Luciana Guimarães 
Rodrigues de LimaRetirado do 
link:http://www.educacao10.syncmobile.com.br/?p=431#comment-3178

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
materia-publicada-no-globo-nota-10_26.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 26 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Matéria publicada no Globo Nota 10

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://nucleodeartegrandeotelo.blogspot.com/
Matéria publicada no Globo Nota 10: A Educação Através da Arte[FOTO]
Sou professora do segundo segmento do Ginásio Carioca, da disciplina Educação 
Artística (Artes Visuais), e participo de uma revolução na qualidade da educação
pública da cidade do Rio de Janeiro. Tudo começou em 1980, quando iniciei meu 
curso ginasial na Escola Municipal Comandante Arnaldo Varella, 6ª CRE. Além de 
aprender as matérias básicas, tinha aulas de Artes, Teatro e Música. Certamente 
foi nessa época que comecei a desenvolver meus talentos. Sou muito grata por 
todos os professores que tive.No Ensino Médio, fiz o Curso Normal e, em 1988, 
ingressei como professora na Rede Municipal do Rio de Janeiro. Em 2010, retornei
a essa escola, agora como professora de Artes! Não há como descrever a alegria 
de poder fechar um dos círculos da minha vida. Nessa escola tenho a oportunidade
de ministrar a oficina de Arte e Tecnologia.No ano passado, realizei atividades 
com o objetivo de promover a inclusão digital, propiciar a interação e o 
trabalho colaborativo, além de inserir os alunos no universo dos elementos da 
gramática visual. Neste período, foi produzido um vídeo que está disponível no 
Youtube no seguinte endereço: http://www.youtube.com/watch?v=N2VR2VsysHM. Nele 
há os temas desenvolvidos durante o projeto: aniversário de 40 anos da escola, 
Copa do Mundo, personagens diversos e formas geométricas.Em 2011, contando 
também com a disponibilidade da itinerância do Núcleo de Arte Grande Otelo, eu 
pude realizar o projeto Arte Indígena: uma abordagem com o uso de materiais 
alternativos. Vale lembrar que tudo foi planejado em consonância com o Projeto 
Político Pedagógico da escola Meu Brasil, Brasileiro e considerando, ainda, que 
era o Ano Internacional das Florestas.A proposta consistiu em utilizar os 
recursos tecnológicos disponíveis para que os alunos tivessem suporte para criar
suas produções artísticas. Em agosto, na Festa Cultural da escola, foi realizada
uma exposição de trabalhos e um desfile de roupas confeccionadas pelos 
alunos.Vale ressaltar que, além de participar ativamente das atividades da 
escola, também colaboro nos eventos realizados na 6ª CRE.Agradeço imensamente às
equipes da E.M. Comandante Arnaldo Varella e do Núcleo de Arte Grande Otelo, 
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pois sempre estiveram dispostas a me apoiar nos projetos.Luciana Guimarães 
Rodrigues de LimaRetirado do 
link:http://www.educacao10.syncmobile.com.br/?p=431#comment-3178

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
matricula-2012-confirmacao-d-ematricula.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 6 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

MATRÍCULA 2012 - CONFIRMAÇÃO D EMATRÍCULA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

1º MOMENTO DA MATRÍCULA 2012

CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇÕES FEITAS NO SITE:

As solicitações foram confirmadas, pais ou responsáveis legais foram as escolas 
ou creches e apresentaram a documentação necessária à efetivação em matrícula: 
de 16 a 21 de dezembro,prorrogadas até 4 de janeiro, para candidatos à 
Pré-escola e aos 1º e 2º anos do Ensino Fundamental; e de 9 a 13 de janeiro, 
para candidatos ao Ensino Fundamental, do 3º ao 9º ano, Educação Especial e 
Educação para Jovens e Adultos.

Atenção aos prazos.
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<POSTAGEM>
mec-abre-inscricoes-para-mais-de-cem.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 8 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

MEC abre inscrições para mais de cem mil vagas no Sisu

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://oglobo.globo.com/
MEC abre inscrições para mais de cem mil vagas no Sisu: RIO - As inscrições no 
Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2012 foram abertas pelo site oficial do 
Ministério da Educação (MEC) a Oh deste sábado. Estudantes que fizeram o Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2011 e que tiveram nota diferente de zero na 
redação podem se candidatar às mais de 100 mil vagas oferecidas em universidades
públicas. É preciso ter em mãos o número de inscrição e a senha no Enem 2011. O 
MEC relembra que não é possível participar com dados de outras edições do Enem.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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mec-destinara-r-358-milhoes-estados.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 4 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

MEC destinará R$ 358 milhões a estados para escolas técnicas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://portal.aprendiz.uol.com.br/
MEC destinará R$ 358 milhões a estados para escolas técnicas: O Programa Brasil 
Profissionalizado começa o ano de 2012 com nove convênios assinados com as redes
estaduais para a construção e a ampliação de escolas técnicas, num total de R$ 
358,6 milhões. Assinaram convênios com o Ministério da Educação os estados de 
São Paulo, Minas Gerais, Paraíba, Piauí, Goiás, Espírito Santo, Ceará, 
Pernambuco e Distrito Federal.
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<POSTAGEM>
mec-divulga-lista-das-instituicoes-que.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 5 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

MEC divulga lista das instituições que vão oferecer bolsa do ProUni para 2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://portal.aprendiz.uol.com.br/
MEC divulga lista das instituições que vão oferecer bolsa do ProUni para 2012: 
Os estudantes interessados em disputar uma das 195 mil bolsas que serão  
oferecidas por meio do Programa Universidade para Todos (ProUni) para o primeiro
 semestre de 2012 já podem consultar a lista de faculdades, centros  
universitários e universidades participantes. A lista das instituições de ensino
 e vagas disponíveis foi divulgada hoje (4) pelo Ministério da Educação  (MEC).
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<POSTAGEM>
mensagem-de-feliz-ano-novo.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 1 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

MENSAGEM DE FELIZ ANO NOVO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
(título desconhecido): [FOTO]
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<POSTAGEM>
mercadante-toma-posse-na-educacao-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 27 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mercadante toma posse na Educação e promete dois projetos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Mercadante toma posse na Educação e promete dois projetos: O novo ministro da 
Educação, Aloizio Mercadante, assumiu o cargo nesta  terça-feira anunciando dois
novos projetos para a área. Mercadante  também garantiu que não vai usar o 
ministério como trampolim para  projetos pessoais ou partidários.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
minimo-por-aluno-do-basico-em-publicas.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 3 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mínimo por aluno do básico em públicas sobe para R$ 2.096/ano
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://portal.aprendiz.uol.com.br/

Mínimo por aluno do básico em públicas sobe para R$ 2.096/ano: O valor mínimo 
investido pelos governos por aluno do ensino básico público por ano será de R$ 
2.096,68 em 2012. O total, divulgado na semana passada pelo MEC (Ministério da 
Educação), é 21,75% maior que o de 2011, quando o investimento mínimo foi de R$ 
1.722,05.
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<POSTAGEM>
ministerio-da-saude-inclui-duas-novas.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 30 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Ministério da Saúde inclui duas novas vacinas no Calendário Básico de Vacinação 
da Criança

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://drauziovarella.com.br/
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Ministério da Saúde inclui duas novas vacinas no Calendário Básico de Vacinação 
da Criança: A partir do segundo semestre de 2012, o Calendário Básico de 
Vacinação da Criança ganhará mais duas novas vacinas. Com o intuito de manter a 
poliomielite erradicada no Brasil, o Ministério da Saúde incluiu uma vacina 
injetável contra a doença no calendário de rotina.
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<POSTAGEM>
mural-para-pre-escola.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 26 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mural para Pré-Escola.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.educacao10.syncmobile.com.br/
Mural para Pré-Escola.: [FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
Encomenda para a professora Renata.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
no-seminario-para-novos-diretores-da-6.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 26 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

NO SEMINÁRIO PARA NOVOS DIRETORES DA 6ª CRE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://zilkacreche.blogspot.com/
NO SEMINÁRIO PARA NOVOS DIRETORES DA 6ª CRE: PARTICIPANDO DO SEMINÁRIO PARA 
NOVOS DIRETORES DA 6ª CRE NO DIA 13/01/12, ONDE LEVAMOS NOSSA EXPERIÊNCIA COM O 
USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO (TICS). INCENTIVAMOS NOSSOS COLEGAS 
DIRETORES A FAZER USO DESSA FERRAMENTA AUXILIADORA DA APRENDIZAGEM E DA 
COMUNICAÇÃO.[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

Página 91



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
[FOTO]
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
noite-de-premiacao-dos-melhores-blogs.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 30 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

NOITE DE PREMIAÇÃO DOS MELHORES BLOGS DO SAÚDE DA FAMILIA NO ANO DE 2011

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Parabéns parceiros!!!
http://otics-iraja.blogspot.com/
NOITE DE PREMIAÇÃO DOS MELHORES BLOGS DO SAÚDE DA FAMILIA NO ANO DE 2011: No dia
28/01, no Centro de Convenções Sul América,a Premiação dos Melhores Blogs do 
Saúde da Família no ano de 2011.O Coordenador da Rede Estações OTICS RIO, Luiz 
Felipe Pinto, comandou toda a cerimônia, juntamente comconvidados ilustres 
daSMSDC-RIO.O CMSFlávio do Couto Vieira concorreu em uma categoria, Conheça esta
Estória e foi premiado em 2º lugar nesta categoria.Parabéns para o CMS Alice de 
Toledo Tibiriçá e CMS Clementino Fraga pelas Indicações.Parabéns a todos os 
vencedores pelos excelentes trabalhos apresentados!!!!Foi uma bela festa que 
emocionou a todos nós!!![FOTO]
CMSFlávio do Couto Vieira[FOTO]
CMSFlávio do Couto Vieira Prêmio[FOTO]
CMS Alice de Toledo Tibiriçá[FOTO]
CMS Clementino Fraga
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<POSTAGEM>
nova-portaria-do-ministerio-da-saude.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 29 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Nova Portaria do Ministério da Saúde - Incentivo a Oficinas e Projetos de 
Trabalho

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://saudementalrj.blogspot.com/
Nova Portaria do Ministério da Saúde - Incentivo a Oficinas e Projetos de 
Trabalho: 
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

A nova versão da Educopédia já está no ar!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://educopedia2010.blogspot.com/
A nova versão da Educopédia já está no ar!: [FOTO]
A nova versão da Educopédia já está no ar! As aulas ainda estão sendo migradas, 
mas vocês já podem verificar novos recursos de acessibilidade, um novo menu 
inferior que só aparece quando você clica no mascote e mais novidades como a 
Educoteca, a máquina de testes e o Educomundo em breve. www.educopedia.com.br 
via Rafael ParenteAcessem e postem as opiniões de vocês!! Sua participação é 
muito importante!!
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<POSTAGEM>
o-que-faz-o-bom-aluno.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 31 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

O que faz o bom aluno

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://programajornaleeducacao.blogspot.com/
O que faz o bom aluno: [FOTO]
23 dicas para seu filho se dar bem na escolaQuanto mais os pais participam da 
vida escolar, mais os jovens aprendemOapoio dos paise a manutenção de um 
bomambiente familiar como extensão da escolasão fatores indispensáveis para 
odesenvolvimento educacionaldas crianças. A família pode colaborar de várias 
maneiras: participando dasreuniões da escolae verificando o caderno do estudante
diariamente; conversando sobre ocotidiano da escola- o que foi ensinado naquele 
dia; que tipo de trabalhos foram feitos com os colegas - e impedindo que a 
criança falte às aulas.Para Priscila Cruz, diretora-executiva doMovimento Todos 
pela Educalção, ações simples dos familiares na realidade educacional dos filhos
podem fazer toda diferença. Ela indica o incentivo à comunicação por bilhetes em
casa e que as crianças sejam motivadas a ler para os seus pais. "Não se pode 
entrar na lógica de como ajudar os filhos apenas nos estudos durante o período 
de provas. É preciso dizer como o pai pode ajudar na melhoria da alfabetização",
diz. Vale lembrar que família pode -e deve-, sim, contribuir com as questões 
escolares, mas cabe à instituição de ensino a sistematização do 
conhecimento.Veja a seguir como colaborar para que o seu filho se dê bem na 
escola a partir de dicas simples e práticas, baseadas em pesquisas e na 
experiência dos melhores profissionais da área no Brasil e no mundo.1. Ajude na 
melhoria do rendimento escolarPesquisas mostram que quando os pais acompanham e 
se envolvem com os estudos dos filhos as notas dos estudantes aumentam 
significativamente2. Pergunte o que ele aprendeuÉ muito importante perguntar o 
que ele aprendeu nas aulas e mostrar que você está interessado na vida escolar 
do seu filho. Se puder, peça que ele lhe ensine algo novo - isso vai ajudá-lo a 
fixar o conteúdo.3. Não o deixe faltar às aulasAssistir às aulas todos os dias, 
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do começo ao fim, é importante para entender as matérias e não perder o fio da 
meada. Não o deixe faltar sem necessidade! Nem mesmo chegar atrasado.4. 
Estimule-o a estudarFilhos estimulados pelos pais a fazer os deveres têm um 
desempenho melhor. Atenção: estimular não é fazer a lição por ele, mas ajudá-lo 
a descobrir as respostas por conta própria.5. Combine um horário de 
estudoCombine um horário para os estudos e separe um lugar da casa para isso. Se
usar a mesa de refeições, por exemplo, tire o que puder atrapalhar. Ah, não se 
esqueça de desligar a TV, para que ele se concentre nos deveres.6. Mostre que 
estudar é um prazerEstudar é a única obrigação do seu filho, certo? Mas, e se, 
além disso, fosse um prazer? Não seria melhor? Compartilhe esse momento. 
Acompanhe-o, ajude-o a chegar ás conclusões sozinho e mostre interesse, mesmo se
não souber a resposta certa.7. Seja pacienteErrar, já diz o ditado, é humano. E 
faz parte da aprendizagem. Se você tiver certeza de que o seu filho está 
errando, peça para ele ler novamente as respostas dos exercícios que tem 
dificuldade. Nunca, nunca, o chame de burro, de lento, de lerdinho. Cada pessoa 
tem um tempo para aprender - respeite isso.8. Confira os cadernosOlhe os 
cadernos e as apostilas dele e mostre interesse pelos trabalhos. Ao perceber que
ele se dedicou, dê valor. Afinal, este é o trabalho dele nesta fase da vida.9. 
Pergunte nas reuniõesNas reuniões de pais e mestres, pergunte qual conteúdo será
desenvolvido em cada matéria. A escola precisa ter um plano curricular, e você e
outros pais devem cobrar isso.10. Converso sobre as notasSe ele estiver com nota
baixa, converse com o professor e veja como você pode ajudar. Quanto antes ele 
começar o reforço escolar, melhor.11. Garanta o acesso aos livrosPesquisas 
mostram que quanto antes as crianças tiverem a cesso aos livros, melhor será o 
desempenho delas na escola, pois a leitura é base para todas as matérias. 
Atenção: não obrigue seu filho a ler. Estimule-o. A leitura tem de ser um 
momento de lazer e de prazer.12. Ler sempreLeia sempre - é bom para você 
excelente para o seu filho, que seguirá o seu exemplo naturalmente. Converse com
ele sobre o livro, a revista ou o jornal que estiver lendo. Deixe seus livros ao
alcance das mãos dele. Livro é para ser lido., não é para enfeitar 
prateleira.13. Abuse das bibliotecasFaça uma ficha para o seu filho na 
biblioteca mais próxima da sua casa. A maioria dos municípios do Brasil tem 
bibliotecas públicas e a inscrição é gratuita. Aproveite.14. Brinque com o seu 
filhoMuitas brincadeiras são verdadeiros estímulos. Principalmente aquelas que 
incentivam a leitura, a escrita ou os cálculos. Exemplos de brincadeiras legais:
forca; caça-palavras; palavras cruzadas.15. Seja coerenteSeja coerente: suas 
atitudes refletem o que você pensa. Mostre que estudar é importante e ler, 
divertido. Estude e leia Ana frente do seu filho.16. Use dicionárioÉ importante 
buscar o significado correto das palavras para aumentar o vocabulário e a 
capacidade de expressão. Também é bom saber usara a grafia certa. Incentive o 
seu filho a não abreviar no computador.17. Escreva sempreEscreva sempre que 
puder - bilhetes, cartas, e-mails, listas de compras... Pais que utilizam a 
escrita em casa ajudam na alfabetização dos filhos. Além disso, quem escreve 
melhor fala melhor!18. Acompanhe o IdebToda escola pública do país tem uma nota 
de 0 a 10: o Ideb (índice de Desenvolvimento da Educação Básica). Você encontra 
a nota da escola do seu filho noeducarparacrescer.abril.com.br/nota-da-escolae 
checa se o colégio tem uma Educação de qualidade.19. Conheça os professoresÉ 
importante conhecer os professores do seu filho e se familiarizar com o ambiente
que ele freqüenta todos os dias.20. Valorize o professorApóie o trabalho dos 
professores e mostre que você admira a profissão. Afinal, eles serão os grandes 
responsáveis pela Educação de seu filho. Pergunte a eles o que será ensinado e 
como você pode ajudar.21. Converse com o professorConverse com o professor do 
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seu filho sempre que possível. Se não concordar com a opinião do professor, fale
com ele a sós, e nunca na frente do seu filho. Ensine, sempre, o seu filho a 
ouvir o professor e respeitá-lo.22. Engaje-se na escolaEntre para a associação 
de pais. Não tenha vergonha de apresentar o seu ponto de vista à diretoria e aos
professores da escola. Critique, elogie, faça sugestões sempre.23. Vá às 
reuniões escolaresÉ nas reuniões que você conhece a escola a fundo, acompanha o 
aprendizado, esclarece dúvidas gerais, vê seu filho sob outros pontos de 
vista... Se não puder ir, chame alguém da família para ir no seu lugar.Fonte: 
Educar para Crescer/Abril
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<POSTAGEM>
o-uso-da-internet-como-uma-extensao-da.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 27 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

O uso da Internet como uma extensão da leitura para os jovens

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.educacao10.syncmobile.com.br/
Parabéns!!
O uso da Internet como uma extensão da leitura para os jovens: Sou professora de
Sala de Leitura do Ginásio Experimental Carioca Von Martius, 9ª CRE, Campo 
Grande e participo de uma revolução na qualidade da educação pública da cidade 
do Rio de Janeiro. Educadora desde 1984, há mais de 25 anos iniciei minha 
carreira na Escola IPEG, da 10ª CRE, como professor II, alfabetizando crianças. 
Mais tarde, em 1986, através de um concurso da prefeitura do Rio, passei para 
minha 2ª matrícula, desta vez como professor I de Matemática, na 9ª CRE, em 
Campo Grande.

[FOTO]
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orientacoes-sobre-recuperacao-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
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Orientações sobre Recuperação para Alunos do 1º, 2º e 3º Anos em 2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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(título desconhecido): Rio de Janeiro, 26 de janeiro de2012.Assunto:Orientações 
sobre Recuperação para Alunos do 1º, 2º e 3º Anos em 2012Sr(a). Coordenadorade 
E/SUBE/CRESr(a). Assistente deIntegração da E/SUBE/CRE Sr(a). Gerente 
daE/SUBE/CRE/GEDSr(a). Diretor(a) deUnidade Escolar Solicitamos que, para o 1º, 
2º e 3ºAnos, todas as Unidades Escolares iniciem atividades de recuperação 
paralela ereforço escolar já na primeira semana de aulas. Para tal, encaminhamos
listagemde todos os alunos do 1º, 2º e 3º Anos, conceituados com I e/ou 
reprovados porfalta, contendo seus conceitos, médias e notas das provas 
bimestrais. Essesalunos devem receber atenção prioritária neste ano. Os 
professores desses alunos devem,desde o primeiro dia letivo, utilizar o momento 
previsto, na rotina diária,para recuperação paralela desses educandos, na qual 
devem seguir as orientaçõesdo livro Leitura e Escrita - 1º e 2º Anos, organizado
pela Profª IzaLocatelli, e fazer uso, em seu trabalho pedagógico, de atividades 
diferenciadase dos cadernos de apoio pedagógico de anos anteriores.Enfatizamos 
que essesalunos devem merecer, durante todo este ano letivo, atenção especial da
escola,principalmente nas atividades de reforço, de recuperação paralela e 
nocontraturno. As atividades serão acompanhadas por todas as instâncias 
destaSecretaria.  Informamosque esses alunos participarão da Avaliação 
Diagnóstica que será realizada emmarço.Verificamosque, nessa listagem, no 3º 
Ano, há situações finais dereprovação que precisamser retificadas. Há diversos 
casos de alunos com dois ou três conceitos positivos(MB, B ou R), inclusive com 
média anual superior a 5,0, mas reprovados, e nãopor faltas. Lembramos que, de 
acordo com a legislação, o desempenho doaluno durante o ano deve prevalecer 
sobre o resultado do último bimestre.Pedimos, pois, que cada escola analise com 
cuidado sua listagem, parareclassificar esses alunos de imediato. Reafirmamos a 
importânciadesta ação pedagógica para o êxito da alfabetização desses alunos, 
que, porseus resultados, necessitam de olhar atento e acolhedor, além de ações 
efetivase apoio de toda a escola.Agradecemos sua 
valiosacolaboração.Atenciosamente,
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

Os sete erros que alunos cometem na hora de estudar

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem
Os sete erros que alunos cometem na hora de estudar: Conheça atitudes que devem 
ser eliminadas da rotina escolar
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Osteoporose

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://drauziovarella.com.br/
Osteoporose: RECOMPOSIÇÃO DO ESQUELETO
Nossos ossos parecem pétreos, feito de mármore, mas, na verdade, são porosos. Ao
contrário do que se pode imaginar, eles estão em constante processo de 
recomposição, uma vez que são formados por células que vão sendo absorvidas e 
renovadas permanentemente, de tal forma que a mais ou menos cada dez anos nosso 
esqueleto se refaz inteiro.Com o passar da idade, a velocidade de absorção 
aumenta e a velocidade de formação das células ósseas diminui. Resultado: o 
esqueleto vai ficando progressivamente mais poroso, perde resistência aos 
esforços e começam a surgir fraturas especialmente no pulso, na coluna e nos 
quadris, às vezes causadas por pequenos impactos como um espirro ou uma crise de
tosse, por exemplo.Esse processo de rarefação que caminha do osso normal até o 
mais poroso chama-se osteoporose, doença para a qual existe prevenção e 
tratamento.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
para-saber-mais-o-uso-de-novas.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 3 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Para saber mais: o uso de novas tecnologias na educação

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.educacao10.syncmobile.com.br/
Para saber mais: o uso de novas tecnologias na educação: Sou professora de 
primeiro segmento e atuo como Coordenadora Pedagógica no Ciep Avenida dos 
Desfiles, situado no bairro Cidade Nova, e participo de uma revolução na 
qualidade da educação pública da Cidade do Rio de Janeiro.
[FOTO]

[FOTO]
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<POSTAGEM>
parabens-as-instituicoes-premiadas.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 30 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Parabéns às instituições premiadas!!!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://rioeducainfancia.blogspot.com/
Parabéns às instituições premiadas!!!: [FOTO]
A Equipe da GEI saúda as instituições e as equipes pelo Prêmio Anual de 
Qualidade na Educação Infantil e Educação Especial 2011.Confira aqui a listagem 
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
parabens-para-zuzu1-aniversario-do-blog.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 26 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Parabéns para Zuzu!!!1º Aniversário do Blog

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Parabéns pra toda equipe que vem mantendo o Blog sempre atualizado e com muita 
criativiadade.
Bjs
1º Aniversário do Blog: Nosso Blog fez um aninho em 01/12/2010.Como o tempo 
passa quando fazemos aquilo que gostamos, não é mesmo?Quero agradecer a cada um 
de vocês que fazem desse blog uma parte das suas rotinas agradeço a cada 
comentário, cada dica, cada ajuda, cada crítica que vocês fizeram no decorrer 
desse ano sem vocês o blog não tem nenhumsentido!Em um ano foram mais de 28.000 
acessosMuito obrigada pela amizade, parceria, por sempre estarem aqui me 
visitando.E que venham muitos anos pela frente!!!Amo Muito tudo Isso!!!Mil 
beijosssMarilene MirandaPrimeira 
Postagem:http://cmzuzuangel.blogspot.com/2010/12/nossa-creche.html

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pela-primeira-vez-uma-mulher-e-mais-bem.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 8 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Pela primeira vez uma mulher é a mais bem colocada no IME

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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http://oglobo.globo.com/
Pela primeira vez uma mulher é a mais bem colocada no IME: RIO - A cearense 
Adriana Nunes Sales Lima, de 19 anos, conseguiu quebrar um tabu que já durava 15
anos: ser a primeira mulher a conquistar a maior pontuação geral (ativa e 
reserva) no vestibular do Instituto Militar de Engenharia (IME). Só a partir de 
1996 as meninas foram aceitas na instituição. Ela, que também foi aprovada para 
o Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), em São José dos Campos, é um 
exemplo do sucesso que Fortaleza vem alcançando nas seleções mais difíceis do 
Brasil. No ITA, um terço dos aprovados vieram da cidade. No IME, esse número foi
de 28%.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
periodo-de-inscricao-nas-creches.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 6 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PERÍODO DE INSCRIÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS - 9 À 16 DE JANEIRO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Como efetuar a matrícula para as creches da Prefeitura?

Para realizar a inscrição nas creches, os responsáveis devem se dirigir até a 
unidade desejada, durante um período pré-determinado pela Secretaria Municipal 
de Educação, levando certidão de nascimento da criança e a documentação que 
comprove situação diferenciada dentro das prioridades legais estabelecidas em 
Portaria da Secretaria Municipal de Educação, publicada a cada novo período de 
matrícula. Poderão ser inscritas nas creches municipais crianças de seis meses 
até três anos e meio.

A escolha dos candidatos que efetivamente ocuparão as vagas acontece por meio de
sorteio público. Durante o sorteio, o sistema leva em consideração as 
prioridades legais: crianças inscritas no Cartão da Família Carioca; crianças 
relacionadas na lista de espera, portadoras de necessidades especiais, vítimas 
de violência doméstica, com caso de droga na família, renda familiar até R$ 
200,00, ter irmãos na creche, morar na comunidade onde a creche se localiza, ser
filho de mãe adolescente e filho de funcionário da creche.

 INSCRIÇÃO; 9 DE JANEIRO DE 2012 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
postos-medicos-da-prefeitura-realizam.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 1 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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Postos médicos da Prefeitura realizam 1.645 atendimentos durante o Réveillon

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Número já é superior ao do ano passado que foi de 861 pacientes.

01/01/2012

A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil (SMSDC) realizou 1.645 
atendimentos 87 remoções, das 17h do dia 31 dezembro às 5h30 do dia 1º de 
janeiro, nos sete postos médicos montados na orla de Copacabana durante o 
Réveillon.

A maioria dos pacientes atendidos apresentava cortes nos pés e nas pernas ou 
intoxicação alcoólica. O posto 3 localizado em frente à Rua Fernando Mendes 
realizou o maior número  de atendimentos, com 499 pacientes atendidos. Já o 
posto 2 em frente à Rua Duvivier realizou 57 remoções para unidades municipais.

O esquema especial de atendimento contou com 193 profissionais de saúde 
trabalhando durante todo o evento, sendo 72 médicos, 72 leitos, sendo 14 de 
suporte avançado, além de 30 poltronas de hidratação. Também ofereceram apoio na
orla de Copacabana 15 técnicos de Defesa Civil e cerca de 20 ficais da 
Vigilância Sanitária.

No último Réveillon, foram atendidas 861 pessoas nos seis postos montados no 
bairro e realizadas 19 remoções. As principais causas de atendimento foram 
alcoolismo, pequenos cortes, dores de cabeça e entorses.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pre-vestibular-social-oferece-18-mil.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 3 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Pré-Vestibular Social oferece 18 mil vagas no Rio de Janeiro

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Pré-Vestibular Social oferece 18 mil vagas no Rio de Janeiro: janfev38
No Rio de Janeiro, um curso gratuito de preparação para o vestibular oferecido  
anualmente abriu inscrições para 18 mil vagas em 2012. O Pré-Vestibular Social é
 considerado uma oportunidade para muitos estudantes que não teriam condições de
 arcar com estudos extras para garantir um lugar em universidades públicas.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
prefeitura-realiza-formatura-de-mil.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 27 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PREFEITURA REALIZA FORMATURA DE MIL AGENTES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil (SMSDC) promove neste sábado, dia
28, a partir das 9 horas, a formatura de mil agentes de vigilância em saúde 
(AVS) que fizeram parte do Programa de Formação de Agentes Locais de Vigilância 
em Saúde (Proformar-Rio). O Proformar conta com a parceria e experiência da 
Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV), responsável pela parte 
pedagógica do curso.

Na parte da tarde, entre outras atrações ocorrerá a premiação do I Concurso de 
Blogs da Saúde da Família do município do Rio de Janeiro. Os blogs foram 
julgados por uma comissão que selecionaram blogs pela melhor homepage, conteúdo,
cobertura fotográfica e fotografia, cobertura audiovisual, vídeo, 
interatividade, criatividade, conheça esta estória e como eu faço. Serão 
premiados os três primeiros colocados de cada categoria.

As atividades acontecerão no Centro de Convenções SulAmérica, que fica na 
Avenida Paulo Frontin, 1 - Cidade Nova.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
prefeitura-sempre-presente-escola-max.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 10 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Prefeitura Sempre Presente - Escola Max Fleuiss

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Sempre Presente

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
prefeitura-sempre-presente-max-fleuiss.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 10 de janeiro de 2012
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

Prefeitura Sempre Presente - Max Fleuiss

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Sempre Presente

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
premiacao-valorizacao-do-trabalho-do.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 29 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Premiação - Valorização do trabalho do professor e da equipe de gestão

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://ciepglauberocha.blogspot.com/
Premiação - Valorização do trabalho do professor e da equipe de gestão: [FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
primeiros-informes-de-2012.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 26 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Primeiros informes de 2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://educopedia2010.blogspot.com/
Primeiros informes de 2012: Caros Educopedistas, Sejam bem-vindos a mais uma 
etapa do programa Educopédia. Como sempre, contaremos com vocês para disseminar 
a paixão por esse projeto tão inovador. Começamos com os primeiros informes de 
2012 e que promete levar nossa Educopédia cada dia mais longe:A nova plataforma 
da Educopédia está no ar eliberada para as postagens evocês têm até o dia 31/01 
para cumprir as metas do 1ºbimestre. Caso tenham alguma dificuldade para acessar
a nova platafprma, que já está na versão 3.0, entrem em contato pelo email 
educopedia@rioeduca.net, com cópia para a coordenadora Monica 
(monica@rioeduca.net). Assim, poderemos encaminhar os problemas aos 
desenvolvedores da plataforma ou tirar a sua dúvida.Atenciosamente, Equipe 
Educopédia

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
professores-leigos-prefeito-do-rio.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 4 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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Professores Leigos: Prefeito do Rio sanciona lei que REGULA a carga ho...

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://cmzuzuangel.blogspot.com/
Professores Leigos: Prefeito do Rio sanciona lei que REGULA a carga ho...: 
Professores Leigos: Prefeito do Rio sanciona lei que REGULA a carga ho...: 
Profissionais terão mais tempo para organizar as aulas e investir em sua 
qualificação  04/01/2012    Autor: Texto: Flávia David / Fotos: Be...

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
programa-ciencia-sem-fronteiras-oferece.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 5 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Programa Ciência sem Fronteiras oferece bolsas em instituições francesas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Programa Ciência sem Fronteiras oferece bolsas em instituições francesas: 
janjan515
O programa Ciência sem Fronteiras está com inscrições abertas para candidaturas 
a bolsas para graduação-sanduíche, doutorado-sanduíche, doutorado pleno e 
pós-doutorado em instituições francesas.

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
programa-federal-de-combate-ao-crack.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 6 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Programa federal de combate ao crack começará no Rio

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://rodrigobethlem.blogspot.com/
Programa federal de combate ao crack começará no Rio: 

[FOTO]

O Plano de
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Enfrentamento ao Uso do Crack e outras Drogas, do Governo Federal,
começará a ser implantado no Rio. As ações estão previstas para
começarem dia 18, tendo como ponto de partida as cracolândias do
Jacarezinho e de Manguinhos. A decisão foi acertada durante uma
reunião que aconteceu na última quarta-feira, dia 4, no Palácio
Guanabara, entre representantes dos governos federal, estadual e
municipal. 

No último ano, só no
Jacarezinho, realizamos 1.115 acolhimentos, em 16 incursões, a
última dela com a participação da secretária nacional de
Segurança Pública, Regina Luka Mikki. Em Manguinhos, foram quatro
operações, com o total de 269 acolhimentos de adultos, jovens e
crianças. 

Desde o dia 31 de março
de 2011, a SMAS já realizou no total, em diferentes pontos da
cidade, 3.195 acolhimentos (2.580 adultos e 475 crianças e
adolescentes). 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
projeto-do-mec-quer-unificar-curriculo.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 2 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Projeto do MEC quer unificar currículo das escolas no país

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://oglobo.globo.com/
Projeto do MEC quer unificar currículo das escolas no país: SÃO PAULO - Reduzir 
a desigualdade na aprendizagem de alunos de escolas de regiões pobres e ricas do
Brasil. Esse é o principal objetivo por trás da implantação da unificação do 
currículo no país, que está sendo discutida entre o Ministério da Educação e os 
secretários estaduais da área. O texto vai estabelecer, entre outras metas, o 
que o aluno deve saber ao final da cada uma das séries. Os estados terão 
autonomia para manter aspectos regionais.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
projeto-estabelece-diretrizes-para.html
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<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 2 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Projeto estabelece diretrizes para alimentação saudável na escola

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Projeto estabelece diretrizes para alimentação saudável na escola: 
A Câmara analisa o Projeto de Lei 2389/11, do Senado, que institui diretrizes 
para a promoção da alimentação saudável em escolas de educação infantil e de 
ensino fundamental e médio. Pelo texto, deverão ser implementadas iniciativas 
para estimular a implantação de hortas nas escolas, a manipulação adequada de 
alimentos e ações de vigilância da saúde dos alunos.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pse-nsec06-saude-na-escola-cap33.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 30 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE - NSEC06 - SAÚDE NA ESCOLA - CAP3.3

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
puc-rio-oferece-dez-cursos-de-extensao.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 6 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PUC-Rio oferece dez cursos de extensão na área de informática

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://portal.aprendiz.uol.com.br/
PUC-Rio oferece dez cursos de extensão na área de informática: janfev529
O Departamento de Informática do Centro Técnico Científico da PUC-Rio 
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(CTC/PUC-Rio), por meio da Coordenação Central de Extensão (CCE) da 
universidade, está com inscrições abertas para dez cursos de extensão na área de
informática. Cinco cursos são na unidade Centro (Av. Marechal Câmara, 186, 7º 
andar), dois na unidade Barra (Av. das Américas, 1650, 2º andar) e três na 
unidade Gávea (Rua Marquês de São Vicente, 225/casa XV).

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
receita-de-ano-novo.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 1 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

RECEITA DE ANO NOVO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://divulgarciencia.com/
RECEITA DE ANO NOVO: [FOTO]
Poema de Carlos Drummond de Andrade, que nos foi enviado por Regina Gouveia:Para
você ganhar belíssimo Ano Novocor de arco-íris, ou da cor da sua paz,Ano Novo 
sem comparação como todo o tempo já vivido(mal vivido ou talvez sem sentido)para
você ganhar um anonão apenas pintado de novo, remendado às carreiras,mas novo 
nas sementinhas do vir-a-ser,novo até no coração das coisas menos percebidas(a 
começar pelo seu interior)novo espontâneo, que de tão perfeito nem se nota,mas 
com ele se come, se passeia,se ama, se compreende, se trabalha,você não precisa 
beber champanha ou qualquer outra birita,não precisa expedir nem receber 
mensagens(planta recebe mensagens? Continue a ler 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
retrospectiva-2011.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 6 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

RETROSPECTIVA 2011

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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Parceiros do Flávio Couto que estão com a gente durante os 365 dias do ano.
RETROSPECTIVA 2011: EM 2011 O CMS Drº FLÁVIO DO COUTO VIEIRA VIVEU MOMENTOS QUE 
PARA NÓS OS PROFISSIONAIS DO PSF JAMAIS ESQUECEREMOS, ALGUNS MOMENTOS TENSOS, 
MAIS NA MAIORIA DAS VEZES MUITO GRATIFICANTE.E QUE AGORA LEMBRAREMOS COM 
SAUDADE.AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO[FOTO]
[FOTO]
AS CAMINHADAS DA DENGUE[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
AS AÇÕES DE SAÚDE PARA AS CRIANÇAS, QUE SÃO MULTIPLICADORES DAS INFORMAÇÕES QUE 
RECEBEM.[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
A SEMANA DA MANCHA, QUE FIZEMOS SALAS DE ESPERA PARA PASSAR INFORMAÇÕES AOS 
PACIENTES QUE ESTÃO SEMPRE CONOSCO.[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
E O OUTUBRO ROSA, FOI A SEMANA MAIS LINDA![FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
E A CAMPANHA FIQUE SABENDO, UM SUCESSO DA FAMÍLIA FLÁVIO DO COUTO.[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
E A FORMATURA DOS AGENTES NA DEFESA CIVIL, FOI ÓTIMA.[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
O INTRODUTÓRIO DA GALERA QUE CHEGOU PARA AUMENTAR A FAMÍLIA.[FOTO]
[FOTO]
E POR FIM, MAS NÃO MENOS IMPORTANTE O MOMENTO QUE É BEM FAMILIAR, O 
NATAL!!![FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
QUE 2012 SEJA DE NOVAS REALIZAÇÕES E MUITO TRABALHO, POIS JUNTOS NÓS SOMOS 
DEMAIS !!!
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<POSTAGEM>
reuniao-daps-unidades-da-cap-33.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 6 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

REUNIÃO DAPS UNIDADES DA CAP 3.3 / TUBERCULOSE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://otics-iraja.blogspot.com/
Treinamento de das equipes de Saúde.
REUNIÃO DAPS UNIDADES DA CAP 3.3 / TUBERCULOSE: Aconteceu na estação OTICS Irajá
da Área de Planejamento 3.3 uma reunião com 33 funcionários das unidades de 
saúde e Gerência de Pneumologia Sanitária que foi ministrada pela enfermeiras 
Rosângela dos Santos e Darleia Ramos do programa de Tuberculose.[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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<POSTAGEM>
rio-educa-infancia-semana-de-formacao.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 26 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Rio Educa Infância: Semana de Formação de 06 a 10 de fevereiro

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://cmzuzuangel.blogspot.com/
Rio Educa Infância: Semana de Formação de 06 a 10 de fevereiro: Rio Educa 
Infância: Semana de Formação de 06 a 10 de fevereiro: Planejamento Semana de 
Formação

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
rose-klabin-curta-obscuro.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 27 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ROSE KLABIN - Curta Obscuro

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://rknoticia.blogspot.com/
Curta Obscuro: O Curta Obscuro foi feito parao concurso Tirando a Droga de Cena 
2011. Ele foi a primeira criação audiovisualdo Cine Clube NÓS em CENA, no qual 
fizemos gravações externas na Cinelândia einternas dentro de nossa escola.O 
curta narra fatos verídicos da vida de pessoas que utilizaram drogasdurante 
algum tempo de suas vidas, mostrando todo lado obscuro de um caminhoquase sem 
retorno que poucos conseguem voltar. Nosso personagem relembra umaviagem que fez
ao fundo do poço e conta as perdas que obteve durante suajornada.Tivemos como 
fonte, pesquisas realizadas em nossa SALA DELEITURA e um depoimento real de um 
adolescente que hoje tem 18 anos e está no2º ano do ensino médio. Também temos o
depoimento de um rapaz de 36 anos quehoje também possui uma vida estável. Todos 
os dois começaram a usar drogas aos12 anos, levados por colegas que já haviam 
experimentado.Se você quer fazer parte do NÓS em CENA 2012, quando as 
aulascomeçarem, procure a Professora Letícia de Artes CênicasAssista a mais 
produções do NÓS em CENA:MANUAL DE DESCULPAS ESFARRAPADASA ÚLTIMA CRÔNICA[VÍDEO]
Acesse o Canal THEMULTIRK no YouTube
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SAMBA CRIANÇA!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://euamoserprofessora.blogspot.com/
SAMBA CRIANÇA!: Samba Menino, a história do samba04/01/2012ESCRITO PORMÁRCIA 
MENDESQuem acompanha este blog, o twitter e a nossa página no Facebook já sabe 
que nos interessamos e divulgamos assuntos ligados a tecnologia, 
sustentabilidade, política, ideias criativas, dicas para micro e pequenas 
empresas, direitos dos animais e infantis. Hoje o tema do post é a cultura 
brasileira e vou apresentar a vocês um projeto muito bacana que tem como 
objetivo contar e cantar a história do samba para a criançada.Não deixa o samba 
morrer / Não deixa o samba acabar / O morro foi feito de samba / De samba para 
gente sambarNo dia 29 de dezembro, a Pé de Limão esteve presente no relançamento
dolivro Samba Menino, no espaço cultural da editora Multifoco, na Lapa. O autor 
da obra, um grande amigo meu, é o Raphael Moreira, publicitário, músico, 
produtor e agitador cultural. O Rapha é componente dos grupos de 
sambaBebadosamba, Um Pingo é Letra e Naquela Mesa. Difícil é saber como ele 
consegue tempo pra fazer tanta coisa![FOTO]
Raphael MoreiraParticipar deste evento nos proporcionou um grande prazer, pois 
uniu a emoção de rever alguns amigos, de divulgar um trabalho que valoriza a 
cultura popular brasileira e a satisfação de ouvir um repertório delicioso com 
sambas de qualidade em arranjos empolgantes, entre eles A voz do morro, Tia 
Eulália na Xiba, Pelo telefone e Retalhos de cetim, que praticamente me impediam
ficar parada![FOTO]
Apresentação do BebadoSambaO show contou com a participação de João Martins, 
cantor e compositor, filho do Wanderson Martins, cavaquinista e arranjador do 
Martinho da Vila. E para coroar a noite, fomos brindados com a presença do 
padrinho do BebadoSamba, o cantor Ataulfo Alves Junior, que nos encantou com a 
sua bela voz e com algumas histórias de seu pai, Ataulfo Alves, compositor e 
cantor de pérolas do samba como Ai que saudades da Amélia, em parceria com Mario
Lago; Na cadência do samba, com Paulo Gesta e muitas outras. Foi muito bacana 
conhecer a história que originou a música Pois é, um grande sucesso de Ataulfo 
Alves, lançada em 1954.Pois é / Falaram tanto que desta vez / A morena foi 
embora / Disseram que ela era a maioral / E eu é quem não soube aproveitar / 
Endeusaram a morena tanto, tanto / Que ela resolveu me abandonar / A maldade 
nessa gente é uma arte / Tanto fizeram que houve a separação / Mulher a gente 
encontra em toda parte / Mas não se encontra a mulher que a gente tem no 
coração.[FOTO]
João Martins, Ataulfo Alves e Ataulfo Alves JuniorConversamos com o Rapha para 
saber um pouco mais sobre o projeto. Confira!Há quanto tempo o Grupo BebadoSamba
está na estrada?Faremos 7 anos agora em 2012.Quem faz parte do grupo?Na ordem 
que entraram para o grupo: Raphael Moreira (pandeiro, voz e produção), Bruno 
Santos (violão, voz e arranjos), Luizinho Croset (cavaco), Thiaguinho Castro 
(percussão), Mariana Luduvice (voz) e Felipe Miranda (sax e flauta).Qual é a 
principal característica do grupo?A proposta do Bebadosamba é fazer algo 
diferente, homenageando e difundindo a nossa cultura brasileira. Costumamos 
misturar sambas com choros em arranjos realmente diferentes. Imagine só, juntar 
Jacob do Bandolim e Stevie Wonder? Tocamos Pedacinhos do Céu (choro) com a 
música de Stevie Wonder Isnt She Lovely. Flertamos com outros gêneros como o 
forró e o sambalanço.Era uma vez um menino chamado Semba.Depois de um bom tempo 
crescendo e evoluindo no nosso Brasil, semba virou samba, que virou a linguagem 
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e a representação de nosso povo brasileiro.Como surgiu a ideia do projeto Samba 
Menino?O Samba Menino é filho de outro projeto. Criei em 2004 o projeto Um 
Resumo do Samba - uma viagem pela sua história 
(www.umresumodosamba.blogspot.com) onde o Grupo Bebadosamba (na época ainda não 
tinha esse nome) contava a cantava a história do samba. Trabalhei devagar com 
esse projeto ao longo desse tempo. Chegamos a levá-lo a duas faculdades e 
apresentarmos em nossos shows. Em 2011, eu, já pai de 2 meninos, fui convidado 
pela creche para fazer uma apresentação musical aos amiguinhos do meu filho 
Matheus, de 3 anos. Foi aí que adaptei o Um Resumo do Samba para o Samba Menino 
e, graças a Deus, e a todos que me ajudaram (principalmente minha esposa Lene e 
meus amigos e companheiros Arlene Costa, Thiago Freitas e Bruno Santos) deu no 
que deu.[FOTO]
Apresentação do Projeto Samba Menino em creches e escolasComo o projeto foi 
recebido nas escolas?De uma maneira inesperada! Nossa, eu sabia que as pessoas 
gostariam porque a ideia é boa. Mas a recepção, principalmente das crianças, foi
realmente surpreendente! Todas elas adoraram as histórias, fizeram perguntas, 
queriam tirar fotos. Apresentei para crianças de 2 a 14 anos e sentia a 
sinceridade delas. Foi realmente muito sincero. E contar com o apoio dos 
professores foi fantástico! Foi uma grande realização e estímulo para trabalhar 
mais em cima do projeto e lapidá-lo para que se torne cada vez melhor.Quais 
foram as fontes de pesquisa para a criação do livro?Tive como orientador de 
monografia na faculdade de comunicação o ilustre Ivan Proença. Ele é 
especialista em Cultura Brasileira e foi meu pilar desde antes do livro. O 
projeto Um Resumo do Samba surgiu por conta de uma aula dele que coincidiu com 
uma exposição que visitei. Apresentei primeiro em sua aula e tive seu aval. A 
partir daí segui em frente. Li alguns autores como Muniz Sodré, Nei Lopes, 
Roberto M. Moura e André Diniz. Não me desgrudei do Dicionário da MPB do Cravo 
Albim. Considero o melhor de todos os livros! Adoro aquele dicionário. E por 
falar nele, um grande amigo, jornalista e poeta, Sergio Gramatico Junior, que 
hoje é pesquisador do Instituto Cravo Albim, nos deu a honra de virarmos verbete
do dicionário no ano passado! É uma coisa mais maravilhosa que a outra 
acontecendo.Fale um pouco sobre a sua relação com o cantor João 
Martins.Começamos a tocar juntos em 1999, no primeiro grupo de samba que 
tivemos. Fico feliz pela consideração e o carinho dele em abraçar o Bebadosamba 
e o projeto Samba Menino. Eu o convidei para compor a música tema do projeto 
comigo. Estamos terminando, mas posso adiantar que está ficando linda! É mais um
filho, além dos meus dois, Matheus e Gabriel, do meu livro e do meu fusca!Quais 
são os próximos passos do projeto Samba Menino?Estamos fechando alguns shows do 
Samba Menino. Temos uma apresentação voltada ao público infantil, como as que 
apresentamos nas creches e escolas, e uma mais adulta. Ambas baseadas nas 
histórias do livro.Como foi montado o repertório do show Samba Menino?Cada 
música foi cuidadosamente colocada para representar um trecho do livro. Estamos 
também trabalhando numa trilha própria para ele. Nisso, meu amigo João Martins 
está comigo pra me ajudar!O livro Samba Menino pode ser adquirido com o Raphael 
(raphael.pereiramoreira@gmail.com) ou com aEditora Multifoco.
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Secretaria de Trabalho oferece mais de mil vagas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e 
Emprego, oferece 1.081 vagas de emprego nos Centros Públicos de Emprego, 
Trabalho e Renda. Para o cadastro são necessários os seguintes documentos: 
carteira de trabalho, identidade, CPF e PIS.

Requisitos e vagas

Ensino fundamental incompleto

As vagas oferecidas são de ajudante de carga e descarga (50).

Para deficientes (auditiva parcial/física leve/nanismo) estão destinadas as 
vagas para agente de portaria (2) e auxiliar de linha de produção (15).

Ensino fundamental completo

Estão disponíveis as vagas de auxiliar de segurança (30), operador de caixa (50)
e operador de supermercados (100).

Para deficientes (auditiva parcial/física leve/nanismo) são oferecidas as vagas 
de auxiliar de almoxarifado (5). 

Ensino médio completo

São oferecidas as vagas de atendente de farmácia (8), operador de telemarketing 
ativo (800) e vendedor de serviços (3).

Para deficientes (auditiva parcial/física leve/nanismo ) estão disponíveis as 
vagas de assistente administrativo (8) e operador de telemarketing 
ativo/receptivo (10).

Os candidatos poderão fazer o cadastro nos seguintes postos: Tijuca, Rua 
Camaragibe, 25; Jacarepaguá, Estrada do Guerenguê, 1630 - 2º andar; Méier, Rua 
Vinte e Quatro de Maio, 931; Ilha do Governador, Estrada do Dendê, 2080, Campo 
Grande, Rua Barcelos Domingos, 162 e Centro_Ciad, Av. Presidente Vargas, 1997. 
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Vale ressaltar que o posto do Centro é de atendimento exclusivo para pessoas com
deficiência.

Twitter da SMTE: www.twitter.com/queroemprego
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SENAC - RIO - ESTAGIÁRIOS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
(título desconhecido): SENAC RIO seleciona estagiários:Estudantes a partir do 4º
período dos seguintes cursos de Graduação/Tecnólogos: Pedagogia, Administração, 
Letras, Jornalismo, TI, Economia, Contabilidade, Eng. Produção.Os interessados 
devem enviar currículo no corpo do e-mail para rj.gentegestao@yahoo.com.br 
mencionando no campo assunto "Estágio - (nome do curso)".
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SENAI

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://adaoblogado.blogspot.com/
(título desconhecido): OSENAI do Riovai oferecer neste ano mais deseis mil vagas
gratuitas para cursos técnicos no estado. São vagas doPronatec(Programa Nacional
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego), que tem o objetivo de ampliar e tornar 
mais fácil o acesso àeducação profissional. Poderão se inscreveralunos das 
escolas estaduais, que estejam cursando o2º ou o 3º ano do Ensino Médio.As 
inscrições para as3.795 vagasoferecidas nesteprimeiro semestrepoderão ser feitas
de30 de janeiro a 22 de fevereiro, nosite da Secretaria de Estado de 
Educação(www.rj.gov.br/web/seeduc), que também ficará responsável pela seleção 
dos candidatos. O processo seletivo levará em conta o desempenho escolar dos 
candidatos. Nosegundo semestre, serão oferecidas mais2.475 vagas.As 
oportunidades neste primeiro semestre são para os cursos técnicos 
emAdministração(Jacarepaguá e Nova Friburgo),Alimentos(Vassouras),Automação 
Industrial(Benfica, Duque de Caxias, Itaguaí, Jacarepaguá, Macaé, Niterói e 
Volta Redonda),Comunicação Visual(Maracanã),Design de 
Móveis(Petrópolis),Edificações(Tijuca),Eletrônica(Barra Mansa, Benfica, 
Jacarepaguá e Nova Iguaçu),Eletrotécnica(Campos, Jacarepaguá, Petrópolis, Macaé,
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Niterói, Santa Cruz e Volta Redonda),Informática(Maracanã),Logística(Macaé e 
Niterói),Manutenção Automotiva(Resende e Tijuca),Mecânica(Barra Mansa, Campos, 
Itaguaí, Macaé, Niterói, Nova Friburgo, Petrópolis, Resende, Santa Cruz e Volta 
Redonda),Multimídia(Maracanã),Petróleo e Gás(Benfica, Campos e 
Macaé),Refrigeração e Climatização(Jacarepaguá),Segurança do Trabalho(Barra 
Mansa, Duque de Caxias e Maracanã) eSolda(Petrópolis, Niterói, Nova Iguaçu, 
Resende, Santa Cruz e Volta Redonda).As aulas serão ministradas de segunda à 
sexta, nos turnos da manhã, tarde e noite, dependendo do curso e da unidade 
escolhida. Os cursos técnicos do SENAI - com Diploma de Técnico de Nível Médio -
oferecem teoria e prática em oficinas e laboratórios que reproduzem o ambiente 
real das indústrias.De acordo com oestudo Decisão Rio, doSistema FIRJAN, o Rio 
de Janeiro vai receber,até 2013, investimentos públicos e privados que somamR$ 
181,4 bilhões. Assim, os jovens que optarem pela área técnica terão boas 
oportunidades de inserção no mercado de trabalho.Os estudantes interessados em 
se inscrever nos cursos técnicos podem participar do programa de orientação 
profissionalTerças sem Dúvidas no SENAI, que acontecerá nodia 7 de fevereiro. No
evento, serão tiradas as dúvidas sobre os cursos, o processo de inscrição e 
também sobre como é o dia a dia do profissional de cada uma das carreiras 
possibilitadas pelos cursos.Asinscriçõespara oTerças sem Dúvidaspodem ser feitas
emwww.firjan.org.br/semduvidas. Mais informações sobre as vagas do SENAI no 
Pronatec também podem ser consultadas emwww.vocenaindustria.com.br.
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Serviços de conservação na Pavuna

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

As vias atendidas serão o Largo da Pavuna e as ruas Honório Hermeto, Comendador 
Guerra e Judite Guerra

31/01/2012

A Secretaria de Conservação começa, nesta quarta-feira, operação de serviços na 
Pavuna. As vias atendidas serão o Largo da Pavuna e as ruas Honório Hermeto, 
Comendador Guerra e Judite Guerra. Os trabalhos serão executados por equipes da 
Rioluz, Comlurb e Coordenadoria Geral da Conservação, que cuidará da recuperação
de pavimentação asfáltica e do piso cimentado de passeio público, que dá acesso 
à passarela ferroviária.

A Rioluz fará reformulação no circuito de iluminação pública, enquanto a Comlurb
realizará limpeza, varredura, poda e remoção de aproximadamente oito toneladas 
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de lixo. Será feita, ainda, a pintura no muro em torno do Largo da Pavuna.
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Servidor municipal pode ser gestor de uma das unidades de conservação da 
prefeitura

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Servidor municipal pode ser gestor de uma das unidades de conservação da 
prefeitura
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Sistema braile é ferramenta para garantir direito à leitura

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://redecomunicadores.mec.gov.br/index.php?option=com_content=frontpage
Sistema braile é ferramenta para garantir direito à leitura: Brasília, 
04/01/2012 - Nesta quarta-feira, 4 de janeiro, é comemorado o Dia Mundial do 
Braile. O sistema é um dos principais meios de acesso das pessoas com 
deficiência visual à leitura e à escrita. O Ministério da Educação, por 
intermédio do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação (FNDE) e do 
Instituto Benjamin Constant, em parceria com estados e municípios, vem 
desenvolvendo ações de educação para universalizar o direito ao acesso à leitura
e ao conhecimento pedagógico.Entre 2009 e 2011, o governo federal investiu 
recursos de R$ 5,7 milhões para a reestruturação e a modernização dos 55 centros
de apoio pedagógico para o atendimento à pessoa com deficiência visual (CAP) e 
Núcleo de Apoio Pedagógico e Produção Braille (NAPPB) e aumento de sua 
capacidade de produção. Também foram investidos R$ 3,2 milhões em financiamento 
de livros didáticos, paradidáticos e complementos para alunos com deficiência 
visual, matriculados em turmas regulares.Ouça o áudio do Coordenador Geral de 
Política Pedagógica da Educação Especial.Sonora: [4'07"]
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SMAS acolhe 51 pessoas no Parque União e na Rodoviária

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://rodrigobethlem.blogspot.com/
SMAS acolhe 51 pessoas no Parque União e na Rodoviária: 

[FOTO]

Realizamos na manhã de
hoje, dia 5, mais uma operação de acolhimento e de combate ao crack
no Parque União e na região da Rodoviária. No total, foram
retiradas das ruas 51 pessoas - 50 adultos e um adolescente. A ação contou
com a participação de 20 servidores da SMAS, dentre educadores,
assistentes sociais e psicólogos, e teve o apoio da DPCA. As equipes
percorreram pontos de consumo de crack onde localizaram um grande
número de facas e cartões de crédito.

Nas próximas semanas a
SMAS irá intensificar as operações nesses locais, incluindo também
a região da Central do Brasil. Todas as pessoas retiradas das ruas
são encaminhadas para as unidades da Rede Acolhedora do município
onde recebem assistência e passam por avaliações clínica e
psicológica.
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SMAS lança Mulheres da Paz como alternativa de combate ao crack

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
SMAS lança Mulheres da Paz como alternativa de combate ao crack
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SMSDC REALIZA FORMATURA DE AGENTES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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http://cvasrio.blogspot.com/
SMSDC REALIZA FORMATURA DE AGENTES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE: A Secretaria 
Municipal de Saúde e Defesa Civil (SMSDC) promove no dia 28 de janeiro uma série
de eventos com a participação do ministro da Saúde, Alexandre Padilha.A partir 
das 9 horas, acontece a formatura de mil agentes de vigilância em saúde (AVS) 
que fizeram parte do Programa de Formação de Agentes Locais de Vigilância em 
Saúde (Proformar-Rio). O Proformar conta com a parceria e experiência da Escola 
Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV), responsável pela parte pedagógica
do curso. Em seguida, acontecerá a apresentação dos novos uniformes dos AVSs.Na 
parte da tarde, às 14 horas, acontece o Programa de Melhoria do Acesso de 
Qualidade com o lançamento dos selos de qualidade de todos os programas. A 
partir das 18 horas, ocorre a premiação do I Concurso de Blogs da Saúde da 
Família do município do Rio de Janeiro. Os blogs foram julgados por uma comissão
que selecionaram blogs pela melhor homepage, conteúdo, cobertura fotográfica e 
fotografia, cobertura audiovisual, vídeo, interatividade, criatividade, conheça 
esta estória e como eu faço. Serão premiados os três primeiros colocados de cada
categoria.As atividades acontecerão no Centro de Convenções SulAmérica, que fica
na Avenida Paulo Frontin, 1 - Cidade Nova.
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A SMTE oferece mais de 1,5 mil vagas de emprego

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e 
Emprego, oferece 1.712 vagas de emprego nos Centros Públicos de Emprego, 
Trabalho e Renda. Os trabalhadores poderão cadastrar seus currículos em busca de
uma oportunidade no mercado de trabalho. Para o cadastro são necessários os 
seguintes documentos: carteira de trabalho, identidade, CPF e PIS.

Requisitos e vagas

Ensino fundamental incompleto

As vagas disponíveis são de ajudante de carga e descarga de mercadoria (53), 
ajudante de eletricista (15), auxiliar de limpeza (70), auxiliar de marceneiro 
(6), carregador de caminhão (25), manobrista (16), padeiro (1), pedreiro (2), 
repositor em supermercados (2) e serventes de obras (10).

Ensino fundamental completo
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São oferecidas as vagas de atendente de lanchonete (310), auxiliar de 
almoxarifado (1), auxiliar de segurança (130), camareira de hotel (3), ciclista 
de carga (15), eletricista (15), lanterneiro de automóveis (1), motoboy (9), 
motorista de caminhão (23), operador de caixa (55), operador de supermercados 
(100) e revisor de tecidos acabados (1).

Para deficientes (física leve/auditiva parcial/mental leve/nanismo) estão 
destinadas as vagas para auxiliar de almoxarifado (1), auxiliar de limpeza (10),
encarregado de expedição (1) e revisor de tecidos acabados (1).

Ensino médio incompleto

Estão disponíveis as vagas de atendente de farmácia-balconista (16).

Ensino médio completo

As vagas oferecidas são de operador de vendas (775), vendedor interno (4) e 
vendedor de serviços (40).

Os candidatos poderão fazer o cadastro nos seguintes postos: Tijuca, Rua 
Camaragibe, 25; Jacarepaguá, Estrada do Guerenguê, 1630 - 2º andar; Méier, Rua 
Vinte e Quatro de Maio, 931; Ilha do Governador, Estrada do Dendê, 2080, Campo 
Grande, Rua Barcelos Domingos, 162 e Centro, Av. Presidente Vargas, 1997. Vale 
ressaltar que o posto do Centro é de atendimento exclusivo para pessoas com 
deficiência.

Twitter da SMTE: www.twitter.com/queroemprego
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uff-cria-primeiro-bacharelado-em.html
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UFF cria primeiro bacharelado em segurança pública do Brasil

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://oglobo.globo.com/
UFF cria primeiro bacharelado em segurança pública do Brasil: RIO - Daqui a 
quatro anos, uma turma de formandos da Universidade Federal Fluminense (UFF) 
receberá um diploma inédito no Brasil: bacharel em Segurança Pública. O curso 
foi criado no fim do ano passado, e suas 60 vagas estão disponíveis para os 
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estudantes que fizeram o Enem no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do 
Ministério da Educação, cujas inscrições começaram ontem.Mas, antes mesmo do 
início das aulas, a nova graduação divide opiniões. O curso foi criado com o 
objetivo de formar quadros para atuar no planejamento, formulação e execução de 
políticas de segurança pública, atualmente a cargo de policiais civis, militares
e federais.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
um-dia-na-escola.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 30 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Um dia na escola

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://educopedia2010.blogspot.com/
Um dia na escola: Riode Janeiro, 31 de janeiro de 
2012Sr(a)Diretor(a),Sr(a)Coordenador(a),Um dos grandes desafios    para o 
educador é ajudar a tornar a informação significativa, a escolher as    
informações verdadeiramente importantes entre tantas possibilidades, a    
compreendê-las de forma cada vez mais abrangente e profunda e a torná-las    
parte do nosso referencial.Aprendemos melhor quando    vivenciamos, 
experimentamos, sentimos. Aprendemos quando relacionamos,    estabelecemos 
vínculos, laços entre o que estava solto, caótico, disperso,    integrando-o em 
um novo contexto, dando-lhe significado, encontrando um    novo 
sentido.Aprendemos quando    descobrimos novas dimensões de significação que 
antes se nos escapavam,    quando vamos ampliando o círculo de compreensão do 
que nos rodeia, quando    como numa cebola, vamos descascando novas camadas que 
antes permaneciam    ocultas à nossa percepção, o que nos faz perceber de uma 
outra forma.Aprendemos mais quando estabelecemos    pontes entre a reflexão e a 
ação, entre a experiência e a conceituação,    entre a teoria e a prática; 
quando ambas se alimentam mutuamente.(MORAN, J.Manuel in Novas Tecnologias e 
Mediação Pedagógica -SP:    Papirus, 2009, p.22-24).O presente instrumento tem o
objetivode informar, aguçar a curiosidade e incentivar o uso da Educopédia: 
plataformade aulas digitais desenvolvida pela Secretaria Municipal de Educação 
do Rio deJaneiro em parceria com professores e o MEC.Não procuramos aqui ensinar
fórmulas,mas ofertar a professores, coordenadores e gestores a possibilidade de 
discutire construir um planejamento interdisciplinar, a partir dos cursos extras
daplataforma. Além disso, o dia da Educopédia na escola poderá ser um momento 
deexploração de todos os recursos e novas ferramentas presentes na versão 3.0.O 
que apresentamos a seguir é umroteiro básico que pode ser amplificado com as 
sugestões de discussão de cadacurso que o acompanha.O importante é que durante o
dia daEducopédia na escola, o professor entre nos cursos propostos e observe 
asdiversas possibilidades de trabalhá-los em suas disciplinas. Afinal, o que 
aquiapresentamos são apenas informações e sugestões de trabalhos que poderão 
servircomo enriquecimento do currículo específico de cada disciplina.Assim como 
os demais materiaisproduzidos pela SME, a Educopédia também não é de uso 
obrigatório. No entanto,tem se mostrado uma grande aliada de professores, por 
despertar a curiosidade eo interesse de grande número de nossos alunos.Esperamos
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que a nossa parceria sejacada vez maior e que possamos juntos dar um salto de 
qualidade na Educação danossa Cidade Maravilhosa.Leia o texto na íntegraAbraços 
e um feliz ano, com muitasnovas tecnologias, para todos!EquipeE/SUBTE/Educopédia

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
um-novo-amiguinho.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 5 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

UM NOVO AMIGUINHO!!!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://aprendendocomtiacelia.blogspot.com/
UM NOVO AMIGUINHO!!!: OBJETIVO:# ESTIMULAR A INDEPENDÊNCIA DE MANEIRA PRAZEROSA 
E LÚDICA,# VALORIZAR COMPETÊNCIAS E RELAÇÕES INTERPESSOAIS PARA AUMENTAR A 
AUTOESTIMA E AMPLIAR A AUTONOMIA.O QUE FAZER PARA INTEGRAR UM ALUNO NOVO EM UMA 
TURMINHA.[FOTO]
# COMO SE COMPORTAR NA ESCOLAO LIVRO EXPLORA A ROTINA DIÁRIA DE UMA ESCOLA E AS 
CRIANÇAS DÃO DICAS VALIOSAS PARA UMA BOA CONVIVÊNCIA EM SALA DE AULA E NO 
PÁTIO.AUTORA: ARIANNA CANDELLILUSTRAÇÕES: ROSA M. CURTOTRADUÇÃO: IRAMI B. 
SILVAEDITORA: ESCALA EDUCACIONAL.MÃE E FILHO CHEGAM EMPOLGADOS E CAMINHAM JUNTOS
ATÉ A SALA DE AULA. MAS BASTA ESCUTAR "A MAMÃE TEM QUE IR EMBORA" PARA QUE O 
ALUNO CAIA NO CHORO. ATÉ QUE ENTRA EM CENA A PROFESSORA PARA AJUDAR O PEQUENO A 
CONQUISTAR MAIS INDEPENDÊNCIA. "É PRECISO EXPLORAR AS POTENCIALIDADES DA 
CRIANÇA, RESSALTAR ASPECTOS POSITIVOS E POSSIBILIDADES DE DESENVOLVIMENTO", 
SUGERE HELOÍSA SCHAUFF, ESPECIALISTA EM PSICOLOGIA SOCIAL PELA UNIVERSIDADE DE 
SÃO PAULO (USP). A DISTÂNCIA TAMBÉM CONTRIBUI PARA A INDEPENDÊNCIA. "O FATO DE 
ESTAR LONGE DOS PAIS JÁ POSSIBILITA UMA CONSCIÊNCIA MAIS INDEPENDENTE. É 
IMPORTANTE PERMITIR QUE FAÇAM TAREFAS SOZINHOS E PROMOVER BRINCADEIRAS 
INTERATIVAS", RECOMENDA CARINE ELEUTÉRIO, PSICÓLOGA CLÍNICA E MESTRANDA PELA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP) NO PROGRAMA DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO 
E SAÚDE NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA. DENTRE AS DIVERSAS PREOCUPAÇÕES A QUE UM 
PROFESSOR DEVE SE ATER NO INÍCIO DO ANO, UMA DELAS É DE SUMA IMPORTÂNCIA: A 
INTERAÇÃO DOS NOVOS ALUNOS OU QUANDO UM NOVO ALUNO CHEGA À ESCOLA. É PRECISO 
PROMOVER A INTEGRAÇÃO PARA QUE MUDANÇAS NÃO SEJAM SENTIDAS E, ASSIM, EVITAR 
PROBLEMAS DE RELACIONAMENTO. DE ACORDO COM A MESTRA EM EDUCAÇÃO E ESPECIALISTA 
EM AVALIAÇÃO DINEIA HYPOLITTO, A ESCOLA DEVE ESTAR PREPARADA PARA ESSA SITUAÇÃO 
E PLANEJAR ESSES MOMENTOS COM A EQUIPE DE PROFESSORES., AUXILIARES DE CLASSE, 
TODOS QUE VÃO TRABALHAR COM ESSA CRIANÇA. "UM NOVO ALUNO NÃO PODE CAIR NA ESCOLA
DO NADA, TODO MUNDO TEM QUE ESTAR ENVOLVIDO PARA RECEBÊ-LO", EXPLICA ELA, E 
RESSALTA: "É IMPORTANTE O PROFESSOR FAZER UMTRABALHO DE GRUPO, SEMPRE VISANDO O 
COLETIVO, A INTERAÇÃO, INTRODUZINDO RODAS, QUE PERMITAM À CRIANÇA 
PARTICIPAR".OUTRA SUGESTÃO DA ESPECIALISTA É TRABALHAR COM ESPAÇOS DE 
ATIVIDADES, PROMOVENDO A PARTICIPAÇÃO DAS CRIANÇAS NOVAS - QUE PODEM AJUDAR NA 
MONTAGEM DELES. A CRIANÇA PODE ESCOLHER UM CANTO, POR EXEMPLO, DA ÁREA DE 
LEITURA, GIBIS, CONTOS DE FADAS: OU O CANTO PARA TRABALHAR ATELIÊ, PINTURA, 
DESENHO, CARTAS, E UM OUTRO, PARA TRABALHAR TEATRO, CAMARIM, BONECA, FAZ DE 
CONTA.HÉ ESCOLAS QUE TAMBÉM CHAMAM OS PAIS PARA TRABALHAR COM OS FILHOS NA 
MONTAGEM DESSES ESPAÇOS - PARA O PAI DO NOVO ALUNO É MUITO IMPORTANTE ESSA 
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PARTICIPAÇÃO. " A PALAVRA-CHAVE NESSE MOMENTO É TRABALHAR COM O GRUPO, POIS ISSO
VAI FAVORECER UMA APRENDIZAGEM COLABORATIVA E A PARTICIPAÇÃO DE TODOS NA 
MONTAGEM DAS PRÓPRIAS ATIVIDADES", EXPLICA DINEIA. ELA RESSALTA QUE O PAPEL DO 
PROFESSOR É PROPICIAR OPORTUNIDADES. DAÍ A IMPORTÂNCIA DO AMBIENTE PARA GARANTIR
A INTERAÇÃO COM SEGURANÇA E CONFORTO.OUTRA ATITUDE QUE AJUDA - E A ESPECIALISTA 
INDICA QUE SEJA A PRIMEIRA AÇÃO DA ESCOLA - É UMA ENTREVISTA SOBRE O ALUNO, QUE 
PODE SER FEITA PELO PROFESSOR.NESSA CONVERSA É IMPORTANTE SABER QUANDO A CRIANÇA
NASCEU, SUA ALIMENTAÇÃO, SE TOMA MEDICAMENTOS, SE TEM DIFICULDADE PARA SE 
RELACIONAR, DO QUE GOSTA DE BRINCAR ET. A PARTIR DAÍ O PROFESSOR VAI SABER QUE 
TIPO DE ATIVIDADE DEVERÁ TRABALHAR PARA QUE ELA INTERAJA MELHOR. "ALÉM DISSO, O 
PROFESSOR NÃO PODE TER PRESSA PARA QUE A CRIANÇA AJUSTE A ROTINA DELA COM A DO 
GRUPO. ISSO DEMORA UM POUCO E O PROFESSOR TEM QUE RESPEITAR. NÃO ADIANTA JOGAR 
ATIVIDADES SE NÃO ESTIVER DEIXANDO A CRIANÇA AJUSTAR A SUA ROTINA AO GRUPO E QUE
ELA MANTENHA O JEITO DE SER", CONCLUI.CONFIRA A ATIVIDADE SUGERIDA PELA 
PROFESSORA DO INSTITUTO MAIRIPORÃ, COM LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS E
PÓS-GRADUADA EM LÍNGUA PORTUGUESA, LITERATURAS E CINEMA, KARINA DE ALMEIDA KVINT
VILLELA. " COMO EXPERIÊNCIA, POSSO GARANTIR QUE TANTO OS ALUNOS DA TURMA COMO OS
RECÉM-CHEGADOS ADORAM ESSA ATIVIDADE. OS DA TURMA QUEREM EXPLICAR AOS NOVOS O 
QUE SIGNIFICA E OS NOVOS FICAM MUITO ANSIOSOS PARA FAZER PARTE DA ÁRVORE DA 
AMIZADE", COMENTA. ÁRVORE DA AMIZADEOBJETIVOS:# TORNAR O AMBIENTE/CONVIVÊNCIA 
ESCOLAR AGRADÁVEL PARA OS ALUNOS E, PRINCIPALMENTE, PARA OS QUE CHEGAM APÓS O 
INÍCIO DO ANO LETIVO,# ACOLHER UM NOVO ALUNO.[FOTO]
1- TODOS OS ALUNOS, NO INÍCIO DO ANO LETIVO, CONFECCIONAM SEUS PERSONAGENS, QUE 
OS REPRESENTAM. SÃO MOLDES DE "BONEQUINHOS" QUE DECORAM E ILUSTRAM DE ACORDO COM
SUA PERSONALIDADE. OS PEQUENOS ADORAM PARTICIPAR DESSA ATIVIDADE, POIS 
TRANSPORTAM PARA AQUELE SIMPLES MOLDE O QUE SÃO OU GOSTARIAM DE SER.[FOTO]
[FOTO]
2- ANTES DE INICIAR O TRABALHO, O PROFESSOR EXPÕE A IMPORTÂNCIA DA AMIZADE NA 
VIDA DAS PESSOAS E QUE PRECISAMOS UNS DOS OUTROS PARA REALIZAR, COM 
PROFICIÊNCIA, TODOS OS NOSSOS PROJETOS. DEVE-SE FALAR SOBRE OS LIMITES QUE 
PRECISAM SER RESPEITADOS NO CÍRCULO DE AMIZADES PARA QUE HAJA UMA CONVIVÊNCIA 
HARMONIOSA. TAMBÉM É INTERESSANTE FAZER A LEITURA DE UMA FÁBULA OU DE UM CONTO 
QUE DEMONSTRE UM CASO DE AMIZADE, PARA ILUSTRAR AINDA MAIS O TEMA EM 
QUESTÃO.[FOTO]
[FOTO]
3- DEPOIS DE TODOS OS PERSONAGENS PRONTOS, CADA ALUNO PENDURA O SEU NUMA ÁRVORE 
QUE PODE SER CONFECCIONADA EM E.V.A., CAMURÇA OU O MATERIAL QUE DESEJAR -, JÁ 
EXPOSTA NA SALA. CADA ALUNO/PERSONAGEM DEVE SER PREGADO DANDO A MÃO A UM OUTRO, 
PARA SIMBOLIZAR O LAÇO DE AMIZADE QUE, DESDE ENTÃO, ESTREITARAM. A ÁRVORE 
SIMBOLIZA O PROFESSOR, SEGURANDO-OS, PROTEGENDO-OS, ERGUENDO-OS.[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
4- QUANDO UM NOVO ALUNO CHEGA JÁ NO 2º BIMESTRE ENCONTRA UMA TURMA INTEGRADA E 
SENTE-SE "UM PEIXINHO FORA DÁGUA", POIS TUDO É NOVO, AMIGOS, PROFESSOR, ESCOLA 
ETC. ENTÃO, A ATIVIDADE DA ÁRVORE É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA QUE O ALUNO 
RECÉM-CHEGADO SINTA-SE SOCIALIZADO. A TURMA O RECEBE COM A SOLICITAÇÃO DE SEU 
PERSONAGEM PARA PENDURAR NA ÁRVORE.[FOTO]
FONTE: GUIA PRÁTICO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NR. 105.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
vaga-para-professor-sociologia-da.html
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<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 4 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Vaga para Professor - Sociologia da Educação - UFF

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://divulgarciencia.com/
Vaga para Professor - Sociologia da Educação - UFF: Caros colegas,

Por gentileza, solicitamos divulgação do concurso para Professor
Adjunto/DE, de Sociologia da Educação, que se realizará na Faculdade de Educação
da Universidade Federal Fluminense. A inscrição ao concurso se iniciará no dia 3
de
janeiro de 2012, através do site da UFF,https://sistemas.uff.br/cppd/no período 
de 3 de janeiro a 3 de
fevereiro de 2012.Continue a ler 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
valorizacao-do-trabalho-pedagogico-nas.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 26 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

A valorização do trabalho pedagógico nas creches

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.educacao10.syncmobile.com.br/
A valorização do trabalho pedagógico nas creches: Sou Professora de Língua 
Portuguesa e atuo como gestora da Creche Municipal Zilka Salaberry, segmento 
Educação Infantil. Venho relatar uma experiência que vivo na creche em que sou 
gestora.
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
vejammam-rj.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 26 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Vejam!!MAM-RJ
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://conexaodasartes-sme-rj.blogspot.com/
Imagens MAM-RJ: 1[FOTO]
2[FOTO]
3[FOTO]
4[FOTO]
5[FOTO]
6[FOTO]
7[FOTO]
8[FOTO]
9[FOTO]
10[FOTO]
11[FOTO]
12[FOTO]
13[FOTO]
14[FOTO]
15[FOTO]
16[FOTO]
17[FOTO]
18[FOTO]
19[FOTO]
20[FOTO]
21[FOTO]
22[FOTO]
23[FOTO]
24[FOTO]
25[FOTO]
26[FOTO]
27[FOTO]
28[FOTO]
29[FOTO]
30[FOTO]
31[FOTO]
32[FOTO]
33[FOTO]
34[FOTO]
35[FOTO]
36[FOTO]
37[FOTO]
38[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
video-sobre-o-ano-internacional-das.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 27 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Vídeo sobre o Ano Internacional das Florestas
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://nucleodeartegrandeotelo.blogspot.com/
Vídeo sobre o Ano Internacional das Florestas: A professora Diana Sobreira de 
Barrosrealizou o vídeo em comemoração aoAno Internacional das Florestascom sua 
turmadoProjeto Autonomia Carioca, cujo tema selecionado foi o café.Para 
conferi-lo, basta acessar o link:[VÍDEO]
http://www.youtube.com/watch?v=SK54WTIwonsPara maiores informações, acesse 
:http://www.educacao10.syncmobile.com.br/?p=516[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
viradao-do-momo-esquenta-o-rio-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 4 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Viradão do Momo esquenta o Rio de Janeiro

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Programação de shows, oficinas e outras atividades vai atrair cariocas e 
turistas

Começando os festejos do Carnaval, a Prefeitura do Rio, através da Riotur, 
promove a 2ª edição do Viradão do Momo, de 5 a 7 de janeiro. Durante esses três 
dias, as quadras das 13 escolas de samba do Grupo Especial vão abrir as portas 
com uma série de atividades como feijoadas, eventos esportivos, atividades 
infantis, oficinas de dança e arte, serviços para a comunidade e muito samba no 
pé.

A programação do Viradão do Momo, que faz parte do calendário oficial de eventos
da cidade do Rio de Janeiro, é gratuita e para todos, atraindo cariocas e 
turistas a procura de atividades como aulas de samba e outras oficinas 
culturais, shows das baterias das agremiações, além do público ter mais contato 
com a história do carnaval carioca. Todo o roteiro pode ser acessado no 
www.rioguiaoficial.com.br

O desfile das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro é o maior 
espetáculo da terra, e o Viradão do Momo é a grande chance que os cariocas e 
turistas têm de acompanhar mais de perto a preparação deste espetáculo e 
conhecer quem está por trás dele. É mais do que uma maratona de shows e 
atividades culturais. É gratuito, para todos e permite que as pessoas tenham 
contato mais direto com o mundo das escolas de samba, disse o Secretário de 
Turismo e presidente da Riotur, Antonio Pedro Figueira de Mello. 

Confira abaixo a programação completa:
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G.R.E.S. ACADÊMICOS DA GRANDE RIO

05/01/2012

17hs - Oficina de Criação: moda, máscaras, maquiagem artística e social, 
fantasias e customização, dança moderna e de salão, samba com passistas da 
Grande Rio, Hip Hop, Carnaval Pedagógico com a escola Mirim Pimpolhos da Grande 
Rio.

19hs - Apresentação show da Pimpolhos da Grande Rio.

20hs-Roda de Samba com a Velha Guarda Musical e Grupo Convidado.

06/01/2012

17hs - Oficina de Criação: moda,máscaras.maquiagem artística e social, fantasias
e customização, dança moderna e de salão, samba com passistas da Grande Rio, Hip
Hop, Carnaval Pedagógico com a escola Mirim Pimpolhos da Grande Rio.

19hs - Apresentação de dança promovido pelas academias e grupos artísticos de 
Duque de Caxias: capoeira, dança de salão, tango, dança moderna, samba e street 
dance.

22hs - Roda de samba com a Velha Guarda Musical e show de artista convidado.

07/01/2012

17hs - Oficina de Criação: moda,máscaras.maquiagem artística e social, fantasias
e customização, dança moderna e de salão, samba com passistas da Grande Rio, Hip
Hop, Carnaval Pedagógico com a escola Mirim Pimpolhos da Grande Rio.

19hs - Apresentação de dança promovido pelas academias e grupos artísticos de 
Duque de Caxias.

Desfile de fantasias produzidas nas oficinas de criação.

22hs - Ensaio de quadra com a apresentação de bateria, intérpretes, mestre sala,
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porta bandeira e passistas.

G.R.E.S. GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA VILA ISABEL

05/01/2012

10hs - Quadra aberta para as crianças e acesso a internet, com monitores e aulas
de inclusão digital.

11hs - Diversão com pula-pula e piscina de bolas

14hs - Cinema com filme infantil, Cantinho da Leitura na brinquedoteca e oficina
de customização.

17hs - Roda de samba com Grupo Só Limpeza

06/01

10hs - Quadra aberta para Projeto Ponto de Cultura

11hs - Início da oficina de dança de Mestre Sala e Porta Bandeira.

14hs - Oficina de percussão

17hs - Fim de tarde dançante (dança de salão) e Roda de Samba com o Grupo Amigos
do Tinga.

07/01/2012

10hs - Quadra aberta pula-pula e DJ

13hs - Feijoada de Noel

20hs - Ensaio Comercial da escola com passistas, ritmistas, baianas, mestre sala
e porta bandeira.
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24hs - Show com Grupo Imagina Samba

G.R.E.S. RENASCER DE JACAREPAGUÁ

05/01/2012

18hs Oficina1 - passistas, primeiros passos, postura e significado do samba e 
Oficina 5 - dança, balé, coreografia para comissão de frente e de alas.

19hs - Oficina 2 - bateria - principais instrumentos , origem dos instrumentos e
oficina de percussão.

Aprendendo os comandos do mestre de bateria.

20hs - Oficina 3 - dança para mestre sala e porta bandeira, a história, 
obrigatoriedades no desfile, primeiros passos e definição de pares para execução
das aulas.

21hs Oficina 4 - História do carnaval, desfiles inesquecíveis, erros e acertos 
nos grandes desfiles.

06/01/2012 

17hs - Show da bateria e passistas

18hs - Oficina de passistas, definindo a coreografia. Postura e oficina de dança
- balé, coreografia para comissão de frente e de alas.

19hs - Oficina de percussão - tamborins: fazendo a marcação e oficina de canto.

20hs - Oficina de percussão - outros instrumentos vitais para a bateria e 
oficina de percurssão- chocalhos e surdos de marcação e Oficina de desenho 
(CUFA). Arte a mão livre.

21hs - Oficina de canto - postura do intérprete, cuidados, aprendendo o tom e 
oficina de dança para mestre sala e porta bandeira, executando os primeiros 
passos.
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07/01/2012

17hs - Oficina de canto: interpretando marchas e marchinhas- uma homenagem aos 
antigos carnavais.

18hs - Oficina de passistas, ensaiando para apresentação final e oficina de 
dança (balé, coreografia de alas e de dança de mestre sala e porta-bandeira).

19hs - Oficina de percussão: tamborins, surdos, chocalhos e oficina de desenho 
(CUFA). Arte à mão livre a confirmar.

20hs - Oficina de percussão - tamborins, chocalhos e surdos de marcação.

21hs - Show com a bateria, passistas, casais de mestre sala e porta bandeira, 
bailarinos e coreógrafos (nessa apresentação todos apresentarão o que foi 
ensinado nas oficinas).

G.R.E.S. SÃO CLEMENTE

05/01/2012

17hs - Oficina: Dança do Samba com Bruno e Diana.

18:30hs - Oficina de Storyboard Sambando em Quadrinhos com Alexandre - 
Ilustrador e Designer Gráfico.

20hs - Exibição do filme Paulo da Portela: seu nome não caiu no esquecimento.

Debate com Luiz Carlos Magalhães, Lygia Santos e Roberto Gomes. Convidado: 
Waldir 59 e mediador Marcos Roza.

06/01/2012

17hs - Oficina: Projeto de percussão São Clemente com Caliquinho e Gilberto, 
através de exercícios práticos e os interessados terão oportunidade de tocar 
instrumentos específicos de escola de samba: repique, caixa de guerra, chocalho,
tamborim e surdo de marcação.
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18:30hs - Oficina dança de salão Companhia Carlos Bolacha. A oficina desenvolve 
de maneira rápida e criativa o raciocínio e os reflexos para execução dos 
diversos ritmos da dança de salão: samba, forró, bolero, soltinho e outros.

20hs - Palestra Cultura Brasileira, com Helena Teodoro.

20:30hs - Workshop Afro em Nós Grupo Nós do Morro.

Apresentam maculelê, capoeria, jongo, coco, cacuriá, ciranda, tambor de crioula 
e objetos simbólicos que contextualizam a natureza dessas manifestações.

07/01/2012

17hs - Oficina: Projeto de percussão São Clemente com Caliquinho e Gilberto, 
através de exercícios práticos e os interessados terão oportunidade de tocar 
instrumentos específicos de escola de samba: repique, caixa de guerra, chocalho,
tamborim e surdo de marcação (de primeira, de segunda e de terceira). Para 
crianças e jovens.

18:30hs - Peça Infantil As Máscaras

Autor: Menotti DelPicchia

20hs - Projeto trançando idéias. Núcleo Estimativa. Valoriza a tradição e 
propaga historia e a beleza da escola, tranças por meio de eventos onde as 
tranceiras se reúnem para troca de experiências e levar a cultura da praça como 
forma de instrumento de cidadania.

Atividade: Palestra e oficina de tranças

22hs - Show da Fiel Bateria da São Clemente, com Igor Sorriso e o primeiro casa 
de mestre sala e porta bandeira, Bira e Denadir; participação especial de Bruno 
Ribas e Ito Melodia.

G.R.E.S IMPERATRIZ LEOPOLDINENSE

05/01/2012
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16hs - Apresentação de Grupo de Teatro Infantil

17hs - Apresentação de Ginástica Rítmica, Vila Olimpica Carlos Castilho

18hs - Oficina e apresentação de capoeira

19hs - Roda de Samba com o Grupo Mistura Samba

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
volta-as-aulas-7-dicas-para-um-recomeco.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 30 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Volta às aulas: 7 dicas para um recomeço bem sucedido!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://blogdati.com/
Volta às aulas: 7 dicas para um recomeço bem sucedido!: De pequena me lembro bem
que o retorno às aulas, especialmente pós-férias de verão, eram um misto de 
curiosidade e preocupação. As irmãs mais velhas caprichavam nos preparativos 
para os irmãos menores, encapando cadernos e livros, ajudando a escolher 
lancheira e pensando no cardápio do ano todo Pessoalmente, por muitos anos, 
interessavam-me as borrachas cheirosas, os estojos moderninhos, as canetas de 10
cores e claro, ser aceita pelos novos coleguinhas porque, sim, nós mudávamos 
muito de escola, então cada ano apresentava também o desafio de gostar ou não 
dos novos professores, colegas de classe e regras da instituição.

[FOTO]
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<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 3 de janeiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

VOLTA ÀS AULAS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://aprendendocomtiacelia.blogspot.com/
VOLTA ÀS AULAS: Objetivos: Desenvolver a interação entre os alunos  Desenvolver 
a linguagem oralVaral de históriasMateriais: Foto, objeto ou desenho feito nas 
férias Relato escrito pelos paisPara essa atividade, cada criança deve levar uma
foto, objeto ou desenho e relato escrito por seus pais sobre o que aconteceu 
durante as férias. 1. Abra uma roda, peça cada criança explicar o motivo do 
material escolhido e leia em voz alta o relato dos pais. 2. Após a atividade, 
monte um varal, dentro da sala de aula ou em algum espaço em comum para que 
todas as turmas possam ver, e pendure os objetos, fotos e desenhos. 3. Deixe 
durante todo o dia ou mais para que elas relembrem e compartilhem as 
experiências vividas durante o recesso escolar.SE SUA SALA FOR DE PEQUENOS EU 
ACONSELHO ELES FAZEREM UM RELATO ILUSTRATIVO DE COMO FOI AS FÉRIAS E VOCÊ 
COLOCAR NO VARAL DE HISTÓRIAS, ASSIM VOCÊ APRESENTA ESSE VARAL PARA AS 
ATIVIDADES E ALGUMAS UTILIDADES DURANTE O ANO COMO HISTÓRIAS NO VARAL, POEMAS, 
QUANDO PRODUZIREM ATIVIDADES DE COLAGEM, UTILIZAR PARA COLOCAR LIVROS DA 
BIBLIOTECA PARA QUANDO ELES CHEGAREM ENTRAR EM CONTATO COM ESSES LIVROS, 
FOLEAREM E ESCOLHEREM OS LIVROS DE LEITURA PARA A SEMANA E ETC. Objetivos: 
Desenvolver a interação entre os alunos  Criar vínculos de amizade  Reconhecer o
ambiente escolarTour divertidoNessa atividade, cada professor segue um tour 
pelos espaços da escola. Esse passeio tem o objetivo mostrar as mudanças que 
ocorreram durante as férias, uma sala que no ano anterior não se frequentava, 
novos brinquedos ou jogos, a areia branquinha nos parques. A última parada é o 
local onde ficam as mochilas das crianças. Peça para o grupo tentar adivinhar de
quem é cada material. Assim que os alunos descobrirem, o dono retira da mochila 
algum material diferente ou que seja do período letivo anterior e que o 
acompanhou até a volta às aulas, e mostra aos colegas de classe. Apesar de 
parecer simples, essa atividade é muito divertida para as crianças, pois 
facilita a formação de um grupo por meio de descontração e sentimentos de 
acolhimento e proteção.TOUR PELA ESCOLA:Para que os novos Alunos tenham claro o 
comportamento que se espera deles nas diferentes dependências da nossa Escola, 
eles serão levados a uma excursão pelo prédio. Cada Funcionário se apresenta o 
explica o que se faz naquela sala.  Sala de Vídeo Cozinha Banheiros Sala dos 
Professores Sala da Secretaria Sala da Coordenadora Pedagógica Sala do Diretor 
da EscolaMais uma vez, em cada sala visitada os que nela trabalham farão um 
breve relato de suas funções na Escola. No caso da sala estar vazia o Professor 
Guia do Tour dará essas explicações. fonte:JOELMA COUTO.
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Voltas às aulas: uma lição para pais e filhos - Autor(Dr. Sylvio Renan)

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://blogdopediatra.blog.uol.com.br/
Voltas às aulas: uma lição para pais e filhos - Autor(Dr. Sylvio Renan): 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
1-reuniao-do-glauber-2012.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 2 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

1ª reunião do Glauber 2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://ciepglauberocha.blogspot.com/
1ª reunião do Glauber 2012: Vejam como o nosso grupo cresceu![FOTO]
Repassando a aula inaugural e os primeiros informes do anoAula inaugural - 
Centro de Convenções[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
150-mil-vagas-em-2012-para-ensino.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 16 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

150 mil vagas em 2012 para ensino técnico a distância

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://redecomunicadores.mec.gov.br/index.php?option=com_content=frontpage
150 mil vagas em 2012 para ensino técnico a distância: Brasília, 16/02/2012 - A 
Rede e-Tec Brasil, que faz parte das ações do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e ao Emprego (Pronatec) e oferece gratuitamente cursos técnicos 
na modalidade a distância, vai oferecer 150 mil vagas em 2012. A informação é da
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) do Ministério da 
Educação (MEC), que também prevê a abertura de cursos de idiomas no âmbito do 
programa, com vista aos grandes eventos esportivos que o país receberá nos 
próximos anos.
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terça-feira, 14 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

50 museus virtuais para você visitar

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://portal.aprendiz.uol.com.br/
50 museus virtuais para você visitar: [FOTO]
Visite museus, eles são repositórios de História e secomunicamcom você por meio 
de acervos, informação e arte. O Brasil, por exemplo, conta commais de 3.000 
museus e você já visitou pelo menos 5% deles?

[VÍDEO]
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6-dicas-sobre-memoria-e-aprendizado.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 27 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

6 dicas sobre memória e aprendizado #educação

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://blogdati.com/
6 dicas sobre memória e aprendizado #educação: [FOTO]
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sábado, 4 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

9ª CAMINHADA CONTRA A DENGUE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://otics-iraja.blogspot.com/
9ª CAMINHADA CONTRA A DENGUE: Hoje foi o dia da 9ª Caminhada Contra a Dengue. 
Profissionais de saúde e voluntários se mobilizaram entregando folders 
informativos, detectando focos com ajuda dos agentes vigilantes de saúde, e 
conscientizando a população para a que o mosquito transmissor da doença não se 
reproduza e infecte aos outros.[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
9-caminhada-contra-dengue_07.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 7 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

9ª CAMINHADA CONTRA A DENGUE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://smsdc-cms-flaviocouto.blogspot.com/

9ª CAMINHADA CONTRA A DENGUE: O CMS Drº FLÁVIO DO COUTO VIEIRA, REALIZOU SUA 
NONA CAMINHADA CONTRA A DENGUE, TODOS UNIDOS E COM MUITA DISPOSIÇÃO.[FOTO]
ACS, EDUCADOR FÍSICO, NUTRICIONISTA, TÉCNICAS DE ENFERMAGEM, ADMINISTRATIVOS, 
AVS E PACIENTES DA UNIDADE, TODOS UNIDOS NO MESMO PROPÓSITO DE ACABAR COM AEDES 
AEGYPTI.[FOTO]
[FOTO]
E DESTA VEZ FIZEMOS A CAMINHADA NA ÁREA DA NOVA EQUIPE.[FOTO]
AS MENINAS DA EQUIPE 4.[FOTO]
FOI UMA AÇÃO MUITO PRODUTIVA!!![FOTO]
OBRIGADO À TODOS, E ATÉ A PRÓXIMA CAMINHADA!!!
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Abertas inscrições para Olimpíada de Matemática para Escolas Públicas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/index.html
Abertas inscrições para Olimpíada de Matemática para Escolas Públicas: iG São 
Paulo

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
abertura-oficial-do-programa-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 19 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ABERTURA OFICIAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://otics-iraja.blogspot.com/
ABERTURA OFICIAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE: 
Será realizada no dia 5 de março a Abertura Oficial do Programa de Residência em
Medicina de Família e Comunidade, as 10 horas, no auditorio térreo do 
CASS.[FOTO]
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abre-alas-para-desintoxicacao.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 24 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Abre alas para a desintoxicação

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.ecologiamedica.net/
Abre alas para a desintoxicação: [FOTO]
A medicina tem recursos para limpar o organismo dos venenos liberados pelo 
excesso de comida, bebida e falta de sono. Mas quantos de nossos exageros podem 
ser consertados depois da folia?O corpo intoxicadoO consumo exagerado de 
gordura, sódio e álcool e a superexposição ao sol e ao cigarro, entre outros 
hábitos ruins da modernidade, podem comprometer o funcionamento de uma das mais 
nobres estruturas celulares, as mitocôndrias - pequenas usinas de energia 
existentes no interior das células. Quando agredidas, elas deflagram a produção 
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excessiva de radicais livres, átomos ou moléculas altamente reativos que podem 
desequilibrar a bioquímica celular.[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
Fonte:http://veja.abril.com.br/noticia/saude/abre-alas-para-a-desintoxicacaoAbai
xo alguns textos sobre o temaDetoxificação e dieta por Dra. Jane CoronaAdieta e 
a detoxificação interagem em vários pontos. Se por um lado ela é fonte de muitas
toxinas naturais e ambientais, ao mesmo tempo fornece fitoquímicos, fibras, 
aminoácidos e nutrientes que facilitam as duas fases que detoxifica os 
hormônios, toxinas e as substâncias produzidas pelo organismo durante o seu 
metabolismo. São também os componentes da dieta que interagem com os genes que 
regulam as fases 1 e 2 deste eficiente sistema detox.As maiores fontes de 
toxinas da dieta são os xenobióticos, ou seja, resíduos químicos de pesticidas, 
solventes, herbicidas, aditivos alimentares, metais pesados, e as gorduras 
trans. O sistema de detoxificação além de nos desintoxicar dos fungos, 
bactérias, drogas e hormônios produzidas em excesso pelo organismo, tem também 
que nos livrar destas substâncias potencialmente tóxicas que se acumulam no 
tecido adiposo.O sistema detox ocorre na pele, pulmões, rins, intestino e 
principalmente no fígado. A capacidade funcional para metabolizar e excretar 
esses compostos varia de pessoa para pessoa e é isso o que determina a 
quantidade de toxinas que serão acumuladas. Na fase 1 da detoxificação esses 
compostos que adoram as gorduras, lipofílicos, são biotransformados, por um 
grupo de enzimas da família do Citocromo P450, em espécies intermediárias 
altamente reativas e em substancias potencialmente cancerígenas. Estes compostos
intermediários ficam preparados para reagirem com as enzimas da fase 2, as 
conjugases, que os tornam solúveis em água e prontos para uma rápida excreção 
pelos rins.Se não tivermos um sistema detox funcionando com as duas fases de 
maneira equilibrada, os compostos reativos formados podem oxidar proteínas, 
lipídeos da membrana celular e até os ácidos nucléicos do DNA.Durante um jejum 
prolongado as enzimas da fase 1 aumentam substancialmente e muitos compostos 
intermediários são formados, resultando num estresse tóxico, porque não há 
enzimas da fase 2 suficientes para neutralizá-los, uma vez que estas dependem 
exclusivamente dos componentes dieta. O funcionamento equilibrado dessas duas 
fases é que permite que os compostos intermediários sejam conjugados, 
detoxificados, excretados completamente e não se acumulem.Uma detoxificação para
ser eficiente precisa de nutrientes adequados como os folatos das folhas, a 
vitamina A das frutas e vegetais, as proteínas, a vitamina B12, minerais, como o
magnésio e particularmente o enxofre da cebola, alho e dos vegetais crucíferos, 
como brócolis, couve flor, couve de Bruxelas, repolho, couve, rúcula, nabo e 
acelga. Esses elementos influenciam no genoma das enzimas da fase 1 e nas 
reações enzimáticas da fase 2, entre elas, a glucuronidação, sulfatação e 
acetilação.Em resumo, os xenobióticos são ameaças constantes para nossa saúde, 
por isso o organismo conta com um sistema detox muito eficaz e equilibrado para 
eliminá-los. Quando esse sistema falha, esses agentes tóxicos para proteínas, 
DNA e lipídeos podem desencadear fadiga crônica, dores musculares ou doenças 
hepáticas, renais, endócrinas, imunológicas, neurológicas e inclusive 
câncerAutora: Dr. Jane Corona, médica com prática em 
ortomolecular.Fonte:http://janecorona.blog.uol.com.br/Detox e seus benefícios 
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por Dra.Sílvia Coelho (artigo originalmente postado na liga da 
saúde)Detoxificação ou desintoxicação? Bem na verdade, todos os termospossuem o 
mesmo significado: eliminação de substâncias tóxicas, que muitas das vezes, 
ingerimos e nosso organismo por esse excesso de consumo, pode começar a 
acumular. Todas essas substâncias, principalmente vindo de fármacos, alimentos 
industrializados e vegetais ricos em agrotóxicos precisam passar por alguns 
processos bioquímicos no nosso organismo para que tal substânciatenha capacidade
de eliminação. Esse é um tema longo e abrangente, mas aqui falarei para que 
possam entender um pouco sobre o assunto.Esse é um processo fisiológico, nosso 
organismo sempre vai ser realizá-lo. A detox (como normalmente chamamos) é 
realizado por todas as células de todos os tecidos, mas principalmente pelo 
intestino (20%, aproximadamente) e no fígado entre 60 a 65%. Então problemas de 
constipação intestinal, diarréias recorrentes ouproblemas hepáticos (como a 
esteatose hepática, conhecida como gordura no fígado), normalmente podemnão 
estar desempenhando bem essa função.Porém, existemduas principais limitações: 
problemas genéticos (que possam impedir ou dificultar a eliminação) ou quando o 
consumo é maior que a capacidade que nosso organismo tem de eliminação. Verifico
na minha prática clínica o segundo problema ocorrendo com muitos pacientes e com
frequência, e o motivo: a falta de tempo para um consumo de alimentos com 
qualidade. A preocupação sempre é a falta de tempo e ainda se o produto 
consumidoé diet ou light. Caímos em uma outra questão: na sua grande totalidade,
esses tipos de alimentos processados tem baixa qualidade nutricional e alta 
quantidade de adoçantes artificiais, corantes, acidulantes, conservantes (a 
lista é grande) entre outros, e quando consumidos em grandes quantidades é como 
nosso organismo ficasse saturado de tal substância e não reconhecesse o excesso 
do mesmo. Há ainda outros fatores que aumentam o caráter tóxico do nosso 
organismo: jejum, dieta de baixa caloria e qualidade nutricional, dieta pobreem 
proteínas, deficiência de vitaminas e minerais, dietas ricas em carboidratos e 
gorduras saturadas, cigarro, álcool, alimentos ricos em adoçantes (principamente
artificiais) e intoxicação por metais tóxicos (é mais comum do que 
imaginamos!).Mas, como saber se estamos afetados por toxinas? Preste atenção se 
você tem múltiplas hipersensibilidades, ansiedade, tonturas, déficit de memória,
concentração ruim, fadiga excessiva, queda de cabelos, unhas fracas, 
celulite,colesterol alterado, dores de cabeça/enxaqueca, desordens tireoidianas,
dificuldade para emagrecimentoentre outros sintomas/doenças. Importante: 
consulte sempre um profissional capacitado para ter certeza e avaliar a origem 
do seu problema.De fato, para a detox ser eficiente, não é tão simples assim. A 
verdadeira detoxificação abrange 3 períodos onde vários grupos alimentares são 
eliminados e outros priorizados: glúten, leites e derivados, açúcar, café, 
qualquer alimentos processado, carnes vermelhas e em determinado período até 
oleaginosas, peixes e ovos. Esse processo deve ser de no mínimo 21 e no máximo 
de 30 dias.No nosso organismo, o processo de detoxificação compreende em duas 
etapas (todas dependentes de nutrientes essenciais): fase I (biotransformação ou
bioativação) e fase II (conjugação). Os nutrientes utilizados vão de vitaminas, 
minerais e antioxidantes, a probióticos, aminoácidos (glicina, cisteína, 
glutamina...) e alguns fitoterápicos (como a silimarina, dente-de-leão e 
alcachofra) para que as duas fases descritas anteriormente recebam todo o aporte
nutricional suficiente para ser realizadas pelo seu organismo com 
sucesso.Acredito que nesse momento você deve estar se perguntando: o que comer? 
Não se preocupe, pois durante o processo de limpeza (roto-ruter) e eliminação de
toxinas, precisamos priorizar o consumo de vegetais (principalmente orgânicos), 
recorrer aos leites de arroz, de quinua ou castanha, cereais integrais, azeite, 
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frutas e suco de frutas, chás, ervas entre outros. A criatividade é um fator 
fundamental nesse momento, pois há criação de muitas possibilidades com esses 
alimento. Já passei por uma detox esse ano, posso falar com propriedade: foi 
ótimo! E como valeu a pena!Aliado a todo esse processo, para aumentar a 
capacidade de desintoxicação do nosso organismo e promover saúde e emagrecimento
saudáveis e efetivos, é necessário também praticar atividades físicas (sempre 
com supervisão de profissionais capacitados e autorização médica), drenagem 
linfática, diminuir a ingestão de medicamentos sem prescrição médica e consumir 
alimentos (de preferência orgânicos)que aumentem a capacidade de detoxificação 
do nosso organismo: couve, vegetais verdes escuros, limão, romã, alecrim, 
própolis, cúrcuma, frutas, chá verde. Não podemos esquecer da água, ok? Sem ela,
todo esforço será em vão.Adicione esses alimentos diariamente e siga as dicas 
acima diminuindo a ingestão de susbstâncias químicas e verifique como seu 
organismo funcionará melhor. Sempre que possível, priorize os alimentos 
orgânicos e consumasuco de limão com hortelã, arroz integral com cúrcuma, salada
de grãos com couve regado ao azeite extra virgem, chá de ervas...Seu sistema de 
detoxificação (e seu organismo) sempre funcionarão a todo vapor! Sem contar que 
as doenças passarão bem longe de você...Muita saúde a todos![FOTO]
Uma vida saudável pede uma alimentação equilibrada. O difícil é consumir 
alimentos saudáveis todos os dias e abrir mão da feijoada, da lasanha e do 
churrasco do fim de semana. Para ajudar a equilibrar as refeições, apontar os 
alimentos que vão compor a lista de compras e até organizar adequadamente a 
geladeira, existem profissionais capacitados para tais funções. São os personal 
dieters. Trata-se de um nutricionista que vai até a casa do cliente, auxilia nas
compras de alimentos, ajuda a compreender o rótulo dos produtos e não deixa cair
em tentação.A nutricionista Carolina Morais trabalha com a dieta desintoxicação,
ou dieta detox, há pouco mais de três anos. A detox é basicamente uma dieta que 
auxilia na eliminação das toxinas que atrapalham o bom funcionamento do nosso 
metabolismo. Através de uma alimentação e suplementação, além de outras 
orientações. Tudo levando em consideração a individualidade bioquímica de cada 
um, explica.Elaborada de acordo com a necessidade de cada pessoa, a dieta detox 
ajuda a alcançar os resultados desejados mais rápido. "Cada pessoa tem um 
organismo diferente e precisa de cuidados diferentes. Inicialmente é realizada 
uma consulta para saber quais procedimentos deverão ser tomados e que tipo de 
alimentos serão cortados aos poucos do cardápio daquela pessoa", garante. Para 
auxiliar aquelas pessoas que não sabem quais alimentos levar para casa ou como 
prepará-los, Carolina teve a ideia do detox delivery. Assim, é ela quem vai até 
o paciente. Além de orientar o paciente, a nutricionista ajuda na mudança de 
hábitos alimentares de toda a família. A gente faz um trabalho geral. Damos 
orientações até para a cozinheira da casa. Explicamos qual é a melhor foram de 
preparar cada alimento do novo cardápio e qual é o jeito mais adequado de 
guardá-lo, afirma Carolina.CotidianoUma das grandes dificuldades para quem está 
de dieta, ou cuidando da alimentação para uma vida mais saudável, é manter a 
vida social. Carolina Morais explica que a dieta detox muda cerca de 90% do 
hábito alimentar do paciente. Os outros 10% são compostos por aquilo que a 
pessoa gosta e não consegue abrir mão. Eu penso na vida social dos meus 
pacientes. Elaboro dietas para que eles não tenham que abrir mão de uma festa 
por causa da comida que será servida, diz. A nutricionista destaca que a 
quantidade dos alimentos é regulada de acordo com a necessidade de cada pessoa, 
já que, segundo explica, nem toda dieta é para perder peso.Idéia aprovadaAlgumas
pessoas se adaptam facilmente aos novos hábitos alimentares, mas existem aquelas
que precisam de ajuda durante meses. No caso da jornalista e empresária Andrea 
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Regis, de 34 anos, não foi difícil entrar para o grupo de pessoas mais 
saudáveis. Eu sempre fui muito natureba, mas não sabia bem o que comer e nem a 
quantidade. Não foi difícil abrir mão de certos tipos de comida. Com a ajuda de 
um profissional é ainda mais simples, declara.Sobre o resultado da nova rotina, 
a jornalista afirma que se sentiu muito mais disposta comendo alimentos 
sugeridos pela nutricionista Carolina Morais e na quantidade e hora certa, além 
de outros benefícios. Me sinto com mais energia, sem falar que a pele ficou 
muito mais bonita. A dieta detox também ajuda a melhorar a aparência de 
celulites, finaliza.ValoresOs benefícios são muitos. É maravilhoso saber que 
existe a possibilidade de receber orientações de uma nutricionista no conforto 
do próprio lar. De acordo com Carolina Morais, um dia de treinamento em casa 
custa, em média, R$ 700. Pode parecer caro, mas quem fez o tratamento garante 
que vale o 
investimento.Fonte:http://www.aredacao.com.br/vida.php?noticias=5907PS: A Dra. 
Carol Morais tem um blog muito interessante, no qual escreve sobre dieta, dicas 
nutricionais e de restaurantes, alimentos orgânicos, tudo de uma forma bem 
descontraída. Ela é uma das nutricionistas da Clínica de Ecologia Médica e 
nutricional. Para saber mais sobre o serviço de Dexto delivery acesse: 
http://www.falecomanutricionista.com.br/[FOTO]
Toxinas ambientais e suas influências na saúde humana - Textopublicado pela Dra.
Renata Carnaúba no blog da VP: 
http://www.vponline.com.br/frame_eventos_diversos.phpDiariamente, entramos em 
contato com cerca de 60 mil compostos tóxicos. Nestes, podemos incluir 
medicamentos, metais tóxicos, aditivos alimentares, agrotóxicos, poluentes do 
ar, migrantes de embalagem e outros (1), conhecidos também como 
xenobióticos.Sempre que o nosso organismo entra em contato com alguma toxina, 
inicia-se um processo de destoxificação, que visa a eliminação dessa substância;
seja em nível celular ou orgânico. A destoxificação ocorre em todas as células, 
mas principalmente nas do fígado e do intestino(1).As reações de destoxificação 
dão-se por um processo dividido em três fases. As reações de Fase I, também 
chamada de biotransformação ou bioativação, são realizadas por várias enzimas, e
entre elas podemos citar o citocromo P450, que é o principal sistema enzimático 
responsável por este processo(2). Quando a toxina é biotransformada ela está na 
verdade sendo preparada para a reação de conjugação, conhecida também como fase 
II. As reações de fase II têm os objetivos de transformar as toxinas em 
moléculas passíveis de excreção e hidrossolúveis, além neutralizar sua possível 
reatividade (1). Após terem sido metabolizadas nas fases I e II, a ex-toxina, 
agora um metabólito excretável, será transportada para a circulação. Esta ação é
realizada pela P-glicoproteína (Pgp), que transporta o metabólito para sua 
eliminação, seja nas vias biliares, tecido renal ou ainda no intestino, também 
chamada de fase III (3,4). Existem muitas evidências que nos permitem afirmar 
que a nutrição influencia de forma determinante em como destoxificamos (1). Para
a síntese do complexo enzimático P450, por exemplo, vários nutrientes são 
importantes, como ferro, cobre, zinco e vitamina B12 (5). Além desses, uma série
de fitoquímicos presentes nos alimentos modulam reações do citocromo P450 e de 
conjugação (1). A ingestão dietética de frutas e verduras é muito importante 
para esse processo, pois estes alimentos contém vitaminas, minerais, aminoácidos
e fitonutrientes, que são cofatores necessários para as reações de fases 1 e 2, 
protegendo também contra o estresse oxidativo, inflamação e lesão mitocondrial 
induzida pelas toxinas. Especula-se que a composição desses alimentos seja, ao 
menos parcialmente, responsável por esses efeitos benéficos (5,6).Dentre os 
alimentos mais eficazes para ajudar a destoxificação podemos citar as Brássicas,
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que inibem enzimas de fase I e aceleram enzimas de fase II, que determinam a 
destoxificação de compostos potencialmente tóxicos (7,8); a toranja 
(grapefruit), que possui a capacidade de modular as reações de fase I e II por 
meio da ação enzimática (9); o cúrcuma, que acelera enzimas de fase 2 e também 
possui capacidade de aumentar a atividade de reparo de DNA contra danos 
induzidos pelo arsênico (10); o chá verde, que estimula as reações de fase I e 
II através da ação enzimática, podendo aumentar em até 30 vezes uma das 
principais enzimas da reação de fase II; entre outros. A toxicidade de diversos 
agentes tóxicos em seres humanos tem sido amplamente investigada, sendo relatado
o aumento da incidência de disfunções do sistema endócrino de seres humanos. 
Estudos têm sugerido que a exposição a essas substâncias provoque possíveis 
alterações na saúde humana envolvendo o sistema reprodutivo, como câncer de mama
e de testículo, endometriose e infertilidade, entre outros; além de distúrbios 
de comportamento e doenças auto-imunes (11,12). Tais substâncias são chamadas de
interferentes endócrinos. Interferente endócrino pode ser definido como 
substância química exógena, natural ou sintética que, mesmo presente em 
concentrações extremamente baixas, tem o potencial de causar efeitos adversos na
saúde por interferir no funcionamento natural do sistema endócrino podendo 
causar câncer, prejudicar o sistema reprodutivo, entre outros (13,14). Embora 
banidas, muitas dessas substâncias ainda permanecem e permanecerão por muito 
tempo na natureza devido a sua alta estabilidade (14).Existem diversas formas de
contaminação por meio da cadeia alimentar em humanos. Exemplo disso são os 
agrotóxicos, migrantes de embalagens e contaminantes presentes em produtos de 
origem animal.Os alimentos de origem animal geralmente são contaminados na fase 
da criação desses animais, em que é comum o uso de agentes anabolizantes nas 
rações, e que acabam sendo encontrados nos produtos derivados consumidos em 
quantidades permitidas pela legislação, desde que respeitadas as doses indicadas
e o período de aplicação (1,11).Embalagens plásticas podem conter constituintes 
inorgânicos os quais podem migrar para o alimento (15), apesar de ser uma 
migração pequena, a detecção dos efeitos biológicos na exposição em curto prazo 
não é possível de ser avaliada, entretanto, após longos períodos de ingestão, 
manifestações tóxicas sutis e de difícil detecção poderão ocorrer (1).O rápido 
aumento de compostos químicos no ambiente coincide com o aumento da 
epidemiologia da obesidade nos últimos 40 anos. Além disso, evidências 
científicas sugerem que a exposição a certas toxinas que mimetizam a ação dos 
hormônios pode contribuir para o aumento da obesidade em humanos e modelos 
animais (16). Tem sido mostrado que poluentes ambientais como POPs, pesticidas e
bifenilas policlorinadas (PCBs) acumulam no tecido adiposo após a exposição. Foi
evidenciada também que a exposição ao Bisfenol A (BPA) afeta o transporte de 
glicose no tecido adiposo e altera a funcionalidade endócrina dos adipócitos, 
sendo que em doses ambientalmente relevantes inibem a liberação de uma 
adipocitocina chave protetora contra a síndrome metabólica (16,17). Evidências 
patológicas e laboratoriais sugerem que o arsênico, mercúrio, chumbo, POPs e 
possivelmente BPA, interagem com o funcionamento das células pancreáticas 
Langerhans, afetando consequentemente a produção de insulina (18). A exposição 
oral a baixas doses de mercúrio através de amálgamas dentárias, do consumo de 
peixes e vacinas, diminui os níveis plasmáticos de insulina e eleva assim a 
glicemia e a intolerância à glicose, além de aumentar o estresse oxidativo, 
induzir citocinas inflamatórias e promover lesão mitocondrial (6,18). A 
determinação de uma quantidade de ingestão segura dessas substâncias não 
significa que sejam inócuas, e sim, que com os avanços tecnológicos tornou-se 
possível a não identificação de alterações significantes na saúde nos animais em
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que foram realizados os testes. Tem-se ainda que considerar as interações 
múltiplas entre os diferentes compostos tóxicos, que só ocorrerão dentro do 
organismo de cada um e serão metabolizados de forma única (1).A maneira mais 
segura para a saúde seria a redução do consumo dessas substâncias, reduzindo o 
consumo de produtos industrializados e dando preferência aos alimentos 
orgânicos, que conferem maior proteção destoxificante, antioxidante e de 
fitonutrientes antiinflamatórios; reciclando e reutilizando materiais cuja 
decomposição no meio ambiente é lenta e fonte de liberação dos tais poluentes 
(11,16). Autor: Renata Alves Carnauba - Departamento Científico da VP 
Consultoria Nutricional e Andréia Naves - diretora da VP Consultoria 
NutricionalFonte:http://www.vponline.com.br/frame_eventos_diversos.phpReferência
Bibliográfica:1- PASCHOAL, V.; NAVES, A.; FONSECA, A.B.B.L. Nutrição Clínica 
Funcional: dos princípios à prática clínica. 1 ed. São Paulo: VP editora, 
2008.2- KROHN, J,; TAYLOR, F.A.; PROSSER, J. The whole way to natural 
detoxification. Vancouver: Hartley  Marks Publishers, 1996.3- CAMPOS, S. 
P-Glicoproteína. Disponível em: Acesso em: 17/05/2010.4-JONES, D. Textbook of 
functional medicine. Florida: The Institute for Functional Medicine, 2006.5- 
OGA, S. Fundamentos de toxicologia. 2ª ed. São Paulo: Atheneu, 2003.6- HYMAN, M.
A. Environmental toxins, obesity, and diabetes: an emerging risk factor. Altern 
Ther Health Med.; 16(2):56-58, 2010. 7- DEKKER, M.; MCNEILL, J.; BARRIE, F.R. et
al. International code of botanical nomenclature (Saint Louis Code). Germany: 
Koeltz Scientific Book, 2000. 8- STEINKELLNER, H.; RABOT, S.; FREYWALD, C. et 
al. Effects os cruciferous vegetables and their constituents on drug 
metabolizing enzymes involved in the bioactivation of DNA-reactive dietary 
carcinogens. Mut Res; 480-481:285-297, 2001.9- HAHN-OBERCYGER, M.; STARK, A.H.; 
MADAR, Z. Grapefruit and oroblanco enhance hepatic detoxification enzymes in 
rats: possible role in protection against chemical carcinogenesis. J Agric Food 
Chem;53(5):1828-32, 2005.10- MUKHERJEE, S.; ROY, M.; DEY, S. et al. A 
Mechanistic Approach for Modulation of Arsenic Toxicity in Human Lymphocytes by 
Curcumin, an Active Constituent of Medicinal Herb Curcuma longa Linn. J Clin 
Biochem Nutr; 41(1):32-42, 2007.11- FONTENELE, E.G.P.; MARTINS, M.R.A.; QUIDUTE,
A.R.P.et al. Contaminantes ambientais e interferentes endócrinos. Arq Bras 
Endocrinol Metab.;54(1):6-16, 2010. 12- GHISELLI, Gislaine; JARDIM, Wilson F. 
Interferentes endócrinos no ambiente. Quím. Nova, São Paulo, v. 30, n. 3, June 
2007.13- LAHOUEL, M. et al. Effet protecteur des flavonoïdes contre la toxicité 
de la vinblastine, du cyclophosphamide et du paracétamol par inhibition de la 
peroxydation lipidique et augmentation du glutathione hépatique. Pathologie 
Biologie; 52 (6):314-322, 2004. 14- ALVES, Crésio et al . Exposição ambiental a 
interferentes endócrinos com atividade estrogênica e sua associação com 
distúrbios puberais em crianças. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 23, n. 
5, May 2007.15- SOARES, P.E.; SAIKI, M.; WIEBECK, H. Avaliação da migração de 
elementos de embalagens plásticas de alimentos para soluções simulantes pelo 
método radiométrico. INAC; 2005.16- NAVES, A. Nutrição Clínica Funcional: 
Obesidade. 1ª ed. São Paulo: VP editora, 2009. 17- LATINI, G.; GALLO, F.; 
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potential risk factor for diabetes among Canadian Aboriginals. Int J Circumpolar
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<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 12 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Acesso à Educopédia e ao Rioeduca

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://educopedia2010.blogspot.com/
Acesso à Educopédia e ao Rioeduca: Prezados Professores da SME-RJ,Confiram as 
principais informações sobre o email Rioeduca, acesso à Educopédia e as 
principais dúvidas e soluções.Fonte: Portal 
Rioeducahttp://www.rioeduca.net/programasAcoes.php1º Você precisará ter o seu 
login do Rioeduca.Se você não sabe qual o seu login, acesse esta postagem:Email 
Rioeduca para Funcionários e Alunos 
-http://www.rioeduca.net/programasAcoes.php?id=342ºAcesso ao RioeducaEntre na 
página inicial do www.rioeduca.net. No canto superior direito, clique emEmail 
Rioeduca:Na página que se abrirá, digite seu login e sua senha de primeiro 
acesso (CPF sem eventuais zeros iniciais). Aceite os termos e siga os caminhos 
de configuração normais de uma conta de email[FOTO]
3º Acesso à EducopédiaDigite em seu navegador www.educopedia.com.br. Faça seu 
login com o seu email Rioeduca e utilize seu CPF como senha inicial (para a 
Educopédia, utilize todos os números do CPF, inclusive eventuais zeros 
iniciais.Depois deste primeiro login, troque sua senha. É fácil. No canto 
inferior esquerdo, clique no símbolo da Educopédia e depois em configurações. A 
opção trocar senha aparecerá.PROBLEMAS DE ACESSO?Acesso ao Rioeduca:Preencha o 
formulário que se encontra nesta página:Solução de Problemas da sua conta de 
email Rioeduca.nethttp://www.rioeduca.net/programasAcoes.php?id=35Obs: nesse 
formulário, não se esqueça de deixar todos os seus dados, como matrícula, CPF e 
um email alternativo ou telefone de contato.O email Rioeduca é para todos os 
funcionários e alunos da rede.Professores recém-admitidos, que ainda não possuem
login, devem preencher o formulário já mencionado e assinalar esta opção para a 
pergunta "Qual a sua dificuldade": "continuo não sabendo o meu endereço de 
email".PROBLEMAS DE ACESSO?Acesso à Educopédia:Se não conseguir acesso com seu 
CPF, clique em "esqueci minha senha". Uma senha provisória será enviada para o 
seu email Rioeduca.Se a senha não for enviada dentro de alguns instantes, envie 
email para educopedia@rioeduca.net com seu nome completo, login rioeduca, 
matrícula e um telefone de contato.
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terça-feira, 7 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ACOLHENDO AS CRIANÇAS E SEUS RESPONSÁVEIS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://zilkacreche.blogspot.com/
As Famílias sendo recebidas e acolhidas.
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ACOLHENDO AS CRIANÇAS E SEUS RESPONSÁVEIS: Dia 06 de fevereiro retornamos nossas
atividades com as crianças na creche. O ambiente foi preparado previamente para 
esse momento acolhedor pela direção, educadores e funcionários. Criamos um 
ambiente confortável, seguro e alegre a fim de que toda a comunidade escolar 
seja acolhida e se sinta feliz. Na primeira semana estamos recebendo as crianças
as 7h e permanecemos com elas duas horas, acrescentando a cada dia uma hora a 
mais para que as crianças aos poucos se adaptem. Preparamos também a recepção 
para os responsáveis e estamos fazendo reuniões para nos conhecermos melhor e 
trocarmos idéias. Para isso estamos promovendodinâmicas, entrevistas e muita 
conversa a fim de criarmos laços com as famílias, convidando-as a se envolver 
com a creche. A adaptação está transcorrendo com tranquilidade e alegria.[FOTO]
Acolhendo os bebês...[FOTO]
[FOTO]
Maternais...[FOTO]
[FOTO]
 Responsáveis...[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
Bem aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Sl 119;1
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<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 22 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Adaptação: Conhecendo-se e fazendo-se conhecer.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://cmzuzuangel.blogspot.com/
Adaptação: Conhecendo-se e fazendo-se conhecer.: O período da adaptação é o 
tempo de conhecer e estabelecer um vínculo afetivo com ambiente, com os 
responsáveis, com as crianças, comos educadores, com os amigos e com a rotina na
CM Zuzu Angel. Só depois de estabelecido este vínculo é que nossas crianças se 
sentirão seguras e tranqüilas e nosso trabalho seguirá com qualidade.Iniciamos o
ano com reuniões com as famílias, onde apresentamosnossaproposta de trabalho 
tanto em nível administrativo como pedagógico.[FOTO]
[FOTO]
Contamos com a participação dos Bombeiros: 10Minutos Contra a Dengue.Uma das 
formas de ajudar no extermínio da dengue noRio de Janeiroé envolver toda a 
população no combate à doença, já que algumas medidas de prevenção são simples e
podem ser facilmente realizadas pelas pessoas.[FOTO]
Após a reunião, as educadoras realizaram a entrevista com cada família, em que 
são colhidos dados da história de vida da criança, suas preferências, sono, 
alimentação, rotina familiar, saúde, etc.Na iniciação da criança pequena na 
escola, destaca-se que o tempo para conhecer e os processos de comunicação são 
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as dimensões fundamentais para a compreensão e assimilação do novo, seja ele 
para a criança, para membros da família (em especial a mãe) e para as próprias 
educadoras, levando-se em consideração as especificidades do desenvolvimento 
infantil e do adulto. Entende-se a vivência desse processo constituída de 
oportunidades, para os indivíduos que dele fazem parte - adultos e crianças 
(...) (Martinez,1998:156).[FOTO]
[FOTO]
Terminamos a semana como Baile da Amizade...Alegria, músicas, máscaras, 
fantasias e amizades...
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Aids não tem cura. Previna-se
<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.blog.saude.gov.br
Aids não tem cura. Previna-se: O Ministério da Saúde inicia, nesta terça-feira 
(14), a veiculação em TV aberta da campanha de prevenção da aids para o Carnaval
de 2012. A divulgação é uma nova etapa da campanha lançada em 2 de fevereiro, 
cujo tema é Aids não tem cura. Previna-se. No Carnaval rola de tudo, só não rola
sem camisinha. Confira abaixo o vídeo, que será veiculado em programação aberta 
de TV até o Carnaval.

[VÍDEO]
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AINDA É CARNAVAL - Shows agitam o Terreirão do Samba

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Para não perder o ritmo, o Terreirão do Samba prossegue com intensa programação 
de carnaval hoje e amanhã. Totalmente revitalizado, o espaço mais popular do 
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samba carioca tem, entre suas atrações, nomes como Belo, Bom Gosto, Marquinhos 
de Oswaldo Cruz e Dudu Nobre.

A roda de samba será aberta hoje, às 20h, pelo Grupo Coisa Séria. O promoter 
David Brazil vai apresentar os shows e artistas do grupo Embaixada das Caricatas
farão performances teatrais vestidos de drag queen.
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Alimentação adequada e hidratação são os maiores aliados na hora de curtir o 
carnaval

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.estadao.com.br/
Alimentação adequada e hidratação são os maiores aliados na hora de curtir o 
carnaval: Carlos Alberto Pastore, médico colunista da Estadão ESPN, dá dicas de 
saúde para aproveitar a festa
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ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL - GUIA ALIMENTAR PARA MENORES DE 2 ANOS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Alimentação saudável para menores de 2 anos 10passosView more documents from Cre
Educação
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ALTERAÇÃO NA DATA DE PAGAMENTO DO 14º

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

DECRETO Nº 35112 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2012
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Altera data de pagamento na forma que menciona.

O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela legislação em vigor e,

CONSIDERANDO que os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, 
solicitaram a extensão do prazo para revisão das avaliações para pagamento dos 
Acordos de Resultados e Contratos de Gestão;

CONSIDERANDO que essa solicitação visa preservar os critérios com que as 
avaliações vêm sendo realizadas;

CONSIDERANDO que para atender a essa solicitação, há necessidade de prazo 
adicional para análise dessas informações para o processamento em folha 
suplementar.

DECRETA:

Art. 1.º Fica alterada para o dia 15 de março de 2012, a data para pagamento da 
gratificação de encargos especiais pelo cumprimento dos Acordos de Resultados e 
Contratos de Gestão firmados em 2011.

Art. 2.º Ficam mantidos os demais prazos estabelecidos no Decreto 35.072, de 30 
de janeiro de 2012.

Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 2012; 447.º ano da fundação da Cidade.

EDUARDO PAES
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alunos-podem-se-cadastrar-para-curso-de.html
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

Alunos podem se cadastrar para curso de inglês online até dia 10

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Alunos podem se cadastrar para curso de inglês online até dia 10: fevfev710
Já estão abertas as pré-inscrições para o  curso de inglês online que será 
oferecido para alunos do Ensino Médio e  da Educação de Jovens e Adultos a 
partir deste ano. Os estudantes  interessados têm até o dia 10 deste mês para 
acessar a página da Escola Virtual de Programas Educacionais do Estado de São 
Paulo (Evesp) e fazer seu cadastro.
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<POSTAGEM>
aplicativo-permite-aos-estudantes.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 3 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Aplicativo permite aos estudantes aprenderem pelo Facebook

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://oglobo.globo.com/
Aplicativo permite aos estudantes aprenderem pelo Facebook: RIO - Uma startup 
patrocinada pelo grupo editorial Pearson, que tem como uma de suas áreas de 
atuação os livros didáticos, quer aproveitar todo o tempo que adolescentes 
passam no Facebook para estudarem também. A Alleyoop acredita que se milhões e 
milhões de crianças e jovens passam horas cuidando de fazendas, por que não 
gastar esse tempo aprendendo? A ideia é agregar conteúdos já disponíveis na 
internet, como vídeos, exercícios, explicações, etc, e customizá-los para as 
necessidades de cada um. Os conteúdos seriam de sites gratuitos ou pagos. Neste 
último caso, o Alleyoop serviria como uma ferramenta de distribuição.
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<POSTAGEM>
areas-programaticas-bairros.html
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ÁREAS PROGRAMÁTICAS - BAIRROS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://cvasrio.blogspot.com/
ÁREAS PROGRAMÁTICAS - BAIRROS: [FOTO]
clique no mapa para ampliá-loA cidade do Rio de Janeiro é dividida em 10 Áreas 
Programáticas. São elas:AP 1.0 - Compreende os bairros: Centro, São Cristóvão, 
Rio Comprido, Saúde, Gamboa, Santo Cristo,Caju, Catumbi, Cidade Nova, Estácio, 
Mangueira, Benfica, Vasco da Gama, Paquetá e Santa Teresa.AP 2.1 - Zona Sul: 
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Botafogo, Flamengo, Glória, Laranjeiras, Catete, Cosme Velho, Humaitá, 
Urca,Copacabana, Leme, Lagoa, Ipanema, Leblon, Jardim Botânico, Gávea, Vidigal, 
São Conrado e Rocinha.AP 2.2 - Tijuca, Vila Isabel, Andaraí, Grajaú, Praça da 
Bandeira, Alto da Boa Vista, Maracanã.AP 3.1 - Penha, Ilha do Governador, Ramos,
Bonsucesso, Olaria, Manguinhos, Penha Circular, Brás dePina, Cordovil, Parada de
Lucas, Vigário Geral, Jardim América, Complexo do Alemão, Maré.AP 3.2 - Méier, 
Inhaúma, Higienópolis, Maria da Graça, Del Castilho, Engenho da Rainha, Tomás 
Coelho,São Francisco Xavier, Rocha, Riachuelo, Sampaio, Engenho Novo, Jacaré, 
Lins de Vasconcelos, Todos osSantos, Cachambi, Engenho de Dentro, Água Santa, 
Encantado, Piedade, Abolição, Jacarezinho, Pilares.AP 3.3 - Madureira, Irajá, 
Rocha Miranda, Guadalupe, Acari, Marechal Hermes, Vila Kosmos, Vicente 
deCarvalho, Vila da Penha, Vista Alegre, Colégio, Campinho, Quintino Bocaiuva, 
Cavalcanti, Engenheiro Leal,Cascadura, Vaz Lobo, Turiaçu, Honório Gurgel, 
Oswaldo Cruz, Bento Ribeiro, Anchieta, Parque Anchieta,Ricardo de Albuquerque, 
Pavuna, Coelho Neto, Barros Filho, Costa Barros, Pavuna, Parque Columbia.AP 4.0 
- Barra da Tijuca, Vargem Grande, Jacarepaguá, Cidade de Deus, Joá, Itanhangá, 
Camorim,Vargem Pequena, Recreio dos Bandeirantes, Grumari.AP 5.1 - Bangu, 
Realengo, Padre Miguel. Senador Camará, Deodoro, Vila Militar, Campo dos 
Afonsos,Jardim Sulacap, Magalhães Bastos.AP 5.2 - Campo Grande, Santíssimo, 
Senador Vasconcelos, Inhoaíba, Cosmos, Guaratiba, Barra deGuaratiba, Pedra de 
Guaratiba.AP 5.3 - Santa Cruz, Paciência e Sepetiba
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asma-mata.html
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Asma mata?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://blogdalergia.blogspot.com/
Asma mata?: [FOTO]
Muitas pessoas têm asma no Brasil - calcula-se que cerca de 10% da população 
brasileira tenha a doença, entre crianças e adultos, o que significa um número 
em torno de 19 milhões de brasileiros. Mesmo assim, é ainda hoje, pouco 
conhecida pelo público, sendo chamada por nomes diversos como: bronquite 
asmática, bronquite alérgica ou simplesmente bronquite.A asma é responsável por 
faltas ao trabalho e à escola, dificuldade nas atividades diárias, prejuízo do 
sono e descanso de milhões de brasileiros, atendimentos de emergência, 
internações hospitalares, entre outros distúrbios. E, até hoje, a despeito dos 
enormes avanços científicos em seu tratamento ainda causa mortes  Em 2009, foram
2.544, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Na semana passada foram 
noticiados dois casos de morte por asma, sendo um em Brasília, numa criança de 
13 anos e o outro, na Síria, num correspondente do Jornal New York Times, aos 43
anos de idade. Duas pessoas jovens, com acesso ao tratamento sucumbiram à 
doença. Motivos? Não cabe aqui discutir mas sim chamar a atenção para a 
importância do esclarecimento à população, dos fatores que devem ser combatidos,
do esclarecimento de mitos e preconceitos que impedem o tratamento.A constatação
é clara: poucos pacientes com asma seguem o tratamento corretamente. A maior 
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dificuldade está no fato de que a asma é uma doença silenciosa, que permanece 
mesmo quando não se está em crise, mesmo quando a pessoa não sente nada. Assim, 
os remédios para controle da doença devem ser usados todos os dias, com ou sem 
crise, mas poucos seguem estas recomendações médicas.Mas, da mesma forma que 
cada pessoa é única, a doença também não é padronizada, manifestando-se de forma
única em cada paciente. Por isso, exige uma avaliação personalizada de cada 
caso, dos fatores agravantes, dos fatores ambientais e pessoais envolvidos, bem 
como da escolha do tratamento em cada pessoa, seja um bebê, uma criança, 
adolescente, gestante ou idoso.Estas tristes notícias servem como alerta para a 
necessidade da educação e orientação sobre a asma à população brasileira. Nesta 
luta, o médico não pode ficar só: é preciso somar esforços de toda a sociedade, 
profissionais de saúde, associações de pacientes, organizações não 
governamentais, familiares, legisladores, governo, empresas, etc.Esperamos num 
futuro próximo que estas notícias sejam substituídas por outras, mostrando 
pessoas vencedoras em seus âmbitos de ação a despeito da asma. O sucesso dos 
programas de tratamento é um fato comprovado e todos ganham: os pacientes, pela 
reconquista de sua qualidade de vida e os gestores, por menores custos 
requeridos para controle comparados aos custos do mero atendimento ao resgate de
crises.     Leiam o texto na íntegra, publicado na Folha de S Paulo, com a 
participação do Presidente da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia 
(ASBAI), Dr João Negreiros Tebyriçá.
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Assistência Social capacita novos empreendedores

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Assistência Social capacita novos empreendedores
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ASSISTÊNCIA SOCIAL OFERECE 40 BOLSAS DE ESTUDO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://cvasrio.blogspot.com/
ASSISTÊNCIA SOCIAL OFERECE 40 BOLSAS DE ESTUDO: [FOTO]
As pré-inscrições poderão ser realizadas até o próximo dia 17O Banco Carioca de 
Bolsas de Estudo, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, está 
com inscrições abertas para 40 bolsas integrais do Centro Universitário da 
Cidade. As pré-inscrições poderão ser realizadas até o próximo dia 17 nos 48 
Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) do município.Para informações
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sobre as localizações dos CRAS basta acessar o site da SMAS, 
www.rio.rj.gov.br/smas, ou ligar para a Ouvidoria 1746.O Banco Carioca já 
ofereceu mais de nove mil bolsas de estudo em instituições de ensino 
filantrópicos da cidade do Rio. As vagas são distribuídas em creches, 
universidades, escolas de ensinos Fundamental, Médio e Técnico, além de cursos 
de línguas estrangeiras e de informática.
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Assunto: Divulgação das Orientações Curriculares para o Ensino de Língua Inglesa
1 ao 9 ano

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://adaoblogado.blogspot.com/
Assunto: Divulgação das Orientações Curriculares para o Ensino de Língua Inglesa
1 ao 9 ano: Circular E/SUBE/CED nº12 Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 
2012.Assunto:Divulgação das Orientações Curriculares para o Ensino de Língua 
Inglesa 1 ao9 ano Senhor(a) Coordenador(a) de E/SUBE/CRE, Senhor(a) Gerenteda 
E/SUBE/CRE/GED, Senhor(a)Diretor(a) deUnidade Escolar,A Secretaria Municipal de 
Educação, por meioda E/SUBE/CED, comunica que se encontra disponível, na 
Internet e na Intranet(SME), o documento OrientaçõesCurriculares - Língua 
Inglesa.2. Ressaltamosque essa nova proposta curricular foi concluída em 
dezembro de 2011 e vematender às demandas do Programa Rio Criança Global, cujo 
objetivo é ampliar,para todos os anos do Ensino Fundamental, o ensino de Língua 
Inglesa nas UnidadesEscolares da Rede Pública Municipal do Rio de Janeiro.3.  
Tendoem vista as especificidades da disciplina, no momento atual, seguem, em 
anexo,algumas informações que visam a contribuir para o desenvolvimento do 
trabalhopedagógico.4.  Contamoscom a ampla divulgação junto ao público-alvo, de 
modo a permitir que todos osenvolvidos tomem ciência e se apropriem dessas 
orientações.
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ATENÇÃO!!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
(título desconhecido): PREFEITURA     DA CIDADE DO RIO DE JANEIROSecretaria 
Municipal de     EducaçãoSubsecretaria de Ensino2ª Coordenadoria Regional de    
EducaçãoGerência de EducaçãoPraça General Alcio Souto, s/nº     Lagoa - CEP.: 
22471-240Telefones: (21) 2537-0470 /     2537-6922gedcre02@rioeduca.netCircular 
Conjunta nº01 E/SUBE/2ªCRE/GED-GRH de 10 de fevereiro de 2012 Sr.(a) 
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Diretor(a)Sr.(a) Coordenador(a) Informamos que a Resolução SME Nº 1178, de 
02/02/2012, republicada no D.O.M. de 07/02/2012 , preconiza no artigo 6º, 
parágrafo 2º que a Unidade Escolar deverá organizar extraclasse dos professores,
garantindo, semanalmente, um horário coletivo para Centro de Estudos, organizado
por grupos de um ou mais anos de escolaridade ou de uma mesma disciplina e 
acompanhado pelo(a) Coordenador (a) Pedagógico(a). Esclarecemos que no caso, da 
impossibilidade de compor o horário coletivo às 3ª feira (1º, 2º e 3º anos) e 5ª
feira (4º e 5º anos) PRIORITARIAMENTE, como orientação anterior, a escola poderá
compor este horário coletivo da seguinte forma:1 - Escolher outro dia da semana,
em que possa ter os professores especialistas que ajudaram compor este_________2
- Permanecer às 3ª e 5ª feiras, alocando apenas o professor que não pode dispor 
deste dia em outro dia da semana, exceto 4ª feira, que permanecerá destinado aos
CES dos Projetos e P II. Relembramos que a opção das 3ª e 5ª se dá em função de 
serem estes dias em que os professores serão convidados à participar de encontro
de capacitação. Caso estas opções sejam adotadas, faz-se necessária que a 
unidade escolar encaminhe por ATA, coordenado sua decisão com assinatura de 
TODOS os professores(P I e P II) com a decisão estabelecida.
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Atividades com o Almanaque de Férias

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Atividades com o Almanaque de Férias   Circular E/SUBE/CED nº 05                
                                                                        Rio de 
Janeiro, 01 de fevereiro de 2012.                                      Sr(a). 
Coordenadora de E/SUBE/CRE Sr(a). Assistente de Integração da E/SUBE/CRE Sr(a). 
Gerente da E/SUBE/CRE/GED Sr(a). Diretor(a) de Unidade Escolar              
Informamos que, para as turmas do 1º ao 4º Ano, as primeiras duas semanas devem 
ser dedicadas à correção e revisão das atividades do Almanaque de Férias, que os
alunos receberam em novembro de 2011. Para os alunos repetentes do 4º Ano, que 
não receberam esse almanaque, lembramos que, se não houver sobras na escola, ele
pode ser baixado da intranet. Com o objetivo de auxiliar os professores nessas 
atividades, as escolas estão recebendo um caderno contendo sugestões de 
planejamento e de desenvolvimento da dinâmica das aulas para um período de, 
aproximadamente, quinze dias. Esse material tem, como suporte, as orientações 
presentes no livro Leitura e Escrita 1º e 2º anos, elaborado sob a consultoria 
da Professora Doutora Iza Locatelli. No ensino da leitura e da escrita, foram 
priorizadas as quatro habilidades básicas: FALAR, ESCUTAR, LER E ESCREVER, sendo
o texto a unidade de partida de todo o trabalho. No ensino da Matemática, as 
habilidades priorizadas têm, como referência, o desenvolvimento do raciocínio 
lógico e a resolução de problemas, a leitura e interpretação de gráficos e 
tabelas, e a exploração e compreensão do espaço, com suas dimensões, formas de 
constituição, grandezas e medidas. Cada Professor(a) fará, é claro, as 
adequações necessárias para atender às reais necessidades das crianças de sua 
turma.             Para tornar o trabalho mais atraente, os alunos do 1º e do 2º
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Ano receberão um DVD da série Juro que Vi, produzida pela Multirio, e os do 3º 
Ano já deverão ter feito a leitura do livro Jabuti Sabido e Macaco Metido, de 
Ana Maria Machado, o qual deve ser discutido pelo professor(a) com os alunos. 
Reafirmamos a importância desta ação pedagógica, visto que a revisão inicial 
permite ao professor valiosa diagnose para seu planejamento, bem como consolida 
conhecimentos importantes para o êxito dos alunos em suas novas aprendizagens. 
Agradecemos sua valiosa colaboração.
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Atividades Educativas para Educação Infantil MENINA BONITA DO LAÇO DE FITA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://amigosdaeducacao.com/
Atividades Educativas para Educação Infantil MENINA BONITA DO LAÇO DE FITA: 
Atividades Educativas para Educação Infantil MENINA BONITA DO LAÇO DE FITA O ato
de ser professor não apenas ensinar, ser professor é acender a luz que guiará os
passos de um ser humano por toda sua infância, adolescência até a fase adulta, 
somente está luz pode guiar um ser por entre as ciladas e adversidades
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Atividades Educativas para Educação Infantil Projeto Caça ao piolho

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://amigosdaeducacao.com/
Atividades Educativas para Educação Infantil Projeto Caça ao piolho: Atividades 
Educativas para Educação Infantil Projeto Caça ao piolho O ato de ser professor 
não apenas ensinar, ser professor é acender a luz que guiará os passos de um ser
humano por toda sua infância, adolescência até a fase adulta, somente está luz 
pode guiar um ser por entre as ciladas e adversidades que o
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Atualização do Bolsa Família foi prorrogada

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://rodrigobethlem.blogspot.com/
Atualização do Bolsa Família foi prorrogada: 

O prazo para
atualização cadastral do Programa Bolsa Família, que terminaria
hoje, dia 29, foi prorrogado pelo Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate Fome (MDS) até 29 de março. Essa ampliação foi
necessária devido à adoção de um novo sistema de senhas, que
deixou o Cadastro Único para Programas Sociais, do Governo Federal,
indisponível durante duas semanas em fevereiro. No Rio, os
beneficiários que tiveram o pagamento suspenso ou as famílias que
não receberam a transferência de renda este mês, por falta de
atualização das informações, devem confirmar os dados dados na
Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) para continuarem
ativos no Programa. 

Atualmente, a SMAS tem
cerca de 200 mil famílias inscritas no programa que tem por objetivo
a transferência direta de renda em casos de pobreza ou extrema
pobreza e visa a garantia e direito humano à alimentação adequada,
à educação e à saúde. 
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Autoridades participam da inauguração da Escola Municipal Costa do Marfim

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://bairroeducador.blogspot.com/
Autoridades participam da inauguração da Escola Municipal Costa do Marfim: Após 
um ano e dois meses funcionando em outro espaço, a equipe da Escola Municipal 
Costa do Marfim e a Comunidade do Jardim Batan de Realengo receberam na manhã do
dia 15 de fevereiro as novas instalações da instituição, que contou com um 
investimento de R$ 6 milhões. A Cerimônia contou com a presença do Governador 
Sérgio Cabral, do Vice-governador Luiz Fernando Pezão, do Prefeito Eduardo Paes,
da subsecretária de ensino da Secretaria Municipal de Educação (SME), Helena 
Bomeny, do Comandante da 3ª UPP, Capitão Marcelo Martins, além de outros.[FOTO]
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Além das autoridades públicas, da comunidade e dos representantes da sociedade 
civil do Jardim Batan, também estiveram presentes no evento integrantes da 
Estrelinha, escola de passistas mirins da Mocidade Independente de Padre Miguel.
A Rainha da bateria mirim da escola de samba promoveu um show para os presentes,
enfatizando o dia da festividade.[FOTO]
O prédio, construído pela RioUrbe, possui três andares, com sete salas de Ensino
Fundamental e duas de Educação Infantil, sala de artes, sala de informática, 
auditório, refeitório, biblioteca, quadra poliesportiva, vestiário, parquinho e 
estacionamento.[FOTO]
Segundo a subsecretária de ensino da SME, Helena Bomeny a construção da nova 
unidade de ensino foi uma reivindicação da comunidade à Prefeitura do Rio de 
Janeiro. Helena aproveitou também para agradecer a presença e o apoio do Bairro 
Educador à Educação.[FOTO]
Todos, da Equipe do Bairro Educador, sentem-se felizes por mais um avanço da 
qualidade de ensino e honrados em fazer parte deste movimento.Por Carmen Rosane
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AUXÍLIO - CRECHE / PREVI-EDUCAÇÃO / PREVI-MATERIAL ESCOLAR

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://cvasrio.blogspot.com/
AUXÍLIO - CRECHE / PREVI-EDUCAÇÃO / PREVI-MATERIAL ESCOLAR: [FOTO]
Apresentação de documentos deve acontecer até dia 05/mar. Confira as listas do 
primeiro lote do Previ-Material Escolar e do Auxílio-Creche de janeiroTerminou 
em 24/fev o prazo de inscrições para o Auxílio-Educação 2012, em duas de suas 
modalidades: Previ-Educação e Previ-Material Escolar, que começou no dia 18/jan.
As solicitações dos benefícios foram feitas exclusivamente pela internet. O 
Auxílio-Creche permanece aberto o ano inteiro. Para se inscrever, basta clicar 
aqui.Os pagamentos do 1º lote do Previ-Material Escolar e do Auxílio-Creche de 
janeiro saem na próxima quarta-feira, dia 29/fev. Receberão este primeiro 
benefício 24.519 servidores, somando R$ 1.225.850. Clique aqui e confira a 
lista. No segundo, serão beneficiados 2.332 servidores, no valor total de R$ 
583.000.Clique aqui e confira a lista.Ainda não está sendo pago o 1º lote do 
Previ-Educação porque o Instituto aguarda o repasse de um volume mínimo de 
documentos para análise. A entrega da documentação do Previ-Educação expira no 
dia 5 de março e os RHs das respectivas áreas têm até dia 12 de março para 
entregar os documentos.Leia também: comprovação do uso correto do Auxílio-Creche
2011 foi até o dia 13 de janeiroO Previ-Educação será concedido aos servidores 
que ganharem até R$ 2.180 em dezembro de 2011 e a ajuda é equivalente ao salário
mínimo (R$ 622) por dependente menor matriculado na escola. Pensionistas menores
também têm direito ao benefício. Já o Previ-Material Escolar, no valor de R$ 50 
por filho ou de R$ 100 para quem tem mais de um, será concedido independemente 
da faixa salarial. Ambos benefícios são pagos apenas uma vez no ano.Clique aqui 
e confira o modelo de declaração para o Previ-Educação 2012O Previ-Creche 
contemplará filhos com idade de 1 a 6 anos e será de R$ 250 mensais por criança,
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desde que a remuneração do servidor não tenha ultrapassado R$ 1.635 no mês de 
dezembro passado.Para ser habilitado a receber o Previ-Educação, o servidor deve
apresentar a declaração escolar constando que o beneficiário encontra-se 
matriculado para o ano letivo de 2012; com assinatura do funcionário ou do 
responsável pela instituição de ensino com a respectiva identificação e a 
portaria expedida por órgão oficial competente da área de educação, autorizando 
o funcionamento do estabelecimento de ensino, dispensando-se tal exigência 
quando se tratar de estabelecimento de ensino público. Também são necessários a 
cópia do contracheque de dezembro de 2011 e o comprovante de inscrição pela 
internet. A apresentação da documentação deve ser feita até o 5 de março de 
2012.O servidor ativo deverá entregar a documentação ao Órgão Setorial de 
Recursos Humanos em que estiver lotado, que se encarregará de repassá-la à 
Gerência de Atendimento da Diretoria de Previdência e Assistência do PREVI-RIO, 
até o dia 12 de março de 2012. O servidor inativo, o pensionista ou o 
representante legal do beneficiário deverá apresentar a documentação na Central 
de Atendimento do PREVI-RIO, à Rua Afonso Cavalcanti, nº 455, bloco II, térreo, 
das 09 às 16 horas, de segunda a sexta-feira, ou no posto de atendimento do 
PREVI-RIO no Poupa Tempo, localizado no 2º andar do Shopping Bangu, das 8h às 
18h, de segunda à sexta-feira, excetuados os dias e horários em que não haja 
expediente normal no serviço público municipal.No caso do Previ-Creche, a 
comprovação de uso correto do benefício deverá ser feita em 2012 apenas no final
do ano. Não é exigida documentação para o recebimento do Previ-Material Escolar.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
baile-de-carnaval-na-thomas-jefferson.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 19 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Baile de Carnaval na Thomas Jefferson

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Olha que lindo!!Maravilhoso!!
http://emthomasjefferson.blogspot.com/
Baile de Carnaval na Thomas Jefferson: [FOTO]
Hoje foi dia de folia na E.M.Thomas Jefferson!Nossos alunos compareceram e 
distribuíram sorrisos e alegria!!![FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
Teve brincadeiras, desfile de fantasias e muitas marchinhas de Carnaval.[FOTO]
[FOTO]
"Achamos legal e divertido! Teve muitas brincadeirase gargalhadas! As fantasias 
são bonitas e coloridas!(Marluce, Clarisse e Luana - 1501)[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
" O baile foi muito bom e adoramos as brincadeiras!"(Anderson Vitor e Cassiane 
Ventura - 1302)[FOTO]
[FOTO]
"O baile foi legal porque brinquei, coloquei fantasia e dancei!"(Marcelo e Maria
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Eduarda- 1201)[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
"Eu gostei porque brinquei, coloquei fantasia e o lanche foi bom!"(Beatriz - 
C.E/ S.D)[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
"A festinha de Carnaval foi muito divertida e legal. Gostamos das músicas e das 
fantasias!"(Thalyta, Rosilene e Vitória - 1401)[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
A equipe da TJ deseja ótimo Carnaval a todos!!! [FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
bairro-educador-participa-do-programa.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 14 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Bairro Educador participa do Programa ZoaSom na Rádio MEC

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://bairroeducador.blogspot.com/
Bairro Educador participa do Programa ZoaSom na Rádio MEC: [FOTO]
No mês de Janeiro, a equipe do Bairro Educador iniciou a articulação para 
estabelecer uma parceria com a ONG Criar Brasil. Esta organização é responsável 
pelo Programa ZoaSom da rádio MEC, destinado a jovens e adolescentes. A 
programação é uma agradável mistura de música e debate sobre temas variados, 
como drogas, cidadania e moradia.A equipe do Bairro Educador foi assistir o 
primeiro programa ao vivo de 2012, no dia 2 de fevereiro no estúdio da Rádio 
MEC, na Praça da República, e neste dia o tema abrodado foi Viver em Favela. 
Para o debate foram convidados o professor Jorge Barbosa da Universidade Federal
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Fluminense e do Observatório de Favelas e também René Silva,morador do morro do 
Adeus, representante do Jornal Voz da Comunidade. A música ficou por conta do 
som do grupo Melanina Carioca, que é formado por jovens da favela do 
Vidigal.Além disso, os jovens também podem participar do programa através das 
redes sociais, dando seu depoimento de como é viver na favela. O programa conta 
ainda com dicas culturais e de cursos gratuitos.[FOTO]
[FOTO]
Acreditamos no estabelecimento de uma longa parceria. Agora é o momento de 
trabalhar para garantir aos jovens e adolescentes que estudam nas escolas em que
o Bairro Educador atua, mais esta oportunidade de debater e aprender coisas 
novas de um jeito diferente.Por Amanda Teles

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
bebida-e-direcao-pule-fora-dessa.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 15 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

BEBIDA E DIREÇÃO. PULE FORA DESSA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.psfsantamarta.com/
BEBIDA E DIREÇÃO. PULE FORA DESSA: O alto índice de acidentes de trânsito 
causados por motoristas alcoolizados é um problema que atinge o país de norte a 
sul, causando milhares de mortes e feridos todos os anos, principalmente em 
feriados como o Carnaval.[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
bloco-da-saude-carnaval.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 15 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

BLOCO DA SAÚDE - CARNAVAL

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://smsdc-cms-flaviocouto.blogspot.com/
BLOCO DA SAÚDE: HOJE ÀS 15:00H DA TARDE A CLÍNICA DA FAMÍLIA SANTINHA E O CMS 
FLÁVIO DO COUTO VIEIRA, UNIDOS COMEMORARAM A FOLIA DA SAÚDE, COM MUITA ALEGRIA E
INFORMAÇÃO.[FOTO]
COM AS HONRAS DA GERENTE MÔNICA CHAO, O BLOCO SEGUE PELAS RUAS DE 
ANCHIETA.[FOTO]
COM A PARTICIPAÇÃO DO BLOCO SUVACO DO COBRA.[FOTO]
E CLARO DOS NOSSOS ACS...[FOTO]
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TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E MÉDICO.ATÉ ENREDO TEVE, AÍ VAI !!!SAMBA DA SAÚDE(ALAN 
KARDEC E CINEY SILVA)[FOTO]
VAMOS TODOS VAMOS JUNTOSA CANTAR E VIVER ESSA CANÇÃOA SANTINHA E O FLÁVIO COUTOA
SAÚDE VAMOS TODOS DAR AS MÃOSVAMOS NOS PREVENIRQUE A DENGUE ESTÁ AÍVAMOS NOS 
PREPARARPRA NÃO TER QUE ENGRAVIDARVAMOS USAR A CAMISINHADOENÇAS TRANSMISSÍVEIS 
VAMOS EVITARE AÍ VAMOS TODOS DAR AS MÃOSNUMA ÚNICA MISSÃOANTES QUE O MAL 
CRESÇACORTAR O MAL PELA RAÍZCOM A SAÚDE NÃO SE BRINCAUSE A CABEÇAE ENTÃO VAMOS 
NOS PREPARARA PREVENÇÃO VEM EM PRIMEIRO LUGAR...[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
É ISSO AÍ MINHA GENTE, VAMOS BRINCAR, NAMORAR, SE DIVERTIR. MAS COM MUITA 
RESPONSABILIDADE, USE CAMISINHA E MUITO BOM HUMOR!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
bloco-dos-amigos-anima-baile-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 28 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Bloco dos Amigos anima Baile de Carnaval de estudantes

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://bairroeducador.blogspot.com/
Bloco dos Amigos anima Baile de Carnaval de estudantes: No dia 16 de fevereiro, 
o CIEP Antônio Candeia Filho, através de mediação e participação direta do 
Bairro Educador Acari, recebeu a ilustre presença do "Bloco dos Amigos" formado 
pelos percussionistas Fabrício (Músico), Maurício Guimas (Músico e Produtor), 
Ricardo Carvalho (Músico), Lidiane Lobo (professora do CIEP Candeia) e Carlos 
Carvalho (Músico e Gestor de Projetos dos B.E's Acari e Vicente de Carvalho). 
[FOTO]
Bloco dos AmigosA banda chegou ao CIEP às 10h da manhã, ao mesmo tempo que as 
crianças,já fantasiadas. A escola estava decorada e a recepção foi bastante 
calorosa. Esta foi a primeira atividade que marcou o início das ações do Bairro 
Educador no CIEP Antônio Candeia Filho, no ano de 2012. "Foi um enorme prazer, 
foi muito bom estar lá como parceiro. Teve um significado muito forte pra mim, a
brincadeira e interação com os alunos, junto à troca de energia"- disse Maurício
Guimas, músico, produtor e parceiro do Bairro Educador) .Músico Maurício Guimas 
com os estudantesO Bloco, dirigido pelo gestor de projetos (dos B.E's 
Acari/Vicente de Carvalho), não se limitou em tocar somente sambas e marchinhas 
do carnaval carioca, também apresentou uma aula interativa explicando os 
fundamentos de cada instrumento - suas histórias e potencialidades na bateria - 
para as crianças e os adultos presentes. [FOTO]
O baile no CIEP Antônio Candeia Filho também contou com um concurso de samba que
aconteceu em duas categorias, envolvendo a participação de estudantes e mães. 
Dentre os estudantes, dois deles venceram o concurso, já entre as mães houve 
empate. As quatro participantes, diante de uma forte torcida, sambaram ao som da
batucada ao vivo do Bloco dos Amigos, que tocou por aproximadamente uma hora e 
vinte minutos de apresentação.Toda comunidade escolar agradeceu a presença do 
Bloco que levou música ao vivo para o baile de carnaval da escola. Logo após o 
evento, o gestor de projetos do Bairro Educador se reuniu com a equipe de 
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professores da escola para realizar uma avaliação do evento. Todos os 
professores deram um maior destaque à participação dos responsáveis. Eles 
chegaram à unânime conclusão de que é preciso elaborar mais eventos para 
promover a interação dos pais com a escola.[FOTO]
Estudantes dançando marchinhas no baile de carnaval"É muito bom ver pais, 
alunos, professores e funcionários brincando juntos ao som de sambas e 
marchinhas de carnaval que resgatam histórias e valorizam o carnaval. Precisamos
disso para fomentar a participação dos pais na escola. Os responsáveis ficaram 
super bem." - declarou a professora Lidiane Lobo da turma 1201.Lidiane Lobo - 
Professora do CIEP Antônio Candeia FilhoPor Carlos Carvalho

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blog-2011-feb-14-obesidade-o-consumo.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 2 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

A obesidade, o consumo infantil e a publicidade A obesidade, o consumo infantil 
e a publicidade

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://consumismoeinfancia.com

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blog-creche-municipal-zuzu-angel-rj.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 7 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Blog - CRECHE MUNICIPAL ZUZU ANGEL - R.J.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Trabalho admirado, reconhecido e divulgado por outros Blogs
Parabéns Equipe, Famílias, Crianças da Zuzu.
E curtam mais uma vez o trabalho.

Blog - CRECHE MUNICIPAL ZUZU ANGEL - R.J.: 02/12/2011III Mostra Pequenos 
Leitores A criança deve ser incentivada a ler imagens, admirar as obras de 
artes, desenvolver a criatividade e capacidade de ler os detalhes expressos na 
tela, pelo artista  ACrecheZuzu Angel mobilizou nesta sexta feira, 02 de 
dezembro  toda a comunidade para o encerramento de um projeto desenvolvido pelas
nossas crianças e educadoras. O projeto Pequenos Leitores que teve o objetivo de
apresentar às crianças do maternal I e II,  as diversidades culturais, bem como 
suas particularidades, através do processo de conhecer, descobrir, interagir, 
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crescer e apropriar-se de novos repertórios artísticos  de forma prazerosa, rica
e envolvente.Como o mundo é repleto de significados e cheio de descobertas, 
nesta fase da infância! O ensino de Arte aborda uma série de significações, tais
como: o senso estético, a sensibilidade e a criatividade.A criança na educação 
infantil, se encontra em fase de pensamento concreto e faz largo uso de seus 
sentidos para enriquecer suas experiências. Nesta fase, as atividades artísticas
fornecerão ricas oportunidades para o seu desenvolvimento, uma vez que, põem ao 
seu alcance os mais diversos tipos de material para manipulação.Quando as 
habilidades infantis são estimuladas, ajudam no processo de aprendizagem, pois 
desenvolvem a percepção e a imaginação - recursos indispensáveis para a 
compreensão de outras áreas do conhecimento humano. dentro de seu universo de 
conhecimento e de percepção, as crianças da creche Zuzu Angel foram direcionadas
pelas educadoras e produziram peças artisticas com massa de modelar, argila, 
areia, tinta, EVA...Os trabalhos foram expostos no pátio coberto da creche e 
poderão ser apreciado pelos familiares, colegas e convidados. Ao término do 
evento, cada criança levou sua produção e sua peça artística para casa e os 
familiares participaram na produção de um cartaz coletivo "Aqui você faz a sua 
arte".[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
Confira:IVAN CRUZ (1947)Ivan tem como objetivo divulgar o máximo possível o 
resgate ao lúdico, à imaginação, quer incentivar ao máximo o desenvolvimento 
real das nossas crianças no feliz mundo das brincadeiras. Passou a retratar em 
suas telas: piões, crianças pulando corda, jogando bola-de-gude, pulando 
amarelinha, soltando pipa, pulando carniça e muito mais...Ivan Cruz baseia seu 
trabalho na frase que criou: A criança que não brinca não é feliz, ao adulto que
quando criança não brincou falta-lhe um pedaço no coração.[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
DI CAVALCANTI (1897-1976)A obra de Di Cavalcanti mostra a cultura brasileira e 
temas típicos do país, como o carnaval, o samba e o negro. Ele dizia que a 
mulata era o símbolo do Brasil e ficou conhecido no mundo todo como O PINTOR DAS
MULATAS. Além de pinturas, também fez ilustrações e caricaturas.Moço continuarei
até a morte porque, além dos bens que obtenho com minha imaginação, nada mais 
ambiciono.[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
ALFREDO VOLPI (1896-1988)Suas obras retratavam as casas dos bairros vizinhos e 
paisagens do litoral sul paulista. Com o tempo sua pintura se modificou. As 
figuras humanas e animais foram desaparecendo de suas paisagens e Volpi passou a
se concentrar nas fachadas das casas. Aos poucos, as portas e janelas que 
pintava foram se transformando em figuras geométricas, como quadrados, 
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retângulos, triângulos, círculos e semicírculos.Com quadrados e triângulos, 
Volpi pintou as bandeirinhas, tão conhecidas em sua obra.[FOTO]
TARSILA DO AMARAL(1897-1973)Em suas telas registrou a realidade do interior com 
suas árvores, riachos, laguinhos, bichos, igrejas e santos, usando as cores 
rosa, azul e verde.Retratou também a cidade de São Paulo, suas pontes, trilhos e
chaminés, os trabalhadores e viajantes desamparados das ruas.Sua obra é um 
retrato do Brasil e Tarsila é considerada a mais modernista das artistas 
brasileiras. [FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
Apresentações, participações e visitas: [FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
Postado por MMarilene às 16:12Fonte- 
http://cmzuzuangel.blogspot.com/2011/12/iii-mostra-pequenos-leitores_02.html

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
boletim-semanal-da-dengue.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 29 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Boletim Semanal da Dengue

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.rio.rj.gov.br/
Boletim Semanal da Dengue: O relatório desta semana mostra a atualização do 
número de casos em 2012, até a semana 08 (19 a 25/02). O acumulado deste ano é 
de 6.565 casos de dengue, até 25/02.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
bom-2012-letivo-para-todos.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 1 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Bom 2012 letivo para todos!!!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

É muito bom ter vocês de volta, estávamos com saudades.
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Que tenhamos um ano produtivo, criativo, com paz, harmonia e todas as coisas 
boas.

Bem-vindos PROFESSORES!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
brasil-tem-38-milhoes-de-criancas-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 7 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Brasil tem 3,8 milhões de crianças e jovens fora da escola

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://oglobo.globo.com/
Brasil tem 3,8 milhões de crianças e jovens fora da escola: SÃO PAULO - O atraso
escolar, causado principalmente pelo ingresso tardio no colégio, pela repetência
e pelo abandono, é um problema que persiste no país e, segundo a ONG Todos Pela 
Educação, pode fazer com que o Brasil não atinja as metas de conclusão dos 
ensinos fundamental e médio, até 2022. A conclusão, que faz parte do relatório 
"De Olho nas Metas 2011", divulgado nesta terça-feira, não é a única que 
preocupa educadores. Segundo a entidade, 3,8 milhões de indivíduos de 4 a 17 
anos ainda estão fora da escola. Baseado no censo de 2010, o estudo mostra que 
este número representa 8,5% da população nesta faixa etária. São Paulo é o 
estado com mais crianças e jovens a incluir no sistema de ensino: 607 mil. Na 
sequência estão Minas Gerais (363.981 crianças e jovens fora da escola) e Bahia 
(277.690).

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
caminhada-contra-dengue-03022012.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 3 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Caminhada contra Dengue - 03/02/2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://smsdcrj-academiacarioca-cmsfb.blogspot.com/
Caminhada contra Dengue - 03/02/2012: [FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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[FOTO]
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
campanha-do-ministerio-da-saude-crack-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 24 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CAMPANHA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE  - CRACK É POSSÍVEL VENCER

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
campus-party-comeca-hoje-sua-maratona.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 7 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Campus Party começa hoje sua maratona tecnológica

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Campus Party começa hoje sua maratona tecnológica: A Campus Party conta com uma 
vasta programação entre debates, oficinas e atividades de inclusão digital, 
distribuídas em dois espaços expositivos. Além da programação dividida em quatro
eixos temáticos - Ciência, Entretenimento Digital, Cultura Digital e Inovação -,
o visitante conta também com os espaços das Ações Especiais, como o Educaparty, 
voltado à educação e tecnologia, ou o Campus Verde, dedicado às novas idéias 
relacionadas às causas sócio-ambientais.

[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
capacitacao-educopedia-2012.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 1 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Capacitação Educopédia 2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://educopedia2010.blogspot.com/
Capacitação Educopédia 2012: Tendo em vista a aproximação da Semana de 
Capacitação da rede municipal do Rio de Janeiro, que acontecerá entre os dias 6 
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e 10 de fevereiro, vimos, por meio deste, apresentar as orientações para 
participação e inscrição nas ações do Programa Educopédia, para o referido 
período. Oficina Educopédia:As oficinas, para explorar a plataforma Educopédia, 
serão dinamizadas pela empresa parceira MSTech, nos polos abaixo e nos seguintes
horários:8h às 12h e 13h às 17h (4 h)E.M Tia Ciata - Av. Pres. Vargas S/N. - 
Praça OnzeE.M Sarmiento - Rua Vinte Quatro De Maio 931 - Engenho NovoCIEP 
Gregório Bezerra - Rua Plínio De Oliveira, S/Nº - PenhaE,M Albert Sabin - Pça. 
Paulo Setubal, 27 - Vila da PenhaGEC Nicarágua - Av. Santa Cruz 1.015 - 
RealengoE.M André Vidal de Negreiros - Rua Felipe Cardoso 750 - Santa CruzAs 
inscrições serão online, através do endereço http://bit.ly/capacitaeducopedia , 
até o número de vagas oferecidas, por polo e horário, nos dias 1 a 3 de 
fevereiro. O professor poderá escolher livremente o pólo no qual participará da 
oficina.A listagem com os inscritos será divulgada no portal Rioeduca, dia 6 de 
fevereiro. Caso o número de inscritos ultrapasse o de vagas oferecidas no 
horário, os professores excedentes, havendo vagas, serão automaticamente 
transferidos para o dia subsequente.Leia o Informativo na íntegraFAÇA A SUA 
INSCRIÇÃO AGORA!
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Capacitação Professores de Artes Visuais (registros)

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Bem bacana!!
http://conexaodasartes-sme-rj.blogspot.com/
Capacitação Professores de Artes Visuais (registros): [FOTO]
Cortesia: catálogo para os professores de artes visuaisSECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO PROJETOS 2012 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES[FOTO]
Jurema Holperin conversando com professores da redeNos dias 07, 08, 09 de 
fevereiro de 2012, professores das três linguagens artísticas oferecidas pela 
rede pública de ensino da Cidade do Rio de Janeiro, Artes Visuais, Artes Cênicas
e Música, estiveram presentes aos encontros de Capacitação (ou formação 
continuada ou aperfeiçoamento profissional, como queiram...) no Centro de 
Convenções SulAmérica, perfazendo uma carga horária de 12 horas.Vou postar aqui 
meus registros dos três encontros, dos quais participei, de Artes Visuais, a 
linguagem que leciono.CICLOS DE PALESTRAS PARA PROFESSORES DE ARTES 
VISUAIS[FOTO]
[FOTO]
Coffee break no início dos encontros, às 7h e 30PRIMEIRO DIA - ARTES VISUAIS 
(07/02/12)[FOTO]
RETROSPECTIVA E PERSPECTIVASO primeiro dia da Capacitação de Artes Visuais foi 
para apresentar as ações já realizadas pela Coordenadoria Técnica da SME-RJ e as
ações planejadas para o ano de 2012. Foi também um momento de trocas entre os 
professores de artes, de colocações de pensamento, de solicitações e 
reivindicações. Professora Bete (de Artes Cênicas), substituindo a colega 
Jacqueline Mac-Dowell (de licença médica no momento), professora responsável 
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pela linguagem das Artes Visuais na Coordenadoria Técnica Pedagógica da SME-RJ, 
foi a mediadora do encontro, apresentando as propostas e ações. Professora Xênia
(Arte na Educação Infantil) ficou no suporte tecnológico. As professoras Érika, 
Marynet e Elisabete falaram sobre a proposta da peça teatral "Viva Suassuna" 
(concepção, pesquisa, cenário, figurino, dramaturgia etc.), que conectou 
professores das diversas linguagens artísticas (cliquem nos títulos: "Palavras 
sobre 'Viva Suassuna'"; "Estréia da peça 'Viva Suassuna'". Eu, profª Imaculada 
Conceição, falei sobre o Blog Conexão das Artes SME-RJ e sobre o Projeto Piloto 
de Alunos Monitores na ArtRio 2011 (a Primeira Feira Internacional de Arte 
Contemporânea do Rio de Janeiro), concebido e liderado pela professora 
Jacqueline Mac-Dowell (para saber mais, cliquem na tagArtRio).Professor Luciano 
(Música) compartilhou com o grupo as sugestões dos professores de artes musicais
concernentes às questões mais polêmicas do dia.Na conclusão do encontro, os 
professores formaram grupos por CREs para traçarem propostas a serem 
encaminhadas à SME-RJ.[FOTO]
Profª Bete, mediadora do encontro[FOTO]
Do primeiro plano para o último, professoras: Érika, Marynet e Elisabete (relato
da experiência com a peça "Viva Suassuna")[FOTO]
Profª Bete e professores de artes visuais da rede[FOTO]
Profª Xênia, na assessoria tecnológica[FOTO]
Professora Bete (Teatro) e professor Luciano (Música): compartilhandoSEGUNDO DIA
- ARTES VISUAIS (08/02/12)[FOTO]
EDUCATIVO FUNDAÇÃO BIENALENCONTRO DE ARTE CONTEMPORÂNEA SOBRE A 30ª BIENAL DE 
SÃO PAULONo segundo dia de Capacitação, recebemos o Educativo da Bienal de Artes
de São Paulo. A mediação pela SME-RJ foi da profª Xênia.  Os educadores Carlos 
Barmak e Valéria palestraram sobre as propostas do setor educativo, nos 
apresentaram uma breve história da Bienal Internacional de São Paulo e a 
concepção da 30ª Bienal.Carlos Barmak iniciou apresentando o conceito "educação 
é relação", daí conectando com um conceito de arte: "arte é relação". A 
educação, assim como a arte, se dá na interação com as pessoas. A arte e a 
educação tem uma potência de nos colocar perante o que é importante para nós, o 
sentido, o que nos toca, o que nos emociona, o que nos faz pensar...Em seguida, 
colocou uma questão para os professores pensarem, refletirem e (com)partilharem:
"Por que guardar?" Afinal, um museu habitualmente guarda arte (ou seus 
vestígios); nós, cidadãos comuns, guardamos fotos e demais objetos caros aos 
nossos afetos e lembranças, bugingangas, quinquilharias e diversos registros 
sonoros, fílmicos, escritos, digitais... - etc.etc.etc. Guardamos os nossos 
mortos... Múltiplas colocações surgiram no grupo dos professores presentes...Na 
sequência, conhecemos alguns dos artistas contemporâneos (e suas obras), que 
estarão na 30ª Bienal Internacional de Arte de São Paulo. Assistimos ainda (em 
vídeo) às palavras de Luiz Pérez-Orama, curador da 30ª Bienal, que acontecerá de
setembro a dezembro de 2012, com o tema: A Iminência das Poéticas.Para saber 
mais, visitem o site da Fundação Bienal (cliquem aqui). Visitem também nossa 
postagem "Formação de Professores: Fundação Bienal de São Paulo e MAM-RJ 
(19/03/2011)".[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
No telão, as propostas do Educativo e a História da Bienal[FOTO]
Fundamentos teóricos/pedagógicos do Educativo Bienal[FOTO]
Os professores de artes visuais da rede lotaram a platéia [FOTO]
[FOTO]
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No telão, artistas que estarão na 30ª Bienal e suas obras[FOTO]
[FOTO]
Luiz Pérez-Orama, o curador da 30ª Bienal de SP[FOTO]
No telão, artistas que estarão na 30ª Bienal e suas obras[FOTO]
Professores: Xênia (SME-RJ), Carlos e Valéria (Fundação Bienal)[FOTO]
Momento de descontração para registros do eventoTERCEIRO DIA - ARTES VISUAIS 
(09/02/12)[FOTO]
Profª Xênia e a palestrante Virgínia KastrupSEMINÁRIO COM VIRGÍNIA KASTRUP:ARTE 
E PESQUISANo terceiro e último dia da Semana de Capacitação de 2012 em Artes 
Visuais, a pesquisadora Virgínia Kastrup palestrou sobre "A aprendizagem da 
atenção na cognição inventiva" e apresentou-nos suas experiências na educação de
pessoas com deficiência visual. A mediação foi feita pelas professoras Bete e 
Xênia. O professor Bruno Bentolila auxiliou na assessoria tecnológica.[FOTO]
[FOTO]
livros de Virgínia Kastrup [FOTO]
Professor Bruno Bentolila, na assessoria tecnológica [FOTO]
Imagens, texto e postagem: Imaculada Conceição Manhães Marins

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
carnaval-2012-em-construcao.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 15 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Carnaval 2012 - em construção

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://smsdcrj-academiacarioca-cmsfb.blogspot.com/
Carnaval 2012 - em construção: [FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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Carnaval! Dia de alegria!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://emvirgiliomonteiro.blogspot.com/
Carnaval! Dia de alegria!: Nossa festa de carnaval foi realizada com todos os 
alunos com muita alegria e disposição!Todas as professoras participaram, 
decoraram, e animaram a grande festa com os alunos!Confira as fotos![FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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CARNAVALEANDO NA CRECHE
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Ai que lindo!!!!
http://zilkacreche.blogspot.com/
CARNAVALEANDO NA CRECHE: Na sexta-feira que precede a semana do carnaval, as 
crianças vestiram fantasias e brincaram ao som de marchinhas carnavalescas. As 
mamães mandaram as fantasias e a criançada animada se divertiu. Bailarinas, 
Coelhinhas, Havaianas, Gatinhos,...Vejam:[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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[FOTO]
[FOTO]
Olha o Natan fantasiado... Que gatinho lindo!!
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Casos de dengue diminuíram 80% em janeiro de 2012 na Paraíba

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://g1.globo.com/
A informação funciona.
Casos de dengue diminuíram 80% em janeiro de 2012 na Paraíba: Diminuição foi em 
relação ao mês de janeiro do ano passado.
Até o último dia de janeiro, não foi registrada nenhuma morte pela doença.
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Celular na Educação - EDUCAPARTY

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://programajornaleeducacao.blogspot.com/
Celular na Educação: [FOTO]
Dia 9 de fevereiro a EducaParty também teve como debate "Celular na Educação", 
no Cubo de Conteúdo, na CampusParty, Parque Anhembi, São Paulo. Os debatedores 
foram José Luis Poli (idealizador do programa PALMA, Programa de Alfabetização 
na Língua Materna), Ghisleine Trigo Silveira (Projeto Escola com celular, 
parceria da Fundação Vanzolini com escolas municipais da cidade de São Vicente -
SP), Luciano Maia Lemos (gerente de Soluções para Educação e Inclusão Digital do
CPqD - Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações) e Rocio del 
Campo (executiva responsável por América Latina da La-Mark, empresa que criou o 
Kantoo, projeto que desenvolve um serviço de aulas de inglês e espanhol pelo 
celular). A mediadora foi Mílada Gonçalves (gerente de Educação, Cultura e 
Juventude da Fundação Telefônica).Com o Cubo de Conteúdos lotado, José Luiz deu 
início apresentando o programa Palma, feito para celular, que ensina noções 
básicas em língua portuguesa, matemática, ciências. Os alunos aprendem também 
através de exercícios e até jogos. Ele disse que escolheu o celular como 
plataforma, pois é muito acessível, todo mundo gosta e logo aprende a mexer - 
são 6 bilhões de celulares no mundo!Na mesma linha, Luciano disse que ele e seu 
grupo do CPqD acreditam que as tecnologias existentes e as que desenvolvem lá 

Página 173



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
podem contribuir muito com o processo de ensino-aprendizagem. "Já fizemos 
experiências com professores e alunos. Estamos num projeto grande agora, para 
distribuição e gerenciamento de conteúdos para educação. A ideia é facilitar o 
uso desses conteúdos pelos professores, e também para serem compartilhados, tudo
através do celular. A intenção também é que ele seja um instrumento de 
autoria."Rocio contou que a empresa em que atua entrou na aventura do e-learning
pelo celular, pois viram que ele poderia ser um professor de bolso. O fato das 
pessoas terem uma relação emoconal com o celular, estarem com ele o dia todo, 
olharem a sua tela várias vezes ao dia, faz muita diferença. Segundo ela, o 
Brasil tem grande potencial na área, pois é o quarto país em crescimento de 
e-learning.Já Ghisleine contou sua experiência no ensino público com o projeto 
Escola com Celular. Foram, no início, 2.200 alunos e 142 professores envolvidos.
"A ideia era tirar o celular da clandestinidade, pois há portarias e leis que 
banem o aparelho da escola. Não conseguem vê-lo como ferramenta de ensino." O 
tema trabalhado foi resíduos e coleta seletiva e os alunos ajudaram muito 
levantando e registrando as formas, corretas e incorretas, de descarte de lixo 
na cidade. Tudo foi compartilhado no site e rede social do projeto.A mediadora, 
Mílada, observou que as apresentações mostraram as muitas possibilidade de 
ensino e aprendizagem pelo celular, para produzir conteúdos, para levar o alunos
para fora da escola, como ferramenta de aprendizagem autônoma, para complementar
o ensino e muito mais.Fonte: EducaRede/ Foto: RicardoLisboa
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CINEMA NA LONA TERRA
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FONTE: EDUCADÃO
Nos dias 11, 14 e 16 de março, a Lona Cultural Terra apresenta a I Mostra Cine 
Carioquinha, que reúne 10 filmes infanto juvenis internacionais, dublados.
As sessões são gratuitas e acontecem em quatro horários: 14h, 16h, 18h e 19h.
A Lona Cultural Terra fica na Rua Marcos de Macedo s/nº, em Guadalupe.
Informações pelo telefone: 3018-4203.
Solicitamos a divulgação da I Mostra Cine Carioquinha junto às escolas 
localizadas nos bairros próximos à Lona Cultural Terra.
Em anexo, arquivo com a programação completa da Mostra Cine Carioquinha na Lona,
inclusive, com a sinopse dos filmes e indicação de faixa etária.
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Cinema nacional em pdf: baixe 20 livros gratuitamente

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Cinema nacional em pdf: baixe 20 livros gratuitamente: [FOTO]
Procurando mais títulos para a sua biblioteca digital? Arrume mais 20 lugares na
sua estante. O portal Universia Brasil disponibilizou  livros sobre cinema 
nacional, gratuitamente e em pdf. Criada pela  Imprensa Nacional, a coleção traz
biografias de cineastas e roteiros de  filmes.
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Circular E/SUBE/ nº 04 /2012
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Fonte: Blog do EducAdão

Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2012.

Assunto: Capacitação de Professores de Língua Inglesa.

Sra. Coordenadora de E/SUBE/CRE

Sr.(a) Gerente da E/SUBE/CRE/GED

Sr.(a) Gerente de E/SUBG/CRE/GRH

Sr.(a) Diretor(a) de Unidade Escolar

Informamos que a capacitação para todos os professores regentes de Língua 
Inglesa a ser ministrada pela Cultura Inglesa será organizada em três 
modalidades, de acordo com as especificações abaixo:

Treinamento Inicial - dia 07, 09 e 10 de fevereiro - carga horária de 12 horas 
para professores novos de 1º ao 7º anos que tomaram posse a partir de setembro 
de 2011 e/ou não participaram de nenhuma capacitação anterior.

Revitalização de professores do 1º ao 5º anos (Zip from Zog) - dia 06 de 
fevereiro - carga horária de 4 horas para professores antigos do 1º ao 5º anos 
que tomaram posse até agosto de 2011 e já participaram de capacitação anterior.

Revitalização de professores do 6º e 7º anos (Interaction ED) - dia 08 de 
fevereiro - carga horária de 12 horas para professores de 6º e 7º anos que 
tomaram posse até agosto de 2011 e já participaram de capacitação anterior.

2. Os professores deverão participar dos encontros no turno da manhã ou da tarde
de acordo com seu horário de trabalho. O turno da manhã corresponde ao o horário
das 8h às12h e o da tarde das 13h às17h.

3. Os professores que atuam em turmas de 1º ao 5º anos e também no 6º e 7º anos 
deverão participar dos dois momentos de revitalização.
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4. A direção de cada Unidade Escolar deverá informar ao E/CRE/GRH os nomes e 
horários de participação dos professores para cada modalidade de capacitação.

5. As inscrições devem atender, obrigatoriamente, à distribuição dos professores
nos horários da manhã e da tarde, conforme o horário de trabalho dos mesmos, 
para atender a capacidade dos locais.

6. Os professores participarão dos encontros de acordo com as datas e locais 
previstos para sua E/CRE nos quadros abaixo:

Quadros de datas, horários e locais de cada modalidade:

TREINAMENTO INICIAL - 07, 09 e 10 de fevereiro

CRE LOCAL ENDEREÇO Horário

1ª / 2ª FILIAL DA CULTURA INGLESA

BOTAFOGO Rua São Clemente 258 - Térreo Botafogo manhã - 8h às12h

tarde - 13h às17h

3ª / 5ª FILIAL DA CULTURA INGLESA

MÉIER Rua Pedro de Carvalho, 61

Méier manhã - 8h às12h

tarde - 13h às17h

7ª / 10ª FILIAL DA CULTURA INGLESA

BARRA Av. das Américas, 3.443 - Bl 2 - lj 101

Barra da Tijuca manhã - 8h às12h

tarde - 13h às17h

8ª / 9ª FILIAL DA CULTURA INGLESA

MADUREIRA Rua Carolina Machado, 684 Madureira manhã - 8h às12h

tarde - 13h às17h

4ª FILIAL DA CULTURA INGLESA

TIJUCA Rua Almirante Cochrane, 23

Tijuca manhã - 8h às12h
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tarde - 13h às17h

6ª FILIAL DA CULTURA INGLESA

VILA VALQUEIRE Rua Cairuçu, 375

Vila Valqueire manhã - 8h às12h

tarde - 13h às17h

REVITALIZAÇÃO DE PROFESSORES DO 1º AO 5º ANOS

06 de FEVEREIRO

CRE LOCAL ENDEREÇO TURNO

1ª / 2ª FILIAL DA CULTURA INGLESA

BOTAFOGO Rua São Clemente, 258 Térreo - Botafogo manhã - 8h às12h

tarde - 13h às17h

4ª FILIAL DA CULTURA INGLESA

MÉIER Rua Pedro de Carvalho, 61

Méier manhã - 8h às12h

tarde - 13h às17h

3ª FILIAL DA CULTURA INGLESA

VILA DA PENHA Praça Aquidauana, 4

Vila da Penha manhã - 8h às12h

tarde - 13h às17h

5ª FILIAL DA CULTURA INGLESA

MADUREIRA Rua Carolina Machado 684

Madureira manhã - 8h às12h

tarde - 13h às17h

6ª FILIAL DA CULTURA INGLESA

VILA VALQUEIRE Rua Cairuçu, 375

Vila Valqueire manhã - 8h às12h
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tarde - 13h às17h

7ª FILIAL DA CULTURA INGLESA

BARRA 1 Av. Érico Veríssimo, 780

Barra da Tijuca manhã - 8h às12h

tarde - 13h às17h

8ª FILIAL DA CULTURA INGLESA

BANGU (Auditório) Rua Francisco Real, 1924

Bangu manhã - 8h às12h

tarde - 13h às17h

FILIAL DA CULTURA INGLESA

BANGU (sala) manhã - 8h às12h

tarde - 13h às17h

9ª FILIAL DA CULTURA INGLESA

CAMPO GRANDE Av Cesário de Melo, 2807

Campo Grande manhã - 8h às12h

tarde - 13h às17h

10ª FILIAL DA CULTURA INGLESA

BARRA Av. das Américas, 3.443 - Bl 2 - lj 101 Barra da Tijuca manhã - 8h às12h

tarde - 13h às17h

REVITALIZAÇÃO DE PROFESSORES DE 6º E 7º ANOS

dia 08 de fevereiro

CRE LOCAL ENDEREÇO TURNO

1ª / 2ª / 3ª FILIAL DA CULTURA INGLESA

BOTAFOGO Rua São Clemente 258 Térreo - Botafogo manhã - 8h às12h

tarde - 13h às17h
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5ª / 7ª FILIAL DA CULTURA INGLESA

MADUREIRA Rua Carolina Machado 684 - Madureira manhã - 8h às12h

tarde - 13h às17h

4ª / 6ª FILIAL DA CULTURA INGLESA

MÉIER Rua Pedro de Carvalho, 61

Méier manhã - 8h às12h

tarde - 13h às17h

8ª FILIAL DA CULTURA INGLESA

BANGU Rua Francisco Real, 1924

Bangu manhã - 8h às12h

tarde - 13h às17h

9ª / 10ª FILIAL DA CULTURA INGLESA

CAMPO GRANDE Av. Cesário de Melo 2807

Campo Grande manhã - 8h às12h

tarde - 13h às17h

Atenciosamente,

Regina Helena Diniz Bomeny

Subsecretária de Ensino

70/198750-2
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Circular E/SUBE/CED n 06 Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2012.
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Assunto: Horário de atendimento nas Creches e Espaços de Desenvolvimento 
Infantil

Senhora Coordenadora de E/SUBE/CRE

Senhor(a) Gerente da E/SUBE/CRE/GED

Senhor(a) Diretor(a) de Espaço de Desenvolvimento Infantil

Senhor(a) Diretor(a) de Creche

Com a perspectiva de aprimorar o trabalho educacional com as crianças de 6 meses
a 3 anos e 11 meses matriculadas nas creches, a SME busca criar condições cada 
vez mais favoráveis a fim de atender às especificidades das crianças pequenas e 
suas famílias, nessa importante fase da vida do ser humano.

2. Com o objetivo de padronizar os horários de funcionamento das instituições, 
fica estabelecido que o horário de atendimento às crianças nas Creches 
Municipais e Espaços de Desenvolvimento Infantil será de 7h30 às 17h30.

3. Dessa forma, a adequação do horário de entrada e saída das crianças nas 
creches, como já acontece no modelo de atendimento EDI, torna-se uma prioridade.

4. Possibilitando que as famílias possam adequar seus horários à vivência das 
crianças na creche, o horário de 7h30 às 17h30 poderá ser, diariamente, 
flexibilizado, em todos os grupamentos. Assim sendo, a entrada das crianças 
poderá ocorrer entre 7h30 e 9h e a saída a partir das 17h.

5. Ressaltamos que, para as famílias que optarem pela entrada após 8h, as 
crianças não participarão do desjejum.

6. Estas orientações deverão ser amplamente divulgadas para toda a comunidade 
educativa - profissionais e famílias, possibilitando aos profissionais a 
adequação do planejamento cotidiano e aos responsáveis, a clareza sobre as 
informações contidas neste documento.
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<POSTAGEM>
clipping-agentes-entram-em-imoveis.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 7 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Clipping: AGENTES ENTRAM EM IMÓVEIS ABANDONADOS PARA COMBATER FOCOS DA DENGUE
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://cvasrio.blogspot.com/
Clipping: AGENTES ENTRAM EM IMÓVEIS ABANDONADOS PARA COMBATER FOCOS DA DENGUE: 
Dois imóveis fechados, localizados no bairro do Cachambi, na zona norte da 
cidade, foram visitados hoje (4) pelas equipes da Secretaria Municipal de Saúde 
e Defesa Civil a fim de combater focos doAedes aegypti, mosquito transmissor da 
dengue.Como os proprietários foram notificados sobre a vistoria, mas não se 
manifestaram, os agentes tiveram que lançar mão de um decreto municipal de 2009 
para poder entrar nos imóveis sem a autorização dos proprietários.No primeira 
casa, os agentes de vigilância encontraram apenas um depósito com água, mas sem 
focos do mosquito da dengue. Além da vistoria, as equipes da secretaria 
aplicaram inseticida na área externa da residência.Depois, os agentes 
vistoriaram um terreno abandonado. No local também não foi encontrado focos ou 
larvas do Aedes aegypti.Disponível em: 
http://www.jb.com.br/rio/noticias/2012/02/04/agentes-entram-em-imoveis-abandonad
os-para-combater-focos-da-dengue/.Acesso em: 05 fev. 2012

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
clipping-servidores-municipais-do-rio.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 1 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Clipping: SERVIDORES MUNICIPAIS DO RIO VÃO RECEBER GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO EM
9 DE MARÇO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://drauziovarella.com.br/
Clipping: SERVIDORES MUNICIPAIS DO RIO VÃO RECEBER GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO EM
9 DE MARÇO:  clique aqui e veja o vídeoA gratificação do acordo de metas da 
Prefeitura do Rio referente ao segundo semestre de 2011 vai sair mais cedo para 
os servidores que atingiram os objetivos. Geralmente, o dinheiro sai em julho, 
mas, este ano, os cerca de 40 mil funcionários públicos que alcançaram os 
resultados terão o dinheiro depositado nas suas contas no dia 9 de março.- 
Resolvemos antecipar (o pagamento) para não termos problemas com a legislação 
eleitoral (que proíbe gastos adicionais com servidores no último semestre do 
mandato) - disse o secretário-chefe da Casa Civil, Pedro Paulo Carvalho 
Teixeira.O decreto do prefeito Eduardo Paes que oficializa as regras do 
pagamento será publicado nesta terça-feira, no Diário Oficial do Município. O 
secretário fez o anúncio em seu perfil no Twitter, no fim na noite desta 
segunda-feira, após sair de uma reunião em que Paes assinou a determinação.O 
valor da gratificação varia entre meio e dois salários que o servidor recebe. Na
avaliação de Pedro Paulo, o sistema de resultados veio para ficar.- Passamos 
todo o ano de 2011 discutindo as metas. A diferença entre o primeiro ano do 
sistema e o ano passado foi enorme. Agora, os próprios secretários participam 
das reuniões sobre o acordo de resultados. O servidor municipal aprendeu a 
trabalhar com metas, o sistema entrou definitivamente na cultura do 
funcionalismo - analisou o secretário, que destacou o desempenho da Secretaria 
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Especial da Ordem Pública, que atingiu os objetivos de aumentar o efetivo de 
guardas municipais e de instalar Unidades de Ordem Pública.Disponível 
em:http://extra.globo.com/emprego/servidor-publico/servidores-municipais-do-rio-
vao-receber-gratificacao-de-desempenho-em-9-de-marco-3798162.html. Acesso em 31 
jan. 2012
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<POSTAGEM>
colecao-os-pensadores-digital-baixe.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 27 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Coleção Os Pensadores digital: baixe livros de 20 autores

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://portal.aprendiz.uol.com.br/

Coleção Os Pensadores digital: baixe livros de 20 autores: [FOTO]
Coleção Os Pensadores
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com-tecnologia-uma-crianca-aprende-e.html
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<TÍTULO DA POSTAGEM>
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Com tecnologia, uma criança aprende e ensina as outras

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.blogeducacao.org.br/
Com tecnologia, uma criança aprende e ensina as outras
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<POSTAGEM>
coma-um-pouco-de-tudo-e-de-tudo-um.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 29 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Coma um pouco de tudo e de tudo um pouco, por Ana Maria G. S. Simões

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://emedix.uol.com.br/
Coma um pouco de tudo e de tudo um pouco, por Ana Maria G. S. Simões
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<POSTAGEM>
como-estudar-iii.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 1 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Como estudar? (III)

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.vithais.com.br/
Como estudar? (III): [FOTO]

Adicione as suas estratégias de estudo também as orientações abaixo:
a) BUSQUE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - A maioria dos alunos se acomoda com as 
informações trazidas em aula por seus professores. Busque mais dados. Vá além 
daquilo que é oferecido em aula. Peça aos professores indicações de leitura, 
sites, filmes, músicas e outros recursos que possam lhe ajudar a compreender 
melhor os conteúdos ensinados.
b) PESQUISANDO NA INTERNET - A Internet pode ser uma ótima ferramenta de estudos
e pesquisa, mas é preciso utilizar com critério. Se for usar a web peça aos 
professores algumas sugestões de sites a serem visitados. Se pesquisar em 
buscadores, como o Google, não se atenha aos primeiros resultados, vá além 
deles, procurando outras páginas que podem ser melhores. Observe sempre quem é 
responsável pelos textos pesquisados. Textos de boa qualidade têm identificação 
de autoria e alguma instituição responsável, como uma universidade, órgão 
governamental, revista, jornal, ONG... A linguagem utilizada também é um bom 
critério para avaliar a qualidade dos materiais pesquisados. Busque sites que 
utilizam a língua dentro da norma culta da língua, cujos textos tenham 
coerência, lógica, bom vocabulário...
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c) LEIA E PESQUISE EM JORNAIS E REVISTAS - Ler jornais e revistas regularmente 
mantêm o estudante atualizado e permitem que ele seja capaz de associar ideias e
temas trabalhados em aula com os artigos por ele lidos. Estas matérias 
jornalísticas podem inclusive auxiliar na resolução de tarefas e trabalhos.
d) APRENDA COM OS FILMES - Os filmes e documentários são ótimos recursos para 
aprender. Seu uso, associado ao prazer e alegria que trazem ao usuário, é lúdico
e bastante útil, em especial se levarmos em conta que a nova geração gosta muito
de recursos audiovisuais. Por vezes os professores utilizam estes recursos em 
aula. Nestes casos é preciso assistir com atenção a detalhes, buscando 
informações recomendadas pelos professores, associando aos temas trabalhados em 
aula, realizando anotações sobre o que é mais importante. Outra alternativa é 
pedir recomendações de filmes aos professores ou pesquisar em sites 
especializados para descobrir produções que possam servir de referência e 
aprofundamento. Especial atenção a faixa etária indicada para cada filme. Não 
assista filmes que sejam inadequados para sua idade. Outra recomendação 
importante: Não utilize filmes piratas!.
Por João Luís de Almeida Machado

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
como-estudar-iv.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 2 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Como estudar? (IV)

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.vithais.com.br/
Como estudar? (IV): [FOTO]

Organize-se em seus estudos com estas orientações a mais que disponibilizamos:
a) REALIZE E INCENTIVE A LEITURA - A leitura é uma excelente ferramenta para que
o aluno ganhe argumentos para escrever ou se expressar oralmente, melhorar seu 
vocabulário, estar preparado para falar dos temas da atualidade... A escola 
realiza programações de leitura em diferentes disciplinas, com títulos 
escolhidos de acordo com temas de interesse para cada ano escolar e adequados a 
cada faixa etária. Além destas leituras é importante que em casa as famílias 
motivem seus filhos a leitura, tanto de livros quanto de revistas ou jornais. 
Para tanto, motive-os a buscar leituras que sejam de seu interesse, como por 
exemplo a seção de esportes, cinema ou mesmo os quadrinhos dos jornais. No caso 
dos livros, há coleções e livros que tem causado entre as crianças e 
adolescentes um grande interesse, se seu filho demonstrar interesse, providencie
para ele exemplares, isto irá motivá-lo. O exemplo da família é importantíssimo 
e, no caso da leitura, reforça a ideia de que ler é prazer, cultura e 
crescimento.
b) ESTUDAR NA VÉSPERA DAS PROVAS - O estudo antes das provas é também parte da 
preparação dos alunos. Não se pode deixar tudo para a última hora e, por isso, o
melhor é ir se preparando desde o primeiro dia de aula, participando ativamente 
das aulas, realizando os exercícios e atividades propostas, fazendo os trabalhos
e tarefas. O estudo na véspera das avaliações, quando isso acontece, é revisão, 
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reforço, servindo também para tirar dúvidas, refazer exercícios. Se a 
programação de estudos tiver sido realizada de forma a prever pelo menos meia 
hora de estudos e resolução de tarefas por dia, na véspera da avaliação o que se
deve fazer é a leitura atenta, o refazer ou reescrever exercícios e fórmulas, o 
retorno a informações e raciocínios mais elaborados e recorrentes e, durante 
aulas de véspera, apresentar eventuais dúvidas para os professores.
c) ESTUDAR EM GRUPO - O estudo em grupos é estimulado e de grande importância 
para que os alunos socializem ideias, dúvidas e, em especial, que aprendam a 
trabalhar com os outros. Quando forem agendados ou pedidos trabalhos e tarefas 
ou recomendado que os alunos se reúnam para estudar, é preciso que os grupos se 
organizem quanto ao tempo disponível, as atividades a serem realizadas, a 
divisão de funções e, no final, a compreensão do todo produzido. Como 
normalmente os alunos dividem as funções e acabam se encarregando cada um de uma
parte destes trabalhos ou estudos, fica sempre um vácuo em sua compreensão da 
totalidade do que está sendo estudado. Por isso mesmo, o ideal é que quando 
estes trabalhos ou estudos sejam finalizados o grupo se preocupe em dividir, 
discutir, debater, rever as ideias no todo.
Por João Luís de Almeida Machado
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<POSTAGEM>
como-estudar-v.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 3 de fevereiro de 2012
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Como estudar? (V)

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.vithais.com.br/
Como estudar? (V): [FOTO]

Ler é um dos mais importantes elementos do estudo. Veja a seguir algumas 
orientações que podem facilitar e tornar mais agradável a leitura:
a) VOCÊ SABE DE ONDE VEM A PALAVRA TEXTO? - É uma palavra latina que significa 
tecido. E o sentido de um texto é semelhante ao de um tecido, pois é resultado 
de uma confecção, ou seja, uma junção de linhas, no caso do texto, de palavras, 
para a construção de um sentido, uma ideia a ser transmitida, passada adiante 
por quem escreve aquelas linhas. Com bem explica o professor Celso Antunes, O 
texto é um tecido de palavras que formam frases, frases que se entrelaçam em 
ideias.
b) CONVERSE COM O AUTOR - Leia os textos que tiver pela frente como se estivesse
conversando com o autor, trocando ideias, dialogando. Ao fazer isso, pare com 
atenção para pensar a respeito das ideias mais importantes trazidas pelo autor 
através de sua produção e posicione-se quanto a elas, como se estivesse, de 
fato, na presença do escritor.
c) BUSQUE AS IDEIAS PRINCIPAIS DO TEXTO - Um texto compõe-se de ideias e, entre 
elas, há sempre uma principal. Busque esta proposição principal. Como fazer 
isso? Ao analisar o texto você irá perceber que esta ideia mais destacada irá 
aparecer de forma explícita ou às vezes implícita em seus vários parágrafos. As 
outras ideias que aparecem são normalmente pontos de apoio para esta referência 
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maior, auxiliando sua compreensão e/ou ampliando a discussão.
d) RELACIONE O TEXTO COM OUTROS MATERIAIS - Traçar relações entre o texto lido e
outros materiais, em especial com outros artigos, ajuda a consolidar, a firmar 
as ideias. Por exemplo: Você leu um texto em que o autor fala sobre a digestão 
dos alimentos para sua aula de ciências. Já havia lido materiais sobre 
alimentação em revistas como a Superinteressante ou as semanais de informação, 
como Época ou Veja. Utilize estes conhecimentos suplementares para melhorar a 
sua argumentação e o debate. Esta orientação também pode ser utilizada em 
relação a filmes, músicas, obras de arte, dados extraídos da internet...
e) FAÇA UM RESUMO DO TEXTO AO FINAL DA LEITURA - Ao fazer isto, você estará 
colocando no papel a sua compreensão do que foi lido e, ao mesmo tempo, fixando 
as ideias principais ali presentes. Escreva procurando recriar o texto, com suas
palavras, de forma a traduzi-lo, a torná-lo mais acessível a sua compreensão, 
interpretação e estudo.
Por João Luís de Almeida Machado
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confira-algumas-faculdades-que-ainda.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 3 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Confira algumas faculdades que ainda estão com processo seletivo aberto

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://oglobo.globo.com/
Confira algumas faculdades que ainda estão com processo seletivo aberto: RIO - 
As listas de primeira e segunda chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 
2011 já foram divulgadas. Mas quem não conseguiu uma vaga em uma universidade 
pública pode recorrer a algumas instituições particulares. Fizemos um 
levantamento das universidades privadas cariocas que tiveram uma boa nota no 
Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) 2010 e ainda estão com os 
processos seletivos abertos para o primeiro semestre de 2012. Entre os meios de 
admissão estão provas complementares, vestibulares agendados - em que o 
estudante opta pela data de realização da prova - e algumas utilizam as notas do
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
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construcao-de-passarela-em-guadalupe.html
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Construção de passarela em Guadalupe fecha trechos da Avenida Brasil

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.rio.rj.gov.br/web/guest/exibeconteudo/-/journal/rss/10136/NOT%C3%8DCI
AS;jsessionid=F62D59D28FB067435CC2AD6CBFB3BF0B.liferay-inst4?refererPlid=15501&_
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15_refererPlid=15501&_15_refererPlid=15501&_15_doAsGroupId=10136&_15_doAsGroupId
=10136
Construção de passarela em Guadalupe fecha trechos da Avenida Brasil: Das 22h às
4h, desta quinta-feira até o dia 16, para facilitar a construção de passarela em
Guadalupe, a Avenida Brasil terá a faixa esquerda da pista central interditada, 
junto ao canteiro divisor, nos sentidos Centro e Campo Grande.
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consulte-o-ideb-detalhado-de-todos-os.html
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sábado, 25 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Consulte o IDEB detalhado de todos os municípios e escolas do Brasil.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Consulte o IDEB detalhado de todos os municípios e escolas do Brasil.
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Consultores debatem a importância do Plano Municipal de Educação como ferramenta
de gestão

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.blogeducacao.org.br/
Consultores debatem a importância do Plano Municipal de Educação como ferramenta
de gestão
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CONVITE PARA A FOLIA DA SAÚDE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://smsdc-cms-flaviocouto.blogspot.com/
CONVITE PARA A FOLIA DA SAÚDE: A CLÍNICA DA FAMÍLIA MARIA DE AZEVEDO E O CMS Drº
FLÁVIO DO COUTO VIEIRA CONVIDA A TODOS PARA ESSA FOLIA!!![FOTO]
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

CONVITE PARA A FOLIA DA SAÚDE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://smsdc-cms-flaviocouto.blogspot.com/
CONVITE PARA A FOLIA DA SAÚDE: NÃO FALTE, VENHA CONOSCO NESSA ALEGRIA!!![FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
convocatoria-para-boas-iniciativas-em.html
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Convocatória para boas iniciativas em intervenções com a Primeira Infância - BID

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://primeirainfancia.org.br/
Convocatória para boas iniciativas em intervenções com a Primeira Infância - 
BID: Convocatória para o Prêmio de melhores inciativas para crianças de 0 a 6  
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) junto con la Fundación ALAS anunció 
el lanzamiento de los premios ALAS - BID, cuyo objetivo es reconocer la 
innovación, Continuar lendo 
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A criança que chupa o dedo

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.pediatriabrasil.com.br/
A criança que chupa o dedo: 
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Crianças asmáticas podem fazer atividades físicas?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://blogdalergia.blogspot.com/
Leiam, bem interessante!!
Crianças asmáticas podem fazer atividades físicas?: [FOTO]
A prática regular de exercício físico reduz sintomas alérgicos em crianças. Mas,
na prática, o que se vê é a limitação das atividades esportivas, em especial nos
portadores de asma (ou bronquite).Estudos recentes chamam a atenção para este 
fato e enfatizam a importância do tratamento adequado da asma, baseado nas 
diretrizes nacionais e internacionais pois a asma bem controlada permite 
atividades normais para crianças asmáticas.O exercício físico exerce efeitos 
positivos nos sistemas cardiovascular, respiratório e muscular, sendo essencial 
para o desenvolvimento infantil, destaca a pesquisa da universidade italiana. E 
enfatiza que no caso de crianças alérgicas o benefício é ainda maior: a 
atividade física regular age beneficamente sobre o sistema imunológico e pode 
reduzir a inflamação alérgica. O condicionamento físico através de exercícios 
reduz o número de crises e melhora a qualidade de vida das crianças 
asmáticas.Mas, atenção para estes fatores:- É importante avaliar as condições do
recinto em que a atividade é realizada para evitar a exposição das crianças a 
alérgenos ambientais.- Pergunte ao alergista se seu filho tem asma por exercício
e, em caso positivo, solicite uma orientação- Fatores como o ar frio, umidade, 
materiais empoeirados, etc. podem provocar sintomas.Da mesma forma, o estudo 
indica que certos materiais usados durante o exercício como esteiras, tapetes, 
devem receber limpeza adequada.- Natação é um esporte apropriado pois fortalece 
a musculatura respiratória. Mas, cada criança deve escolher a modalidade 
esportiva que mais aprecia, sendo algumas mais recomendáveis, como tênis, 
voleibol, futebol, artes marciais e natação.- É recomendado fazer exercícios de 
alongamento e aquecimento gradual antes de iniciar a atividade física.Crianças 
com asma podem praticar esportes, desde que se respeiteo controle da asma e a 
sua preferência.Fonte: Sociedade Latinoamericana de Alergia Asma e Imunologia
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cuidado-com-as-doencas-causadas-pelo.html
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Cuidado com as doenças causadas pelo beijo

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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http://www.blog.saude.gov.br/
Cuidado com as doenças causadas pelo beijo: [FOTO]
Foto: Max Haack / Agência Haack
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

Cuidados com a pele no carnaval vão além do uso de protetor solar

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.blog.saude.gov.br/
Cuidados com a pele no carnaval vão além do uso de protetor solar: [FOTO]
Foto: Holger Spiering/Westend61/Corbis
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cuidados-em-diabetes-uso-de-insulina.html
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CUIDADOS EM DIABETES: USO DE INSULINA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://otics-iraja.blogspot.com/
CUIDADOS EM DIABETES: USO DE INSULINA: Assista aqui ao vídeo Cuidados em 
Diabetes, Uso de Insulina.A insulina é um hormônio fabricado naturalmente por 
algumas células localizadas no pâncreas. Pessoas portadoras de Diabetes que 
necessitam utilizar insulina, o fazem porque seu organismo não a produz ou 
produz em quantidade insuficiente, necessitando de complementação diária.[FOTO]
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curso-de-atualizacao-em-atencao-ao-uso.html
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

Curso de Atualização em Atenção ao uso Prejudicial da Álcool e outras Drogas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://saudementalrj.blogspot.com/
Curso de Atualização em Atenção ao uso Prejudicial da Álcool e outras Drogas: 
[FOTO]
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curso-de-atualizacao.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 29 de fevereiro de 2012
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CURSO DE ATUALIZAÇÃO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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Curso de Especialização Técnica em Saúde Mental - Nivel Médio!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://saudementalrj.blogspot.com/

Curso de Especialização Técnica em Saúde Mental - Nivel Médio!: [FOTO]
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quarta-feira, 8 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Das seis mil creches prometidas por Dilma, nenhuma saiu do papel

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://oglobo.globo.com/
Das seis mil creches prometidas por Dilma, nenhuma saiu do papel: BRASÍLIA - A 
promessa da presidente Dilma Rousseff de construir seis mil creches até 2014 
ainda não saiu do papel e fez acender a luz amarela no Ministério da Educação 
(MEC). Em 13 meses, o governo assinou 1.507 convênios com prefeituras de todo o 
país, mas nenhuma nova unidade entrou em funcionamento. O ministro Aloizio 
Mercadante admitiu nesta terça-feira o risco de que a meta não seja cumprida, se
nada for feito.Ele anunciou que estuda medidas para acelerar o ritmo e disse que
o problema não é falta de dinheiro, mas demora das prefeituras para executar as 
obras:
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decada-da-educomunicacao.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 12 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

A década da educomunicação?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://programajornaleeducacao.blogspot.com/
A década da educomunicação?: Compartilhamos abaixo artigo de Alexandre Le Voci 
Sayad publicado no Portal Aprendiz no dia 7 de fevereiro. Ele é secretário 
executivo da Rede CEP - Rede de Comunicação Educação e Participação, constituída
em 2004, reunindo dez organizações, um centro de pesquisa e dois colaboradores 
que trabalham com Educomunicação.[FOTO]
Em dezembro de 2011, a Universidade de São Paulo (USP) organizou, como já tem 
virado um costume, o III Simpósio Brasileiro de Educomunicação, que reúne 
profissionais e pesquisadores da interface entre a educação e comunicação de 
diversas partes da America Latina. Participei de uma mesa de debates cujo título
chamava a atenção para a década da educomunicação que se fechava (2001/2011), 
que teria começado quando a USP começou a sistematizar esse novo campo, assim 
chamado por eles, e a sociedade civil, em organizações como as que compõem a 
Rede CEP, iniciado a disseminação da prática Brasil afora.Achei simpático o nome
da sessão (A década da educomunicação), mas tentarei aqui levar aqui meu 
pensamento para além disso.Sim, as práticas de em comunicação e educação jamais 
estiveram tão presentes em escolas e comunidades. O último levantamento do MEC 
aponta que cerca de cinco mil instituições adotaram as mídias escolares como 
ação dentro do programa Mais Educação - uma ação que nasceu no bojo da Rede CEP.
Em outro campo, comunidades por todo o país tem re-valorizado o caráter 
educativo intrínseco a seus membros, estruturas e aparelhos, por meio de 
programas que, como o bairro-escola, resgatam a relevância social que a educação
informal e não-formal perderam para o currículo escolar nas últimas décadas.No 

Página 193



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
entanto, olhando atentamente para a história, o papel da universidade no campo 
da educomunicação parece percorrer um caminho contrário ao que exerce 
naturalmente: tem organizado uma prática um tanto quanto mundana e mais antiga 
que o conceito.Na verdade, os acadêmicos têm exercido o papel importante em dar 
contorno a um novo campo e a sistematizar ações que estão ativas muito 
anteriormente a criação desse novo conceito. Ou seja, as práticas (agora 
chamadas educomunicativas) datam da década de cinquenta no Brasil, por meio das 
comunidades eclesiais de base; só em 2001 passaram a freqüentar as salas de aula
nas pós-graduações.Considerá-las existentes a partir de 2001 seria o mesmo que 
passar a acreditar que o graffiti nasceu em meados dos anos oitenta, quando 
algumas galerias de Nova York chamaram seus artistas a expor, levando ao Olimpo 
essa forma de arte. Na verdade, já tinha vinte anos à época.O mais interessante 
no caso não diz respeito ao passado, mas ao futuro. Quem acredita que essa 
década foi a da educomunicação pode não estar preparado para o que há de vir de 
dentro das empresas - essas ainda pouco lembradas como atores importantes dentro
do campo.Se considerarmos o olhar da educomunicação como um comprometimento a 
uma comunicação de qualidade, esse movimento só está nascendo no ambiente 
corporativo. Cada vez mais empresas emprestarão sua credibilidade e marca apenas
para a comunicação que tiver o mínimo de comprometimento com seus processos, 
fruto de uma onda de responsabilidade social corporativa que iniciou-se há mais 
de quinze anos. Está nascendo uma espécie de curadoria de qualidade.Por outro 
lado, o desafio permanente das empresas em aproveitar idéias e talentos de todos
os envolvidos para melhor desenvolver o negócio pode enxergar na educomunicação 
uma ferramenta muito útil na área de sua gestão.Considerando passado e futuro, a
década da educomunicação não foi e nem é; me parece que o conceito está 
começando a se emaranhar na sociedade e as surpresas maiores ainda estão mesmo 
por 
vir.Fonte:http://portal.aprendiz.uol.com.br/2012/02/07/a-decada-da-educomunicaca
o/
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Decoração para o carnaval

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.copyepaste.com/
Decoração para o carnaval: Mesmo não sendo fã da folia carnavalesca deixo 
algumas ideias para você preparar sua casa para a festa. Note que algumas ideias
da pra usar em outrassituações.Confiraa minha contribuição e boa folia![FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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[FOTO]
[FOTO]
As imagens foram retiradas do site que mais me inspira e acertou quem pensou 
emWohnidee.
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DECRETO N.º 35072 DE 30 DE JANEIRO DE 2012 (SOBRE O 14º SALÁRIO)

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

FONTE:D. O. 30/01/2012
DECRETO N.º 35072 DE 30 DE JANEIRO DE 2012 (SOBRE O 14º SALÁRIO): Dispõe sobre 
os procedimentos a serem adotados pelos órgãos da Administração Direta e 
entidades da Administração Indireta, para a percepção da gratificação relativa 
aos Acordos de Resultados e Contratos de Gestão celebrados em 2011, na forma que
menciona.O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pela legislação em vigor, eCONSIDERANDO o disposto no Decreto n.º
33.887, de 02 de junho de 2011, na Orientação CVL/SUBGC n.º 01, de 14 de junho 
de 2011, e nos Decretos nº 33.399, de 16 de fevereiro de 2011, nº 33.530, de 22 
de março de 2011, nº 33.969, de 10 de junho de 2011 e no Decreto n.º 34.127, de 
14 de julho de 2011;CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer procedimentos a
serem adotados pelos órgãos da Administração Direta e entidades da Administração
Indireta que firmaram Acordos de Resultados e Contratos de Gestão para pagamento
da gratificação estabelecida na legislação supramencionada;CONSIDERANDO que a 
avaliação para pagamento do prêmio para os servidores das Unidades Escolares 
depende da divulgação dos índices do IDEB - Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica -, nos anos ímpares, e no IDERIO - Índice de Desenvolvimento da 
Educação do Município do Rio de Janeiro, nos anos pares;CONSIDERANDO a 
relevância na consolidação plena da política isonômica do Sistema Único de Saúde
- SUS, a partir do reconhecimento das competências dos servidores oriundos do 
Ministério da Saúde sob gestão municipal na prestação assistencial promovida no 
âmbito do Município do Rio de Janeiro;DECRETA:Art. 1.º Os órgãos da 
Administração Direta e entidades da Administração Indireta que celebraram 
Acordos de Resultados e Contratos de Gestão com esta Municipalidade ficam 
obrigados a cumprir os procedimentos estabelecidos neste Decreto.Art. 2.º A 
Gratificação devida aos servidores dos órgãos e entidades relacionados no artigo
anterior será paga em folha suplementar no dia 09/03/2012, conforme as regras e 
limites estabelecidos no Decreto n.º 33.887/11, nos Decretos nº 33.399, de 16 de
fevereiro de 2011, nº 33.530, de 22 de março de 2011, nº 33.969, de 10 de junho 
de 2011 e no Decreto n.º 34.127, de 14 de julho de 2011.Art. 3. Compete a 
Coordenadoria Geral de Subsistema de Recursos Humanos (A/CSRH) definir as regras
para extração de informações do sistema ERGON, de acordo com os critérios 
estabelecidos pelo Decreto n.º 33.887/11.Art. 4.º As informações a que se refere
o artigo anterior serão geradas, pela Empresa Municipal de Informática - 
IPLANRIO, em 02 (dois) arquivos contendo: 1.º A relação dos servidores lotados 
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nos órgãos e entidades no exercício de 2011.1.º ARQUIVO[FOTO]
I - O campo Situação Apurada conterá o código (E) para os servidores elegíveis, 
na forma dos  1.º, 2.º, 4.º, 5.º e 7.º do art. 6.º e do art. 23 ou o código (NE)
para os servidores não elegíveis, na forma do  3.º do art. 6.º, todos do Decreto
n.º 33.887/11.II - No caso de servidores Não Elegíveis haverá informações nos 
campos Data da Vacância e/ou Motivo da Não Elegibilidade, de acordo com os dados
cadastrados no sistema ERGON.III - O campo Motivo da Não elegibilidade será 
preenchido com as seguintes informações: vacância, penalidade ou afastamento.IV 
- As Gerências de Recursos Humanos Setoriais, somente poderão alterar o conteúdo
do campo Situação Apurada de Elegível (E) para Não Elegível (NE), mediante o 
preenchimento do campo Justificativa de Alteração de Situação, que deverá conter
as seguintes nomenclaturas: Lotado em outro órgão ou entidade (LTO), Correção de
Freqüência (CF), Penalidade (PE) ou Desligado da PCRJ (DLG).V - As Gerências de 
Recursos Humanos Setoriais, somente poderão alterar o conteúdo do campo Situação
Apurada de Não Elegível (NE) para Elegível (E), mediante o preenchimento do 
campo Justificativa de Alteração de Situação, que deverá conter as seguintes 
nomenclaturas: Maior Tempo de Lotação neste órgão ou entidade (MTLO) ou Correção
de Freqüência (CF). 2.º A relação dos servidores lotados em mais de um órgão ou 
entidade e que atenderam aos critérios de elegibilidade por tempo - 274 
(duzentos e setenta e quatro dias).2.º ARQUIVO[FOTO]
I - O campo ÓRGÃOS OU ENTIDADES conterá a relação dos órgãos ou entidades em que
o servidor esteve lotado no exercício de 2011.II - O campo Dias Apurados será 
preenchido com os dias trabalhados em cada órgão ou entidade.III - Os órgãos ou 
entidades que receberem o arquivo de que trata este parágrafo (2.º arquivo) 
ficam obrigados a entrar em contato com os demais órgãos ou entidades em que o 
servidor esteve lotado para verificar possíveis penalidades.Art. 5.º De acordo 
com o artigo 63 da Lei n.º 94/79 a apuração de efetivo exercício será feita em 
dias. Para efeito de elegibilidade do servidor nos termos do Decreto n.º 
33.887/2011 será considerado 274 (duzentos e setenta e quatro) dias trabalhados 
no exercício de 2011.Parágrafo único. Para fins de avaliação dos servidores que 
tiverem quantidade de dias iguais em mais de um órgão ou entidade, a avaliação 
se dará pelo órgão ou entidade em que o servidor teve a última lotação.Art. 6.º 
Compete a Empresa Municipal de Informática IPLANRIO a geração dos arquivos 
descritos no artigo 4.º, bem como, o seu encaminhamento à A/CSRH.Art. 7.º A 
Coordenadoria Geral do Subsistema de Recursos Humanos (A/CSRH) encaminhará os 
arquivos para as Gerências de Recursos Humanos Setoriais (GRHs).Art. 8.º As 
Gerências de Recursos Humanos setoriais analisarão, validarão e devolverão à 
Coordenadoria Geral do Subsistema de Recursos Humanos até o dia 31/01/2012, o 
arquivo com a relação dos servidores considerados elegíveis, justificando as 
alterações e as inclusões efetuadas. 1.º A GRH setorial que identificar no 
arquivo servidor lotado no órgão ou entidade, com atuação efetiva em outro nos 
termos do  2.º do art. 6.º do Decreto nº 33.887/11, comunicará imediatamente ao 
órgão ou entidade para que proceda à inclusão em seu arquivo. 2.º O GRH setorial
que efetuar inclusão de servidor deverá acrescentar um registro no arquivo, 
contendo NOME, MATRICULA, CPF, SITUAÇÃO APURADA com o código EI (ELEGÍVEL 
INCLUÍDO) e preencher o campo Justificativa de Alteração de Situação, que deverá
conter as seguintes nomenclaturas: Correção de Freqüência (CF) ou Lotado no 
órgão ou entidade (LTO), indicando o embasamento legal para essa atuação 
(Decreto, Lei ou processo). 3.º Paralelamente a este processo, até o dia 
31/01/2012, as GRH dos órgãos ou entidades mencionados no art. 1.º deste Decreto
que possuam servidores da COMLURB à sua disposição encaminharão para a COMLURB a
relação dos servidores elegíveis.Art. 9.º Para o pagamento dos servidores 
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oriundos do Ministério da Saúde colocados à disposição da SMSDC, nos termos da 
Portaria MS/GM nº 929, de 26 de junho de 2001, publicada no Diário Oficial da 
União de 02 de julho de 2001, deverá ser adotado os seguintes prazos:A CSRH 
deverá entregar o arquivo contendo NOME DO SERVIDOR, MATRICULA, CPF e CONTA 
BANCÁRIA para o GRH/SMSDC;O GRH/SMSDC devolverá o arquivo devidamente validado e
atualizado para o CSRH até o dia 31/01/2012, já incluído o valor do 13.º salário
referente ao exercício 2011, pago pelo Ministério da Saúde.Parágrafo único. 
Somente farão jus à percepção da gratificação em comento os servidores de que 
trata o caput deste artigo, que na data da publicação deste Decreto, 
encontrem-se lotados e em efetivo exercício na SMSDC.Art. 10 Caberá a Secretaria
Municipal da Casa Civil informar no dia 31/01/2012 a Secretaria Municipal de 
Administração e a Comissão de Controle e Programação da Despesa - CODESP os 
órgãos da Administração Direta e Indireta que atingiram as metas pactuadas no 
Acordo de Resultado e nos Contratos de Gestão.Art. 11 Após a validação da GRH 
setorial, nos termos constantes no art. 8.º, a Coordenadoria Geral do Subsistema
de Recursos Humanos (A/CSRH) encaminhará um novo arquivo gerado pela IPLANRIO, 
contendo NOME DO SERVIDOR, MATRÍCULA, CPF, VALOR DO 13.º SALÁRIO PAGO NO 
CONTRACHEQUE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, a ser entregue as referidas gerências 
até o dia 06/02/2012.Parágrafo Único. A COMLURB devolverá até o dia 06/02/2012 
os arquivos recebidos de acordo a orientação contida no  3.º do artigo 8º com a 
informação do valor do décimo terceiro pago no contracheque do mês de dezembro e
a respectiva matrícula, de acordo com o art. 11 deste Decreto, para fins de 
apuração do teto e cálculo das parcelas fixa e variável desses servidores.Art. 
12 Com base nas informações contidas no arquivo, as GRH setoriais elaborarão os 
cálculos da parcela variável prevista no Inciso II do art.º 7 do Decreto nº 
33.887/11, obedecendo aos critérios estabelecidos pelo titular da Pasta, devendo
devolver a A/CSRH, com o layout definido no Anexo I do presente Decreto, para o 
processamento em folha de pagamento até o dia 13/02/2012. 1.º Para os servidores
da Administração Indireta à disposição de outras entidades, a troca de 
informações referente ao comando de pagamento deverá seguir os parâmetros do 
presente Decreto e o fluxo existente, observando o procedimento e o prazo 
descritos no art. 11 deste Decreto. 2.º Para fins de pagamento dos servidores 
das entidades da Administração Indireta à disposição da Administração Direta, a 
GRH ou equivalente deverá efetuar o comando do valor a ser pago através da 
rotina existente na SMA, até o dia 13/02/2012, utilizando a rubrica ABONO dos 
sistemas ERGON COMLURB ou RHUPAG, que deverá ter o valor composto das parcelas 
fixa e variável, respeitado o limite global e individual estabelecido no Decreto
n.º 33.887/11.Art. 13 Os arquivos que apresentarem rejeições no sistema ou 
valores superiores ao teto global e individual estabelecido pelo Decreto n.º 
33.887/11, serão devolvidos para que o órgão retifique as informações prestadas,
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena dos valores não serem 
processados na folha de pagamento estabelecida.Art. 14 Os órgãos e entidades 
responsáveis pelas informações declaram desde já, quanto à veracidade dos 
documentos apresentados e as informações prestadas.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃOArt. 15 A data para pagamento do Prêmio Anual de Desempenho e do Prêmio 
Anual de Qualidade da Educação a serem concedidos aos servidores lotados nas 
Unidades Escolares, Unidades de Educação Infantil e Educação Especial da Rede 
Pública Municipal, será fixada após a divulgação dos índices IDEB.DAS 
DISPOSIÇÕES GERAISArt. 16 O recurso deverá ser interposto, no prazo de 30 
(trinta) dias, após a data do pagamento. 1.º O servidor deverá requerer junto ao
órgão ou entidade de origem, expondo suas razões, cabendo às Gerências de 
Recursos Humanos setoriais ou similares a devida instrução do processo 
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administrativo, com posterior encaminhamento de sua análise conclusiva ao 
Titular da Pasta ou ao Presidente da entidade para pronunciamento, conforme o 
caso. 2.º Caberá ao titular da Pasta encaminhar o processo administrativo à 
Secretaria Municipal de Administração para informar a existência ou não de saldo
para pagamento da gratificação da Administração Direta. Na hipótese da 
Administração Indireta o processo deverá ser encaminhado à CODESP. 3.º O titular
da Pasta ou o Presidente da entidade, após análise da regularidade pela 
Secretaria Municipal de Administração, no caso da Administração Direta ou 
CODESP, no caso da Administração Indireta, encaminhará os requerimentos 
deferidos aos órgãos, entidades ou GRH da empresa, responsáveis pelo comando do 
pagamento. 4.º O pagamento decorrente dos recursos deverá ocorrer na forma 
disciplinada no presente Decreto, devendo esse valor ser abatido do teto de 
encargos especiais autorizado para esses órgãos e entidades responsáveis pelo 
comando, caso não exista saldo remanescente do teto estipulado para o pagamento 
da gratificação ora tratada.Art. 17 Fica revogado o Decreto n.º 33.972, de 14 de
junho de 2011.Art. 18 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Rio 
de janeiro, 30 de janeiro de 2012; 447.º ano da fundação da Cidade.EDUARDO 
PAES[FOTO]
Disponível em http://doweb.rio.rj.gov.br/ acesso em 31 jan 2012 (edição de 31 
jan. 2012)
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DECRETO N.º 35098 Institui o benefício-alimentação para Secretaria Municipal de 
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http://falagremio.blogspot.com/
DECRETO N.º 35098 Institui o benefício-alimentação para Secretaria Municipal de 
Educação: O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pela legislação em vigor, e DECRETA:Art. 1.º Fica instituído o 
benefício-alimentação, no valor de R$ 12,00 (doze reais) a todos os servidores 
lotados e em exercício efetivo na Secretaria Municipal de Educação - SME, bem 
como em suas Escolas e Creches Municipais e Espaços de Desenvolvimento Infantil 
(EDIs), excepcionados os limites fixados no Decreto n.º 19.617/2001. Art. 2.º 
Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Rio de Janeiro, 10 de 
fevereiro de 2012; 447.º ano da fundação da Cidade. EDUARDO PAES

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dengue-1-levantamento-de-indice-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 8 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DENGUE - 1º LEVANTAMENTO DE ÍNDICE DE INFESTAÇÃO - 2012
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://cvasrio.blogspot.com/
1º LEVANTAMENTO DE ÍNDICE DE INFESTAÇÃO - 2012: [FOTO]
clique no gráfico para ampliá-loÍndice de Infestação do Aedes aegypti aponta que
maioria dos focos encontra-se em dentro dos domicíliosA Secretaria Municipal de 
Saúde e Defesa Civil (SMSDC) realizou, no período de 01 a 07 de janeiro, o 
primeiro índice de infestação do mosquito transmissor da dengue (LIRAa - 
Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti) deste ano, que aponta a média de
2,3% de presença de focos em toda a cidade.Este foi o menor índice de infestação
predial registrado por meio do LIRAa, comparando levantamentos realizados nos 
mesmos períodos em anos anteriores (janeiro). A última taxa registrada na cidade
foi de 2,0%, em outubro. O resultado deste mês indica que a cada 1.000 imóveis 
vistoriados pelos agentes de saúde, em 23 foram encontrados focos do mosquito 
transmissor da dengue.A região que apresentou o maior índice de infestação da 
cidade foi a área da Penha, Ilha do Governador, Ramos e adjacências, que 
corresponde a Área de Planejamento (AP) 3.1, com 3,2%. Em seguida, com 3,1% de 
infestação está a área do Grande Méier, Del Castilho e adjacência (AP 3.2). As 
APs 5.3 (Santa Cruz, Paciência, adjacências) e 5.1 (Realengo, Bangu e 
adjacências) registraram os menores índices de infestação, com 1,1% e 1,5%, 
respectivamente, ficando próximo ao índice recomendado pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS), que é de 1%.O levantamento apontou também que aumentou o número 
de depósitos móveis encontrados em relação ao último levantamento. Locais como 
vasos / frascos com água, pratos, garrafas, recipientes de degelo, bebedouros em
geral, fontes ornamentais, materiais em depósitos de construção e objetos 
religiosos são os principais objetos onde são encontrados focos do mosquito, com
26,4% das ocorrências.Em seguida, com 24,9%, aparecem os depósitos fixos, como 
calhas, tanques, lajes e toldos em desníveis, ralos, piscinas não tratadas e 
cacos de vidro em muros, entre outros, que anteriormente eram os locais mais 
comuns. Os dados apontam que os dois principais tipos de depósitos encontrados 
na cidade são intradomiciliares, reforçando a importância da participação 
popular no combate à dengue, vistoriando sua própria residência. A metodologia 
do LIRAa divide os municípios em grupos de 9 mil a 12 mil imóveis com 
características semelhantes. Em cada grupo, também chamado estrato, são 
pesquisados 450 imóveis. Pela primeira vez, todos os estratos da cidade foram 
vistoriados de forma integral pelos agentes para a elaboração do LIRAa.
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DENGUE - Capital registra mais da metade dos casos de dengue do RJ em 2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://g1.globo.com/
Capital registra mais da metade dos casos de dengue do RJ em 2012: Até o 
momento, foram confirmadas 6.745 suspeitas de dengue no estado.
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Já na cidade do Rio foram registrados 3.499 casos da doença em 2012.
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DENGUE - PÓLOS DE ASSISTÊNCIA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

NOSSA AP3.3

POLICLÍNICA AUGUSTO DO AMARAL PEIXOTO - GUADALUPE

POLICLÍNICA CARMELA DUTRA - ROCHA MIRANDA

HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES - IRAJÁ - 24 HORAS.
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Dez livros infantis acessíveis
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http://exploradormirim.blogspot.com/
Dez livros infantis acessíveis: [FOTO]
Às vezes, coisas que parecem tão simples pra gente podem ser bem complicadas 
para algumas crianças. Ler um livro, por exemplo, não é tarefa fácil pra quem 
possui deficiência visual. Pensando nisso, a Fundação Dorina Nowill para Cegos e
a Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil 
lançaram uma coleção de dez livros acessíveis, impressos em braille, com letras 
ampliadas e imagens em relevo.Os títulos das publicações lançadas são: "Quero 
ser rico", "Umbigo", "A dança das cores", "Meu pai é o Maximo", "A horta de 
Ethel", "Pedro e Joaquim", "Amigo Bicho", "Capitão Mariano, o Rei do Oceano", "A
galinha que botava batatas" e "A girafa do pescoço curto". Os livros já foram 
distribuídos para bibliotecas, escolas e outras organizações de todo o Brasil e 
serão também postos à venda em breve na loja virtual da Fundação Dorina.Foto: 
[FOTO]
Klick Educação
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DIA DA INTERNET SEGURA
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[FOTO]

Os 10 mandamentos do Movimento Internet Segura

1) Protegerás teu computador.

2) Jamais fornecerás senhas

3) Ficarás atento aos endereços em que navegas

4) Conferirás sempre teus pagamentos

5) Manterás sempre atenção ao fornecer dados pessoais

6) Nunca participarás de sorteios fáceis

7) Resistirás a ofertas tentadoras

8) Terás cuidado com programas de invasão

9) Prestarás sempre atenção aos e-mails que recebe

10) Em movimentações financeiras, seguirás sempre as regras para o internet 
banking
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

DICAS PARA REUNIÃO DE PAIS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://sillovinho.blogspot.com/
DICAS PARA REUNIÃO DE PAIS: Lidar com ser humano não é uma tarefa nada fácil. 
Para nós Professores isso fica ainda mais difícil quando chega o momento das 
Reuniões de Pais, que é um momento carregado de muita tensão emocional. Para 
você começar o ano, dou algumas dicas para a primeira reunião de pais.1.CONVIDE 
O PAI E A MÃE: Encoraje ambos os pais para que venham na reunião. Mal entendidos
serão evitados se ambos os pais ouvirem o que você tem a dizer. 2.ESTABELEÇA 
firme contato muito antes da Reunião de Pais. Informe sempre aos pais o que os 
filhos devem estudar, quando tem lições e trabalhos para entregar, e 
principalmente, mantenha-os sempre informados a respeito das dificuldades e 
progressos do aluno. Jamais deixe para dar esse feedback apenas depois que as 
notas estiverem fechadas. 3.REUNIÃO SEM PRESSA: Jamais faça reunião com pressa. 
Planeje o tempo que for necessário de modo que todos os assuntos sejam abordados
de maneira apropriada. Quando a Reunião for individual, 20 a 30 minutos é 
adequado. 4.ESTEJA PRONTA para todo tipo de perguntas. Esteja preparada para 
responder todo o tipo de perguntas que os pais venham a ter. Ocorrerão perguntas
específicas, difíceis ou ainda as indelicadas. Mantenha sempre o domínio das 
suas emoções e o bom humor. Jamais leve para o lado pessoal. 5.TENHA SEMPRE SEUS
REGISTROS organizados com antecedência. Tenha sempre em mãos e organizados: 
Diários de classe, anotações feitas na agenda do aluno, relatórios, 
provas/trabalhos realizados pelo aluno, e quaisquer outros registros pertinentes
ao assunto em pauta. Deste modo você terá como comprovar as suas afirmações. 
6.RETIRE TODAS AS BARREIRAS FÍSICAS. Os Pais não são seus alunos, por isso 
jamais coloque-os para sentarem-se nas carteiras enfileiradas, ou até mesmo nas 
carteiras da sala do prezinho. Arrume o lay-out da sala de aula de um modo que 
todos possam ver uns aos outros (Ex. em semi-circulo, ou circulo). 7.INIMIGA X 
PARCEIRA: Se você quiser ficar com a fama de inimiga nº 1 dos Pais é só 
concentrar nos DEFEITOS do aluno. A solução para ser parceira dos Pais é 
concentrar nos TALENTOS, e quando houver problemas, foque nas NECESSIDADES do 
aluno. Falar para os Pais: "seu filho é indisciplinado e só arruma briga com os 
amigos", é diferente de: "constatei que o João apresenta dificuldades em 
relacionar-se com os amigos, por isso gostaria de discutir algumas sugestões 
para ajudá-lo a superar esta questão". 8.SEJA ESPECÍFICA NOS COMENTÁRIOS: Os 
Pais podem se perder nos comentários generalizados. Ao invés de dizer "Ela não 
assume responsabilidades", focalize no problema apontando "Maria teve a semana 
inteira para terminar o trabalho, no entanto ela apenas escreveu e entregou dois
parágrafos". 9.OFEREÇA UM PLANO DE AÇÃO PARA OS PAIS: Muito mais que receber 
orientações, os Pais apreciam ter um plano de ação para seguir. Assim, se a 
Maria não é responsável, será apreciado sugerir aos pais dar a ela uma lista de 
tarefas semanais ou ainda permitir que ela encarregue-se de tomar conta do 
bichinho de estimação. Quando você oferece conselhos, faça com que os pais 
saibam que você está apenas fazendo uma sugestão e caberá a eles escolher as 
melhores estratégias conforme o perfil da família. 10.ESQUEÇA O PEDAGOGUÈS: 
Jamais utilizar-se do "pedagoguês" com frases do tipo: "a coordenação motora 
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fina", "o processo de ensino aprendizagem", "está na fase silábica-alfabética", 
são frases sem sentido para muitos Pais. 11.DOMÍNIO PRÓPRIO: Pode ocorrer de 
você deparar-se com Pais que mostram-se abusivos ou hostis. Jamais fique na 
defensiva, pois isso revela fraqueza e insegurança, e coloca em dúvida tudo o 
que você tiver que falar adiante. Tente não ser rude, qualquer que seja a 
provocação ou o comentário sarcástico. Ouça de modo polido e educado. Se esta 
situação ocorrer durante a Reunião Bimestral de Pais, proponha aos Pais agendar 
horário específico para tratar em particular. Verifique com a Escola qual o 
procedimento adotado. 12.FOCALIZE NOS PONTOS FORTES: É muito fácil para os Pais 
sentirem-se na defensiva, pois muitos deles se veem nos filhos. Você poderá 
ajudar se levantar as áreas onde estão os pontos fortes do aluno e as áreas que 
precisam ser melhoradas, ao invés de criticar e apontar apenas as fraquezas. 
13.USE A LINGUAGEM CORPORAL A SEU FAVOR: A linguagem não verbal pode ser sua 
alidada ou sua inimiga. O seu corpo fala, e expressa sempre o que você sente e 
pensa. É esta linguagem que os Pais estarão atentos, antes mesmo de você começar
a falar. 14.ENFOQUE NA COLABORAÇÃO: Faça com que os Pais saibam que você quer 
trabalhar em aliança com eles, no melhor interesse da criança. Um comentário do 
tipo "Você precisa comparecer na escola o mais rápido possível para discutirmos 
as dificuldades do João", apenas inflama hostilidade nos Pais. O seguinte 
comentário diz a mesma coisa de um modo mais proativo: "Constatei que o João 
está encontrando algumas dificuldades, então gostaria de conversar com você para
que juntas possamos encontrar as melhores alternativas para ajudá-lo a superar 
esses problemas". 15.OUÇA O QUE OS PAIS TEM A DIZER: A despeito do fato de que 
nós gastamos um terço de nossas vidas ouvindo, muitos adultos são péssimos 
ouvintes. Para que você obtenha o máximo de todas as reuniões de Pais procure 
realmente ouvir o que eles dizem e principalmente COMO eles dizem. Observe a 
linguagem corporal deles. Você vai se surpreender com os aprendizados que vai 
tirar dessas obervações. 16.CONCENTRE-SE NA SOLUÇÃO, NUNCA NOS PROBLEMAS: 
Idealmente falando todas as reuniões de pais deveriam apenas abordar coisas 
positivas, os sucessos e as conquistas. Realisticamente falando, a situação é 
bem diferente. As reuniões de Pais acontecem porque existem problemas. 
Entretanto todas as reuniões poderão transcorrer dentro da cordialidade e paz 
sempre que você focar nas soluções ao invés de ficar se concentrando no problema
do aluno. Discuta o que você e os Pais podem fazer para ajudar a melhorar ou 
resolver a situação. Estabeleçam, juntos, um Plano de Ação com tarefas para 
todos realizarem (Você, os Pais, e o Aluno) 17.FECHAMENTO: Antes que a reunião 
finalize, faça o fechamento da conversa e deixe claro quais ações você e os pais
decidiram implementar. 18.MANTENHA UM REGISTRO DA REUNIÃO: Será muito útil você 
manter um breve relato do que foi discutido na reunião. O que foi dito, 
sugerido, e estabelecido para ser realizado. Após a reunião, faça as anotações 
enquanto os detalhes ainda estiverem frescos na memória.FONTE: 
http://educandomundo.blogspot.com/
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DICAS PRECIOSAS - Recursos Educacionais Abertos
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://programajornaleeducacao.blogspot.com/
Recursos Educacionais Abertos: Uma dica daDébora Sebriam, do blog Internetando 
(http://deborasebriam.wordpress.com/)para quem quer saber mais sobre Recursos 
Educacionais Abertos - REA, é ir até o 
endereçohttp://educacaoaberta.org/wiki/index.php/Caderno_REAe acessar o caderno 
Recursos Educacionais Abertos voltado para professores. A publicação explica os 
princípios básicos do REA, como trabalhar com REA, questões legais, etc[FOTO]
Débora deu a oficina Recursos Educacionais Abertos na #EducaParty #CampusParty, 
no dia 9 de fevereiro, no Parque Anhembi, em São Paulo, e também disponibilizou 
sua apresentação para os interessados.É só acessar o 
linkhttp://www.slideshare.net/deborasebriam/oficina-rea-educapartyVeja como foi 
a oficina REA: Recursos Educacionais AbertosA oficina REA, promovida 
peloInstituto Educadigital (IED), liderada por Bianca Santana - Diretora de 
Educação do IED e por Débora Sebriam doProjeto REA-Brasile do IED, começou com 
uma dinâmica e com uma rodada de apresentações dos participantes e constatou-se 
que a maioria dos estados brasileiros estavam ali representados. A oficina 
também contou com a presença de membros dacomunidade REA-Brasil, como Carolina 
Rossini, Tel Amiel e Andreia Inamorato.Na dinâmica inicial os participantes 
deveriam se posicionar em uma linha de concordância ou discordância sobre a 
afirmativa:autoria é sinônimo de propriedade. A grande maioria dos presentes se 
posicionou contrário a afirmativa e um deles trouxe conceitos diferenciando 
propriedade de autoria, pois para estea propriedade está associada a bens 
materias e não para bens imateriais.Após a dinâmica inicial, o conceito REA da 
Unesco foi apresentado e alguns dos presentestomaram a palavra para ressaltar a 
necessidade de formatos abertos para a elaboração e compartilhamento de Recursos
Educacionais Abertos."Recursos Educacionais Abertos são materiais de ensino, 
aprendizado e pesquisa em qualquer suporte ou mídia, que estão sob domínio 
público, ou estão licenciados de maneira aberta, permitindo que sejam utilizados
ou adaptados por terceiros. O uso de formatos técnicos abertos facilita o acesso
e o reuso potencial dos recursos publicados digitalmente. Recursos Educacionais 
Abertos podem incluir cursos completos, partes de cursos, módulos, livros 
didáticos, artigos de pesquisa, vídeos, testes, software, e qualquer outra 
ferramenta, material ou técnica que possa apoiar o acesso ao conhecimento." 
UNESCO/COL, com colaboração da Comunidade REA-Brasil (2011)As 6 licenças 
Creative Commons disponíveis foram apresentadas e exemplificadas. Duas questões 
práticas foram colocadas ao grupo:como escolher uma licença do Creative 
Commonscomo utilizar ferramentas de busca avançada, como a do Google, para 
encontrar materiais licenciados abertamenteApós a discussão inicial sobre o 
conceito e licenciamento aberto de materiais educativos, o grupo realizou um 
exercício prático no site doCreative Commonse decidiu-se licenciar um plano de 
aula hipotético. Após responder à duas perguntas básicas, a licença escolhida 
pelo grupo no exercício foi aCC-BY-NC-SA(Atribuição - Uso não comercial - 
Compartilhamento pela mesma licença) uma das licenças mais restritivas. Uma 
discussão foi iniciada sobre os impactos da licença, as dificuldades de 
interoperabilidade legal com outros projetos REA, fato que resultou um repensar 
a licença, motivando as pessoas a escolherem licenças mais abertas.O trabalho 
deRaffaela Tranielloé um exemplo de criação REA e foi exemplo na oficina. 
Rafaella é uma professora de ensino fundamental na Itália, que é um exemplo de 
professor autor. Ela estimula a criatividade, colaboração e o compartilhamento 
criando séries de animação com seus alunos sempre promovendo e fazendo uso de 
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software livre e licençasCreative Commons.Licenças e compartilhamento 
continuaram em pauta com uma reflexão sobre o conteúdo doPortal do 
Professor,Banco Internacional de Objetos Educacionais, PortalDomínio Públicoe 
PlataformaConnexions.Ao final, os participantes tiveram oportunidade de dar seu 
depoimento respondendo a pergunta:"o que eu faço na minha prática cotidiana é 
REA?"Muitos educadores já compartilhavam suas obras criativas na web, entretanto
muitos deles, não conheciam REA e as possibilidades de licenciamentos abertos e 
saíram da oficina empolgados com a possibilidade de colher os frutos de publicar
REA.A oficina foi marcada pela participação constante dos presentes, num debate 
aberto extremamente rico e foram presenteados pelo Instituto Educadigital com 
exemplares impressos doCaderno REA para professorese do[FOTO]
folder REA.Saiba mais sobre em Recursos Educacionais Abertos noBlog REAe 
noEducação Aberta.Fonte: EducaRede/ Foto: Ricardo Lisboa
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Direto do Twitter Os Babilônios dão show na Marquês de Sapucaí
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http://bairroeducador.blogspot.com
@escolasdoamanha: Os Babilônios dão show na Marquês de Sapucaí: Na noite de 
sexta-feira 17/02, estudantes da Escola Municipal Mario Piragibe  (que se 
fantasiaram de babilônios) desfilaram no Grêmio Rec...
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DIRETO DO TWITTER
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Jorge LSSantos  @jorgeodaviriato 
Portaria PREVIRIO 884 (PCRJ),DO 27/02, regulamenta concessão e renovação 
PREVIBILINGUE bit.ly/wz4MH3 @ClaudiaCostin @KatiaMax

Educopédia  @Educopedia
Descobrindo o Login de Alunos no E-mail Rioeduca.net 
embaixadoresdaeducopedia.blogspot.com/2011/06/login- @ClaudiaCostin 
@Rafael_Parente @NazarethVasco @Rioeduca

Educopédia  @Educopedia

Página 205



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
Professor, consulte o seu e-mail do RIoEduca 
email3.rioeduca.rio.gov.br/funcionario/in @ClaudiaCostin @Rafael_Parente 
@NazarethVasco @Rioeduca

Educopédia  @Educopedia
Livro da Educopédia - Seja também um Coautor 
educopedia2010.blogspot.com/2012/01/livro-

Educopédia  @Educopedia

Sugestões, críticas e dúvidas Email: educopedia@rioeduca.net Telefones: 
2976-2002 / 2976-2351

Educopédia: Mais uma novidade está chegando...
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EDITAL E/SUBE/ 8ªCRE SME Nº 03, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2012.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://adaoblogado.blogspot.com/
EDITAL E/SUBE/ 8ªCRE SME Nº 03, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2012.: Torna público, para
efeito de seleção de Professores/Especialistas em Educação para futura nomeação 
ao Cargo em Comissão de Diretor, a localização da(s) Unidade(s) Escolar(es) da 
E/SUBE/8ª Coordenadoria Regional de Educação com previsão de inauguração no 
primeiro trimestre de 2012.A COORDENADORA DA E/SUBE/8ª COORDENADORIA REGIONAL DE
EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor
e tendo em vista o disposto na Portaria E/SUBG/CGG Nº 52, de 8 de setembro de 
2011, torna público, para efeito de seleção de Professores/Especialistas em 
Educação para futura nomeação ao Cargo em Comissão de Diretor, a relação de 
Unidade(s) Escolar(es), com previsão de inauguração no primeiro trimestre de 
2012, no âmbito desta Coordenadoria.1. EDI GÉSSICA GUEDES PEREIRA - Rua 
Sebastião Lan nº 19. RealengoOs Professores/Especialistas de Educação, ativos, 
da Rede Pública Municipal de Ensino, que compõem o Banco de Certificados, 
interessados em pleitear o Cargo Comissionado de Diretor na(em uma das) 
Unidade(s) Escolar(es) elencada(s), devem comparecer à Assessoria de Ação 
Integradora da E/SUBE/8ª Coordenadoria Regional de Educação, (endereço completo 
e telefone),até as 18 horas do dia 07/02/2012,onde deverão comprovar sua 
certificação e preencher formulário específico explicitando o desejo, além de 
apresentar a documentação necessária.É condição precípua que os interessados já 
tenham cumprido o período de Estágio Probatório e possam comprovar, por meio de 
documento hábil de estabelecimentos de ensino devidamente legalizados, um mínimo
de 5(cinco) anos de regência, se Professor; ou um mínimo de 5(cinco) anos de 
experiência no cargo, caso seja Especialista de Educação; além da declaração de 
Curso 
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Superior.-----------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------EDITAL E/SUBE/ 8ªCRE SME 
Nº 04, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2012.Torna público a Unidade Escolar da 8ª 
Coordenadoria Regional de Educação com cargo em Comissão de Diretor em 
vacância.A COORDENADORA DA E/SUBE/8ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor e tendo em vista
o disposto na Portaria E/SUBG/CGG Nº 52, de 8 de setembro de 2011, torna 
público, para efeito de seleção de Professores/Especialistas em Educação para 
futura nomeação ao Cargo em Comissão de Diretor, a relação de Unidade(s) 
Escolar(es), com previsão de inauguração no primeiro trimestre de 2012, no 
âmbito desta Coordenadoria.1. E/SUBE/CRE(08.33.032) Escola Municipal Stella 
Guerra Duvall - Rua Capitão Teixeira s/nº. RealengoOs Professores/Especialistas 
de Educação, ativos, da Rede Pública Municipal de Ensino, que compõem o Banco de
Certificados, interessados em pleitear o Cargo Comissionado de Diretor na(em uma
das) Unidade(s) Escolar(es) elencada(s), devem comparecer à Assessoria de Ação 
Integradora da E/SUBE/8ª Coordenadoria Regional de Educação, (endereço completo 
e telefone),até as 18 horas do dia 07/02/2012,onde deverão comprovar sua 
certificação e preencher formulário específico explicitando o desejo, além de 
apresentar a documentação necessária.É condição precípua que os interessados já 
tenham cumprido o período de Estágio Probatório e possam comprovar, por meio de 
documento hábil de estabelecimentos de ensino devidamente legalizados, um mínimo
de 5(cinco) anos de regência, se Professor; ou um mínimo de 5(cinco) anos de 
experiência no cargo, caso seja Especialista de Educação; além da declaração de 
Curso Superior.
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EDITAL SMA Nº 54, DE 16 FEVEREIRO DE 2012  Regulamenta o Concurso Público para 
Provimento de cargo de Professor I - ESPANHOL , do Quadro Permanente de Pessoal 
do Município do Rio de Janeiro, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://adaoblogado.blogspot.com/
EDITAL SMA Nº 54, DE 16 FEVEREIRO DE 2012  Regulamenta o Concurso Público para 
Provimento de cargo de Professor I - ESPANHOL , do Quadro Permanente de Pessoal 
do Município do Rio de Janeiro, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação.: 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , no uso das atribuições que lhe 
sãoconferidas pela legislação em vigor e, tendo em vista a autorização exaradano
processo 07/006554/2011, e em conformidade com o disposto na ResoluçãoSMA Nº 
1640, de 28 de dezembro de 2010, torna público que fará realizar oConcurso 
Público para provimento de cargo de Professor I - Espanhol, doQuadro Permanente 
de Pessoal do Município do Rio de Janeiro, no âmbitoda Secretaria Municipal de 
Educação.I. Das Disposições Preliminares1. Do ConcursoO Concurso destina-se à 
seleção de candidatos para o preenchimento de vagas no cargoefetivo de Professor
I - Espanhol, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação,2. Do Vencimento, da
Carga Horária, da Taxa de Inscrição e da Qualificação Mínima 
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Exigida.CARGOVENCIMENTOCARGA HORÁRIA SEMANALTAXA DE INSCRIÇÃOQUALIFICAÇÃO MÍNIMA
EXIGIDAProfessor I - EspanholR$1.370,4116hR$60,00Licenciatura Plena com 
habilitação na disciplina a que concorre, apostilada no diploma1.1 será 
acrescido ao vencimento: bônus cultura (Lei nº 3.438/2002) R$ 109,25 
auxílio-transporte (Decreto nº 17.110/98) R$ 121,00 benefício-alimentação 
(Decreto nº 35.098/20120) R$ 264,003. Das vagas3.1 a distribuição das vagas será
por Coordenadoria Regional de Educação - CRE,conforme consta do quadro 
abaixo:COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - 
CRE1ª2ª3ª4ª5ª6ª7ª8ª9ª10ªTotalRPDRPDRPDRPDRPDRPDRPDRPDRPDRPDRPD919191919191919191
919010Legenda:R = Vagas RegularesD = Vagas para Portadores de Deficiência.2.2 as
vagas reservadas a portadores de deficiência, caso não preenchidas, serão 
revertidaspara o quadro de vagas regulares.CREBAIRROS DE ABRANGÊNCIA1ªPraça 
Mauá, Gamboa, Santo Cristo, Caju, Centro, Cidade Nova, Bairro de Fátima, 
Estácio, Santa Teresa, Rio Comprido, São Cristóvão, Catumbi, Mangueira, Benfica 
e Paquetá.2ªGlória, Flamengo, Laranjeiras, Catete, Urca, Cosme Velho, Botafogo, 
Humaitá, Praia Vermelha, Leme, Copacabana, lpanema, São Conrado, Rocinha, 
Vidigal, Gávea, Leblon, Jardim Botânico, Horto, Alto da Boa Vista, Tijuca, Praça
da Bandeira, Vila Isabel, Andaraí e Grajaú.3ªHigienópolis, Engenho Novo, Rocha, 
Riachuelo, Del Castilho, Méier, Maria da Graça, lnhaúma, Engenho da Rainha, 
Tomás Coelho, Bonsucesso, Piedade, Sampaio, Jacaré, Cachambi, Todos os Santos, 
Pilares, Lins, Engenho de Dentro, Água Santa, Encantado, Abolição, Jacarezinho e
Alemão.4ªIlha do Governador, Manguinhos, Bonsucesso, Maré, Ramos, Olaria, Penha,
Brás de Pina, Vila da Penha, Cordovil, Parada de Lucas, Vigário Geral e Jardim 
América.5ªVicente de Carvalho, Vila Kosmos, Vila da Penha, lrajá, Vista Alegre, 
Vaz Lobo, Colégio, Marechal Hermes, Rocha Miranda, Turiaçu, Oswaldo Cruz, Bento 
Ribeiro, Guadalupe, Madureira, Honório Gurgel, Campinho, Quintino, Cavalcante e 
Cascadura.6ªParque Anchieta, Anchieta, Ricardo de Albuquerque, Guadalupe, Acari,
Coelho Neto, lrajá, Honório Gurgel, Costa Barros, Pavuna e Barros Filho.7ªBarra 
da Tijuca, ltanhangá, Vargem Pequena, Vargem Grande, Recreio dos Bandeirantes, 
Jacarepaguá, Taquara, Cidade de Deus, Freguesia, Rio das Pedras, Tanque, 
Curicica, Pechincha, Praça Seca e Vila Valqueire.8ªGuadalupe, Deodoro, Padre 
Miguel, Bangu, Senador Camará, Jabour, Santíssimo, Guilherme da Silveira, Vila 
Kennedy, Vila Militar, Jardim Sulacap, Magalhães Bastos e Realengo.9ªlnhoaíba, 
Campo Grande, Cosmos, Santíssimo, Augusto Vasconcelos e Benjamin Dumont.10ªSanta
Cruz, Paciência, Cosmos, São Fernando, Guaratiba, Ilha de Guaratiba, Barra de 
Guaratiba, Pedra de Guaratiba, Sepetiba e Jardim Maravilha.1. As atribuições 
são:SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES responsabilizar-se pelo bom andamento do trabalho 
dos seus alunos; participar do planejamento curricular da Escola; planejar suas 
atividades como regente de turma, visando a um bom desenvolvimento funcional; 
acompanhar e avaliar o desempenho do aluno, propondo medidas para melhor 
rendimento e ajustamento do mesmo, em consonância com a Coordenação Pedagógica; 
manter atualizado o material de registro de desempenho do aluno, obedecendo a 
normas e prazos estabelecidos; utilizar as horas complementares em atividades 
pedagógicas inerentes à sua função de docente; atender às determinações da 
Escola, quanto à observância de horário e convocações; manter-se em permanente 
atualização pedagógica, visando ao aperfeiçoamento profissional; executar 
quaisquer outros encargos semelhantes e pertinentes à categoria funcional.Em 
consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394, de 
20/12/96, são ainda atribuições do cargo: ministrar os dias letivos e as 
horas-aula estabelecidos; participar, integralmente, dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade.II. Dos 
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Requisitos1. São requisitos necessários para a inscriçãoa) ser brasileiro nato 
ou naturalizado e, no caso de nacionalidade portuguesa, estaramparado pelo 
estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimentodo gozo
dos direitos políticos, na forma do disposto no art. 13, do Decreto n.º 
70.436,de 18 de abril de 1972;b) estar em dia com as obrigações eleitorais;c) 
estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino;d) possuir a 
qualificação exigida referente ao cargo pretendido - Professor I -Espanhol.II. 
Das Inscrições1- As inscrições serão recebidas das 10h do dia 28/02/2012 até às 
23h59min dodia 08/03/2012, horário de Brasília - incluindo sábados, domingos e 
feriados - somentevia Internet, através de requerimento específico disponível no
site http://concursos.rio.rj.gov.br:1.1 a inscrição vale, para todo e qualquer 
efeito, como forma de expressa aceitação,por parte do candidato, de todas as 
condições, normas e exigências constantesdeste Edital e demais instrumentos 
reguladores, dos quais o candidato nãopoderá alegar desconhecimento, bem como de
todos os atos que forem expedidos sobreo concurso;1.2 somente haverá devolução 
de taxa de inscrição nos casos previstos na Lei Municipaln.º 2.937, de 
24.11.1999;1.3 no ato da inscrição no concurso não haverá qualquer restrição ao 
candidato quenão cumprir os requisitos básicos. No entanto, só poderá ser 
admitido no cargo aqueleque, na data de sua convocação cumprir, integralmente, o
contido nos Títulos II e XIII;1.4 a Coordenadoria Geral de Gestão de Talentos da
Secretaria Municipal deAdministração não se responsabiliza por inscrições não 
recebidas, independente domotivo: ordem técnica dos equipamentos, falhas de 
comunicação, congestionamentodas linhas de comunicação, bem como outros fatores 
que impossibilitem a efetivaçãoda inscrição.2- Para inscrever-se, o candidato 
deverá:2.1 certificar-se, preliminarmente, de que preenche todos os requisitos 
exigidos paraparticipação no Concurso e para posse no cargo;2.2 no ato da 
inscrição, assinalar a opção da Coordenadoria Regional de Educação -CRE para a 
qual deseja concorrer, sendo vedada a possibilidade de alteração posterior;2.3 
acessar o site http://concursos.rio.rj.gov.br, onde estarão disponibilizadoso 
Edital, o requerimento de inscrição, orientações e os procedimentos necessários 
àefetivação da inscrição;2.4 cadastrar-se, das 10h do dia 28/02/2012 até às 
23h59min do dia 08/03/2012,(horário de Brasília), incluindo os sábados, domingos
e feriados, através de requerimentoespecífico disponível na página eletrônica 
citada;2.5 assegurar-se de que preencheu corretamente o requerimento de 
inscrição;2.6 imprimir o requerimento preenchido e guardá-lo consigo;2.7 efetuar
o pagamento da taxa, obrigatoriamente, por meio de DARM, que deveráser impresso 
logo após a conclusão de preenchimento do requerimento deinscrição on-line, 
sendo este o único meio aceito para a efetivação da inscrição:2.7.1 a impressão 
do DARM deverá ser feita, exclusivamente, em papel A4,até às 14h do dia 
09/03/2012 (horário de Brasília);Não serão validados os pagamentos realizados 
através de DARM ou documentossimilares que não sejam gerados pelo sistema de 
inscrição de concursos daCoordenadoria Geral de Gestão de Talentos.2.7.2 O 
PAGAMENTO EFETUADO APÓS A DATA OFICIAL DE VENCIMENTO NÃOSERÁ VALIDADO E 
RESULTARÁ NO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO.2.7.3 o pagamento da taxa de inscrição 
deverá ser efetivado SOMENTE NOSBANCOS ABAIXO DISCRIMINADOS, ATÉ ÀS 16h DO DIA 
09/03/2012;B A N C O S C R E D E N C I A D O S BRASIL S/A SANTANDER S/A ESTADO 
DO RIO GRANDE DO SUL S/A
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terça-feira, 7 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Educação investe R$110,5 milhões no atendimento de alunos com deficiência

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Educação investe R$110,5 milhões no atendimento de alunos com deficiência: Neste
ano, serão investidos R$ 110,5  milhões no atendimento a alunos autistas e com 
deficiências graves que  não podem ser incluídos no ensino regular da rede 
estadual. Com a ação,  mais de 32 mil estudantes com necessidades educacionais 
especiais serão  beneficiados.
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educacao-programacao-discutira-os.html
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sábado, 4 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Educação: programação discutirá os desafios frente às novas tecnologias

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Educação: programação discutirá os desafios frente às novas tecnologias: [FOTO]
Uma das principais novidades da Campus Party/2012 é o espaço Educaparty. Nele o 
visitante encontrará atividades especiais focadas no compartilhamento de 
experiências profissionais entre educadores que utilizam a web como ferramenta 
de aprendizagem. O momento é mais do que propício: a inserção pedagógica dos 
tablets e o seu uso na sala de aula é pauta do debate na educação escolar 
brasileira neste começo de ano letivo.
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educacao-tecnologia-e-familia.html
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Educação, Tecnologia e Familia! #educaparty

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.samshiraishi.com/
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Educação, Tecnologia e Familia! #educaparty: 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
educacao-um-direito-de-todos-e-todas.html
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sábado, 4 de fevereiro de 2012
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A educação: um direito de todos e todas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://primeirainfancia.org.br/
A educação: um direito de todos e todas: Restabelecendo o lugar dos sujeitos nas
análises sobre a educação  O debate sobre a educação, como ferramenta básica de 
socialização e de inclusão social, atravessa diferentes contextos históricos. 
Desde a criação dos estados nacionais na América Latina, quando a Continuar 
lendo 
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terça-feira, 14 de fevereiro de 2012
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A educação vai se reeducar? Alunos x Professores - Academia x Mercado

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://programajornaleeducacao.blogspot.com/
A educação vai se reeducar? Alunos x Professores - Academia x Mercado: 
Compartilhamos vídeo do debate "A educação vai se reeducar? Alunos x Professores
- Academia x Mercado" durante a #EducaParty #CampusParty 2012, que aconteceu no 
dia 9 de fevereiro, no Parque Anhembi, em São Paulo.Descrição:A internet 
facilitou o acesso à informação, e as redes facilitaram a troca de conhecimento.
Uma discussão sobre as medidas que estão sendo adotadas por professores e 
instituições paraacompanhar essas mudanças.DebatedoresSamantha Shiraishi - 
Jornalista com passagens em redações de Curitiba e Tóquio, está desde 2006 nas 
novas mídias, área na qual é empresária em São Paulo. Mãe e cidadã ligada às 
causas sustentáveis, educacionais e culturais.Priscila Gonsales - Master em 
Educação, Família e Tecnologia pela Universidade Pontifícia de Salamanca (ES), 
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pós graduada em Comunicação e Educação pela ECA-USP. Atua na área de educação e 
tecnologia há 10 anos. É co-fundadora do Instituto Educadigital, que desenvolve 
projetos de integração da cultura digital aos variados espaços educativos.Luiz 
Algarra - Designer de fluxos de conversação para grupos humanos, com foco em 
inteligência colaborativa. Propõe e estrutura processos de diálogo para grupos 
humanos, sejam empresas ou instituições. Atua em eventos, encontros e palestras 
como ativador de reflexões para grandes multidões, em temas locais ou 
globais.Maurício Curi - Tem 47 anos, duas filhas, trabalha e reside na Vila 
Madalena em São Paulo, onde organiza o TEDxVilaMadá e dirige a EDUCARTIS do 
Brasil.Mila Gonçalves Gerente da área de Educação, Cultura e Juventude da 
Fundação Telefônica no Brasil. Concentra seus estudos e atividades profissionais
na relação entre Educação e Tecnologias desde 1998. Psicóloga, Mestre em 
Ciências da Comunicação pela USP e Máster em Educação a distância pela 
Universidad Carlos III de Madrid. Trabalhou no CENPEC durante 11 anos e já atuou
como professora em cursos de graduação e pós-graduação.
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EDUCOpédia e RioEDUCA na EDUCAparty
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http://educopedia2010.blogspot.com/
EDUCOpédia e RioEDUCA na EDUCAparty: Confira a matéria que saiu no Portal 
Rioeduca Fonte: 
http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=1915============================A 
Educopédia e o Rioeduca foram convidados para participar da Educaparty, uma 
extensão da Campus Party, que ocorreu entre os dias 7 e 10 de fevereiro. Veja 
como foi essa experiência     (Subsecretário Rafael Parente e os professores 
Francisco Velasquez, Gabriela da Silva e Paula Santos)A Campus Party, em sua 
quinta edição, contou com a presença de 7 mil campuseiros. Mas este ano trouxe 
uma grande novidade: a EducaParty.A Educaparty é um evento que objetiva 
aproximar educação e inovações em tecnologias digitais. Foi a primeira vez que o
evento ocorreu no Brasil. Sua primeira edição aconteceu em Valência, na 
Espanha.A Fundação Telefônica, uma das organizadoras do evento, levou cerca de 
250 educadores de diferentes cidades brasileiras para usufruir da programação 
promovida tanto na Arena quanto na Zona Expo e também para participar de uma 
programação pensada especialmente para os que estão ligados na educação do 
Século XXI e na aprendizagem com uso educacional das novas tecnologias.Sendo 
assim, a EducaParty transformou-se em espaço ideal para que, conectados, 
professores compartilhassem suas experiências profissionais.A programação 
especial para gestores e professores começou no dia 7 de fevereiro, promovendo 
uma enorme interação em grupo. Em seguida, houve um bate-papo informal com o 
educador Sugata Mitra, que mais tarde fez uma apresentação para o público geral 
na Arena do Campus Party.Sugata Mitra levou os educadores a uma reflexão sobre 
tecnologias e sobre o protagonismo do aluno, citando como exemplo suas 
experiências com crianças indianas, gerando um prazeroso debate e uma excelente 
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troca de experiências. Foi audacioso na sua fala de que professores podem ser 
substituídos por máquinas, mas justificou: O professor que pode ser substituído 
por uma máquina deve ser substituído.(Sugata Mitra)Mitra acredita nos vanços 
tecnológicos e elucida isso com a tecnologia do celular. "Se tiver que projetar 
os próximos cinco anos, eu diria que o celular da forma como hoje conhecemos vai
desaparecer, por isso não poderão mais ser proibidos nas salas de aula. Talvez 
sejam transformados em um chip implantado no corpo humano."Além disso, o 
professor também ressaltou a importância dos jogos para a mente humana e 
provocou mais polêmica ao afirmar que um jogo como Angry Birds ensina mais do 
que um jogo didático. Para ele, o jogo se equivale a uma aula de gerenciamento 
de recursos e pode ensinar tanto quanto um MBA.Outro grande destaque foi a 
gravação do programa Digi_Tas Speedy com o apresentador Marcelo Tass, com 
transmissão ao vivo pela internet. Sob o tema Educação e Internet, Tass discutiu
os avanços, vantagens e novas possibilidades que a web vem proporcionando, ao 
longo dos últimos anos, no sistema educacional e entrevistou o professor Luiz 
Algarra, consultor especializado em fluxo de conversação para grupos 
humanos.(Marcelo Tass)Entre outros destaques, a EducaParty ofereceu debates com 
vários educadores e pesquisadores renomados como Cristina Mori, Jader Gama, 
Joana Varon Ferraz, Maria Amélia Kuhlmann Fernandes, Felipe Sanches, Nelson 
Pretto, Tel Amiel, Regina Helena Alves da Silva, Lynn Alves, Luciano Meira, 
Gustavo Soares Steinberg, Sabrina Carmona, Eveline de Souza Erbele, Suintila 
Pedreira.Eu e a coordenadora pedagógica da Educopédia, Monica Souza, estivemos 
presentes nos dois primeiros dias.Mas o ponto culminante para a nossa rede foi 
quando, mediados por Luciana Cavalini, gerente de Comunicações e Relações 
Institucionais da Fundação Telefônica/VIVO, o Subsecretário de Novas Tecnologias
Educacionais Rafael Parente, Rodrigo Nejm (diretor da Safernet, Brasil, que já 
foi nosso convidado no 1º #ERT sobre Bullying e Cyberbullying), Vânia 
Sandeville, Carolina Quattrer Pinheiro e Laís Souza Costa debateram sobre "Ética
Digital, o uso responsável da web". Rodrigo Nejm começou o debate afirmando que 
valores e ética devem orientar sempre as ações das pessoas, não importando se a 
pessoa estiver ou não conectado à internet e colocou em evidência as questões de
segurança nos equipamentos e nas mídias, mas sim no ensino e vivências da ética 
e da cidadania.Já Rafael Parente demonstrou sua preocupação com o fato de que as
crianças não têm noção de que o que elas colocam na Internet não pode ser 
apagado. Citou também que redes educacionais do Brasil e do mundo geralmente têm
por hábito proibirem muito, porém afirma que proibição não é educação. Segundo o
Subsecretário de Novas Tecnologias Educacionais, só se educa nesse sentido 
através de debates e orientações.A professora da rede municipal do Rio de 
Janeiro e educopedista Gabriela da Silva foi convidada para participar desse 
debate e contou que usa o computador frequentemente em sala de aula e que por 
isso já teve problemas envolvendo ética e segurança, mas que procura resolvê-los
com participação e respeito. Acredita que o uso consciente seja sinônimo de bom 
uso, citando que isso ocorre com seus alunos no Orkut e no Facebook.Gabriela 
falou da importância do trabalho compromissado dos docentes na orientação ao uso
da tecnologia, o que muitas vezes não ocorre. Para a professora, deve haver 
ética não só no uso da tecnologia, mas na vida de maneira geral.A professora e 
também educopedista Paula Regina Machado dos Santos, que participou nos dois 
últimos dias do evento e que assistiu ao debate em que participou o 
Subsecretário Rafael Parente, enviou-nos o seu relato, que segue:Tudo ao mesmo 
tempo agora, é assim que podemos descrever esse evento tão grandioso e tão 
interessante.A Campus Party é o maior acontecimento tecnológico do mundo nas 
áreas de inovação, ciência, cultura e entretenimento digital. E, esse ano, a 
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#cpbr5 trouxe junto, a Educaparty: espaço no qual educadores conectados 
compartilhassem suas experiências profissionais.Ao entrarmos, a nossa primeira 
expressão foi: Uau!. Era tanta gente, tantos computadores, tantas informações. 
Ficamos meio tontos, pois não sabíamos para que lado olhar.Nosso primeiro 
contato lá foi com a querida Sonia Bertocchi que nos recebeu com um imenso 
carinho e elogiou de imediato as nossas lindas blusas da Educopédia. Ela é a 
responsável pelo twitter oficial da Educarede, da Fundação Telefônica, e 
acompanhou tudo bem de perto, nos mínimos detalhes.Logo em seguida, nosso 
Subsecretário de Novas Tecnologias, Rafael Parente, apareceu por lá para dar 
início ao seu debate: Ética Digital e o uso responsável da web. Uma das falas 
mais marcantes foi com relação ao impacto da tecnologia em nossas vidas: Se a 
tecnologia impacta a vida de todo mundo e na escola a gente trata da formação 
das pessoas, a tecnologia tem que ser um fim.O debate foi bastante interessante 
e construtivo. Inclusive, tivemos a participação da Professora Gabriela Silva. 
Nossa Gabi contribuiu positivamente na discussão mostrando sua experiência em 
sala de aula, falando sobre o uso das novas tecnologias e, claro, da 
Educopédia.Ao final desse, fomos assistir a outros debates e conhecer o Campus 
mais a fundo.Aprendemos, descobrimos coisas novas, jogamos, brincamos, lemos e 
tivemos uma boa dose de diversão e overdose de conhecimento!Podemos dizer que a 
experiência foi única! O evento é realmente de uma magnitude esplendorosa!E 
deixamos aqui o nosso desejo: queremos uma #CampusPartyRio!!!Assista ao vídeo 
produzido pela educopedista Gabriela da SilvaLeia também este texto do 
subscretário Rafael Parente com suas conclusões acerca do debate:Menos 
Tecnologia, por favor?
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EM BREVE UM NOVO R.K. Muito Melhor pra Você!
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http://rknoticia.blogspot.com/
EM BREVE UM NOVO R.K. Muito Melhor pra Você!: 
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Entrevista com Léa Fagundes sobre a inclusão digital
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http://programajornaleeducacao.blogspot.com/
Entrevista com Léa Fagundes sobre a inclusão digital: [FOTO]
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Pioneira no uso da informática educacional no Brasil, Léa Fagundes cobra 
políticas públicas para o setor e defende a ajuda mútua entre professores e 
alunos

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
escola-pre-selecionada-tem-ate-15-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 1 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Escola pré-selecionada tem até 15 de fevereiro para a adesão

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Escola pré-selecionada tem até 15 de fevereiro para a adesão: Escolas públicas 
urbanas e do campo pré-selecionadas pelo Ministério da  Educação para oferecer 
ensino integral este ano têm prazo até 15 de fevereiro para aderir ao programa 
Mais Educação. As unidades de ensino que já  estavam no programa em 2011 devem 
informar o número de alunos a serem  atendidos e escolher as atividades a serem 
desenvolvidas.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
escolas-podem-inscrever-cartas-para-41.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 24 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Escolas podem inscrever cartas para 41º concurso internacional

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://adaoblogado.blogspot.com/
Bacana isso!!
Escolas podem inscrever cartas para 41º concurso internacional: Estão abertas 
até 16 de março as inscrições para o 41º Concurso Internacional deRedação de 
Cartas, promovido pela União Postal Universal (UPU), entidade que 
reúneoperadores postais de 191 países. As inscrições devem ser feitas apenas por
escolaspúblicas ou particulares. Cada instituição pode inscrever duas redações. 
O resultadodo concurso será divulgado no final de abril.Desenvolver a habilidade
de composição de jovens até 15 anos, fortalecer relações deamizade 
internacionais e aprimorar a comunicação por meio da escrita são as propostasdo 
concurso, que este ano terá o tema Escreva uma Carta a um Atleta ou a uma 
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Personalidade Esportiva que Admira para lhe Dizer o que Significam os Jogos 
Olímpicos para Você.O vencedor receberá o prêmio durante o 25º Congresso Postal 
Universal, previstopara setembro e outubro próximos, em Doha, Catar.Para os 
concorrentes brasileiros, o texto deve ser elaborado em língua portuguesa,com no
máximo 800 palavras, e ter relação estrita com o tema. A carta deve ser 
escritacom caneta esferográfica de tinta preta ou azul, preferencialmente no 
formulário deredação do concurso, disponível napágina dos Correiosna internet. 
Na mesma páginaestão as fichas de inscrição e o regulamento do 
concurso.Premiação- A realização do concurso no Brasil, sob a responsabilidade 
dos Correios,terá as fases escolar, estadual, nacional e internacional. Serão 
premiados os trêsprimeiros colocados nas etapas estaduais, o primeiro da 
nacional e os três primeirosda internacional. Entre os prêmios estão TV (LED) de
32 polegadas, notebook,impressora e som portátil. Em 2011, foram inscritas 5.563
redações por 4.365 escolas.Integram a comissão julgadora nacional representantes
dos Correios, dos ministériosdas Comunicações e da Educação, da Universidade de 
Brasília (UnB) e da Organizaçãodas Nações Unidas para Educação, Ciência e 
Cultura (Unesco). O Brasil já venceu a faseinternacional em três oportunidades -
1972 (primeira edição do concurso), 1988 e 2006.Só a China, com cinco medalhas 
de ouro, está à frente.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
escolas-publicas-tem-ate-30-de-marco.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 29 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Escolas públicas têm até 30 de março para aderir ao programa de educação 
integral do MEC

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.blogeducacao.org.br/
Escolas públicas têm até 30 de março para aderir ao programa de educação 
integral do MEC

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
escolas-tem-ate-12-de-marco-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 4 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Escolas têm até 12 de março para participar do censo 2011

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Escolas têm até 12 de março para participar do censo 2011: Brasília - As escolas
de educação básica de todo o país devem  participar da segunda etapa do Censo 
Escolar 2011. O prazo começou ontem  (1º) e vai até 12 de março. O objetivo é 
coletar informações sobre o  rendimento do aluno no final do ano letivo.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
esfriar-areas-atingidas-com-queimaduras.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 28 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Esfriar áreas atingidas com queimaduras pode amenizar cicatrizes

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.blog.saude.gov.br/
Esfriar áreas atingidas com queimaduras pode amenizar cicatrizes: [FOTO]
Foto: Corbis Images

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
especialistas-em-educacao-de-todo-o.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 2 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Especialistas em educação de todo o mundo escrevem artigos para debater Rio + 20

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Especialistas em educação de todo o mundo escrevem artigos para debater Rio + 
20: Acesse os artigos organizados pelo Grupo de Trabalho (GT) de  Educação,  
desde 2011, como apoio para o Fórum Social Temático e a  Cúpula dos  Povos. O GT
foi constituído por diferentes entidades da  sociedade civil para intervir nos 
debates da Rio + 20.

Compõem o grupo o Conselho Internacional pela Educação de Adultos  (ICAE), a 
Campanha Latino-Americana pelo Direito à Educação (Clade), o  Fórum Mundial de 
Educação (FME), o CEAAL (Conselho de Educação de  Adultos de América Latina), a 
Jornada Internacional de Educação  Ambiental para Sociedades Sustentáveis e 
Responsabilidade Global e a  Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais 
(Flacso).
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
estudantes-da-rede-municipal-de-ensino.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 13 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Estudantes da rede municipal de ensino voltam às aulas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://bairroeducador.blogspot.com/
Estudantes da rede municipal de ensino voltam às aulas: As aulas da rede 
municipal de ensino retornam nesta segunda feira, 13/02. A equipe do Bairro 
Educador, junto ao corpo docente já planejam as atividades a serem realizadas 
com os estudantes neste início de ano letivo. Durante o recesso escolar o Bairro
Educador auxiliou algumas escolas no que se refere ao planejamento pedagógico 
para 2012, participou de reuniões envolvendo parceiros, coordenadores 
pedagógicos e diretores de diversas escolas. Além disso passou por uma 
capacitação durante a primeira semana de fevereiro. Os integrantes do Bairro 
Educador também aproveitaram estes dois meses de recesso para fazer capacitação,
renovando seus conhecimentos.[FOTO]
Aula inaugural com Bairro Educador e representantes da Unesco e Secretaria 
Municipal de Educação[FOTO]
O Bairro Educador deseja a todos um bom início de ano letivo e deseja que as 
perspectivas de um progresso educacional sejam alcançadas com sucesso.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
eta-soninho-bom.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 8 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Eta soninho bom!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://primeirainfancia.org.br/
Eta soninho bom!: Crianças de creche e pré-escola precisam de um local tranqüilo
e confortável para dormir, repor as energias e voltar a brincar  O almoço da 
turminha de 3 anos no Centro de Educação Infantil Bryan Biguinati, em São Paulo,
acontece Continuar lendo 
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
evento-carnaval-seguro-bloco-da.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 7 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

EVENTO CARNAVAL SEGURO BLOCO DA PREVENÇÃO CAP 3.3

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Todos convidados!!
http://otics-iraja.blogspot.com/
EVENTO CARNAVAL SEGURO BLOCO DA PREVENÇÃO CAP 3.3: [FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
excesso-de-acido-urico-pode-causar-gota.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 24 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Excesso de ácido úrico pode causar gota, pedra no rim e hipertensão

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://g1.globo.com/
Excesso de ácido úrico pode causar gota, pedra no rim e hipertensão: Alimentação
rica em proteínas aumenta chances de acúmulo de substância.
Ao se cristalizar, composto também dá artrite e problemas cardiovasculares.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
experiencias-revelam-como-tecnologia.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 13 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Experiências revelam como tecnologia está sendo usada em sala de aula

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Experiências revelam como tecnologia está sendo usada em sala de aula: Alexandre
Schneider , secretário municipal de educação de São Paulo, fala durante a Campus
Party 2012.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
exposicao-modigliani-nossa-1a-visita-em.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 1 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Exposição Modigliani , nossa 1a. visita em 2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://artescolapublica.blogspot.com/
exposição Modigliani , nossa 1a. visita em 2012: MostraModigliani: Imagens de 
Uma vida no MNBA[FOTO]
Um dos mais importantes eventos do calendário oficial do Momento Itália - 
Brasil, a exposição Modigliani: Imagens de uma vida será inaugurada em 31 de 
janeiro no MNBA/IBRAM/MinC, com obras nunca antes expostas na America 
Latina.Tendo passado antes em Vitória(ES), o evento é uma parceria entre MCA 
(Museu a Céu Aberto) e o MODIGLIANI INSTITUT ARCHIVES LÉGALÉS PARIS-ROMA, 
trazendo pela primeira vez ao Brasil uma coleção de 12 pinturas e 5 esculturas 
originais, além de obras e documentos, fotos, desenhos, diários e manuscritos de
Modigliani e de importantes artistas da sua época, num total de 230 peças. Com 
isso o público vai ter acesso a um rico panorama da vida artística parisiense e 
italiana do século XX, distribuído em cinco salas do MNBA/IBRAM/MinC.Modigliani,
que foi definido o artista sem mestres e sem discípulos se destaca neste 
panorama de nomes importantíssimos da história da arte por ter sido fiel à sua 
visão figurativa da arte conseguindo chegar a um signo identitário, que é 
síntese perfeita entre a imagem e o sentimento que isso suscita em transferir a 
alma dos sujeitos e não apenas as fisionomias deles, comenta o prof. Christian 
Parisot, presidente do Modigliani Institut.O percurso expositivo da mostra 
Modigliani: Imagens de uma vida leva a uma imersão na intimidade do artista. O 
roteiro se inicia com os estudos de Modigliani na Itália, passando por seus 
professores e o aprendizado, em que todas as fases são ilustradas. O apogeu da 
carreira chega à Paris modernista, sublinhando as manifestações artísticas, 
influências, confrontos criativos com amigos, como Picasso, André Derain, Max 
Jacob, Léonard Foujita entre outros expoentes que, juntos, revolucionaram a 
História da Arte.[FOTO]
A mostra contém ainda a correspondência entre Modigliani e Picasso, André 
Derain, Max Jacob, entre outros artistas; manuscritos; diários da mãe de 
Modigliani; e anotações, contribuindo para formar um interessante mosaico da 
vida do artista, suas modelos, os ateliers e lugares onde viveu, com fotografias
de Anna Marceddu, além de um vídeo.Com uma vida intensa, marcada por grandes 
amores, guerra e infortúnios, como graves doenças, Amadeo Modigliani(nascido em 
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12 de julho de 1884, na cidade italiana de Livorno e falecido em 25 de janeiro 
de 1920, em Paris) reflete em sua arte vários estilos artísticos e desnuda o 
homem de maneira reveladora. O artista tem a vida interrompida precocemente por 
enfermidades, porém sua contribuição para a História da Arte perdura de forma 
imortal.Para que esta exposição fosse realizada inúmeras instituições cederam 
obras de suas coleções, como o MODIGLIANI INSTITUT ARCHIVES LÉGALÉS PARIS-ROMA e
vários colecionadores particulares. A escolha das obras, a apresentação e o 
conteúdo do catálogo foram confiados ao prof. Claudio Strinati, do MODIGLIANI 
INSTITUT e a curadoria é do Presidente do mesmo Instituto, o prof. Christian 
Parisot, que virá especialmente de Roma para acompanhar a montagem no 
MNBA/IBRAM/MinC.Após o Rio de Janeiro a exposição seguirá para o Museu de Arte 
de São Paulo (MASP).[FOTO]
Serviço:Exposição Modigliani: Imagens de Uma Vida.Data de abertura: 31/01/2012, 
às 19 hAbertura ao público: 01/02/2012Período: 01/02 a 15/04/2012Visitação: de 
terça a sexta de 10h/18h e aos sábados, domingos e feriados, de 12h/17h.Entrada:
R$ 8,00 (inteira) e R$ 4,00 (meia).O Museu Nacional de Belas Artes fica na Av. 
Rio Branco, 199 (Cinelândia) - tel:(21) 2219-8474.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
extra-extra-jornal-yara-amaral.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 25 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

EXTRA ! EXTRA ! JORNAL YARA AMARAL

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://yaraamaral.blogspot.com/
EXTRA ! EXTRA ! JORNAL YARA AMARAL: EXTRA ! EXTRA !CHEGOU O SEU JORNAL ! MUITO 
BOAS NOTÍCIAS ![FOTO]
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fique-ligado-confira-os-acervos.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 9 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Fique Ligado! Confira os acervos disponíveis para consulta ou download na 
internet

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.blogacesso.com.br/
Acessem!!
Fique Ligado! Confira os acervos disponíveis para consulta ou download na 
internet: A internet tornou-se talvez o principal meio de difusão e 
compartilhamento de cultura. Por meio da rede mundial e das atuais tecnologias 
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de reprodução, obras que ingressaram em domínio público alcançam um número de 
pessoas cada vez maior, assim como obras publicadas sob licenças que permitem 
seu compartilhamento, reprodução ou visualização online. Com o intuito de 
ampliar ainda mais a capilaridade das obras na rede, promovendo a democratização
do acesso, uma série de instituições disponibiliza acervos de origens e 
temáticas diversas.

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
folia-e-alegria-no-sambodromo-carnaval.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 29 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Folia e Alegria no Sambódromo- Carnaval 2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://falagremio.blogspot.com/
Um pouco do que foi o desfile. 
Folia e Alegria no Sambódromo- Carnaval 2012: [FOTO]
"CORAÇÕES UNIDOS DO CIEP, FORMADA POR ALUNOS DA PREFEITURA, AGITA MARQUÊS DE 
SAPUCAÍ"Formada por 2.600 alunos de 45 unidades escolares, a agremiação contou 
na avenida a história da Matemática.O Grêmio Recreativo Escola de Samba Mirim 
Corações Unidos do Ciep participou da abertura oficial dos desfiles das escolas 
de samba na noite de sexta-feira (dia17), na Marquês de Sapucaí. Com o enredoMe 
conta quantas contas que eu te conto quantos contos, a escola mirim, formada por
2.600 alunos de 45 escolas da Prefeitura do Rio, foi a quinta agremiação a 
desfilar e agitou as arquibancadas do novo Sambódromo ao contar na avenida a 
história da Matemática desde o seu surgimento, no Egito antigo, até sua 
utilização no dia a dia, principalmente nas brincadeiras infantis.A escola mirim
integra o projeto Escola de Bamba, da Prefeitura do Rio, pelo qual as escolas 
municipais trabalham com os alunos os valores culturais do carnaval, através de 
ações de caráter pedagógico. Durante todo o ano letivo, sob a supervisão dos 
professores, os estudantes desenvolvem diversos trabalhos que são levados para a
avenida. Toda a produção, desde a composição do samba até a criação das 
fantasias e alegorias foi feita pelos alunos.[FOTO]
Um dos destaques da agremiação foi a comissão de frente formada por 15 alunas da
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Escola Municipal Professor Augusto Motta, na Penha. O grupo mostrou o surgimento
da Matemática, na Antiguidade, quando os primeiros cálculos eram feitos a partir
da observação dos planetas.... Segundo a professora Érica Monteiro Lobo, que 
leciona Artes para os alunos da Educação Infantil e é Vice-Presidente da 
G.R.E.S. Mirim Corações Unidos do Ciep, revelou que o enredo foi escolhido pelas
ações da Secretaria Municipal de Educação em fortalecer o ensino da Matemática 
nas escolas da rede municipal e contou a satisfação de ver a animação dos alunos
na Marquês de Sapucaí:" O Corações Unidos do Ciep é uma escola unida. Cada 
unidade de ensino trabalha e ensaia com seus alunos na própria escola e o 
resultado desse trabalho em conjunto foi apresentado na avenida. Ver a alegria 
dessas crianças na avenida é a recompensa por todo trabalho que tivemos ao longo
do ano - falou a vice-presidente Érica Monteiro 
Lobo."Fonte:http://www.rio.rj.gov.br/web/sme/exibeconteudo?article-id=2579623Aut
or: Isabella Amorim18/02/2012[FOTO]
Escolas da 1ª CRE que participaram do Desfile:E.M. BENJAMIN CONSTANTE.M. RACHEL 
DE QUEIROZE.M. TIA CIATAE.M. RIVADÁVIA CORRÊA (alguns ritimistas da bateria)Mais
imagens:[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fontehttpoficinasdeblogs2012.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 26 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

OFICINA DE BLOG

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

FONTE:http://oficinasdeblogs2012.blogspot.com/

Idéia bem bacana das colegas da 5ªCRE.
PARSABÉNS PELA INICIATIVA.
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
formacao-de-mediadores-de-leitura.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 14 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FORMAÇÂO DE MEDIADORES DE LEITURA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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fonte:Blog EducAdão

Programa MAIS LEITURA

A UFRJ, em parceria com MEC, oferece, em 2012.1 e 2012.2, dois cursos de 
extensão para a formação de mediadores de leitura.

Público Alvo:

Professores das redes públicas de ensino em exercício, em turmas de Educação 
Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental.

Carga horária: 90 horas cada curso

Local Faculdade de Educação

UFRJ - Campus Praia Vermelha.

Avenida Pasteur, nº 250.

Urca, Zonal Sul, Rio de Jnaeiro.

Dia e horário: Sábados alternados

Das 9h às 17 h

Inscrições abertas -

de 13/02 a 29/02

Solicitar e preencher Ficha de Inscrição pelo email: 
mediadores.de.leitura.2012@gmail.com

Enviar a ficha, o currículo vitae e documento comprobatório de professor da rede
pública e aguardar confirmação da matrícula.

Resultados:

Dia 05/03/2012 pelo site da Faculdade de educação da UFRJ

http://www.educacao.ufrj.br/

CURSO 1

A promoção da leitura na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 
Fu,ndamental: literatura infantil, mediações e acervos

Coordenação : Prof. Dra Patrícia Corsino

Ementa do curso

Concepções de infância, leitura e literatura infantil. Leitura literária e 
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outras leituras. Literatura oral. Breve histórico da literatura para a infância 
no Ocidente e no Brasil. A produção atual de literatura infantil: vida e obra de
alguns autores. Qualidade da literatura infantil: linguagem literária, 
pertinência temática, ilustração e projeto gráfico. Escolarização da literatura 
e letramento literário. Espaços de livro e leitura na escola. Composição, 
organização e disponibilização de acervos na escola.

Nº vagas:

2012.1- 35

2012.2- 35

CURSO 2

Linguagem e Cultura Escrita: Alfabetização, Leitura, Escrita e Oralidade na 
Educação Básica

Coordenação :

Prof. Dra Ludmila Thomé de Andrade

Ementa do curso

Concepções de linguagem. A sociologia da leitura infantil no mundo 
contemporâneo. Interação aluno/professor. Professor como um mediador 
(colaborador) de interlocuções em sala de aula. Alfabetização, letramento e 
oralidade. Cultura escrita e práticas escolares de ensino de leitura e de 
escrita. Elementos lingüístico-textuais de textos produzidos por crianças. 
Gêneros discursivos próprios à oralidade, leitura e escrita em contextos 
escolares. Planejamento de atividades para o ensino de alfabetização, leitura e 
escrita.

Nº vagas:

2012.1- 35

2012.2- 35

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
frequencia-escolar-de-beneficiados-do.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 1 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Frequência escolar de beneficiados do Bolsa Família em 2011 tem o melhor 
resultado desde o início do programa

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Frequência escolar de beneficiados do Bolsa Família em 2011 tem o melhor 
resultado desde o início do programa: Brasília - A frequência escolar de 
crianças e adolescentes  beneficiados pelo Programa Bolsa Família cresceu em 
2011, com média de  86,3%. O resultado representa a melhor média desde o início 
do programa,  em 2003.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fundacao-abrinq-save-children-premiando.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 2 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Fundação Abrinq - Save the Children premiando projetos que saem do papel

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://primeirainfancia.org.br/
Fundação Abrinq - Save the Children premiando projetos que saem do papel: A 
Fundação Abrinq - Save the Children está desenvolvendo o Programa Prêmio Criança
que visa premiar empresas e organizações sociais que desenvolvem uma boa 
iniciativa para crianças de 0 a 6 anos, gestantes ou parturientes.  O que é 
Concedido Continuar lendo 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fundacao-bienal-na-capacao-dos.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 2 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FUNDAÇÃO BIENAL NA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Caro Professor,

Estaremos recebendo a Fundação Bienal no dia 08 de fevereiro de 2012, em nossa 
Semana de Formação para Professores.
A Fundação solicita que todos que vão participar do evento se cadastre em sua 
mala direta. 

CONVITE PARA ENCONTRO DE ARTE CONTEMPORÂNEA PARA PROFESSORES
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O Educativo da Bienal, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação do Rio
de Janeiro, tem o prazer de lhe convidar para o Encontro de Arte Contemporânea 
para Professores.

O Encontro tem como principal objetivo promover uma reflexão sobre 
contemporaneidade e os caminhos da arte contemporânea. O encontro apresenta os 
conceitos e artistas da 30ª Bienal e é uma oportunidade de se debater questões 
sobre o ensino da arte.

O Encontro será oferecido no dia 08 de fevereiro em dois horários, manhã e 
tarde.

Datas da Formação: 08 de fevereiro de 2012
Horários: 8h às 12h ou das 13h às 17h
Local: Centro de Convenções SulAmerica
Endereço: Av. Paulo de Frontin, nº1 - Cidade Nova

Inscrição: https://docs.google.com/spreadsheet

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
gagueira.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 1 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Gagueira

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://drauziovarella.com.br/
Gagueira: De ne-ne-nervoso, estou até fi-fi-ficando gago é uma frase do samba 
Gago Apaixonado, composto por Noel Rosa, que marcou época e ainda hoje é cantado
por aí. De maneira bem humorada, o autor remete a um problema de fala que tem 
atormentado crianças e adultos. São inúmeros os exemplos de pessoas gagas ao 
longo dos séculos.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
games-na-educacao-apertando-o-start.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 15 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Games na Educação: apertando o start

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://programajornaleeducacao.blogspot.com/
Games na Educação: apertando o start: [FOTO]
O debate na EducaParty sobre games na educação, na manhã do dia 9 de fevereiro, 
trouxe muitos pontos interessantes sobre o assunto. Os debatedores foram Lynn 
Alves (UNEB-BA), Luciano Meira (UFPE e OJE), Gustavo Steinberg (BIG Festival) e 
Sabrina Carmona (CS Games - PUC-SP).Lynn Alves falou que pensar a presença das 
tecnologias no cenário pedagógico tem sido ainda muito difícil. Mas é 
interessante, pois eles têm potencial interativo significativo. Segundo ela, o 
grande problema é a dificuldade dos professores de interagir com os jogos. As 
pesquisas na área de uso de games têm crescido muito, mas não têm retornado à 
escola. Não há ainda muitas ações focadas na formação do professor.Em seguida, 
Sabrina Carmona lembrou que às vezes os jovens não querem aprender nada com o 
jogo, querem só se divertir. Mas, sem dúvida, é uma ferramenta excelente para 
motivar o aluno. Disse que há preconceito pelos jogadores de que o jogo 
educativo não é divertido, e também tem preconceito dos professores. Por isso é 
importante a pesquisa em cima disso. Pensar sobre qual o design, as regras que 
vão funcionar melhor.Luciano Meira, por sua vez, destacou que o jogo tem quatro 
características principais, que os torna mais interessantes que a escola: 
trabalhar fortemente com cenários, oferece um contexto, permitindo a imersão; 
todo bom jogo tem que ter uma aventura, enfrentar desafios. E na escola se faz 
com que o aluno leia mapas; é importante ter personagens, que atuam como atores.
Em geral, o sistema de ensino não coloca a voz de autoria do conhecimento para 
além do professor. Mas o jogo inverte esse esquema e o jogo tem um propósito, um
objetivo a que se dedicar.Fonte: EducaRede/ Foto: Ricardo Lisboa

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
gigante-do-papelao-no-galpao-das-artes.html
<DATA DA POSTAGEM>
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quarta-feira, 29 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

"Gigante do Papelão" no Galpão das Artes

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Gigante do Papelão no Galpão das Artes

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
google-street-view-debaixo-do-mar.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 24 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Google Street View debaixo do mar

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://scienceblogs.com.br/
Lindo demais!!!
Google Street View debaixo do mar: [FOTO]

[VÍDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
herpes-zoster.html
<DATA DA POSTAGEM>
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sábado, 4 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Herpes-zóster

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://drauziovarella.com.br/
Herpes-zóster: Herpes é uma doença identificada, na maior parte das vezes, pelas
vesículas que aparecem nos lábios e que algumas pessoas chamam inadequadamente 
de febre intestinal. Essa lesão caracteriza o herpes simples que pode acometer 
também os genitais.
No herpes-zóster, popularmente conhecido como cobreiro, as pequenas vesículas 
que se formam na pele acompanham o trajeto das raízes nervosas (imagem 1) numa 
faixa que pega sempre um lado só do corpo.
Causada pelo vírus da catapora, a enfermidade fez a fama de muitos benzedores 
que passavam um traço dividindo o corpo da pessoa infectada em duas metades e 
preconizavam - Daqui não vai passar. E nunca passava mesmo, porque a doença 
afetava apenas o nervo que vinha pelo lado direito, por exemplo. Do lado oposto,
o nervo era outro, vinha da esquerda e não estava comprometido.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
higiene-ocular.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 1 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Higiene ocular

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://drauziovarella.com.br/
Higiene ocular: Não há quem não queira ter olhos brilhantes e límpidos. Olhos 
vermelhos e congestionados passam a impressão de cansaço e abatimento. Por isso,
todos procuram um jeito de melhorar seu aspecto e se valem dos inúmeros colírios
à venda no mercado farmacêutico sem buscar a orientação de um oftamologista.
Olhos vermelhos são sinal de inflamação da conjuntiva, membrana fina e 
transparente que cobre o branco dos olhos e a causa pode estar na infecção por 
bactérias ou vírus e em reações alérgicas. A poluição das grandes cidades e o 
uso constante do computador e de lentes de contato sem a precaução necessária 
são outros fatores agravantes do problema.
Cuidar dos olhos não deve ser apenas uma preocupação estética. Deve ser um 
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hábito obrigatório de saúde.

Página 233



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
horario-das-escolas-do-de-0702.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 7 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

HORÁRIO DAS ESCOLAS - D.O. DE 07/02

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Art. 4º As Unidades... 

Gisele Cardoso Cordeiro 7 de Fevereiro de 2012 06:47
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D.O DE HOJE 07/02

Art. 4º As Unidades Escolares funcionarão nos seguintes horários:

I - escolas de horário parcial: no 1º turno - das 7h15 às 11h45; no 2º turno - 
das 12h45 às 17h15.

II - escolas de tempo integral: das 7h30 às 16h30.

III - escolas com Educação de Jovens e Adultos - EJA: das 18h às 22h.
 1º A escola de tempo parcial poderá optar pelo horário do 1º turno das 7h30 às 
12h e do 2º turno das 13h às 17h30, caso haja consenso entre toda a equipe 
docente.
 2º A escola de tempo integral poderá optar pelo horário de 8h às 17h, caso haja
consenso entre toda a equipe docente.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
horario-de-atendimento-na-educacao.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 8 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Horário de atendimento na Educação Infantil

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Circular E/SUBE/CED n 08 Rio de Janeiro, 07 de fevereiro de 2012.

Assunto: Horário de atendimento na Educação Infantil

Senhora Coordenadora de E/SUBE/CRE

Senhor(a) Gerente da E/SUBE/CRE/GED

Senhor(a) Diretor(a) de Escola com turmas de Educação Infantil

Senhor(a) Diretor(a) de Espaço de Desenvolvimento Infantil

Senhor(a) Diretor(a) de Escola Exclusiva de Educação Infantil

Senhor(a) Diretor(a) de Creche

Atendendo à especificidade da educação infantil, nas diversas modalidades de 
atendimento - creche e pré-escola - orientamos:

2. As escolas de horário parcial funcionarão de 7h15min às 11h45min e de 
12h45min às 17h15min.
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3. As turmas de berçário e maternal funcionarão no horário de 7h às 17h.

3.1. Possibilitando que as famílias possam adequar seus horários à vivência das 
crianças na creche, o horário de 7h às 17h poderá ser diariamente flexibilizado,
em todos os grupamentos. Assim sendo, a entrada das crianças poderá ocorrer 
entre 7h e 8h30min e a saída a partir das 16h30min.

3.2. Ressaltamos que as crianças que entrarem após as 8h não participarão do 
desjejum.

4. Nas escolas de horário integral, a pré-escola funcionará no horário de 
7h30min às 16h30min.

4.1. Possibilitando que as famílias possam adequar seus horários à vivência das 
crianças na creche, o horário de 7h30min às 16h30min poderá ser diariamente 
flexibilizado. Assim sendo, a entrada das crianças poderá ocorrer entre 7h30min 
e 8h.

4.2. Ressaltamos que as crianças que entrarem após as 8h não participarão do 
desjejum.

5. Estas orientações deverão ser amplamente divulgadas para toda a comunidade - 
profissionais e famílias- possibilitando aos profissionais a adequação do 
planejamento cotidiano e aos responsáveis, a clareza sobre as informações 
contidas neste documento.

6. Esta circular substitui e torna sem efeito a circular E/SUBE/CED nº06 de 
01/02/2012.

Atenciosamente,

Maria de Nazareth Machado de Barros Vasconcellos

Coordenadora da E/SUBE/CED

Mat.70/193.141-9

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
horta-simples.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 3 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Horta simples

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://colunas.revistacasaejardim.globo.com/cheirodemato
Horta simples: [FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideia-primeira-auladinamica-dos.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 12 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIA - Primeira aula-dinâmica dos adjetivos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://coelhodacartola.blogspot.com/
Primeira aula-dinâmica dos adjetivos: 
<COMENTÁRIOS>
Muito legal!! Vou fazer com os meus alunos em breve!! Valeu pela dica!! Beijos!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-atividades-carnaval.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 9 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - Atividades Carnaval

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://meustrabalhospedagogicos.blogspot.com/
Atividades Carnaval: Só em clima de festa, algumas atividades com o tema 
carnaval, onde podemos trabalhar a coordenação motora, escrita, atenção e 
concentração, ordenação das palavras, cores, formas geometricas e numeros!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Receba nossas atividades Digite aqui seu email:

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-atividades-para-o-carnaval.html
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<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 10 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - Atividades para o carnaval

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://meustrabalhospedagogicos.blogspot.com/
Atividades para o carnaval: O que está faltando? Olhos, nariz, boca?
Vamos completar os rostinhos?

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

Receba nossas atividades Digite aqui seu email:

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-cabides-lindos-para-as-nossas.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 24 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS !!!!Cabides lindos para as nossas salas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://educacaodeinfancia.com/
Cabides lindos para as nossas salas: [FOTO]
Esta ideia é lindasQuem não quer uns cabides assim?

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-carnaval.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 14 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - CARNAVAL
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-carnaval_14.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 14 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - CARNAVAL

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Três links bacanas com idéias para o Carnaval.

http://www.mulherbeleza.com.br/acessorios/mascara-de-carnaval-moldes-e-como-faze
r/

http://www.teteamodeler.com/dossier/carnaval/carnaval.asp

http://www.mulherbeleza.com.br/acessorios/acessorios-para-carnaval/

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-chamadinhas.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 22 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - Chamadinhas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://aprendendocomtiacelia.blogspot.com/
Chamadinhas: Modelos e moldes de chamadinha para a educação infantil, maternal 
etc01 - Faça o molde do alfabeto bem colorido e utilize para a inicial de cada 
aluninho uma letrinha com olhinhos. Crie fichas com os nomes e prenda no mural 
da chamada ou num quadro de pregas, fica muito colorido e bonito![FOTO]
Modelo 02 - Chamadinha de corações[FOTO]
[FOTO]
Chamadinha Borboleta: (site escola dominical) [FOTO]
[FOTO]
Chamadinha com pregadores (O nome de cada aluninho será preso em cada 
pregador)[FOTO]
Chamadinha borboleta (com a foto das crianças. Podem ser feitas fichas com os 
nomes que serão presas junto com as fotos) [FOTO]
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Chamadinha Flores no vaso - Fazer flores e escrever o nome dos alunos, arrumando
no vasinho,que pode ser um pote de sorvete. Durante a rodinha, ir mostrando as 
flores, cada aluno deverá aos poucos, ir identificando o seu nome. Só permanecem
no vaso naquele dia os alunos presentes.) [FOTO]
Chamadinha menino e menina - Fazer um quadro de pregas e prender os garotinhos, 
os nomes são encaixados nas pregas. Abaixo, moldes de menina e menino que podem 
ser utilizados. [FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
Chamadinha árvore... Cada aluninho uma maçã [FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
Esta postagem pertence ao Espaço Educar.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-decoracao-de-pascoa-9-ideias-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 29 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - Decoração de Páscoa - 9 ideias de Enfeites

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Já estamos nos preparando para Páscoa, idéias bem legais.
http://arte-de-fazer-artesanato.blogspot.com/
Decoração de Páscoa - 9 ideias de Enfeites

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-etiquetas-para-identificacao-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 22 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - ETIQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CADERNOS!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://aprendendocomtiacelia.blogspot.com/
Lindos!!!
ETIQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CADERNOS!: OLHA QUE FOFAS ESSAS ETIQUETAS PARA 
COLAR NO CADERNO DOS NOSSOS ALUNOS E FILHOS, RETIREI DO BLOG PRA GENTE MIÚDA. 
AMEI E RESOLVI POSTAR PARA VOCÊS. BJOS. [FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-fantasias-para-colorir.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 9 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - Fantasias para colorir

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://meustrabalhospedagogicos.blogspot.com/
Fantasias para colorir: Fantasias para colorir e ainda cobrir e completar as 
letras que estão faltando!

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

Receba nossas atividades Digite aqui seu email:

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-legais-carnaval.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 12 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS LEGAIS - - CARNAVAL

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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http://anaaliceflopes.blogspot.com/
CARNAVAL: [FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
Plano de AulaLeitura e escrita de marchinhas na alfabetização inicialMúsicas 
populares são uma boa alternativa para trabalhar textos memorizados na 
alfabetização de jovens e adultos Objetivos - Ler e escrever textos conhecidos 
de memória, ajustando o oral ao escrito. - Construir conhecimentos sobre o 
funcionamento do sistema alfabético de escrita.- Para alunos alfabéticos, 
refletir sobre algumas convenções ortográficasConteúdo- Leitura pelo aluno- 
Escrita pelo alunoAnos 1º e 2º anos. Tempo estimado Um mês. Material necessário 
- Áudio de marchinhas de carnaval diversas, como (disponíveis aqui):A jardineira
Alalaô Aurora Cidade Maravilhosa Cabeleira do Zezé Cachaça não é água Me dá um 
Dinheiro aí! Ó abre alas- Cópias das letras das músicas que serão 
trabalhadasIntroduçãoOs textos que os alunos sabem de memória são materiais 
riquíssimos para se trabalhar na alfabetização inicial. Eles devem ser 
utilizados em situações didáticas em que os estudantes são desafiados a ler e a 
escrever por si próprios. Como já sabem o texto de cor, não precisam se 
preocupar com o conteúdo. Assim, podem focar sua reflexão apenas no como ler, 
ajustando o que fala com o que está escrito, e no como escrever, pensando em 
quais letras usar e em qual ordem.Na Educação Infantil e nas séries iniciais do 
ensino regular, as parlendas e as cantigas de roda são amplamente utilizadas 
nessas atividades. Já na Educação de Jovens e Adultos, é preciso tomar sempre o 
cuidado de não infantilizar o trabalho. Nesse sentido, as músicas populares e os
poemas são alternativas para trabalhar a leitura e a escrita de textos que se 
sabe de memória com o público mais velho. Nesta sequência didática, serão 
focadas algumas possibilidades didáticas com as marchinhas de 
carnaval.Desenvolvimento 1ª etapaPergunte aos alunos que marchinhas de carnaval 
eles conhecem e peça para que cantem. Selecione algumas letras para escrever em 
cartazes e organize momentos para cantar cada uma delas. Antes de passar para as
demais etapas, tenha certeza de que os alunos memorizaram as músicas escolhidas.
Leve as canções para os alunos escutarem, os vídeos com as marchinhas usadas 
neste plano de aula podem ser encontrados aqui.2ª etapaEscolha uma marchinha 
para trabalhar por dia. Organize a turma em duplas, agrupando alunos com 
hipóteses próximas de escrita. Distribua uma cópia em letra maíúscula de forma 
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para cada dupla e peça para que descubram qual das músicas já trabalhadas é 
aquela, justificando como chegaram à resposta. Em seguida, solicite que cantem a
marchinha, acompanhando a leitura com o dedo. Circule pela sala, perguntando 
para cada dupla onde está escrita determinada palavra. Isso fará com os alunos 
busquem ajustar o oral ao escrito e considerem índices gráficos conhecidos (como
letras iniciais e finais, por exemplo) até encontrar a palavra certa.3ª 
etapaContinue trabalhando com a marchinha da etapa anterior. Distribua para as 
duplas a letra da música recortada em versos (para os pré-silábicos e silábicos 
com ou sem valor sonoro convencional) ou em letras (para os 
silábicos-alfabéticos e alfabéticos), ajustando os desafios da atividade às 
possibilidades dos alunos. Para os mais avançados, peça que escrevam a marchinha
com o lápis, também em duplas.Repita as atividades da 2ª e da 3ª etapa com as 
letras das demais marchinhas selecionadas.4ª etapaDistribua para cada dupla 
cópias de trechos de algumas marchinhas trabalhadas, sem o título para que 
tenham de fazer a leitura a fim de identificá-los. Para decidir que textos 
entregar a cada dupla, considere as características quantitativas (quatidade e 
extensão dos versos) e qualitativas (palavras ou letras) das marchinhas. Quanto 
mais parecidas as letras, maior será a dificuldade da tarefa. Observe, por 
exemplo, o conjunto abaixo. A tarefa dos aluno é localizar a marchinha "Ó abre 
alas":Texto I OH! JARDINEIRA PORQUE ESTÁS TÃO TRISTE?MAS O QUE FOI QUE TE 
ACONTECEU?FOI A CAMÉLIA QUE CAIU DO GALHO,DEU DOIS SUSPIROS E DEPOIS 
MORREU.Texto II OLHA A CABELEIRA DO ZEZÉSERÁ QUE ELE É?SERÁ QUE ELE É?Texto IIIÓ
ABRE ALASQUE EU QUERO PASSARÓ ABRE ALASQUE EU QUERO PASSARÉ possível entregar às
duplas os textos I, II e III; ou os textos II e III, ou ainda os textos I e III.
Cada conjunto apresenta um grau de dificuldade diferente, considerando as 
semelhanças entre os trechos. Às duplas que identificarem "Ó abre alas" é 
possível pedir que descubram quais são as outras duas marchinhas, oferecendo 
pistas quando necessário. Garanta que todos justifiquem suas respostas levando 
em conta as marcas gráficas do texto.5ª etapaEscolha apenas um trecho de uma das
marchinhas trabalhadas e reproduza, em uma mesma folha, a letra correta junto 
com outras duas versões erradas, como no exemplo abaixo:VOCÊ PENSA QUE CERVEJA É
ÁGUA?CERVEJA NÃO É ÁGUA NÃOCERVEJA VEM DO ALAMBIQUEE ÁGUA VEM DO LAGOVOCÊ PENSA 
QUE CACHAÇA É ÁGUA?CACHAÇA NÃO É ÁGUA NÃOCACHAÇA VEM DO ALAMBIQUEE ÁGUA VEM DO 
RIBEIRÃOVOCÊ PENSA QUE CACHAÇA É SUCO?CACHAÇA NÃO É SUCO NÃOCACHAÇA VEM DO 
ALAMBIQUEE SUCO VEM DO RIBEIRÃOOs alunos precisam encontrar a versão correta e 
justificar porque as outras duas são erradas. Nessa atividade, assim como na 
anterior, é possível deixar mais ou menos explícitas as diferenças entre as 
versões erradas e a versão correta da marchinha, criando problemas diferentes 
para duplas que estejam em estágios diferentes no processo de 
alfabetização.Avaliação Observe os progressos dos alunos em relação à construção
do sistema de escrita. - Eles conseguiram trabalhar bem em duplas, ajudando-se 
mutuamente? - Realizaram as tarefas de leitura, arriscando-se a antecipar o que 
estava escrito e verificando as antecipações, considerando as marcas gráficas e 
os índices quantitativos e qualitativos?- Realizaram as tarefas de escrita, 
refletindo sobre que letras utilizam e em que ordem, e as características do 
sistema alfabético?FONRE: REVISTA NOVA ESCOLA

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-lembranca-para-o-dia-da-mulher.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 22 de fevereiro de 2012
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - LEMBRANÇA PARA O DIA DA MULHER

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
LEMBRANÇA PARA O DIA DA MULHER: Parece que este ano está passando mais rápido do
que nunca,! Em pleno carnaval, já estou a procura do que fazer para o dia da 
mulher, pois acho muito importante que meus alunos valorizem suas mães ou suas 
cuidadoras.Navegando pelo mundo da Net, encontrei no site da ARTE COLORÊ lindas 
lembrancinhas para esse dia.vou postar abaixo , ainda estou em dúvida em qual 
delas fazer.[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
OBS. Não tenho os moldes, ok? pois apenas busquei as imagens, para 
idéias.beijinhoshttp://vivianepatrice.blogspot.com/feeds/posts/default

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-mascaras-de-carnaval-para-fazer.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 13 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - Máscaras de carnaval para fazer em 5 minutos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.viladoartesao.com.br/blog
Máscaras de carnaval para fazer em 5 minutos: 

[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-moldes-mascara-de-carnaval.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 14 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - Moldes Máscara de Carnaval
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://arte-de-fazer-artesanato.blogspot.com/
Moldes Máscara de Carnaval

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-mordidas-o-que-fazer.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 1 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - Mordidas - o que fazer?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://meustrabalhospedagogicos.blogspot.com/
Mordidas - o que fazer?: Este guia recebi da Simone Helen, tem dicas preciosas 
de como lhe dar com a tão terrivel "mordidinhas" no berçário... E de quem é a 
culpa?
Acreditem, a criança é a menos culpada de todas, certo dia estava conversando 
com a diretora da creche sobre este problema, em um dia só dia, dois garotinhos 
morderam a bochecha da mesma menina, a menina era linda e super quieta e os 
meninos também... O grande problemas é que muitas pessoas, assim como eu, quando
vemos aquela fofura de criança falamos " Que gracinha... dá vontade de morder!".
fato, a criança apenas imita o adulto.

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
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Receba nossas atividades Digite aqui seu email:

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-para-o-carnaval-marchinhas-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 7 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS PARA O CARNAVAL -Marchinhas de carnaval para baixar

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.google.com.br/reader/view/?hl=pt_BR#

Marchinhas de carnaval para baixar: 

Algumas marchinhas classicas de carnaval para baixar!

Cachaça não é água

Aurora 

Mamãe eu quero

Se a canoa não virar

Taí eu fiz tudo para você gosta de mim

Cidade Maravilhosa
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Chiquita Bacana, mulata entre outras

A pipa do vovô

Marchinhas de Carnval com Beth Carvalho

Me dá um dinheiro ai

Daqui eu não saiu

Ahlan lah Oh!

Marcha da cueca

Quem sabe sabe

Teu Cabelo Não Nega

Acorda Maria Bonita

Bandeira Branca

Nós os carecas
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Receba nossas atividades Digite aqui seu email:

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
iii-escolas-de-tempo-integral-matriz.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 4 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

III - ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL   MATRIZ CURRICULAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DE
TEMPO INTEGRAL

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://adaoblogado.blogspot.com/
III - ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL   MATRIZ CURRICULAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DE
TEMPO INTEGRAL: III - ESCOLAS DE TEMPO INTEGRALMATRIZ CURRICULAR PARA O ENSINO 
FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRALCASA DA ALFABETIZAÇÃODISCIPLINAS1º Ano2º Ano3º 
AnoBase NacionalLíngua Portuguesa+++Matemática+++Arte (Teatro ou Artes 
Visuais)222Educação Física333Parte DiversificadaLíngua Estrangeira:111- 
InglêsSala de Leitura111Estudo Dirigido+++TOTAL DE TEMPOS SEMANAL353535Reforço 
Escolar(+)(+)(+)Outros Compontentes(+)(+)(+)MATRIZ CURRICULAR PARA O ENSINO 
FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRALPRIMÁRIODISCIPLINAS4º Ano5º Ano6º Exp*Base 
NacionalLíngua 
Portuguesa+++Matemática+++Ciências+++Geografia+++História+++Arte:- Teatro22-- 
Artes Visuais- Música--2Educação Física333Parte DiversificadaLíngua 
Estrangeira:112- InglêsSala de Leitura11-Estudo Dirigido+++Ensino 
Religioso11-TOTAL DE TEMPOS SEMANAL353535Reforço Escolar(+)(+)(+)Outros 
Compontentes(+)(+)(+)

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
inca-inicia-inscricoes-para-programa-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 28 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Inca inicia inscrições para programa de voluntariado

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.blog.saude.gov.br/
Inca inicia inscrições para programa de voluntariado: [FOTO]
Foto: Inca
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
inclusao-e-midias-digitais.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 15 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Inclusão e mídias digitais

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://programajornaleeducacao.blogspot.com/
Inclusão e mídias digitais: [FOTO]
O debate Inclusão e Mídias Digitais aconteceu na tarde do dia 9 no Cubo de 
Conteúdo e foi transmitido ao vivo. Os debatedores foram Mary Grace P. Andrioli 
(mestre em políticas públicas para acessibilidade com TIC pela USP), Elizabeth 
Dias (representante da Escola de Informática e Cidadania do Centro de Apoio 
Pedagógico às Pessoas com Deficiência Visual de Belo Horizonte - CAP - BH), Rita
Bersch (membro do CAT - Comitê de Ajudas Técnicas da Secretaria dos Direitos 
Humanos da Presidência da República), Lucas Gil (Aluno do 2º ano do Ensino Médio
do Centro Educacional Pioneiro). A mediação foi de Luis Fernando Guggenberger 
(gerente de Debate e Conhecimento da Fundação Telefônica).A comunicação e o 
acesso ao conhecimento sempre foi um desafio para as pessoas portadoras de 
deficiências. Cada vez mais, as tecnologias digitais, através de ferramentas de 
acessibilidade tem tornado esses obstáculos menores. Práticas de inclusão 
digital e social foram apresentadas nesse debate, para responder a seguinte 
reflexão: as tecnologias digitais podem ser de fato inclusivas?Mary Grace 
Andrioli disse que às vezes, esses alunos são esquecidos por conta do 
desconhecimento de quem está trabalhando com eles. Destacou ainda que, na sala 
de aula o desafio é a atitude e é comum a postura de fazer atividades separadas.
Aí está o perigo, é preciso pensar em processos, atividades que atenda à todos 
juntos, alunos com e sem deficiência.Lucas Gil contou que, como aluno deficiente
visual, sempre fez uso do método Braille, mas depois começou a perceber o quanto
os gadgets poderiam ajudar, os livros digitais etc. Posso dizer que a vida com 
um gadget, um computador em sala de aula ficou muito mais fácil.Elizabeth Dias, 
que tem deficiência visual, começou dizendo que a palavra-chave é a 
acessibilidade. A tecnologia causa um estranhamento a princípio, inclusive dos 
deficientes. Ela também percebe que a questão do acesso a essas tecnologias e à 
essa cultura ainda está em iniciativas pontuais. É preciso ter computadores com 
programas leitores de telas em todos os telecentros, pontos de cultura etc. Além
disso, existem outras barreiras, como páginas da internet difíceis de acessar. 
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Neste ponto, Lucas completou que é importante reclamar, pois as empresas querem 
muitas vezes atender a esse público, mas não sabemcomo.Depois foi a vez de Rita 
Bersch falar. Como ela trabalha com neurodesenvolvimento, lida com crianças com 
deficiências de comunicação, e aí se perguntava: como ela pode se expressar? 
Conseguiu essa resposta com as tecnologias. Contou de um menino com paralisia 
cerebral que, através do computador, seleciona símbolos gráficos e se expressa, 
mostra seus desejos. Assim ele participa da aula, interage. Ele usa um mouse 
adaptado e, da mesma forma, há próteses e órteses que podem dar independência e 
autonomia a essas pessoas. É a tecnologia assistiva. Rita inclusive levou 
dispositivos deste tipo e osparticipantes puderam manipulá-los e conhecer um 
pouco mais ao final do debate.Fonte: EducaRede/ Foto: Ricardo Lisboa

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
inclusao.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 19 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

INCLUSÃO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://euamoserprofessora.blogspot.com/
(título desconhecido): Rio de Janeiro, 09 de fevereiro de 2012.Sr.(a) 
Coordenador(a) da E/SUBE/CRESr.(a) Gerente da E/SUBE/CRE/GEDSr.(a) Diretor(a) 
das Escolas Especiais MunicipaisSr.(a) Diretor(a) das Unidades Escolares com 
Classes Especiais Os professores da Educação Especial e de turma comum devem 
trabalhar juntos para atingir os objetivos da inclusão educacional, reconhecendo
cada aluno como único, independente da sua condição. Todos os alunos podem 
crescer, aprender e estudar juntos. A Secretaria Municipal de Educação investe 
em recursos humanos, recursos pedagógicos e equipamentos, acreditando no 
potencial de cada aluno, valorizando a educação como etapa da vida que prepara 
para o futuro e para a vida em sociedade, com as suas diferenças e 
diversidades.No que se refere aos horários de funcionamento das Escolas 
Especiais e Escolas com Classes Especiais, orientamos que adotem as mesmas 
instruções da Resolução SME nº 1178, de 02 de fevereiro de 2012, 
Art.4º.Atenciosamente Kátia Cristina Vieira Nunes da SilvaDiretor da 
E/SUBE/CED/IHAMat. 11/105700-9

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
indice-de-mortalidade-materna-de-2011.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 24 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Índice de mortalidade materna de 2011 pode ser o menor dos últimos dez anos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.estadao.com.br/
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Índice de mortalidade materna de 2011 pode ser o menor dos últimos dez anos: No 
primeiro semestre do ano passado, foram registradas 705 mortes maternas, ante 
870 no mesmo período de 2010, uma redução de 19%, segundo dados divulgados nesta
quinta, 23, pelo Ministério da Saúde. O cálculo de todo o ano de 2011 ainda está
em fase de conclusão. O governo federal prevê para 2011

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
indice-moldes-de-letras-para-paineis-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 26 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Índice: Moldes de letras para painéis e murais!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://espacoeducar-liza.blogspot.com/
Índice: Moldes de letras para painéis e murais!: Moldes letras e numerais 
tamanho ofício!Molde único + moldes diversos letras para feltro, eva, artesanato
etc.+ Moldes de letras!!!Esta postagem pertence ao Espaço Educar.Se você copiar,
dê os créditos. E-mail para colaboração:espacoeducarliza@yahoo.com.brInscreva 
seu e-mail e receba todas as nossas novidades!   By FeedBurnerVocê receberá um 
e-mail de confirmação. É preciso seguir

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
infeccao-pelo-hpv-o-papilomavirus.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 19 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Infecção pelo HPV, o papilomavírus humano

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://drauziovarella.com.br/
Infecção pelo HPV, o papilomavírus humano: O HPV (papilomavírus humano) pertence
à família dos Papovaviridiae e compreende uma diversidade grande de subtipos, 
que provocam desde o aparecimento de verrugas na pele e nas mucosas 
(especialmente das crianças e das pessoas imunodeprimidas), e pólipos nas cordas
vocais parecidos com cogumelos - lesões que oferecem baixo risco de malignidade 
- até doenças graves como o câncer do colo do útero.
O HPV pode ser transmitido pelo contato direto com a pele nas relações sexuais. 
Estudos mostram que é significativo o número de mulheres infectadas por um ou 
mais de seus subtipos. No entanto, aquelas que possuem o sistema imunológico 
íntegro conseguem debelar espontaneamente a infecção.
Subtipos mais agressivos do HPV são responsáveis pelo câncer do colo do útero, 
uma doença que não aparece de repente. Em geral, as alterações vão-se tornando 
progressivamente mais graves até se transformarem no tumor maligno. Nos países 
em que as mulheres passam por controles ginecológicos periódicos e sistemáticos,
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essa doença quase não existe mais. Não é o que acontece, porém, quando os 
cuidados preventivos deixam de ser observados.
Recentemente, foi lançada uma vacina que previne a infecção pelo HPV. Ela 
protege contra os subtipos 16 e 18 de alto risco para o câncer do colo do útero 
e contra os subtipos 6 e 11 responsáveis pelo aparecimento dos condilomas 
acuminados, verrugas conhecidas popularmente como cristas-de-galo, nos genitais 
masculinos e femininos.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
inicio-do-ano-letivo-de-2012.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 7 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Início do ano letivo de 2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Pessoal bom ter todos de volta!!Bom 2012 pra todos!
Início do ano letivo de 2012: [FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
inscricao-do-auxilio-educacao-2012.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 24 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Inscrição do Auxílio-Educação 2012 termina hoje.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Apresentação de documentos deve acontecer até dia 5. Confira listas do 1º lote 
do Previ-Material Escolar e do Auxílio-Creche
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24/02/2012

Termina nesta sexta-feira (24/2) o prazo para inscrição para o Auxílio-Educação 
2012, em duas de suas modalidades: Previ-Educação e Previ-Material Escolar, que 
começou no dia 18/1. O Auxílio-Creche permanece aberto o ano inteiro. Para se 
inscrever, é preciso acessar a página da Previ - Instituto de Previdência e 
Assistência do rio de Janeiro (www.rio.rj.gov.br/web/previrio). As solicitações 
destes benefícios devem ser feitas exclusivamente pela internet.

Os pagamentos do 1º lote do Previ-Material Escolar e do Auxílio-Creche de 
janeiro saem na próxima quarta-feira, dia 29/2. Receberão este primeiro 
benefício 24.519 servidores, somando R$ 1.225.850. No segundo, serão 
beneficiados 2.332 servidores, no valor total de R$ 583.000.

Ainda não está sendo pago o 1º lote do Previ-Educação porque o Instituto aguarda
o repasse de um volume mínimo de documentos para análise. A entrega da 
documentação do Previ-Educação expira no dia 5 de março e os RHs das respectivas
áreas têm até dia 12 de março para entregar os documentos.

O Previ-Educação será concedido aos servidores que ganharem até R$ 2.180 em 
dezembro de 2011 e a ajuda é equivalente ao salário mínimo (R$ 622) por 
dependente menor matriculado na escola. Pensionistas menores também têm direito 
ao benefício. Já o Previ-Material Escolar, no valor de R$ 50 por filho ou de R$ 
100 para quem tem mais de um, será concedido independemente da faixa salarial. 
Ambos benefícios são pagos apenas uma vez no ano.

Já o Previ-Creche contemplará filhos com idade de 1 a 6 anos e será de R$ 250 
mensais por criança, desde que a remuneração do servidor não tenha ultrapassado 
R$ 1.635 no mês de dezembro passado.

Para ser habilitado a receber o Previ-Educação, o servidor deve apresentar a 
declaração escolar constando que o beneficiário encontra-se matriculado para o 
ano letivo de 2012; com assinatura do funcionário ou do responsável pela 
instituição de ensino com a respectiva identificação e a portaria expedida por 
órgão oficial competente da área de educação, autorizando o funcionamento do 
estabelecimento de ensino, dispensando-se tal exigência quando se tratar de 
estabelecimento de ensino público. Também são necessários a cópia do 
contracheque de dezembro de 2011 e o comprovante de inscrição pela internet. A 
apresentação da documentação deve ser feita até o 5 de março de 2012.
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O servidor ativo deverá entregar a documentação ao Órgão Setorial de Recursos 
Humanos em que estiver lotado, que se encarregará de repassá-la à Gerência de 
Atendimento da Diretoria de Previdência e Assistência do PREVI-RIO, até o dia 12
de março de 2012. O servidor inativo, o pensionista ou o representante legal do 
beneficiário deverá apresentar a documentação na Central de Atendimento do 
PREVI-RIO, à Rua Afonso Cavalcanti, nº 455, bloco II, térreo, das 09 às 16 
horas, de segunda a sexta-feira, ou no posto de atendimento do PREVI-RIO no 
Poupa Tempo, localizado no 2º andar do Shopping Bangu, das 8h às 18h, de segunda
à sexta-feira, excetuados os dias e horários em que não haja expediente normal 
no serviço público municipal.

No caso do Previ-Creche, a comprovação de uso correto do benefício deverá ser 
feita em 2012 apenas no final do ano. Não é exigida documentação para o 
recebimento do Previ-Material Escolar.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
inscricoes-abertas-curso-juventudes.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 27 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Inscrições abertas! Curso Juventudes, Sexualidade e Prevenção das DST/Aids

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://spe-gge-rj.blogspot.com/
Secretaria Estadual de Educação.
Inscrições abertas! Curso Juventudes, Sexualidade e Prevenção das DST/Aids: O 
Ministério da Educação em parceria com a UNESCO - Agência das Nações Unidas para
Educação, Ciência e Cultura e participação do Ministério da Saúde, desenvolveram
o curso Juventudes, Sexualidade e Prevenção das DST/Aids - na modalidade de 
educação a distância (EaD). Este curso construído ao longo dos últimos três 
anos, entre as instituições, está sendo ofertado pelo Ministério da Educação, 
por meio do Catálogo de Cursos do MEC, prioritariamente para todos os 
profissionais de Educação do país interessados nos temas dos direitos sexuais e 
reprodutivos de adolescentes e jovens, bem como da prevenção do uso de álcool e 
outras drogas.O curso embora esteja focado na prática e na atuação dos 
profissionais de educação no dia-a-dia- da escola, em especial nas situações de 
gravidez na adolescência e na prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis e 
no uso de álcool e outras drogas, é recomendado também para profissionais 
integrantes do Conselho Escolar e profissionais integrantes do Conselho de 
Educação em Direitos Humanos e os profissionais de saúde que atuam no Programa 
Saúde na Escola (PSE). O curso está dividido em oito  módulos, a saber:1 - 
Apresentação e contextualização do curso2 - Adolescências, juventudes e 
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direitos3 - Sexualidade, gêneros e diversidade4 - Saúde sexual e saúde 
reprodutiva de adolescentes e jovens5 - Álcool e outras drogas6 - Promoção da 
saúde7 - Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE)8 - Traduzindo em práticasOs 
educadores  poderão solicitar sua inscrição no link do PDE interativo do site do
MEC,que pode ser acessado em: www.pdeescola.mec.gov.br. As inscrições 
encontram-se abertas.  Os profissionais das Equipes de Saúde da Família que 
atuam pelo PSE nas escolas e desejarem realizar o curso devem procurar a direção
da escola em que atuam e solicitar sua pré-inscrição (reserva social de 
vagas).Este curso favorece o alcance do papel social da escola de propiciar o 
encontro das diversidades humanas. Uma escola de todos é uma escola comprometida
com os princípios e ações de inclusão e desenvolvimento de adolescentes e 
jovens. Com estas premissas este curso foi construído. A parceria entre UNESCO, 
SERPRO, Ministério da Educação e Ministério da Saúde foi fundamental para que 
pudéssemos garantir a construção e a disponibilização de conteúdos e práticas 
relacionados a juventudes e a saúde sexual e reprodutiva para profissionais de 
educação e de saúde.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
inscricoes-abertas-para-escola-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 16 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Inscrições abertas para a Escola de Fotógrafos Populares

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Inscrições abertas para a Escola de Fotógrafos Populares: fevmar139
Estão  abertas as inscrições para uma nova turma da Escola de Fotógrafos  
Populares. O curso realizado pelo Programa Imagens do Povo já formou  quatro 
turmas desde sua criação, em 2004, e agora chega a mais uma  edição integrando o
projeto Rio Geração Consciente, através da  Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico Solidário da Prefeitura da  Cidade do Rio de Janeiro, associada ao 
Ministério da Justiça e à  Fundação Oswaldo Cruz.
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<POSTAGEM>
inscricoes-abertas-para-escola-de_26.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 26 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Inscrições abertas para a Escola de Fotógrafos Populares

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

FONTE: Portal do Aprendiz
Estão abertas as inscrições para uma nova turma da Escola de Fotógrafos 
Populares. O curso realizado pelo Programa Imagens do Povo já formou quatro 
turmas desde sua criação, em 2004, e agora chega a mais uma edição integrando o 
projeto Rio Geração Consciente, através da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico Solidário da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, associada ao 
Ministério da Justiça e à Fundação Oswaldo Cruz.
Consciente, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Solidário da 
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, associada ao Ministério da Justiça e à 
Fundação Oswaldo Cruz.

O projeto Rio Geração Consciente oferecerá oficinas para o desenvolvimento de 
habilidades em linguagens de comunicação (vídeo, fotografia, artes gráficas, 
design gráfico, web design, reportagem, produção de rádio, redação e edição de 
textos) e aulas formativas em Direitos Humanos, História da Arte e Ciências 
Sociais. Os cursos acontecerão em diferentes favelas do Rio de Janeiro e em cada
comunidade serão realizadas aulas com enfoque em áreas específicas da 
comunicação.

          Cantagalo, Pavão e Pavãozinho / Museu de Favela.  - Arte e Memória

(www.museudefavela.org/)

          Manguinhos / Laboratório de Direitos Humanos - Rede CCAP - Audiovisual

(www.redeccap.org.br)

          Maré / Escola de Fotógrafos Populares - Observatório de Favelas - 
Fotografia

(www.imagensdopovo.org.br)

Como se inscrever

Os interessados em participar da Escola de Fotógrafos Populares devem entrar em 
contato com o Programa Imagens do Povo através do email 
contato@imagensdopovo.org.br. A partir deste contato, enviaremos a ficha de 
inscrição junto ao edital oficial do projeto Geração Consciente. O prazo para o 
recebimento das fichas de inscrição vai de 13 de fevereiro a 9 de março. Após 
este prazo, agendaremos entrevistas com os inscritos, que participarão do 
processo seletivo para a turma 2012 da Escola de Fotógrafos Populares. Lembramos
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que a prioridade será dada aos moradores de favelas e espaços populares em geral
e as vagas estão destinadas aos jovens a partir dos 16 anos, que tenham o ensino
fundamental completo.

Programa Imagens do Povo

Observatório de Favelas do Rio de Janeiro

Rua Teixeira Ribeiro, 535, Parque Maré, Maré, RJ.

Tel.: (21) 3105-4599 / 3104-4557 / 3888-3220

www.imagensdopovo.org.br

www.observatoriodefavelas.org.br

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
inscricoes-abertas-para-o-curso-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 24 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Inscrições abertas para o curso de Empreendedorismo Comunitário

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

FONTE: SMAS

As vagas são para o módulo Centro da cidade

O Centro de Empreendedorismo Comunitário da Assistência Social Presidente José 
Ramos-Horta, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), está
com inscrições abertas para 30 vagas no módulo Centro da cidade do curso de 
Empreendedorismo Comunitário, voltado para pessoas com baixa renda, interessadas
em abrir ou aprimorar o próprio negócio.

A inscrição para o processo seletivo deverá ser feita até o dia 2 de março, por 
meio dos telefones 3111-1149 e 3111-1030, ou na sede do Centro de 
Empreendedorismo, no Centro de Cidadania Rinaldo de Lamare, situado na Avenida 
Niemeyer, 776 / 7º andar, em São Conrado, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 
horas. As aulas deste módulo acontecerão no prédio da Caixa Econômica Federal, 
no Centro.

Os pré-requisitos para a inscrição são os seguintes: ser morador da cidade do 
Rio de Janeiro e ter idade mínima de 18 anos. O processo seletivo tem por 
objetivo avaliar se o candidato já possui experiência em trabalho por conta 
própria ou projeto social, qualificação no ramo que atua ou que atuará. Na 
primeira etapa o candidato preencherá uma ficha e participará de uma dinâmica de
grupo. Depois de aprovado na primeira fase, o interessado passará pela última 
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etapa em uma entrevista individual.

O curso de empreendedorismo comunitário, coordenado pelo Núcleo de Inclusão 
Produtiva da Subsecretaria de Proteção Social Básica da SMAS, tem duração de 
dois meses e oferece conhecimentos teóricos e práticos necessários ao 
desenvolvimento de empreendimentos comerciais e sociais, como estratégia de 
fortalecimento da geração de renda e inclusão social. Os alunos têm aulas de 
Introdução ao Empreendedorismo Comunitário, Ética e Direitos Humanos, 
Desenvolvimento Econômico Local, Vida Urbana, Gestão de Negócios, além de 
participarem de seminários e palestras sobre o tema. O Centro de 
Empreendedorismo do município também oferece orientações para divulgar o negócio
e aumentar as chances de sucesso do negócio, grupos de discussões, seminários e 
visitas em campo para complementar os ensinamentos das aulas.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
inscricoes-abertas-para-projetos-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 1 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Inscrições abertas para projetos de combate à discriminação e à violação dos 
direitos humanos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Inscrições abertas para projetos de combate à discriminação e à violação dos 
direitos humanos: janfev3027
Organizações de direitos humanos de todo o país que atuem no combate à 
discriminação e à violência institucional podem inscrever seus projetos até o 
dia 27 de fevereiro no Edital 2012 do Fundo Brasil. Serão contempladas cerca de 
30 iniciativas, com orçamento máximo de R$25 mil e duração de até 12 meses.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
intercalar-refeicoes-com-lanches-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 29 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Intercalar refeições com lanches é a melhor opção para quem passa o dia no 
trabalho

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.blog.saude.gov.br/
Intercalar refeições com lanches é a melhor opção para quem passa o dia no 
trabalho: [FOTO]
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Foto: Corbis Images

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
internet-0800-entra-em-testes-em-marco.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 14 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Internet 0800 entra em testes em março, diz ministro

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://tecnoblog.net/
Internet 0800 entra em testes em março, diz ministro: O governo federal estuda 
formas criar aquilo que chama de internet 0800. Consumidores e cidadãos poderiam
se conectar a páginas de serviços fornecidas por empresas ou pelo governo sem 
pagar o custo da conexão em dispositivos móveis. A informação foi confirmada 
pelo Ministério da Comunicações na semana passada.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
investir-em-educacao-e-melhor.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 14 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Investir em educação é a melhor estratégia para combater crises econômicas, diz 
OCDE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.blogeducacao.org.br
Investir em educação é a melhor estratégia para combater crises econômicas, diz 
OCDE

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ipad-em-sala-de-aula-e-como-dar-um.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 8 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>
Ipad em sala de aula é como dar um videogame, diz educador
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://primeirainfancia.org.br/
Ipad em sala de aula é como dar um videogame, diz educador: Para o professor da 
Universidade da Inglaterra, Sugata Mitra, a Educação precisa sofrer uma drástica
mudança estrutural e ideológica de paradigma  Para o professor da Universidade 
da Inglaterra, Sugata Mitra, que participa da EducaParty, dentro da Campus Party
Brasil2012, Continuar lendo 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
iv-cips-congresso-internacional-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 7 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IV CIPS - Congresso Internacional de Pedagogia Social

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://primeirainfancia.org.br/
IV CIPS - Congresso Internacional de Pedagogia Social: O IV CIPS ocorrerá em 
duas universidades de Campinas (UNICAMP e UNISAL) e em São Paulo 
(PUC/USP/MACKENZIE). Nas universidades situadas na cidade de São Paulo estão 
programadas 03 mesas temáticas e 36 apresentações orais nos simpósios de 
pesquisa e pós-graduação. Continuar lendo 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jogos-de-videogame-que-exigem.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 27 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Jogos de videogame que exigem movimentos não fazem com que crianças se exercitem
mais - Saúde - Notícia - VEJA.com

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Jogos de videogame que exigem movimentos não fazem com que crianças se exercitem
mais - Saúde - Notícia - VEJA.com

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jogos-e-brincadeiras-para-enriquecer-as.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 25 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Jogos e brincadeiras para enriquecer as aulas de Matemática

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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http://anaaliceflopes.blogspot.com/
Jogos e brincadeiras para enriquecer as aulas de Matemática:  Brincar com 
crianças, não é perder tempo, é ganhá-lo; se é triste ver meninos sem escolas 
,mais triste ainda é vê-los sentados sem ar, com exercícios estéreis sem valor 
para a formação do homem.Carlos Drummond de Andradea) Sacolinha de 
fatos:Material: cartões com os fatos em nível dos alunos e sacola.Como jogar:4 a
6 jogadores ou turma dividida em equipes. Cada criança sorteia um cartão e fala 
o resultado. Se ela acertar, guarda o cartão consigo. Se errar, coloca o cartão 
novamente na sacola. Será vencedor o aluno que ficar com maior número de 
cartões.b) Jogo das fichas:Material: fichas com continhas.Como jogar:A classe 
será dividida em 2 grupos. Um aluno apresentará uma ficha com o fato e outro 
aluno falará o resultado. Quem errar terá que pagar prenda, cantar, fazer 
imitação, recitar, etc... Um aluno de cada grupo irá marcando no quadro de 
acertos. Será vencedor o grupo que conseguir maior número de acertos. c) 
Pescaria das continhas:Material:1 caixote com areia ou serragem, cartões em 
formato de peixes com os fatos da adição.Cada criança, na sua vez, retira o 
peixinho, fala o fato e a resposta. Se acertar, guarda o peixinho para si. No 
final, quem tiver mais peixes, vence. d) Feirinha dos fatosMaterial:24 cartões 
com formato de frutas com os fatos da adição.24 cartões com os resultados também
com formato de frutas.Como jogar:4 jogadores. Cada criança recebe 6 cartões com 
os fatos. Os demais cartões com os resultados dos fatos ficando sobre a mesa com
a face para baixo. Na sua vez de jogar, a criança vira um cartão e vê se é o 
resultado de algum fato que está com ela. Se acertar, ela fica com o cartão. Se 
errar, devolve, colocando-o de volta ao cesto da mesa. e) Sacolinha de 
fatos:Material: cartões com os fatos em nível dos alunos e sacola.Como jogar: 4 
a 6 jogadores ou turma dividida em equipes. Cada criança sorteia um cartão e 
fala o resultado. Se ela acertar, guarda o cartão consigo. Se errar, coloca o 
cartão novamente na sacola. Será vencedor o aluno que ficar com maior número de 
cartões. f) Jogo das fichas:Material: fichas com continhas.Como jogar: A classe 
será dividida em 2 grupos. Um aluno apresentará uma ficha com o fato e outro 
aluno falará o resultado. Quem errar terá que pagar prenda, cantar, fazer 
imitação, recitar, etc... Um aluno de cada grupo irá marcando no quadro de 
acertos. Será vencedor o grupo que conseguir maior número de acertos. g) Jogo de
Bingo:Material: cartela, lápis, 100 fichinhas numeradas de 100 a 199 e grãos de 
feijão.Modo de jogar: Escolha 9 números de 100 a 199 e escreva-os na cartela. Ao
sortear o número o professor trabalhará da seguinte forma: É o sucessor de 101. 
É o antecessor de 151. É formado por 1 centena, 3 dezenas e 7 unidades. É o 
resultado de 100 + 50. Enfim, criar diferentes desafios para que os alunos 
resolvam... h) Cruzadinha numérica: jogo para ser realizado em dupla para que os
alunos troquem idéias sobre a forma correta de escrever por extenso cada número 
pedido. Chamar diferentes alunos para completarem a cruzadinha na lousa. i) 
Distribuir para os alunos fichas amarelas representando as dezenas e vermelhas 
representando as unidades. Pedir aos alunos que, utilizando as fichas, 
representem os números indicados pelo professor. Por exemplo: 173 - ficha 
amarela, 7 azuis e 3 vermelhas.j) Corrida dos Sapos.2 a 4 jogadores numeradas de
1 a 30 que deverão ser colocadas sobre a carteira, viradas para baixo. A cada 
jogada será retirada uma ficha, se for número par, andará 2 casas, se for número
ímpar, andará 1 casa. Quem chegar primeiro será o vencedor.k) Jogo da malha 
quadriculada.Número de participantes: até 4Material:Dois ou três dados.Uma malha
quadriculada confeccionada sobre uma cartolina.Marcadores de cores 
diferentes.Procedimentos: Cada criança joga os dados, soma os valores e percorre
a malha na posição horizontal deixando seu marcador na local indicado. Vence o 
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jogo a criança que chegar mais rápido ao final da malha.[FOTO]
l) Desafio dos NumeraisMaterial: 1 trilha, um dado e fichas com desafios.Modo de
jogar:Formar grupos de 2 jogadores. O aluno deverá jogar o dado, andar o número 
de casas indicadas e responder as perguntas que corresponda ao número de casas 
em que cair. Se o aluno responder certo ele permanecerá no lugar. Se ele errar, 
volta para onde estava e passa a vez para outro jogador. Ganha quem chegar 
primeiro. m) Desafio da adição também é interessante.Material:1 cartela (Mundo 
de Alfabetização página 106 - volume 6).1 dado.Tampinhas para marcar .Divida a 
turma em grupos de 4. Tire par ou ímpar para ver quem começa. O aluno joga o 
dado. Ele deverá pular o número de casar que sair do dado. O aluno deverá 
responder certo a adição para poder ficar na casa. Se errar, volta para o 
início, ou para onde estava. No final, ele terá que tirar no dado o número que 
faltar para a chegada. Vence o aluno que chegar em primeiro. n) Pescaria das 
continhas:Material:1 caixote com areia ou serragem, cartões em formato de peixes
com os fatos da adição.Cada criança, na sua vez, retira o peixinho, fala o fato 
e a resposta. Se acertar, guarda o peixinho para si. No final, quem tiver mais 
peixes, vence. o) Jogo das fichas:Material: fichas com continhas.Como jogar: A 
classe será dividida em 2 grupos. Um aluno apresentará uma ficha com o fato e 
outro aluno falará o resultado. Quem errar terá que pagar prenda, cantar, fazer 
imitação, recitar, etc... Um aluno de cada grupo irá marcando no quadro de 
acertos. Será vencedor o grupo que conseguir maior número de acertos. p) Jogando
Boliche:Material: 10 garrafas plásticas do mesmo tamanho e 2 bolas.Coloquem as 
garrafas em forma de triângulo, contem cinco passos a partir do triângulo e 
tracem uma linha no chão. Coloquem-se atrás da linha e joguem a bola em direção 
às garrafas, na tentativa de derrubá-las. Cada um deve jogar as duas bolas, uma 
de cada vez, e depois contar a quantidade de garrafas que derrubou, que 
corresponde ao número de pontos do jogador.q) Bingo das Continhas.Material: 
cartela, tampinha e dado.Dividir a turma em grupos de 3. Dar a cada jogador uma 
cartela e 6 tampinhas para marcar os pontos. O professor lança o dado e fala o 
numeral que saiu. O aluno que primeiro achar uma continha cujo resultado seja o 
numeral sorteado marca ponto. O aluno que primeiro completar a cartela será o 
vencedor.Modelos de cartela: [FOTO]
r) Jogo individual ou de grupo.Material: Cartelas para serem preenchidas pelo 
professor, caixa ou sacola contendo fichas com os fatos de divisão e marcadores 
(grãos).O professor preenche as cartelas com os resultados dos fatos de divisão 
do 2, de forma alternada, tendo o cuidado de não fazer nenhuma cartela igual. 
Essas cartelas são entregues aos alunos, que vão marcando com grãos, os 
resultados dos fatos cantando pelo professor. O aluno que peencher a cartela, 
conforme critério escolhido pelo professor, será vencedor.Modelo da 
cartela.[FOTO]
s) Stop.Material: folha de papel com a grade apropriada ao jogo e lápis.Como 
jogar: A primeira linha da grade está preenchida com as operações que você 
deverá realizar nas outras linhas, da seguinte forma. Seu professor vai ditar um
número que deverá ser colocado na segunda linha, na primeira coluna, onde está 
escrita números ditados. Imediatamente, todos os jogadores deverão realizar as 
operações indicadas na primeira linha. O primeiro aluno que realizar as contas 
grita stop e todos os demais param. O professor confere os resultados. Cada 
resposta certa vale 10 pontos. Vence quem tiver mais pontos. Segue modelo.[FOTO]
t) Jogo das dúzias.Material: 3 cartelas do jogo para cada grupo, saco plástico 
com fichas de cores variadas, saco com numerais de 1 a 3.Desenvolvimento: Sala 
dividida em grupos de três alunos. Cada grupo escolhe uma cor diferente dos 
demais e escreve o nome dela na sua cartela. Primeiramente o professor retira do
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saco uma ficha colorida e mostra a cor sorteada. Em seguida, sorteia o numeral e
fala em voz alta. O grupo que estiver com a cor sorteada deverá colorir a 
quantidade de ovinhos ao numeral lido.A brincadeira segue da mesma forma até que
um grupo se manifeste gritando - Dúzia colorida ! Os grupos deverão estar 
atentos à quantidades de ovos a ser colorida (12 unidades), caso contrário 
perderão o jogo. Vencerá o grupo que conseguir primeiro 1 dúzia de ovinhos nas 
cartelas.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jogos-eletronicos-para-aprender-ler.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 2 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Jogos eletrônicos para aprender a ler

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://adaoblogado.blogspot.com/
Jogos eletrônicos para aprender a ler: Alfabetização em escolas municipais usará
novas tecnologiasPORBRUNO MENEZESRio- Alunos da rede municipal vão aprender a 
ler e escrever usando, entre outras ferramentas, jogos eletrônicos. A Educopédia
- site da Secretaria Municipal de Educação com conteúdo pedagógico em forma de 
vídeos, games e programas de rádio gravados para Internet - ganhou versão para a
classe de alfabetização que se chama Pé de Vento. E já neste ano letivo, que 
começa no próximo dia 13, assim como já ocorre com os do 6º a 8º ano, os 
estudantes do 1º ano do Ensino Fundamental contarão com esse auxílio 
tecnológico.Todos os alfabetizadores estão sendo capacitados para que saibam 
utilizar os recursos do site. Com as novidades, esperamos chegar logo em 1º 
lugar no Ideb (índice nacional que mede a qualidade do ensino). Talvez não seja 
este ano, mas garanto que vamos chegar lá, e logo, afirmou ontem o prefeito, 
Eduardo Paes, em aula inaugural da rede, com participação da secretária de 
Educação, Cláudia Costin, e dos diretores de escola.A Educopédia poderá ser 
acessada de casa por pais que quiserem acompanhar o desenvolvimento escolar dos 
filhos (www.educopedia.com.br). Para o professor, a tecnologia promete funcionar
como aliada em sala de aula, atraindo a atenção da turma. Para as turmas de 6º a
8º ano, as salas serão preparadas com retroprojetor e um computador, para que 
alunos assistam a vídeos, brinquem com os jogos e, depois, treinem em 
casa.Inglês todo diaOutra novidade anunciada é que alunos de escolas que 
funcionam como ginásio experimental - com horário integral e onde as crianças 
têm tutores para ajudá-las a desenvolver projetos de vida - terão aula de Inglês
todos os dias. O número de unidades com ginásio passará este ano de 10 para 19.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
leitura-para-criancas-de-0-3-ano.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 22 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Leitura para crianças de 0 a 3 ano
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://paraalmdocuidar-educaoinfantil.blogspot.com/
Leitura para crianças de 0 a 3 ano: Vídeo produzido pelo Projeto Entorno fala 
sobre a importância da leitura para as criançaspequenas e mostra como o trabalho
com os livros realizado em algumas creches da grandeSão Paulo ajuda a inserir as
crianças no mundo das representações.Para saber mais:Como escolher boa 
literatura para crianças?http://migre.me/7ZLxnAs dez dúvidas que surgem com 
frequência sobre sequência de histórias.http://migre.me/7ZLE0Ler para crianças 
pequenas: Saberes do Professorhttp://migre.me/7ZLGgProjeto Institucional: 
Leitura em casa: Sacola Mágicahttp://migre.me/7ZLKfRoda de 
leiturahttp://migre.me/7ZLO2Condições de um bom trabalho de leitura em 
crechehttp://migre.me/7ZN5Q
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<POSTAGEM>
listagem-final-de-classificados-desafio.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 22 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Listagem Final de Classificados - Desafio Rioeduca 2011

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://adaoblogado.blogspot.com/
Listagem Final de Classificados - Desafio Rioeduca 2011: Quarta-feira, 
22/02/2012Listagem Final de Classificados - Desafio Rioeduca 
2011Tags:desafiorioeduca2011.Listagem Final dos Textos Finalistas ao Desafio 
Rioeduca 2011Parabéns aos que chegaram até esta fase!Os textos finalistas serão 
submetidos a uma avaliação final conformeregulamento.Muitos enviaram textos, mas
após primeira avaliação da equipe Rioeduca,alguns foram remetidos para o site 
Educação Nota Dez e continuaram concorrendo.Os textos finalistas foram os que 
obtiveram mais de 200 visualizações de usuáriosdiferentes (dados de acesso 
contabilizados pelo Infoglobo) e/ou mais de 20 comentários.Se você tem alguma 
constestação ou dúvida acerca deste resultado,envie email 
paranota10@rioeduca.netaté o dia 26 de fevereiro com o títuloCONTESTAÇÃO. O 
resultado dessa contestação será divulgado no dia 27 de fevereiro.A partir de 
agora, o número de acessos não faz qualquer diferença na avaliação final. Veja o
que diz o regulamento:"Os trabalhos de maior repercussão nessa mídia (entendendo
como formas derepercussão: o número de visualizações, o número de comentários 
positivos, asremissões a matérias de mesmo vínculo de conteúdo no Portal 
Rioeduca,etc) serão submetidos à avaliação final que ocorrerá entre os dias 27 
de fevereiroe 18 de março. Essa nova avaliação será feita por um comitê de 
avaliação,composto por integrantes do Nível Central, das CREs e das escolas. A 
lista dosparticipantes dessa comissão será divulgada no portal Rioeduca na 
segundaquinzena de fevereiro. Cada texto será enviado para avaliação de 3 
pessoasdiferentes do comitê sem o nome do(a) autor(a).A avaliação, de 1 a 5 
pontos,levará em consideração a qualidade do texto, o mérito do relato e 
suarelevância pedagógica."Veja também o que está no regulamento sobrea 
premiação:CAPÍTULO VII - Da Premiação na Modalidade EducadorArt. 1. Até três 
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educadores de cada categoria mencionada no Art. 3,Capítulo IV, cujos trabalhos 
forem selecionados pela Comissão Julgadora*,serão premiados com um tablet em 
cerimônia especial que será realizadaem maio de 2012 em data a ser definida pela
E/SUBTE/SME e anunciadacom antecedência pelo Portal Rioeduca.*A Comissão 
Julgadora será divulgada na próxima segunda-feira,dia 27 e determinará a 
quantidade mínima de pontos para que umtextoesteja entre os vencedores, quando 
não houver mais de três concorrentesna mesma 
categoria.https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0Anx22YfdUY2TdHlobHhxb05CL
Ux2enFoSVpCVzlkRncoutput=html
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<POSTAGEM>
listagens-dos-professores-inscritos-nas.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 7 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Listagens dos professores  inscritos nas oficinas Educopédia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://educopedia2010.blogspot.com/
Listagens dos professores  inscritos nas oficinas Educopédia: Prezados,Seguem as
listagens dos professores inscritos nas oficinas Educopédia. Contudo, 
identificamos polos que tinham vagas não preenchidas pelo sistema online. Com o 
objetivo de atendermos o maior número de interessados, remanejamos para os dias 
subsequentes os professores que estavam excedentes, respeitando sempre o turno e
o polo selecionado, como explicado no informativo.Para evitar transtornos, não 
houve remanejamentos entre turnos ou polos: o que vagas remanescentes que 
colocamos à sua disposição.Caso haja interesse, os professores inscritos e não 
contemplados nas listagens, poderão fazer uma nova inscrição pelo link 
http://bit.ly/wXM3Qw , para os polos e turnos disponíveis, somente no dia 06/02,
até às 23h59.Resultado da nova listagem será às 18h do dia 07 de fevereiro.Att, 
Equipe Educopédia------------------------------------Listagens dos 
professoresEscola Municipal Tia Ciata- http://bit.ly/w8pzkuAv. Pres. Vargas S/N.
Praça OnzeEscola Municipal Sarmiento-http://bit.ly/AfkKKBRua Vinte Quatro De 
Maio 931 Engenho Novo 20950-091Ciep Gregório Bezerra -http://bit.ly/wks0VmRua 
Plínio De Oliveira, S/Nº Penha 21070-040Escola Municipal Albert Sabin 
-http://bit.ly/wu9u6vPça. Paulo Setubal, 27 Vila Da Penha 21221-350Escola 
Municipal Nicarágua -http://bit.ly/yOmgmeAv. Santa Cruz 1.015 Realengo 
21710-230Escola Municipal André Vidal de Negreiros -http://bit.ly/A787wwRua 
Felipe Cardoso 750 Santa Cruz
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<POSTAGEM>
livro-cultura-digitalpara-baixar.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 29 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Livro "Cultura Digital"para baixar
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://programajornaleeducacao.blogspot.com/

Livro Cultura Digital: [FOTO]
Livro "Cultura Digital" organizado por Sérgio Cohn e Rodrigo Savazoni, publicado
pela Azougue Editorial (Para Download)Com entrevistas de Alfredo Manevy, André 
Lemos, André Parente, André  Stolarski, André Vallias, Antonio Risério, Bernardo
Esteves, Claudio  Prado, Eduardo Viveiros de Castro, Eugênio Bucci, Fernando 
Haddad,  Franklin Coelho, Gilberto Gil, Guido Lemos, Hélio Kuramoto, Jane de  
Almeida, Juca Ferreira, Ladislau Dowbor, Laymert Garcia dos Santos,  Lucas 
Santtana, Marcelo Tas, Marcos Palácios, Ronaldo Lemos, Sergio  Amadeu e Suzana 
Herculano-Houzel. Para baixar o livro basta acessar o link: 
http://www.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2009/09/cultura-digital-br.pdf
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<POSTAGEM>
lixo-corresponde-53-dos-potenciais.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 24 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Lixo corresponde a 53% dos potenciais criadouros da dengue no Paraná

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.blog.saude.gov.br/
Lixo corresponde a 53% dos potenciais criadouros da dengue no Paraná: [FOTO]
Coleta seletiva do lixo é uma solução viável para diminuir o número de focos do 
mosquito
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mais-acolhimento-edi-sandino-periodo-de.html
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

Página 269



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

MAIS ACOLHIMENTO - EDI SANDINO Período de acolhimento

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://moniqueiroz.blogspot.com/
Período de acolhimento: O período de acolhimento e adaptação é de grande 
importância para a criança da Educação Infantil. É nesse momento que ela conhece
o espaço da escola, sua rotina, os novos colegas de turma e educadores.Para a 
maioria das crianças, essa é a primeira vez em que elas ficarão afastadas da 
família por um período considerável de tempo. Portanto, é necessário estabelecer
laços de afeto e de confiança com as crianças e suas famílias.Além disso, é 
prioridade desenvolver atividades prazerosas que façam com que as crianças 
sintam-se bem no espaço da escola.Vejam algumas fotos do período de acolhimento 
e adaptaçãoda Turma de Maternal II EI-31:[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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mais-um-ano-letivo-com-muito-trabalho-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 13 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mais um ano letivo com muito trabalho e dedicação.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://pejantoniocandeia.blogspot.com/
Mais um ano letivo com muito trabalho e dedicação.: Bom, amigos do CIEP Antônio 
Candeia Filho. Mais um ano se inicia. As férias foram ótimas, todos nós 
estávamos mesmo precisando dar uma paradinha, mas chegou a hora de arregaçar as 
mangas e fazer bonito nesse ano letivo de 2012! E começamos muito bem! O projeto
interdisciplinar "Formando Cidadãos", desenvolvido no ano passado pelos 
professores do PEJA II do turno da tarde, foi um dos escolhidos pelo nível 
central para ser apresentado como relato de experiência bem-sucedida! Os 
professores fizeram a apresentação no dia 8/2/2012, na UNISUAM de Campo Grande. 
Confira algumas fotos do evento.[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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mais-uma-novidade-esta-chegando.html
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Página 270



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mais uma novidade está chegando...

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://educopedia2010.blogspot.com/
Mais uma novidade está chegando...: Em breve...[FOTO]
"Queremos uma rede de alunos e professores leitores, mas também escritores e 
autores, de suas vidas e de livros! Por isso a EDUCOTECA - a biblioteca 
turbinada da Educopedia - chega em algumas semanas e nós vamos poder 
experimentar muito com livros interativos, transmídia e co-autoria!"Rafael 
Parente - Subsecretário de Novas Tecnologias Educacionais
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<POSTAGEM>
maleta-da-saude-saude-carioca.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 2 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

MALETA DA SAÚDE SAÚDE CARIOCA
<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://otics-iraja.blogspot.com/
MALETA DA SAÚDE SAÚDE CARIOCA: A Maleta da Saúde é um projeto do Canal Futura em
parceria com Secretaria de Municipal Saúde com o objetivo de divulgar um kit 
contendo vários DVDs com informações sobre vários temas de saúde, para serem 
trabalhados pelos profissionais de saúde com a população.[FOTO]
A equipe de Educação em Saúde Saúde Carioca da AP 3.3 ministrou, inicialmente, 5
oficinas com os ACS, Técnicos e Médicos das Clínicas da Família relacionadas 
abaixo. O objetivo principal das oficinas é a apresentação do conteúdo da Maleta
da Saúde junto a esses profissionais. A atividade foi desenvolvida da seguinte 
forma: apresentação individual; relato dos maiores agravantes de saúde da 
população, segundo cada micro área dos profissionais de saúde; após apresentação
dos vídeos, os participantes foram agrupados por equipes e desenvolveram 
propostas de ação local, que abordasse os temas pré-selecionados, tendo a 
população como público-alvo.Segue relação das clínicas que 
participaram:24/01/2012 - CSF. Epitácio Soares Reis (Pavuna) de 09h00min as 
12h00minhs. 21 participantes.24/01/2012 - CSF. Maria Azevedo Rodrigues Pereira 
(Anchieta) de 13h00min as 16h00min. 33 participantes.25/01/2012 - CSF. 
Enfermeiro Marcos Valadão (Acari) de 09h00min as 12h00min. 24 
participantes.25/01/2012 - CSF. IPASE (Vila Kosmos) de 13h00min as 16h00min. 41 
participantes.26/01/2012 - CSF. Josuete Santanna de Oliveira (Guadalupe) de 
13h00min as 16h00min. 13 participantes.Segue abaixo as fotos das oficinas 
realizadas:[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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[FOTO]
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manual-previne-violencia-contra.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 13 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Manual previne violência contra crianças e adolescentes

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://primeirainfancia.org.br/
Manual previne violência contra crianças e adolescentes: Linha de cuidado para a
atenção integral à saúde de crianças, adolescentes e suas famílias em situação 
de violências: orientação para gestores e profissionais desaúde. Texto publicado
pelo Ministério da Saúde em 2010, com a participação de vários pesquisadores, 
incluindo Continuar lendo 

http://www4.ensp.fiocruz.br/biblioteca/dados/txt_366915019.pdf
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mau-halito.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 13 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mau hálito

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://drauziovarella.com.br/
Mau hálito: O curioso em relação ao mau hálito é que os portadores não conseguem
perceber o odor desagradável que exalam. São os outros que notam e ficam 
constrangidos em avisar - Olha, teu hálito não está legal. Às vezes, nem toda a 
intimidade do mundo justifica uma atitude como essa e o problema não é 
enfrentado como deveria.
O cheiro está tão ligado às emoções que o hálito desagradável pode provocar 
repulsa e afastamento, muitas vezes, irreversível. Casais chegam a relevar 
desencontros, vencer diferenças de personalidade e das formas de enxergar a 
vida, podem até esquecer os maus passos dados por um deles, mas é muito difícil 
que consigam superar a inconveniência do mau hálito num dos parceiros.
Na grande maioria dos casos, o mau hálito, ou halitose, tem origem na própria 
língua, (imagem 1) um órgão muscular revestido por papilas. Essas papilas 
possuem terminações nervosas que, estimuladas por determinadas moléculas, 
conduzem informação ao cérebro a fim de reconhecer o gosto das coisas. Como se 
pode observar na imagem 2, na parte posterior da língua, sobram espaços entre as
papilas e se formam pequenas criptas. Neles se acumulam alimentos e restos de 
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células que descamam do epitélio lingual. Esses resíduos funcionam como meio de 
cultura para as bactérias que, quando fermentam, liberam substâncias ricas em 
enxofre, É a presença e o cheiro de enxofre que provocam o mau hálito.
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mec-divulga-relatorio-de-atividades-do.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 3 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

MEC divulga relatório de atividades do Plano de Mobilização Social pela Educação

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.blogeducacao.org.br
MEC divulga relatório de atividades do Plano de Mobilização Social pela Educação
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MEC e OEI valorizam "macrocampo" inspirado na educomunicação e instituem 
concurso nacional de produção de cinema

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://programajornaleeducacao.blogspot.com/
MEC e OEI valorizam macrocampo inspirado na educomunicação e instituem concurso 
nacional de produção de cinema: [FOTO]
O Programa Mais Educação, do MEC, em parceria com a Organização dos Estados 
Ibero-americanos para a Educação, Ciência e Cultura (OEI), convida os estudantes
dos anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano), matriculados nas escolas 
públicas e que fazem parte do macrocampo Comunicação e uso de mídias , nas 
escolas públicas brasileiras, para participar do Concurso Escola, Roteiro e 
Cinema. As incrições estão abertas de 5 de fevereiro a 12 de abril de 2012.O 
Programa Mais Educação, instituído em 2007 e renovado em 2010, é uma estratégia 
do Governo Federal para induzir a ampliação da jornada escolar e a organização 
curricular, na perspectiva da Educação Integral. Esta estratégia promove tanto a
ampliação dos tempos, dos espaços e das oportunidades educativas, quanto o 
compartilhamento da tarefa de educar entre os profissionais da educação e de 
outras áreas, as famílias e diferentes atores sociais, sob a coordenação da 
escola e dos professores.O macrocampo Comunicação e Uso de Mídias é uma das dez 
áreas opcionais a serem adotas pelas escolas quando se inscrevem no Mais 
Educação. No manual que acompanha os equipamentos encaminhados às escolas, o MEC
informa sobre a adoção dos referenciais da educomunicação no uso dos recursos 
midiáticos, chamando a atenção dos gestores, professores e alunos para a 
importância da criação de ecossistemas comunicativos e para o uso adequado das 
tecnologias da informação, além da promoção de atividades específicas de 
introdução à leitura crítica do produto audiovisual e de instrumentalização para
a produção de conteúdos audiovisuais e de busca de espaços de visibilidade para 
as produções locais.Nessa perspectiva, o Concurso consiste na elaboração de 
roteiros e posterior produção, em formato de curtas metragens, visando estimular
a produção escrita dos jovens, fomentando seu desenvolvimento pleno por meio da 
expressão do pensamento, das ideias e dos sentimentos, aproximando-os das 
indústrias criativas, tais como, neste caso, o cinema e a televisão.O Programa 
Mais Educação também é elemento de articulação, no bairro, do arranjo educativo 
local em conexão com a comunidade que organiza ações nas áreas da cultura, do 
esporte, dos direitos humanos e do desenvolvimento social, em torno da escola 
pública. Ao contribuir para a formação e o protagonismo de crianças, 
adolescentes e jovens, o Programa Mais Educação fomenta atividades organizadas 
em macrocampos, cada um dos quais agregando atividades específicas.O Concurso 
está inserido no compromisso dos países ibero-americanos com o Projeto da OEI 
Metas Educativas 2021 e faz parte, também, de um conjunto de ações da 
Organização, tais como o Programa para o Fortalecimento das Línguas da 
Ibero-América na Educação e o Programa Arte/Educação, Cultura e CidadaniaMais 
informações:http://www.oei.org.br/concursocinema/oquee.php
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Mercadante diz que desafio é alfabetizar na idade certa

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://oglobo.globo.com/
Mercadante diz que desafio é alfabetizar na idade certa: BRASÍLIA - O ministro 
da Educação, Aloizio Mercadante, quer dar um bônus em dinheiro para escolas da 
rede pública que atingirem metas de alfabetização de crianças com idade até 8 
anos. A proposta fará parte do programa Alfabetização na Idade Certa, a ser 
lançado em breve. Outra prioridade, segundo o ministro revelou nesta 
sexta-feira, será aperfeiçoar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), mudando a
forma de correção das redações.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mercadante-promete-600-mil-tablets-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 3 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mercadante promete 600 mil tablets para professores

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://oglobo.globo.com/
Mercadante promete 600 mil tablets para professores: BRASÍLIA. Antes mesmo de 
anunciar sua equipe, o novo ministro da Educação, Aloizio Mercadante, divulgou 
ontem a sua primeira iniciativa à frente da pasta. Ele prometeu distribuir, no 
segundo semestre deste ano, até 600 mil tablets a professores da rede pública 
urbana de ensino médio - número suficiente para que cada docente receba o seu. A
intenção, depois disso, é fazer o mesmo com os que lecionam no ensino 
fundamental.O pregão de compra dos tablets, porém, ainda não foi inteiramente 
finalizado. Falta realizar a análise técnica das propostas vencedoras no quesito
menor preço, o que será feito pelo Inmetro. Se tudo der certo, a assinatura dos 
contratos está prevista para 24 de abril. O passo seguinte será inserir arquivos
digitais com material didático em todas as máquinas para auxiliar os professores
na tarefa de ensinar. Só aí será feita a distribuição, o que Mercadante garante 
que ocorrerá no segundo semestre.
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midia-e-educacao-que-tal-criar-noticia.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 22 de fevereiro de 2012
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Mídia e Educação: Que tal criar a notícia da sua vida e ainda estimu...

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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http://culturamidiaeducacao.blogspot.com
Mídia e Educação: Que tal criar a notícia da sua vida e ainda estimu...: 
Compartilhamos com vocês um site ( 
http://www.fodey.com/generators/newspaper/snippet.asp ) com um aplicativo super 
criativo, a partir do ...

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ministerio-da-saude-lanca-campanha-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 8 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Ministério da Saúde lança campanha de carnaval

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.psfsantamarta.com/
Ministério da Saúde lança campanha de carnaval: No ano passado, para cada 16 
homossexuais de 15 a 24 anos vivendo com aids, havia 10 heterossexuais. Essa 
relação, em 1998, era de 12 para 10[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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<POSTAGEM>
ministerio-promete-acelerar-construcao.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 9 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Ministério promete acelerar construção de creches

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/index.html
Ministério promete acelerar construção de creches: Priscilla Borges, iG Brasília
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muito-lindopara-decorar-quarto-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 24 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

MUITO LINDO!!!Para decorar quarto de criança

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.copyepaste.com/
Para decorar quarto de criança: [FOTO]
Gaiola de madeira pitada à mão - o pássaro de mentira faz uma serenata de 
verdade, funciona como uma caixinha de música que toca para a criança 
dormir.[FOTO]
O pássaro de tecido enfeita a prateleira e apoia os livros.[FOTO]
Flor patchwork para o quarto da menina.[FOTO]
Inspirados nos famosos relógios da Alemanha onde o cuco sai da casinha e mostra 
o seu famoso som.[FOTO]
Letras encapadas para personalizar o quarto das crianças.via
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<POSTAGEM>
municipio-aumenta-valor-do-beneficio.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 13 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

MUNICÍPIO AUMENTA VALOR DO  BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://cvasrio.blogspot.com/
MUNICÍPIO AUMENTA VALOR DO  BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES: [FOTO]
DECRETO N.º 35099 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2012Aumenta o valor do 
benefício-alimentação dos servidores da Administração Direta e Indireta na forma
que menciona.O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela legislação em vigor, eDECRETA:Art. 1.º Fica aumentado 
para R$ 12,00 (doze reais) o valor do benefício-alimentação dos servidores da 
Administração Direta, Autárquica e Fundacional, respeitado o limite de R$ 
4.354,00 (quatro mil e trezentos e cinquenta e quatro reais) e a jornada de 40 
(quarenta) horas, estabelecido no Decreto n.º 19.617, de 06 de março de 
2001.Art. 2.º As Empresas da Administração Indireta também aplicarão, na forma 
de seus regulamentos, o valor de R$ 12,00 (doze reais), quando este for superior
ao determinado em Acordo Coletivo ou Convenção.Art. 3.º Fica revogado o Decreto 
n.º 27.612 de 27 de fevereiro de 2007.Art. 4.º Este Decreto entra em vigor na 
data de sua publicação.Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2012; 447.º ano da 
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fundação da Cidade.EDUARDO PAESDisponível em http://doweb.rio.rj.gov.br/ acesso 
em 13 fev. 2012 (edição de 13 fev. 2012)
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<POSTAGEM>
nao-e-errando-que-se-aprende-mas-sim.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 27 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Não é errando que se aprende, mas sim corrigindo os erros #educação

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://blogdati.com/

Não é errando que se aprende, mas sim corrigindo os erros #educação: Seu filho 
não gosta quando é abordado na rua por uma pessoa estranha que o achou uma 
gracinha e quis mexer com ele por simpatia Num outro exemplo, um familiar o 
repreende por não ter agido corretamente e ele se chateia com isso. Qualquer pai
e mãe já presenciou ou precisou lidar com essas situações a partir do momento 
que o filho responde mal a uma outra pessoa, certo?! Meu filho, #aos4, lida com 
muito receio em relação a pessoas estranhas que lhe passam a mão na cabeça ou 
iniciam uma conversa sem maiores apresentações, comojá contei*um tempo atrás.

[FOTO]

[FOTO]
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<POSTAGEM>
nao-sabe-seu-login-rioeduca-problemas.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 17 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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Não sabe  seu login Rioeduca?  Problemas ?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://profgabrielasilva.blogspot.com/
Não sabe  seu login Rioeduca?  Problemas ?: Prezados Professores da 
SME-RJ,Confiram as principais informações sobre o email Rioeduca, acesso à 
Educopédia e as principais dúvidas e soluções.Resolva seus problemas clicando 
aqui.
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<POSTAGEM>
nenhuma-crianca-menos.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 28 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

NENHUMA CRIANÇA A MENOS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

CircularE/SUBE nº  008
Rio deJaneiro, 16 de fevereiro de 2012.

Senhor (a) Coordenador (a) deE/SUBE/CRE
Senhor (a) Gerente deE/SUBE/CRE/GED
           

                        OProjeto Nenhuma Criança/Jovem a Menos torna-se cada vez
mais importante para oPrograma Reforço Escolar, constituindo-se na prática 
pedagógica que deveráestar sempre presente na Rede Municipal de Ensino: não 
deixar nenhum aluno paratrás.

2.                     Nesse ano de 2012, a orientação é iniciar oprojeto no dia
 5  de março, com alunos nas seguintes condições:
 alunos queparticiparam do NCM em 2011 e repetiram o ano;
 alunos que nãoobtiveram sucesso no Realfabetização 1 A e Realfabetização 2 A;
 alunos que repetiram o3 ano escolar.

3.                     Esses grupamentos estão sendo encaminhados nalistagem em 
anexo para que as E/SUBE/CRE/GEDs e as Direções das Unidades Escolarespossam 
organizar a proposta do trabalho e marcar os alunos participantes doprojeto na 
coluna NM do Sistema de Controle Acadêmico (SCA).

4.                     Cabe relembrar que o projeto tem como propostauma ação 
mais cuidadosa e um acompanhamento intenso do aluno pelo professorregente da 
turma, no primeiro segmento, e pelo professor de Língua 
Portuguesa,prioritariamente, no segundo segmento. As principais  ações são:
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o aluno permanece 3 vezes por semana em horário no contraturno, com atividadesde
reforço escolar, com estagiários ou voluntários;
o aluno tem acompanhamento quinzenal, com base no preenchimento de fichas 
deobservação, já disponibilizadas desde o ano passado;
o aluno faz provas mensais, permitindo, assim, intervenções mais rápidas 
naaprendizagem;
o aluno tem leitura obrigatória de livros pré-determinados;
uso do reforço digital e da educopédia;
termo assinado pelos pais, com ciência de que o filho participa do projeto.

5.                     Os alunos que seguiram para o 2º ano e para o3º ano com 
conceito I, conforme listagem enviada pelo prof. Antonio Mateus,anteriormente, 
iniciaram o processo de recuperação paralela no início do anoletivo. Os alunos 
do 3º ano, ainda analfabetos, podem também ingressar noprojeto Nenhuma Criança a
Menos.

6.                             Nalistagem agora enviada existem dois pontos de 
atenção: a) alunos reprovados noRealfabetização 1 e enturmados no Aceleração 1 e
b) alunos reprovados (conceitoI) no 3º ano, porém com notas  altas nasprovas.  
Após verificação daCoordenadoria, alguns alunos poderão ser incluídos ou 
excluídos do projetoNenhuma Criança/Jovem a Menos.

7.                     Caso o aluno recupere-se na aprendizagem, podesair do 
projeto, preferencialmente ao final do bimestre.

8.                     Os alunos com baixo desempenho na ProvaRioingressarão no 
projeto, assim que consolidarmos a listagem dos que deverãoparticipar.

9.                             Outrosalunos poderão também ingressar, a partir 
da necessidade observada pelosprofessores das turmas e pelo desempenho 
apresentado nas provas bimestrais.

10.                   Estamos à disposição para quaisqueresclarecimentos.

Atenciosamente,

JuremaRegina Holperin
Gerentedo Reforço Escolar
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no-ensino-fundamental-42-dos-estudantes.html
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No ensino fundamental, 42% dos estudantes saem bem em matemática

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://programajornaleeducacao.blogspot.com/
No ensino fundamental, 42% dos estudantes saem bem em matemática: Apenas 42,8% 
dos alunos que concluem o 3º ano do ensino fundamental têm as habilidades em 
matemática esperadas para a série, segundo pesquisa divulgada hoje (7) pelo 
movimento Todos Pela Educação. O nível dos estudantes foi medido pela Prova ABC,
aplicada em 250 escolas de todo o país em 2011, avaliando o desempenho em 
escrita, leitura e matemática.Para a escrita, 53,3% dos alunos tiveram 
desempenho considerado satisfatório, com base nas escalas do Sistema de 
Avaliação da Educação Básica (Saeb), metodologia do Ministério da Educação. Em 
relação à leitura, o índice de estudantes com as habilidades esperadas ficou em 
56,1%.A Região Norte obteve o pior resultado em matemática, apenas 28,3% dos 
estudantes tiveram o resultado esperado para a série. O Sul conseguiu o melhor 
resultado na disciplina, com 55,7% dos alunos apresentando bom desempenho.Em 
relação à redação, o Nordeste teve o desempenho mais baixo, só 30,3% dos 
estudantes apresentaram domínio da escrita de acordo com a série que cursavam. A
região também teve o menor percentual de alunos (42,5%) com habilidade de 
leitura satisfatória. O Sudeste é a região com o melhor resultado para a prova 
de escrita (65,6%).Na rede particular de ensino, o percentual de alunos com bom 
resultado em matemática foi 74,3%, mais do dobro do verificado na rede pública, 
32,6%. Na prova de redação, 80,7% dos estudantes do ensino privado tiveram 
desempenho satisfatório, contra o percentual de 44,3% verificado entre alunos 
das escolas públicas.Proporção semelhante foi apresentada na avaliação de 
leitura, em que 79% dos alunos da rede particular se saíram bem e apenas 48,6% 
dos estudantes do ensino público tiveram um bom resultado.Um dos fatores 
apontados pela pesquisa para a diferença entre os alunos do ensino privado e o 
público é o acesso à educação pré-escolar. "Uma explicação para esse resultado é
que a maior aprendizagem na rede privada está relacionada ao fato de seus alunos
terem melhores condições sociais e econômicas e de terem cursado a pré-escola. 
Tais condições ajudam a explicar, mas não deveriam justificar tal diferença 
entre as redes", ressalta o estudo.Fonte: Agência Brasil
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<POSTAGEM>
novas-informacoescapacitacao.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 1 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Novas Informações!Capacitação Professores de Artes

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://conexaodasartes-sme-rj.blogspot.com/
Novas Informações!Capacitação Professores de Artes: [FOTO]
PROFESSORES DE ARTES:

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
novidades-do-programa-cientistas-do.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 4 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

NOVIDADES DO PROGRAMA CIENTISTAS DO AMANHÃ

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://adaoblogado.blogspot.com/
NOVIDADES DO PROGRAMA CIENTISTAS DO AMANHÃ: COMUNICADO IMPORTANTENOVIDADES DO 
PROGRAMA CIENTISTAS DO AMANHÃMudança na sequencia de algumas UnidadesPara melhor
adequar a grade curricular do Programa às demandas dos professores, 
representantes da E/SUBE/CED, da Sangari, e um grupo de 10 professores 
convidados analisaram a sequencia das Unidades e decidiram realizar algumas 
inversões.A partir de 2012, a nova grade curricular de Ciências para as escolas 
do Programa ficará assim:Grade Curricular Cientistas do Amanhã para 
2012/2013AnoUnidades - Módulo IUnidades - Módulo IIUnidades - Módulo III1º 
anoAnimaisÁguaLuz, Cores e Sombras2º anoSeres VivosArVida das Plantas3º 
anoCiclos de VidaTransformaçõesSolo4º anoTempo e ClimaRochas e MineraisCorpo 
Humano5º anoEcossistemasVida dos AnimaisTerra, Sol e Lua6º anoÁgua, Solo e 
RochasEnergia e Matéria nos EcossistemasUniverso7º anoDiversidade das 
PlantasDiversidade dos AnimaisMundo Microscópico8º anoComposição dos 
AlimentosNutrição e Locomoção no Organismo HumanoRegulação e Reprodução no 
Organismo Humano9º anoMateriais e suas PropriedadesReações QuímicasMecânica*As 
linhas dos anos que tiveram inversão de Unidades estão grifadas.DICA: o material
das unidades realizadas no Módulo III de 2011 que se repetirão no Módulo I de 
2012 podem permanecer organizados no armário já para o ano que vem!Entrega do 
Material do Módulo I de 2012 em novembro de 2011Os materiais do Módulo I de 2012
serão entregues nas escolas de 07 a 11 de novembro de 2011.Como os materiais 
chegarão com bastante antecedência,pedimos que a equipe gestora:1)faça apenas a 
conferência da quantidade de volumes, conforme informação da Carta de Entrega, 
até 7 dias após a entrega. Se notar a falta de alguma caixa, por favor, entre em
contato com a Central de Atendimento da Sangari (0300-789-2038 ou 
cientistasdoamanha@sangari.com);2) guarde as caixas lacradas em local seguro;3) 
abra as caixas e realize a conferência dos itens apenas no início do ano letivo 
de 2012. As escolas terão até 30 dias após a formação dos professores (em data a
ser definida) para comunicar à Central de Atendimento problemas com os materiais
dos kits. Após essa data, qualquer solicitação de envio ou reposição deverá ser 
realizada por meio de Ficha de Ocorrência.Mudança na quantidade de material por 
kitPara facilitar a produção dos kits e a conferência e organização dos 
materiais nas escolas, a partir de agoratodos os kits de um mesmo ano escolar 
serão entregues com o mesmo tamanho, independentemente do número exato de alunos
por turma.Os kits serão montados de acordo com a média de alunos por turma de 
todas as escolas do Programa, por ano escolar.A partir do Módulo I de 2012, os 
kits terão os seguintes tamanhos:1º, 2º e 3º anos: kits para 28 alunos4º ano: 
kits para 32 alunos5º ao 9º anos: kits para 36 alunosSe necessário, solicitamos 
aos professores que realizem os experimentos com grupos de 5 alunos, ao invés de
4. Desse modo, a quantidade do kit deverá ser suficiente para a realização das 
atividades em todas as turmas.Os livros dos alunos serão entregues novamente, 
para o número total de alunos de cada turma, no 4º ano de uso da Unidade, da 

Página 283



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
mesma forma que os demais livros do PNLD. Por isso, em 2012 serão entregues 
apenas os livros das Unidades que tiveram início em 2009. Para o módulo I, serão
enviados em novembro livros das Unidades Tempo e Clima (4º ano) e Diversidade 
das Plantas (7º ano) na mesma quantidade de alunos pré-determinada para o kit. 
Caso a turma tenha mais alunos que o previsto para o kit padrão, o ajuste será 
feito no inicio de 2012, com base na primeira lista de movimentação de 
matrículas disponibilizada pela SME à Sangari.Ressaltamos que os materiais não 
consumíveis, enviados às escolas em 2009 e 2010, não serão entregues novamente 
em 2012, pois eles tem vida útil de 5 anos.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
novidades-do-programa-cientistas-do_12.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 12 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

NOVIDADES DO PROGRAMA CIENTISTAS DO AMANHÃ

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://euamoserprofessora.blogspot.com/
NOVIDADES DO PROGRAMA CIENTISTAS DO AMANHÃ: COMUNICADO IMPORTANTENOVIDADES DO 
PROGRAMA CIENTISTAS DO AMANHÃMudança na sequencia de algumas UnidadesPara melhor
adequar a grade curricular do Programa às demandas dos professores, 
representantes da E/SUBE/CED, da Sangari, e um grupo de 10 professores 
convidados analisaram a sequencia das Unidades e decidiram realizar algumas 
inversões.A partir de 2012, a nova grade curricular de Ciências para as escolas 
do Programa ficará assim:Grade Curricular Cientistas do Amanhã para 
2012/2013AnoUnidades - Módulo IUnidades - Módulo IIUnidades - Módulo III1º 
anoAnimaisÁguaLuz, Cores e Sombras2º anoSeres VivosArVida das Plantas3º 
anoCiclos de VidaTransformaçõesSolo4º anoTempo e ClimaRochas e MineraisCorpo 
Humano5º anoEcossistemasVida dos AnimaisTerra, Sol e Lua6º anoÁgua, Solo e 
RochasEnergia e Matéria nos EcossistemasUniverso7º anoDiversidade das 
PlantasDiversidade dos AnimaisMundo Microscópico8º anoComposição dos 
AlimentosNutrição e Locomoção no Organismo HumanoRegulação e Reprodução no 
Organismo Humano9º anoMateriais e suas PropriedadesReações QuímicasMecânica*As 
linhas dos anos que tiveram inversão de Unidades estão grifadas.DICA: o material
das unidades realizadas no Módulo III de 2011 que se repetirão no Módulo I de 
2012 podem permanecer organizados no armário já para o ano que vem!Entrega do 
Material do Módulo I de 2012 em novembro de 2011Os materiais do Módulo I de 2012
serão entregues nas escolas de 07 a 11 de novembro de 2011.Como os materiais 
chegarão com bastante antecedência,pedimos que a equipe gestora:1)faça apenas a 
conferência da quantidade de volumes, conforme informação da Carta de Entrega, 
até 7 dias após a entrega. Se notar a falta de alguma caixa, por favor, entre em
contato com a Central de Atendimento da Sangari (0300-789-2038 ou 
cientistasdoamanha@sangari.com);2) guarde as caixas lacradas em local seguro;3) 
abra as caixas e realize a conferência dos itens apenas no início do ano letivo 
de 2012. As escolas terão até 30 dias após a formação dos professores (em data a
ser definida) para comunicar à Central de Atendimento problemas com os materiais
dos kits. Após essa data, qualquer solicitação de envio ou reposição deverá ser 
realizada por meio de Ficha de Ocorrência.Mudança na quantidade de material por 
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kitPara facilitar a produção dos kits e a conferência e organização dos 
materiais nas escolas, a partir de agoratodos os kits de um mesmo ano escolar 
serão entregues com o mesmo tamanho, independentemente do número exato de alunos
por turma.Os kits serão montados de acordo com a média de alunos por turma de 
todas as escolas do Programa, por ano escolar.A partir do Módulo I de 2012, os 
kits terão os seguintes tamanhos:1º, 2º e 3º anos: kits para 28 alunos4º ano: 
kits para 32 alunos5º ao 9º anos: kits para 36 alunosSe necessário, solicitamos 
aos professores que realizem os experimentos com grupos de 5 alunos, ao invés de
4. Desse modo, a quantidade do kit deverá ser suficiente para a realização das 
atividades em todas as turmas.Os livros dos alunos serão entregues novamente, 
para o número total de alunos de cada turma, no 4º ano de uso da Unidade, da 
mesma forma que os demais livros do PNLD. Por isso, em 2012 serão entregues 
apenas os livros das Unidades que tiveram início em 2009. Para o módulo I, serão
enviados em novembro livros das Unidades Tempo e Clima (4º ano) e Diversidade 
das Plantas (7º ano) na mesma quantidade de alunos pré-determinada para o kit. 
Caso a turma tenha mais alunos que o previsto para o kit padrão, o ajuste será 
feito no inicio de 2012, com base na primeira lista de movimentação de 
matrículas disponibilizada pela SME à Sangari.Ressaltamos que os materiais não 
consumíveis, enviados às escolas em 2009 e 2010, não serão entregues novamente 
em 2012, pois eles tem vida útil de 5 anos.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
novo-uniforme-dos-agentes-vigilantes-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 3 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

NOVO UNIFORME DOS AGENTES VIGILANTES DE SAÚDE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://otics-iraja.blogspot.com
Atenção aos Uniformes dos Agentes.
NOVO UNIFORME DOS AGENTES VIGILANTES DE SAÚDE: Confiram o novo uniforme que será
utilizado pelos Agentes de Vigilância em Saúde, buscando a padronização e o bem 
estar dos AVS em relação ao material utilizado.[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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[FOTO]
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[FOTO]
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<POSTAGEM>
o-abre-alas-que-eu-quero-passar.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 19 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Ô abre alas que eu quero passar!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Que lindo!!!Que lindo!!
http://emdpedrofernandes.blogspot.com/
Ô abre alas que eu quero passar!: O carnaval é uma das festas mais populares no 
Brasil. A comemoração da data é uma ótima oportunidade para ampliar o 
conhecimento das crianças. Dessa maneira a E.M. Deputado Pedro Fernandes 
resolveu trabalhar o tema com questões sociais e culturais, de maneira lúdica e 
agradável.Pesquisamos algumas  marchinhas, imagens de revistas e jornais, 
conversamos e cantamos e  dançamos várias marchinhas, a preferida foi Mamãe eu 
quero. Combinamos  nosso baile e preparamos a fantasia e o resultado vocês podem
ver nas  fotos, ficou lindo!!!![FOTO]
Concentração para jogar o confete e começar o baile.[FOTO]
Muito samba no pé.[FOTO]
As meninas arrasaram!!![FOTO]
Essa gatinha samba muito!!!!!!![FOTO]
[FOTO]
Todos caindo na folia.[FOTO]
Foi só alegria nosso baile.[FOTO]
Professoras caindo na folia.[FOTO]
[FOTO]
Atividades realizadas pelas professoras Cristiane, Carol, Susana e Patrícia.
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o-ciep-esta-novinho-nova-pintura.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 15 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

O CIEP está novinho! Nova pintura!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://ciepglauberocha.blogspot.com/
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O CIEP está novinho! Nova pintura!: [FOTO]
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o-internetes-e-sala-de-aula.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 1 de fevereiro de 2012
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O internetês e a sala de aula

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://programajornaleeducacao.blogspot.com/
O internetês e a sala de aula: Por:Gustavo Vieira- Blog Tecnosfera/Jornal O 
POVO[FOTO]
A forma de escrita abreviada utilizada em programas de mensagens instantâneas e 
nas redes sociais - o internetês - se tornou bem popular entre os jovens e, por 
isso, coloca mais um desafio para os educadores: qual deve ser a postura do 
professor diante dessa linguagem? O uso excessivo das abreviações pode 
prejudicar o aprendizado? A professora Cristina Jucá, responsável pela sala de 
multimeios do Centro Educacional Piamarta Aguanambi, diz que não. Até acho que 
ajuda, argumenta. A meninada é esperta e distingue o que é internetês e o que é 
a norma culta. Será? O educador Cardos Eduardo Silva concorda e diz que é raro o
aluno levar para a sala de aula a linguagem utilizada na Internet. Ele é 
professor de produção textual das escolas Cícero Nogueira e Eudoro Corrêa. Os 
alunos do ensino médio, por exemplo, são mais atenciosos, porque querem tirar 
uma boa nota no Enem, revela. E se acontecer? Eu destaco no texto o termo que 
foi escrito e escrevo uma observação sobre a diferença da escrita que pode ser 
utilizada na internet e dos procedimentos que precisam ser seguidos em relação a
um texto que cobra a norma culta da língua, conta.Para esclarecer melhor o 
assunto, conversei por e-mail com Erika Bueno, coordenadora pedagógica daVitae 
Futurekids/Planeta Educação, empresa que atua na área de educação e tecnologia. 
Ela explica o que é certo e o que é errado, revela quais são os erros 
ortográficos mais comuns e discute o papel do professor em relação a temática.O 
que é certo e o que é errado na Internet, em relação à ortografia? Abreviar, por
exemplo, é errado?Assim como em várias outras circunstâncias, na língua 
portuguesa não há certo e errado, mas sim adequado e inadequado, ou seja, 
adequado ou inadequado ao contexto em que a conversação está acontecendo. A 
abreviação, o uso de emotions e a ausência de pontuação, apenas como exemplos, 
são inadequados a um contexto que exija mais formalidade, tais como numa 
entrevista de emprego, num manifesto a ser encaminhado ao poder público e afins.
Contudo, num contexto informal, como num bate-papo com amigos pelas redes 
sociais, não há, num primeiro momento, nenhuma inadequação. Desta forma, não é o
ambiente em que a conversa se dá que define a formalidade ou informalidade, mas 
sim com quem se está conversando e com quais objetivos.É errado usar o 
internetês fora do computador, em uma redação, por exemplo?Se, com a redação, o 
professor deseja trabalhar a linguagem padrão da língua portuguesa e, 
consequentemente, a formalidade que a ela é devida, sim, é inadequado usar as 
características do internetês fora do contexto informal. Contudo, antes de 
colocar sobre o aluno a culpa pelas inadequações ortográficas e gramaticais, é 
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necessário verificar se o aluno está tendo contato com a diversidade de textos. 
Essa diversidade é o grau de contato que o aluno precisa ter com diversos 
textos, de modo que, ao se particularizar com as diferentes formas de transmitir
uma mensagem por escrito, tenha condições de escolher qual linguagem é cabível, 
ou seja, adequada ao contexto que ele esteja envolvido.Quais são os erros 
ortográficos mais comuns encontrados na Internet?Ao não conhecer outras maneiras
de se comunicar, mais precisamente num modo formal, é comum vermos inadequações 
ortográficas que consistem na supressão de, principalmente, vogais. Isso 
acontece porque se considera que elas já estejam subentendidas ao se 
pronunciar/ler as consoantes. Além disso, há completa inutilização da 
acentuação, que é seguida pelo desuso, na grande maioria das vezes, dos sinais 
de pontuações.A língua portuguesa estaria se perdendo com o uso excessivo das 
abreviações?De modo algum, pois, assim como tudo o que é vivo, a língua, 
naturalmente, sofre mudanças que ocorrem pela necessidade do falante. No caso, 
se a necessidade do falante é a de conversar com mais pressa, é claro que, como 
senhor da língua, fará o uso que for necessário ao que deseja. O uso formal da 
língua portuguesa continuará sendo necessário em diversos contextos em que a 
formalidade seja necessária. O segredo de tudo isso está em considerar quem será
o receptor da mensagem, adequando sua escrita aos formatos que sejam entendidos 
por ele.Como surgiram todas essas abreviações na web?As abreviações surgiram da 
necessidade de se expressar por escrito de um modo dinâmico, ocupando o menor 
espaço possível. Não havendo recursos mais envolventes, tais como aqueles que 
hoje temos de falar oralmente e sermos ouvidos instantaneamente pelo nosso 
receptor, naturalmente as pessoas usaram as abreviações para se comunicarem com 
a rapidez que elas necessitavam. Com o uso de celulares e o acesso à Internet 
por meio de equipamentos cada vez menores, a tendência ganhou ainda mais 
força.Fonte:Blog Tecnosfera/Jornal O POVO 
(http://blog.opovo.com.br/tecnosfera/o-internetes-e-a-sala-de-aula/#more-4625)
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O Preço do Desafio
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http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem
O Preço do Desafio: Tudo muda nessa escola da periferia quando o professor de 
Matemática decide provar que seus estudantes são, sim, capazes de passar em um 
dificílimo teste
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O que é o II Prêmio Experiência Educacionais Inclusivas - a escola aprendendo 
com as diferenças ?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://adaoblogado.blogspot.com/
O que é o II Prêmio Experiência Educacionais Inclusivas - a escola aprendendo 
com as diferenças ?: O II Prêmio Experiências Educacionais Inclusivas - a escola
aprendendo com as diferenças tem como objetivo promover, difundir e valorizar 
experiências escolares inovadoras e efetivas de inclusão escolar de estudantes 
com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e com altas 
habilidades/superdotação, realizadas por gestores, educadores, professores e 
estudantes.Nessa segunda edição, serão premiados Relatos de Experiências das 
escolas públicas de educação básica e das secretarias de educação; e, Textos 
Narrativos produzidos por estudantes dos anos finais do ensino fundamental e do 
ensino médio, matriculados nas escolas públicas brasileiras. Será, também, 
concedida Menção Honrosa à experiência inclusiva de educação infantil que se 
destacar.CalendárioEncerramento das Inscrições16 de março de 
2012http://peei.mec.gov.br/
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O que os educadores brasileiros querem saber de Sugata Mitra
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http://programajornaleeducacao.blogspot.com/
O que os educadores brasileiros querem saber de Sugata Mitra: No próximo dia 7 
de fevereiro de 2012, o Brasil receberá um dos educadores mais comentados na web
e mais respeitados por estudiosos de educação e tecnologia de todo o mundo, o 
indiano Sugata Mitra, professor da Universidade de Newcastle no Reino Unido. Ele
propõe um modelo de educação que estimula a intuição e o interesse direto das 
crianças em aprender umas com as outras. Mitra realizou o experimento que gerou 
o famoso vídeo[VÍDEO]
"O Buraco no Muro". Refletindo sobre o papel da tecnologia no aprendizado e as 
habilidades do professor no novo cenário da cultura digital, cinco educadores 
participantes do Educaparty enviaram perguntas que pretendem fazer para o 
professor Sugata Mitra durante o evento:Sugata MitraFísico por formação e 
pesquisador de redes neurais, é uma das personalidades mais originais no campo 
da educação tecnológica. Desde 1999, desenvolve o projeto Hole in the Wall (HIW 
- sigla em Inglês) que tem como objetivo demonstrar os dons inatos de crianças 
no desenvolvimento de competências em TIC. A iniciativa consiste em instalar 
computadores nas ruas do interior Índia e de outros países em desenvolvimento e 
permitir o acesso livre para menores de idade. Professor da Universidade de 
Newcastle, na Inglaterra, Sugata Mitra diz que as crianças envolvidas no 
experimento não só aprenderam a usar computadores de uma forma intuitiva, mas 
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melhoraram significativamente seu desempenho acadêmico.Questões dos educadores 
brasileirosComo pode ser possível, com poucos recursos para ensino e pesquisa, 
aliar as tecnologias à educação básica considerando o contexto de um país em 
desenvolvimento como o Brasil?Willian Rochadel - Pesquisador do Remote 
Experimentation Lab (RexLab) da UFSC"É muito interessante no vídeo "O Buraco no 
Muro" como o computador é colocado numa rua onde as crianças conseguem acessá-lo
sem monitoramento e elas mesmas ensinam umas às outras. Neste momento, 
percebe-se que aí a aprendizagem não é uniformizada ou ditada por regras. Com 
isto em mente, como nós, professores, podemos nos desvencilhar da ideia de 
orientar e controlar todo o processo de aprendizagem já que ficamos tão 
apreensivos, querendo avaliar e medir sempre? Como podemos dar esta liberdade a 
nossos alunos para quem aprendam sozinhos?"Grace de Castro Gonçalves - 
Professora da Escola Estadual Vereador Antonio de Ré, Guarulhos - SP"Sobre a 
alfabetização dos alunos, a tecnologia pode ser de fundamental ajuda neste 
processo, principalmente agora que o uso de laptops educacionais no Brasil é 
cada vez maior? O que pensar disso em comparação com a experiência do "Buraco no
Muro?"Amábile Maria Reginato Dos Santos, Diretora da EMEF Pedagogo Paulo Freire,
Ourinhos - SP"Na experiência do vídeo "Um Buraco no Muro", é possível ver que as
crianças aprendem sozinhas e ensinam umas às outras. Considerando isto, gostaria
de perguntar ao professor Sugata Mitra como seria um aula com tecnologia para 
ele, o professor realmente é necessário nessa aula ou as crianças podem ser 
deixadas para aprenderem sozinhas? Se o papel do professor muda, como deve ser 
agora?"Eliana dos Santos D'Avila Oliveira, professora de informática da UME 
Mário de Almeida Alcantara, São Vicente - SP"A tecnologia aplicada à educação 
pode ajudar a equilibrar os direitos civis na Índia e em outros países, onde por
exemplo, as mulheres têm menos direitos ou estão abaixo dos homens?"Wagner 
Merije Rodrigues Araújo, Gestor do MV Mob, portal de educação e mobilidade, Belo
Horizonte - MGFonte: EducaRede/ EducaParty 
(http://www.educared.org/global/educarnaculturadigital/perguntas-sugata)
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http://www.vithais.com.br/
Comece com um sorriso,
Cumprimente as pessoas com simpatia,
Distribua abraços entre os familiares e amigos,
Faça com que suas palavras sejam sempre de estímulo,

Amplie os sentidos,
Perceba a vida ao seu redor,
Há beleza em todos os lados e em cada pessoa,
Ajude as pessoas que precisam de algum apoio e incentivo,
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Valorize o seu entorno,
Faça com que sua presença irradie confiança,
Plante o entendimento, regue e promova seu crescimento,
Goste de si mesmo e leve esse sentimento para os outros,

Faça orações em seu coração,
Agradeça pelas pessoas e pelo que vive,
Seja solidário, bem humorado, disposto e confiante,
Saboreie cada os passos de sua jornada, que são únicos,

Trabalhe com disposição,
Tenha a alegria como companheira profissional,
Realize-se e a quem serve com sua labuta diária,
Ao final do dia agradeça por tudo o que fez, viveu e realizou,

O mundo só poderá ser um lugar melhor se acreditarmos que isso é possível 
e que cabe a cada um de nós, em nossas ações cotidianas, 
fazer com que isso se realize, com que isso aconteça de fato.

Por João Luís de Almeida Machado
Membro da Academia Caçapavense de Letras
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http://educopedia2010.blogspot.com/
O que você quer no ano letivo de 2012?: [FOTO]
Crédito: educopedista Edwiges RegoA Equipe da Educopédia deseja um excelente ano
letivo com muita aprendizagem, interatividade e parcerias!!E você, o que deseja 
para este ano na sua escola? [FOTO]
Crédito: educopedista Juliana Silva
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http://drauziovarella.com.br/
Obesidade: A obesidade é um dos problemas mais importantes que a Saúde Pública 
enfrenta hoje no Brasil e em outros países do mundo. A Organização Mundial de 
Saúde (OMS) considera que, atualmente. nos países desenvolvidos, ela seja o 
principal problema de saúde a enfrentar.
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Objetos de Aprendizagem: Educopedistas,Confiram os objetos educacionais que a 
Mstech produziu para as famílias de Artes, Geografia, MatemáticaCiências e 
História!Lindos, não 
é?!ArtesHTTP://objetoseducacionais.mstech.com.br/artes/art_6_11_x.htmlHTTP://obj
etoseducacionais.mstech.com.br/artes/art_6_14_x.htmlHTTP://objetoseducacionais.m
stech.com.br/artes/art_9_10_x.htmlHTTP://objetoseducacionais.mstech.com.br/artes
/art_9_14_x.htmlCiênciasHTTP://objetoseducacionais.mstech.com.br/ciencias/cie_7_
31_x.htmlGeografiaHTTP://objetoseducacionais.mstech.com.br/geografia/geo_8_15_x.
htmlHistóriaHTTP://objetoseducacionais.mstech.com.br/historia/his_6_13_x.htmlMat
emáticaHTTP://objetoseducacionais.mstech.com.br/matematica/mat_6_12_x.htmlHTTP:/
/objetoseducacionais.mstech.com.br/matematica/mat_9_9_x.htmlObservação:Abaixo se
encontram os links para as planilhas com os Objetos de Aprendizagem finalizados 
que estão divididos por ano, mas podem ser utilizados para a disciplina e ano 
que desejarem.Ciências: http://bit.ly/wGaHAMHistória: 
http://bit.ly/wGj9AZGeografia: http://bit.ly/yrv57y

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
oficinas-na-educaparty.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 15 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Oficinas na EducaParty

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Página 293



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

http://programajornaleeducacao.blogspot.com/
Oficinas na #EducaParty: Oficina Vídeo de Bolso: Narrativas audiovisuais com 
celularA oficina foi ministrada por Henry Grazinoli (Tela Brasil e Buriti 
Filmes) e Aluísio Ribeiro Amaral Cavalcante (Casa da Árvore) e aconteceu nos 
dias 08 e 09 de fevereiro de 2011 das 17h às 20h na sala 1 do Espaço de Inclusão
Digital. A atividade teve início com a apresentação do grupo e cada um colocou 
uma imagem ou vídeo que representasse os seus desejos ou sonhos.Na primeira 
atividade prática da oficina, os professores foram divididos em grupos de até 5 
para desenvolver um processo simples de desenvolvimento e compartilhamento de 
grupo. O tempo da atividade foi de 20 minutos. A ideia era encontrar no grupo de
trabalho algo que valesse a pena ser compartilhado com todos. Os oficineiros 
discutiam com o grupo a viabilidade de transformar a ideia em vídeo. Os grupos 
então produziam a ideia em vídeo que eram apresentados no final da oficina.No 
segundo dia, já dividos em seis grupos, os educadores se encontraram às 14 horas
na entrada da Campus Party para a captação das imagens. Ao retornar às 17h, os 
grupos editaram os vídeos utilizando o Open Shot até as 20h. Após a edição, os 
professores apresentaram ou publicaram seus vídeos em sites de 
compartilhamento.Oficina Mapas Digitais e novas formas de representação do 
espaçoDesde a antiguidade a humanidade se utiliza de mapas como forma de 
representação do espaço. Ao longo do tempo, essa representação tem variado em 
suas formas com a utilização de diferentes técnicas e tecnologias. E foi a 
partir desta percepção que se criou a oficina de Mapas Digitais e novas formas 
de representação do espaço que ocorreu nos dias 08 e 09 de fevereiro.O objetivo 
da oficina, mediada por Patrícia Azevedo e Regina Helena Alves da Silva, tinha 
por objetivo proporcionar aos participantes vivenciar a experiência de criação 
de mapas digitais e refletir sobre a representação do espaço numa sociedade 
digital em que convive uma multiplicidade de realidades e visões.No primeiro dia
da oficina os participantes discutiram os conceitos teóricos inerentes ao tema 
já no segundo dia da oficina Mapas digitais e novas formas de representação do 
espaço, os participantes foram até o Parque São Domingos, no Capão Redondo, para
conhecer a ONG Casa do Zezinho e realizar o mapeamento do bairro utilizando a 
ferramenta Wikimapa. Os 15 participantes que vieram de vários Estados 
brasileiros para a Educaparty tiveram a oportunidade de conhecer a Casa do 
Zezinho e realizaram registros em foto, filme e anotações sobre cada espaço da 
ONG para inserirem posteriormente no material multimídia no Wikimapa.Na volta à 
Campus Party, participantes e mediadoras debateram sobre o uso dos mapas 
digitais na escola. Usamos a linguagem ao criar o mapa. Isso é muito importante 
na sala de aula. A ideia de mapear é a apropriação dos sentidos e a produção de 
uma representação do lugar onde estou, explicou a mediadora Regina Helena Alves 
da Silva.A mediadora Patricia Azevedo, explicou que o Wikimapa é uma ferramenta 
que serve para ressaltar os potenciais de determinada comunidade, tanto para os 
moradores quanto para empresas interessadas em investir no local. Aprendi muito 
sobre meu bairro trabalhando com mapas junto com meus alunos, contou uma 
professora de São Bernardo do Campo que participou da oficina e já tinha 
trabalhado com mapas digitais na sala de aula.Fonte: EducaRede/ Fotos: Ricardo 
Lisboa
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OLHA QUE LINDO!!!! semana de acolhimento foi um sucesso!!!
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http://emdpedrofernandes.blogspot.com/
A semana de acolhimento foi um sucesso!!!: Acolher bem o aluno é sempre muito 
importante, principalmente no início do ano letivo. Mesmo que a criança esteja 
na mesma escola, com os mesmos amigos, existe uma ansiedade muito grande, é 
nesse sentido que a E.M. Deputado Pedro Fernandes preparou esse novo encontro de
forma prazerosa, pois só assim a criança se sentirá acolhida e segura com a nova
professora.Confiança é uma palavra importante quando se trata de iniciar uma 
nova relação e é importante o professor ter consciência disso e proporcionar ao 
aluno um ambiente seguro e acolhedor. Pensando nisso preparamos uma semana 
diferente com atividades lúdicas e muito divertimento, conhecendo a escola e as 
pessoas que trabalham nela.[FOTO]
Brincadeiras livres em sala de aula.[FOTO]
Atividades com a professora Lígia de Educação Física.[FOTO]
Essa brincadeira de soprar a bola foi um sucesso!!![FOTO]
Jogando a bola para o amigo.[FOTO]
Tentando acertar o meio.[FOTO]
Coitada da galinha, sofreu!!![FOTO]
Na piscina de bolas.[FOTO]
Brincar é muito bom!!![FOTO]
[FOTO]
Para refrescar o calor!!!![FOTO]
Foi uma festa, só alegria no rosto da garotada.[FOTO]
[FOTO]
Pulando de alegria com essa aula fresquinha.Atividades realizadas pelas 
professoras Cristiane, Patrícia, Susana, Carol e Lígia.
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Olimpíada de Língua Portuguesa: Paraalém de um concurso, a Olimpíada de Língua 
Portuguesa Escrevendo o Futurose traduz em uma proposta de formação docente, 
desenvolvendo-se por meio de açõesvalorosas e um rico material que orientam a 
prática pedagógica considerando aimportância do trabalho com os gêneros textuais
- que se encontram nas esferasdiscursivas da vida social - por levar em conta os
diferentes domínios sociaisde comunicação envolvidos na produção e compreensão 
dos textos orais eescritos.Como tema O lugar onde eu vivo, a dinâmica da 
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Olimpíada, além de favorecer aampliação e o aprimoramento das habilidades de 
leitura e escrita, favorece oconhecimento e a valorização da história e da 
cultura locais; estreita os vínculosde nossos alunos e alunas com o seu lugar - 
possibilitando-lhes um novo olharacerca da realidade e, a partir daí, a 
perspectiva de transformação. AOlimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o 
Futuro contempla o trabalhocom os seguintes gêneros textuais:1- POEMA- 5º e 6º 
anos do Ensino Fundamental2- MEMÓRIASLITERÁRIAS - 7º e 8º anos do Ensino 
Fundamental3- CRÔNICA- 9º ano do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio4- 
ARTIGODE OPINIÃO - 1º e 2º anos do Ensino Médio É importante registrar...Paraa 
3ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro foi enviada 
àsescolas públicas brasileiras - que atendem um ou mais anos escolares entre o 
5ºano do Ensino Fundamental e o 3º ano do Ensino Médio - uma coleção com 
quatropastas. Em cada uma delas há material que visa colaborar com o professor 
noensino da leitura e da escrita em um gênero textual, quais sejam: -1 caderno 
do professor, -10 exemplares idênticos da Coletânea de textos e 1 
CD-ROM.Estacoleção poderá ser utilizada não apenas na preparação para a 
Olimpíada, mascomo mais um instrumento que visa auxiliar o trabalho docente em 
relação aosconteúdos de Língua Portuguesa que precisam ser ensinados durante o 
ano letivo.Aose inscrever o professor passará a integrar a rede Escrevendo o 
Futuro ea receber gratuitamente a revista Na Ponta do Lápis - uma 
publicaçãoperiódica com artigos, entrevistas, análise de textos e relatos de 
práticadocente.Estejaatento ao início das inscrições acessando 
WWW.escrevendo.cenpec.org.br.Em breve enviaremos a senha para que possa ser 
efetuada.
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OMEP Argentina convida para 5º Encontro Internacional de Educação Infantil: A 
Identidade Pedagógica da Educação Infantil
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http://primeirainfancia.org.br/
OMEP Argentina convida para 5º Encontro Internacional de Educação Infantil: A 
Identidade Pedagógica da Educação Infantil: A OMEP Argentina convida para o 5º 
Encontro Internacional de Educação Infantil que realizará em Buenos Aires nos 
dias 11, 12 e 13 de maio, sobre A Identidade Pedagógica da Educação Infantil. 
Além da possibilidade de apresentar experiências, deverá ser Continuar lendo 
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ONU abre edital para projetos urbanos inovadores
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http://portal.aprendiz.uol.com.br/
ONU abre edital para projetos urbanos inovadores: fevabr1515
A ONU-HABITAT, através do Fundo Juventude Urbana, vai destinar um milhão de 
dólares para projetos liderados por jovens, de 15 a 32 anos, que estejam 
implementando projetos inovadores para geração de emprego, boa governança 
urbana, habitação e garantia de propriedade. Cada projeto receberá até US $ 
25.000 e as candidaturas podem ser feitas de 15 de fevereiro a 15 de abril. 
Todas as informações estão disponíveis em www.unhabitat.org/youthfund
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terça-feira, 7 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ONU lança relatório sobre situação mundial dos jovens no mercado trabalho

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://portal.aprendiz.uol.com.br/
ONU lança relatório sobre situação mundial dos jovens no mercado trabalho: Pela 
primeira vez, jovens de todo mundo contribuem, por meio de  mídias sociais, na 
elaboração do Relatório Mundial da Juventude, nesta  edição intitulado Emprego 
de Jovens: Perspectivas da Juventude na Busca de Trabalho Decente em Tempos de 
Mudança.
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<POSTAGEM>
oportunidades-pos-folia.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 19 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Oportunidades pós-folia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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http://rodrigobethlem.blogspot.com/
Oportunidades pós-folia: [FOTO]

De amanhã até quarta-feira de cinzas serão cinco dias de muita descontração e 
irreverência por todo o Brasil. Carnaval é aquele merecido intervalo onde 
tentamos esquecer momentaneamente nossos problemas. Tempo de alegria, de se 
fantasiar, brincar, se divertir, mas sempre com responsabilidade e bom senso. É 
a hora de torcemos pelas escolas de samba, cairmos no frevo, seguirmos trios 
elétricos e blocos. 

E se alguns dizem que o ano só começa de verdade depois da folia, preparamos 
novas oportunidades para pessoas de baixa renda interessadas em abrir ou 
aprimorar o próprio negócio. São trinta vagas do curso de empreendedorismo 
comunitário no novo polo localizado no Centro da cidade. A capacitação é 
gratuita e dura aproximadamente dois meses. Mais informações no Diário Oficial 
do município de quinta-feira, dia 23. Bom carnaval a todos!
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<POSTAGEM>
padilha-anuncia-leitos-de-uti-e-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 27 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Padilha anuncia leitos de UTI e de retaguarda

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.blog.saude.gov.br/
Padilha anuncia leitos de UTI e de retaguarda: [FOTO]
Foto: Erasmo Salomão - ASCOM/MS

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
padilha-pede-apoio-da-camara-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 28 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Padilha pede apoio da Câmara para tolerância zero
<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.blog.saude.gov.br/
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Padilha pede apoio da Câmara para tolerância zero: [FOTO]
Foto: Luís Oliveira - ASCOM/MS

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
paes-abre-ano-letivo-no-rio-em-escola.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 13 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Paes abre ano letivo no Rio em escola reformada após ataque

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Paes abre ano letivo no Rio em escola reformada após ataque: O prefeito Eduardo 
Paes abriu o ano letivo na manhã desta segunda-feira  (13), na Escola Municipal 
Tasso da Silveira, em Realengo, na Zona Oeste  do Rio, onde, em abril do ano 
passado, um ex-aluno entrou armado e matou 12 crianças, ferindo outras dez.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pais-e-filhos-vivendo-um-dia-no-turno.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 15 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Pais e filhos vivendo um dia no turno único!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Família presente é melhor ainda!!!
http://ciepglauberocha.blogspot.com/
Pais e filhos vivendo um dia no turno único!: [FOTO]
Trabalhando juntos: mães e filhos empenhados nas tarefas da aula de Artes da 
professora Viviane![FOTO]
[FOTO]
Vejam como os trabalhos ficaram lindos![FOTO]
As mães tiveram a oportunidade de ler para seus filhos na oficina da sala de 
leitura da Professora Edilza.[FOTO]
Muita brincadeira na quadra da escola na aula de Educação Física da Professora 
Tais![FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
pais-precisa-garantir-que-alunos.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 9 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

País precisa garantir que alunos concluam educação básica

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://oglobo.globo.com/
País precisa garantir que alunos concluam educação básica: RIO - As 3.853.317 
crianças e adolescentes de 4 a 17 anos que estão fora das salas de aula e deixam
o Brasil ainda longe de cumprir a meta estabelecida pelo movimento Todos Pela 
Educação - 98% ou mais dessa faixa etária devem estar matriculados e 
frequentando a escola até 2022 - são um número assustador e que mostra que é 
irresponsabilidade dizer que o país universalizou a educação., diz Priscila 
Cruz, presidente do Todos pela Educação:

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
participacao-dos-pais-na-vida-escolar.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 17 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Participação dos pais na vida escolar aumenta  notas dos alunos, dizem 
especialistas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://programajornaleeducacao.blogspot.com/
Participação dos pais na vida escolar aumenta  notas dos alunos, dizem 
especialistas: [FOTO]
ThinkstockExperiências internacionais mostram que a presença constanteda família
na escola incentiva notas melhoresParticipar ativamente da vida escolar das 
crianças e adolescentespode trazer mais resultados do que se imagina.Segundo a 
professora do Departamento de Educação da UFMS (Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul), Ângela Maria Costa, experiências internacionais de sucesso 
mostram que a presença constante da família na escola incentiva notas melhores 
e, consequentemente, melhores posições do país em rankings de qualidade da 
educação.- Em Xangai, na China, os pais estão permanentemente em contato com os 
professores e o diretor da escola. O professor também vai à casa das crianças 
para conhecer o ambiente em que são criadas.Na edição de 2009 do Pisa (Programa 
Internacional de Avaliação de Alunos), avaliação da OCDE (Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento) que mede a qualidade da educação em 65 países, a 
China ficou em 51º lugar, enquanto o Brasil ficou em 53º lugar.Dentre os países 
dos Bric's, a China é a que mais se destaca pela rapidez do crescimento, já 
tendo superado Europa e Japão na quantidade anual de publicações científicas.- 
No Brasil, a participação dos pais ainda é muito incipiente. Na educação 
infantil, existe o período de adaptação, mas na maioria dos casos,os pais 
participam por obrigação.Para a especialista,é a escola que precisa dar o 
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primeiro passo paraquebrar o muro que a separa da família.- Essa abertura 
precisa partir da escola porque é a parte que possui maiores informações. Os 
pais devem ser acolhidos e informados do que se passa lá dentro com seu filho. É
um direito.Para a psicopedagoga Carla Maia Darakjian,muitas vezes, a rotina de 
trabalho acaba fazendo com que muitos pais deixem de acompanhar a vida escolar 
dos filhos. Ainda assim, o papel deles requer mais do que assistir a reuniões 
escolares ou cobrar notas melhores.- É possível contornar isso estabelecendo, 
desde o começo da vida escolar da criança, uma rotina de estudos diária que 
conte com a participação dos pais. Além de ser o espaço de estudos, também deve 
ser o momento de conversar a respeito da aula, olhar o material, auxiliar no 
dever e, principalmente, observar se há dificuldades por parte da criança.Carla 
diz acreditar que, mesmo sem perceber, os pais tendem a cobrar excessivamente 
seus filhos, principalmente se o diálogo não acontece todos os dias, fazendo com
que as cobranças sejam acumuladas.- Por isso a importância de investir no 
acompanhamento e no diálogo.Cada nível escolar requer um acompanhamento 
diferente. Por isso, oR7conversou com orientadoras pedagógicas para elaborar 
dicas específicas para pais com filhos matriculados nos três níveis do ensino 
básico: educação infantil, ensino fundamental eensino médio.[FOTO]
Fonte: R7
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<POSTAGEM>
participacoes-na-semana-de-capacitacao.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 13 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Participações na Semana de Capacitação de Professores no início do ano letivo de
2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://marciabymarcia.blogspot.com/

Participações na Semana de Capacitação de Professores no início do ano letivo de
2012: Participamos de duas capacitações na Semana de Capacitação da SME. A 
primeira, dia 8/2/2012, com os colegas do CIEP Antônio Candeia Filho, na UNISUAM
em Campo Grande. Apresentamos o projeto Interdisciplinar "Formando Cidadãos", 
desenvolvido no ano passado. A segunda, no dia 10/2/2012, com as colegas da 
Educopédia, no Centro de Convenções SulAmérica. Apresentamos o processo de 
produção de aulas e incentivamos os professores a utilizarem a plataforma com 
exemplos de aula de língua portuguesa e matemática.

APRESENTAÇÃO EM CAMPO GRANDE
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

APRESENTAÇÃO NO CENTRO DE CONVENÇÕES SULAMÉRICA[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Agradeço a Deus por tudo o que tem feito em minha vida!
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<POSTAGEM>
piramide-alimentar.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 29 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Pirâmide Alimentar

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://emedix.uol.com.br/
Pirâmide Alimentar
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<POSTAGEM>
ponto-facultativo-20-e-22-fev-2012.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 8 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PONTO FACULTATIVO - 20 e 22 fev 2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
PONTO FACULTATIVO - 20 e 22 fev 2012: DECRETO N.º 35082 DE 7 DE FEVEREIRO DE 
2012Estabelece ponto facultativo nas repartições públicas municipais nos dias 20
e 22 de fevereiro de 2012.O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas
atribuições legais,DECRETA:Art. 1.º O ponto será facultativo nas repartições 
públicas municipais nos dias 20 e 22 de fevereiro de 2012, período de Carnaval, 
excluídos desta previsão os expedientes nos órgãos cujos serviços não admitam 
paralisação.Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Rio 
de Janeiro, 7 de fevereiro de 2011; 447º ano da fundação da Cidade.EDUARDO 
PAESDisponível em http://doweb.rio.rj.gov.br/ acesso em 08 fev. 2012 (edição de 
08 fev. 2012)
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por-um-mundo-melhor-mente-e-cerebro.html
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<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 24 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Por um mundo melhor - Mente e Cérebro

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www2.uol.com.br/vivermente/artigos/
Por um mundo melhor - Mente e Cérebro
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portal-do-professor-reune-sugestoes-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 9 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Portal do Professor reúne sugestões de aulas enviadas por professores

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://redecomunicadores.mec.gov.br/index.php?option=com_content=frontpage
Portal do Professor reúne sugestões de aulas enviadas por professores: Brasília,
9/2/2012 - Desde 2007, quando entrou no ar, o Portal do Professor do Ministério 
da Educação não para de inovar e de crescer em volume de conteúdos digitais. Já 
são mais de 16 mil conteúdos digitais, que podem ser utilizados gratuitamente 
por professores da educação infantil ao ensino superior. Mais de um milhão de 
visitantes de 190 países acessam mensalmente o site em busca de recursos 
multimídia ou de sugestões de aulas de diferentes temas postados por 
professores. O Portal do Professor ainda reúne links para bibliotecas e museus 
virtuais de todo o mundo, revistas pedagógicas e outros sites com conteúdo 
educacional de qualidade. Por exemplo, as aulas do professor norte-americano 
Salman Khan, que virou sucesso na internet com seu método de ensinar utilizando 
um quadro negro virtual e uso de recursos multimídia. Além das aulas originais, 
em inglês, os internautas podem acessar link das aulas de química, física, 
matemática e biologia traduzidas em português pela Fundação Lemann. O ministro 
Aloizio Mercadante já anunciou que o Portal do Professor e as aulas de Khan 
serão inseridas nos tablets a serem entregues a partir do segundo semestre deste
ano a professores de ensino médio das escolas públicas. A previsão do ministro é
de que até abril todas as aulas já estejam traduzidas para português. É um 
professor que desenvolveu formas bastante pedagógicas de exposição. São 
geralmente filmes de 10 minutos e exercícios. Se você não conseguiu fazer, o 
computador diz que deve você deve voltar e assistir tal aula. É uma aula 
personalizada, que o ritmo de cada um pode ir se adequando, disse 
Mercadante.Ouça trecho da entrevista com o ministro Aloizio Mercadante
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quarta-feira, 22 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Prazo de adesão para municípios termina dia 24

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.blog.saude.gov.br/
Prazo de adesão para municípios termina dia 24: Até 24 de fevereiro, os 
municípios que fazem parte do Programa Saúde na Escola (PSE) podem se inscrever 
para participar da Semana Saúde na Escola, que de 5 a 9 de março vai mobilizar 
as comunidades escolares sobre o tema da obesidade, a ser trabalhado nas escolas
ao longo do ano letivo de 2012. A adesão representa um apoio financeiro 
adicional para ações do PSE.
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<POSTAGEM>
prefeito-e-secretaria-de-educacao.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 8 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PREFEITO E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO INAUGURAM ESPAÇO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 
EM SÃO CRISTOVÃO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
PREFEITO E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO INAUGURAM ESPAÇO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 
EM SÃO CRISTOVÃO
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prefeitura-abre-o-ano-letivo-de-2012.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 1 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Prefeitura abre o ano letivo de 2012 com aula inaugural

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Prefeitura abre o ano letivo de 2012 com aula inaugural
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prefeitura-celebra-os-447-anos-da.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 29 de fevereiro de 2012
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

Prefeitura celebra os 447 anos da cidade com diversas atrações para os cariocas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.rio.rj.gov.br/
Prefeitura celebra os 447 anos da cidade com diversas atrações para os cariocas
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<POSTAGEM>
prefeitura-inaugura-uma-escola-e-dois.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 9 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Prefeitura inaugura uma escola e dois EDIs na Zona Oeste

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Prefeitura inaugura uma escola e dois EDIs na Zona Oeste
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prefeitura-leva-biblioteca-cinco.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 24 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Prefeitura leva biblioteca a cinco bairros para empréstimo gratuito de livros

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Cinco bairros nas zonas Norte e Oeste recebem novamente a visita da Biblioteca 
Volante João Antônio, da Prefeitura do Rio, na próxima semana, para empréstimo 
gratuito de um ou dois livros a cada solicitante. Basta apresentar documento de 
identidade e comprovante de residência no Município do Rio. No caso de menores 
de idade, além desses documentos dos pais ou do responsável, o interessado deve 
levar também sua autorização por escrito.

Com atendimento das 10h às 14h, segunda-feira, dia 27, a biblioteca estará na 
Cidade Alta (Praça Dom Justino); terça, 28, em Coelho Neto (Praça Virgínia 
Cidade); quarta, 29, no Jardim América (Rua Sebastian Bach); quinta, 1º de 
março, em Madureira (Praça do Patriarca); e sexta-feira, 2, em Realengo (Avenida
Santa Cruz, 1025).
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premio-sobre-experiencias-educacionais.html
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sexta-feira, 3 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Prêmio sobre experiências educacionais inclusivas prorroga o prazo de inscrições

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.blogeducacao.org.br
Prêmio sobre experiências educacionais inclusivas prorroga o prazo de inscrições
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<POSTAGEM>
previ-bilingue-2012-prazo-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 9 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Previ-Bilíngue 2012: prazo para matrícula vai até 15/2

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

FONTE: PREVIRIO
Previ-Bilíngue 2012: prazo para matrícula vai até 15/2

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
previ-bilingue-inscricoes-para-o.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 27 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PREVI-BILÍNGUE: INSCRIÇÕES PARA O SEGUNDO SEMESTRE COMEÇAM NA PRÓXIMA SEMANA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://cvasrio.blogspot.com/
PREVI-BILÍNGUE: INSCRIÇÕES PARA O SEGUNDO SEMESTRE COMEÇAM NA PRÓXIMA SEMANA: O 
Previ-Rio publica nesta edição a portaria que regulamenta a concessão do 
Previ-Bilíngue 2012 para o segundo semestre, benefício que financia o curso de 
inglês dos dependentes dos servidores.As inscrições terão início no dia 6 de 
março, estendendo-se até 15 de maio, e deverão ser realizadas por meio da 
internet (www.rio.rj.gov.br/web/previrio). A medida, que já estava disponível 
para os funcionários estatutários que ganham até R$ 2.040, agora foi ampliada 
para os que ganham até sete salários mínimos (R$ 4.354). Com isso, a Prefeitura 
do Rio pretende dobrar o número de beneficiários habilitados, que hoje está na 
faixa de 16 mil, reforçando o preparo da cidade para receber os turistas durante
a Copa 2014 e Olimpíadas 2016.Os estudos serão realizados em sete módulos 
semestrais, pelo período de três anos e meio, com pelo menos duas horas semanais
de aula, podendo o aluno trancar o curso por um semestre. Desta forma, a duração
do benefício poderá se estender em até quatro anos.INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E 
ASSISTÊNCIA DOMUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - PREVI-RIOATOS DO PRESIDENTEPORTARIA 
PREVI-RIO N.º 884, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2012Regulamenta a concessão e renovação

Página 306



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
de Auxílio Educação destinado ao custeio de cursos de inglês pelo PREVI-RIO para
o 2º semestre 2012.O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO 
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - PREVI-RIO, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pela legislação em vigor,Considerando o teor do art.10, II, da Lei 
n.º 3.344, de 28 de dezembro de 2001;Considerando o estabelecido no Decreto n.º 
33.372, de 28 de janeiro de 2001, e no Decreto n.º 35.080, de 03 de fevereiro de
2012;Considerando o que consta nos processos administrativos n.º 05/500.531/2011
e n.º 05/508.761/2011, resolve:CAPÍTULO IDISPOSIÇÕES PRELIMINARESArt. 1.º O 
Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - 
PREVI-RIO concederá aos dependentes de servidores estatutários ativos e inativos
segurados do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - 
FUNPREVI, a título de modalidade de auxílio educação, nos termos do disposto no 
art. 10, II, da Lei 3.344/2001, benefício destinado ao custeio de cursos de 
inglês em instituições de ensino credenciadas, doravante denominado PREVI-RIO 
BILÍNGUE. 1.º Para fins do disposto nesta Portaria considera-se como dependente 
filho ou filha devidamente cadastrado no sistema informatizado de recursos 
humanos do órgão ao qual o servidor pertença. 2.º Equiparam-se aos filhos, para 
efeito de concessão do PREVI-RIO BILÍNGUE, os menores sob guarda ou tutela do 
segurado, desde que também possuam cadastro em sistema informatizado. 3.º Os 
menores sob guarda de segurados, que completarem 18 anos, farão jus ao PREVI-RIO
BILÍNGUE até completarem 21 anos, desde que se encontrem cadastrados como 
dependentes no sistema informatizado de recursos humanos competentes, devendo, 
ainda, o segurado apresentar declaração, sob as penas da lei, de que continua a 
criar e a educar o dependente em questão, apresentando, a critério da autoridade
competente, documentos que comprovem a realização de despesas em favor do 
dependente.CAPÍTULO IIDA HABILITAÇÃOArt. 2.º Para a concessão do PREVI-RIO 
BILÍNGUE, serão observadas as seguintes condições cumulativamente, na data de 
início das inscrições:I - Quanto ao segurado:a) ser servidor estatutário ativo 
ou inativo da Administração Direta, Autárquica ou Fundacional, da Câmara ou do 
Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro;b) não estar em débito com o 
PREVI-RIO/FUNPREVI;c) constar da folha de pagamento dos respectivos órgãos nos 
quais possua matrícula;d) ter contribuído para o FUNPREVI com quantia igual ou 
inferior a R$ 478,94 (quatrocentos e setenta e oito reais e noventa e quatro 
centavos), no mês-referência de janeiro de 2012.II - Quanto ao dependente:a) ter
de 6 (seis) a 21 (vinte e um) anos;b) constar do cadastro informatizado como 
dependente, onde o servidor esteja lotado, com as informações referentes à data 
de nascimento e grau de parentesco com o segurado. 1.º Na falta, por qualquer 
razão, de desconto previdenciário no mês de referência, farão jus ao PREVI-RIO 
BILÍNGUE os segurados, cujo somatório das remunerações e/ou proventos não tenha 
ultrapassado R$ 4.354,00 (quatro mil trezentos e cinquenta e quatro reais). 2.º 
Será de inteira responsabilidade do segurado a correta informação quanto aos 
seus dados e de seus dependentes constantes do cadastro analisado, cabendo ao 
servidor a atualização e correção dessas informações junto ao órgão setorial de 
recursos humanos.CAPÍTULO IIIDA INSCRIÇÃOArt. 3.º As solicitações do PREVI-RIO 
BILÍNGUE serão feitas exclusivamente através de inscrição via internet no 
endereço http://www.rio.rj.gov.br/web/previrio, no período entre 06/03/2012 a 
15/05/2012. 1.º O servidor deverá indicar, no ato da inscrição, os dependentes 
que serão os beneficiários do PREVI-RIO BILÍNGUE. 2.º O servidor que detiver 
mais de uma matrícula no Município formalizará a sua inscrição por intermédio de
um único formulário. 3.º No caso do dependente possuir vínculo com mais de um 
segurado, a inscrição deverá ser efetuada por um único servidor. 4.º Só serão 
aceitas as inscrições de dependentes que atendam as condições descritas no 
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Inciso II do Artigo 2º desta Portaria.Art. 4.º O PREVI-RIO promoverá crítica dos
dados declarados, conforme as regras estabelecidas na presente Portaria. 1.º A 
relação dos habilitados ao PREVI-RIO BILÍNGUE estará disponível para consulta no
endereço http://www.rio.rj.gov.br/web/previrio a partir do dia 22/05/2012. 2.º A
relação dos inabilitados ao PREVI-RIO BILÍNGUE será publicada no Diário Oficial 
do Município do Rio de Janeiro no dia 25/05/2012. 3.º Eventuais recursos deverão
ser apresentados no prazo de 03 (três) dias úteis, a partir da data da 
publicação referida no parágrafo anterior. 4.º Só serão aceitos para análise 
recursos interpostos tempestivamente e que sejam acompanhados da devida 
documentação exigida quando da publicação da relação descrita no  2º deste 
artigo. 5.º A relação final dos segurados habilitados, considerando a análise 
dos recursos interpostos, será publicada no Diário Oficial do Município do Rio 
de Janeiro, em 06/06/2012.Art. 5.º Estarão isentos de nova inscrição os 
servidores cujos dependentes estiverem devidamente matriculados, cursando o 1º 
semestre de 2012, e que atenderam à frequência mínima exigida, como consta no  
3º do artigo 8º, da Portaria Previ-Rio n.º 870, de 24 de outubro de 2011, 
devendo, porém, obrigatoriamente, emitir a Carta-Benefício para 
rematrícula.CAPÍTULO IVDA CARTA-BENEFÍCIOArt. 6.º A Carta-Benefício é o 
documento, emitido pelo PREVI-RIO, que comprova a concessão do PREVI-RIO 
BILÍNGUE, devendo ser apresentada junto às instituições de ensino cadastradas 
para a efetivação da matrícula nos cursos ministrados pelas mesmas. 1.º A 
Carta-Benefício vincula-se ao servidor e será emitida em seu nome, contendo, 
ainda, os dados dos dependentes beneficiários. 2.º O servidor que constar da 
relação descrita no  5º do artigo 4º, bem como os que se enquadram no artigo 5º,
deverão emitir a sua Carta-Benefício via internet no endereço 
http://www.rio.rj.gov.br/web/previrio, no período de 22/06/2012 a 
15/07/2012.Art. 7.º A Carta-Benefício vigorará pelo prazo de validade indicado 
na mesma, durante o qual o segurado e os dependentes que fizerem jus ao 
PREVI-RIO BILÍNGUE deverão comparecer a um dos estabelecimentos credenciados 
para realizar a matrícula no curso.Parágrafo único. Findo o prazo sem que o 
segurado e seus dependentes tenham comparecido a uma instituição credenciada e 
realizado as respectivas matrículas, a Carta-Benefício perderá sua validade, 
cancelando-se os direitos ao custeio do curso.CAPÍTULO VDAS OBRIGAÇÕES E DO 
FORMATO DOS CURSOSArt. 8.º Os cursos oferecidos aos dependentes dos segurados 
deverão obedecer às seguintes condições mínimas:I - disponibilizar ao menos 500 
(quinhentas) vagas por semestre aos dependentes dos servidores municipais 
distribuídas por suas unidades de forma capaz de atender aos interesses dos 
segurados e de seus dependentes, individualmente ou através de consórcio;II - as
instituições de ensino cadastradas deverão, individualmente ou através de 
consórcio, disponibilizar vagas em turmas regulares, podendo abrir turmas 
específicas para atendimento aos dependentes dos servidores;III - duração de 3 
(três) anos e meio, em módulos semestrais;IV - mínimo de duas horas de duração 
semanal, com carga horária de pelo menos 36 horas por semestre;V - oferta de 
horários no período compreendido entre segunda a sábado, de 7 (sete) às 22 
(vinte e duas) horas, com início no mês de agosto de 2012;VI - fornecer todo 
material didático no início de cada módulo, idêntico ao utilizado pelo curso 
regular;VII - avaliação antes do início do curso e ao final de cada semestre, 
para aferir a fluência e o domínio do idioma;VIII - disponibilizar ao PREVI-RIO 
controle de entrega de material, caso seja solicitado;eIX - apresentar à 
fiscalização do PREVI-RIO a frequência final do módulo e os resultados obtidos 
por cada aluno, através de site disponibilizado pelo Instituto. 1.º A obrigação 
descrita no item IX deverá ser disponibilizada ao PREVI-RIO até o quinto dia 
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após o término de cada semestre. 2.º Será permitido aos alunos procederem ao 
trancamento do curso, uma única vez, ao final de um dos módulos semestrais, por 
até um semestre, podendo, em consequência, concluir o curso em quatro anos, sem 
que incorra em perda do PREVI-RIO BILÍNGUE. 3.º Sem prejuízo do disposto no  8.º
do artigo 13 desta Portaria, o aluno que, ao final do semestre, apresentar 
frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento) das aulas não poderá 
renovar sua matrícula no(s) semestre(s) subseqüente(s), perdendo o direito ao 
PREVI-RIO BILÍNGUE, exceto em casos de doença ou outro motivo comprovadamente 
alheio ao seu poder de decisão. 4.º Excetua-se o aluno a que se refere o 
parágrafo anterior, que apresentar frequência entre 60% (sessenta por cento) e 
75% (setenta e cinco por cento) com aproveitamento igual ou superior a 80% 
(oitenta por cento). 5.º Será fornecido ao aluno, ao final do curso, certificado
que comprove sua aprendizagem.CAPÍTULO VIDA MATRÍCULAArt. 9.º O segurado poderá 
escolher livremente, dentre as instituições credenciadas pelo PREVI-RIO, o local
onde seus dependentes cursarão o ensino objeto desta Portaria.Parágrafo único. O
PREVI-RIO disponibilizará em seu site a lista dos estabelecimentos onde o 
segurado poderá efetuar as matrículas de seus dependentes.Art. 10. O segurado 
habilitado a fazer uso do PREVI-RIO BILÍNGUE poderá efetuar a matrícula de seus 
dependentes no curso por ele escolhido, com a documentação exigida pela 
Instituição credenciada acompanhada da Carta-Benefício, documento de identidade 
e CPF, no período de 30/06/2012 a 04/08/2012, respeitando a validade da 
Carta-Benefício, conforme descrito no artigo 7.º.Parágrafo único. A rematrícula 
dos dependentes dos servidores, a que se refere o artigo 5º, será atendida 
prioritariamente, até 23/07/2012.Art. 11. O PREVI-RIO disponibilizará às 
instituições credenciadas acesso ao site contendo as informações referentes ao 
nome completo e número de CPF do servidor contemplado, bem como nome do 
dependente constante da Carta-Benefício. 1.º O estabelecimento da instituição de
ensino onde ocorrer a matrícula será responsável pela conferência, junto ao 
banco de dados disponibilizado pelo PREVI-RIO, da documentação entregue pelo 
servidor. 2.º O estabelecimento da instituição de ensino onde ocorrer a 
matrícula deverá inserir imediatamente no site do PREVI-RIO a confirmação da 
mesma, a fim de que a vaga seja bloqueada no sistema, utilizando, para este fim,
o número da Carta-Benefício entregue pelo servidor.Art. 12. As instituições de 
ensino da língua inglesa credenciadas junto ao PREVI-RIO para atendimento do 
programa PREVI-RIO BILÍNGUE deverão remeter ao Instituto, por meio magnético, no
prazo de 30 (trinta) dias após o prazo final para a efetivação da matrícula, a 
relação dos matriculados beneficiários do PREVI-RIO BILÍNGUE.CAPÍTULO VIIDO 
VALOR DO PREVI-RIO BILÍNGUEArt. 13. O PREVI-RIO BILÍNGUE será pago através de 
depósito em conta corrente diretamente aos segurados referidos no art. 2º que 
tenham sido aceitos no programa com observância das disposições do art. 5.º. 1.º
O pagamento do PREVI-RIO BILÍNGUE será efetivado no início de cada semestre, com
observância das disposições deste artigo e do constante no item II do art. 3º do
Decreto n.º 35.080, de 03 de fevereiro de 2012. 2.º O valor de que trata o  1.º 
deste artigo será corrigido anualmente com base na variação acumulada do IPCA-E,
medida a cada 12 (doze) meses. 3.º O valor pago aos segurados na forma deste 
artigo deverá ser utilizado integral e exclusivamente para custeio de curso de 
inglês ministrado aos respectivos dependentes, sob as penas da Lei. 4.º O 
PREVI-RIO poderá exigir dos respectivos segurados, a qualquer tempo, comprovação
de matrícula e frequência nos cursos de inglês. 5.º Não havendo a comprovação da
utilização dos recursos oriundos do PREVI-RIO BILÍNGUE na forma estabelecida nos
 3º, 4º deste artigo, o valor pago ao servidor de acordo com o disposto no  1º 
será integralmente descontado em folha nos meses subsequentes, sem prejuízo da 
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cobrança de eventuais acréscimos e da imposição de penalidade de natureza 
disciplinar, cível e penal, conforme o caso, e de eventuais perdas e danos. 6.º 
Eventuais descontos concedidos pelas instituições de ensino reverterão 
exclusivamente em favor do PREVI-RIO, de forma que deverão ser devolvidos ao 
PREVI-RIO, sendo facultada eventual compensação. 7.º Sem prejuízo do disposto 
nos  3º e 4.º do art. 8.º, o aluno que, ao final do semestre, não apresentar a 
frequência e aproveitamento mínimos exigidos, deverá devolver ao PREVI-RIO, de 
forma integral, o valor pago na forma do  1.º deste artigo.CAPÍTULO VIIIDA PERDA
DA MATRÍCULA DE SERVIDORArt. 14. A perda da condição de servidor público 
municipal do regime estatutário resultará no cancelamento do PREVI-RIO 
BILÍNGUE.Parágrafo único. Não caberá o cancelamento se o servidor exonerado de 
cargo efetivo, ininterruptamente, assumir outro nos quadros funcionais do 
Município do Rio de Janeiro, sem que ocorra a perda da condição de segurado, 
desde que mantido o nível de remuneração descrito no  1º do artigo 2.º.Art. 15. 
Considera-se como data da perda da matrícula a do ato devidamente publicado no 
Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro.CAPÍTULO IXDA MIGRAÇÃOArt. 16. Ao 
término de cada módulo será dada ao aluno a possibilidade de troca de unidade 
e/ou horário de aula dentro da mesma instituição de ensino ou filial.Parágrafo 
Único. A instituição credenciada não poderá obrigar o aluno a trocar de unidade 
de ensino ou filial, salvo mediante prévia e expressa anuência de seu 
responsável.Art. 17. Será também admitida, ao final de cada semestre, a mudança 
do aluno para outra instituição de ensino credenciada, devendo ser seguidos 
todos os procedimentos definidos para efetivação da matrícula anterior.Parágrafo
Único. Os alunos já ingressos no programa que quiserem mudar de instituição de 
ensino deverão estar aptos a participar do período de matrícula da mesma forma 
que os alunos regulares dos cursos.Art. 18. Para as hipóteses descritas nos 
artigos 16 e 17, deverão ser efetivados os mesmos procedimentos observados na 
renovação de matrícula, conforme descrito no artigo 5º.CAPÍTULO XDISPOSIÇÕES 
FINAISArt. 19. Caberá ao segurado manter atualizada a base de dados que diga 
respeito às suas condições pessoais e funcionais, bem como a de seus 
dependentes, para todos os fins do presente Programa e desta Portaria.Art. 20. O
PREVI-RIO poderá, a qualquer tempo, estabelecer mecanismos de controle, exigindo
do segurado e seus dependentes a apresentação de documentos que confirmem 
informações prestadas pelos estabelecimentos credenciados ou possam aferir a 
qualidade dos cursos ministrados pelas instituições de ensino credenciadas.Art. 
21. O servidor que formalizar sua desistência do curso, procedendo à devolução 
integral do valor recebido, até 10/08/2012, poderá realizar nova inscrição no 
semestre subsequente, não perdendo direito ao benefício.Art. 22. Não caberá ao 
PREVI-RIO qualquer ingerência ou interferência na relação entre o segurado / 
dependente / consumidor e a instituição de ensino na qual o dependente estiver 
matriculado, que deverá ser regida pela legislação pertinente, em especial o 
Código de Defesa do Consumidor.Art. 23. O falecimento do servidor, cujos 
dependentes já se encontrarem regularmente matriculados em estabelecimento de 
ensino credenciado, não implicará cancelamento do PREVI-RIO BILÍNGUE, que 
continuará em vigor de acordo com as normas constantes desta Portaria.Parágrafo 
Único. Para ter direito ao benefício previsto no caput o dependente deverá 
comprovar ser beneficiário de pensão concedida pelo FUNPREVI ou bolsa de estudo 
paga pelo PREVI-RIO.Art. 24. A escolha da instituição de ensino da língua 
inglesa compete exclusivamente aos servidores estatutários ativos e inativos 
segurados do FUNPREVI, que escolherão a que melhor lhes aprouver, arcando com 
exclusividade pela responsabilidade pelo pagamento de todos os valores devidos, 
não assistindo qualquer responsabilidade ao PREVI-RIO pelo respectivo 
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pagamento.Art. 25. O servidor municipal ou seu(s) dependente(s) beneficiário(s) 
do PREVI-RIO BILÍNGUE, no caso da não comprovação da utilização dos recursos no 
efetivo custeio do curso de inglês, na forma estabelecida no Decreto Municipal 
n.º 35.080 de 03 de fevereiro de 2012, bem como no disposto nesta Portaria, 
ficará inabilitado para a percepção de qualquer outro benefício assistencial 
concedido pelo PREVI-RIO até a total quitação do débito.Art. 26. Os casos 
omissos serão decididos pela Diretoria de Previdência e Assistência, de cujas 
manifestações caberá recurso à Presidência do PREVI-RIO.Art. 27. Fica revogado o
 5º do art. 13 da Portaria Previ-Rio n.º 870, de 24 de outubro de 2011.Art. 28. 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.ROBERTO 
RODRIGUESPresidenteJOSÉ PAULO CARRALAS GRÊLODiretor de Previdência e 
AssistênciaDisponível  em http://doweb.rio.rj.gov.br/ acesso em 27 fev. 2012 
(edição de 27 fev.  2012)
<COMENTÁRIOS>
Queria cancelar o meu curso, mas ja imprimi a carta. è só não realizar a 
metricula ?

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
primeira-reuniao-de-2012.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 2 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PRIMEIRA REUNIÃO DE 2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://euamoserprofessora.blogspot.com/
PRIMEIRA REUNIÃO DE 2012: PODE PARECER MENTIRA, MAS ESTAVA SENTINDO FALTA DA 
MINHA ROTINA. AMEI MINHAS FÉRIAS, MAS DEVO CONFESSAR QUE ADORO O MEU OFÍCIO, AMO
SER PROFESSORA.BEM, TIVEMOS UM RETORNO ÓTIMO. COMO SEMPRE FOMOS MUITO BEM 
RECEBIDAS PELA EQUIPE DE DIREÇÃO. RECEBIDAS COM UM ABRAÇO GOSTOSO E UM SORRISO 
FRANCO E SINCERO.A COORD. GISELE COLOCOU A MÚSICA GIRASSOL DO CIDADE NEGRA.A 
PALAVRA FOI DADA A DIRETORA ADEMILDA, QUE DEU BOAS VINDAS E REPASSOU A REUNIÃO 
QUE TEVE COM A SECRETÁRIA CLÁUDIA COSTIN E SUA EQUIPE COM A 6ª CRE.[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
A DIRETORA ADJUNTA SUELI, NOS COMUNICOU E AS ESCOLAS DE TURNO ÚNICO NÃO TERÃO 
MAIS O JANTAR E SIM LANCHE E QUE AS ESCOLAS TERÃO CARDÁPIOS DIFERENCIADOS, POIS 
TEM ESCOLAS QUE NÃO TÊM FORNOS.A COORD. NOS LEMBROU QUE O TEMA GERADOR DESSE ANO
É MEIO AMBIENTE. TEMA ESTE ESCOLHIDO NO FIM DO ANO PASSADO POR TODO O CORPO 
DOCENTE. ELA PEDIU QUE OS PROFESSORES QUE AINDA NÃO ATIVARAM SEUS E-MAILS DO 
RIOEDUCA. POIS COMO VAMOS FALAR DO MEIO AMBIENTE, É PROPOSTA PRA ESSE ANO A 
REDUÇÃO DO USO DE PAPEL. PORTANTO, VAMOS LÁ MENINAS ATIVEM OS SEUS. OS CASOS EM 
QUE OS PROFESSORES NÃO ESTÃO CONSEGUINDO VOU BUSCAR ALGUMA RESPOSTA COM O RAFAEL
PARENTE.ELA TAMBÉM ENTREGOU PARA OS PROFESSORES DO 2º E 3º ANOS A CIRCULAR Nº 02
DE 26 DE JANEIRO DE 2012, QUE TRATA DOS ALUNOS, QUE PARA A SECRETARIA FORAM MAL 
AVALIADOS.TEREMOS ESSE ANO A PROFª BÁRBARA COMO MULTIPLICADORA DA PRÉ ESCOLA E A
PROFª PRISCILLA COMO A MULTIPLICADORA DA ALFABETIZAÇÃO.AS CASAS DE ALFABETIZAÇÃO
TERÃO O MATERIAL PREPARADO PELA SME. A ROTINA É FECHADA.E TIVEMOS A GRATA 
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NOTÍCIA DE SABER QUE 3 TEXTOS DE PROFESSORES DO NOSSO CIEP ESTÃO NA FINAL DO 
DESFIO RIOEDUCA.  DEPOIS VOU POSTAR AS FOTOS DESSA PRIMEIRA REUNIÃO!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
primeiras-reunioes-de-responsaveis-do.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 15 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Primeiras reuniões de responsáveis do ano!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Família um grande começo.
http://ciepglauberocha.blogspot.com/
Primeiras reuniões de responsáveis do ano!: Repassando informações, apresentando
as novas propostas![FOTO]
[FOTO]
Neste ano, temos três realidades em nossa escola:1.Creche - baixinhos de 01, 02 
e 03 anos2. Educação Infantil - 04 e 05 anos3. Turno Único: alunos do 1º ao 5º 
ano do Ensino FundamentalNOVOS DESAFIOS!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
professor-sofre-bullying.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 15 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Professor sofre bullying?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Interessante as colocações.
http://marcosliba.com.br/
Professor sofre bullying?: Olá pessoal! Tudo bem? Hoje falaremos de uma questão 
que é muito comum em palestras e oficinas com pais e responsáveis: professor 
sofre bullying? O bullying possui três características que o definem: é 
intencional, repetitivo e ocorre entre pares. Pelas características não existe a
possibilidade de ter bullying entre alunos e professores, pois não são [...]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
professores-pcrjsme-rafael-parente.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 24 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PROFESSORES PCRJ/SME - Rafael Parente
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

FONTE: EDUCADÃO

Vou enviar uma circular na 2a feira, mas já adianto por aqui. As escolas e 
creches estão oficialmente autorizadas a contratar, de forma temporária e via 
SDP, banda larga para o atendimento de suas necessidades de acesso à internet e 
utilização de equipamentos (micros, tabletes, netbooks e notebooks) em sala de 
aula. Elas deverão contactar, quando possível, 3 operadoras que prestam o 
serviço na região. A escolhida deverá ser a que possui o menor preço na 
velocidade desejada pela unidade. Essa velocidade não deverá ultrapassar 35 Mbps
e os valores máximos praticados na contratação não podem passar de:

1 Mbps: R$ 49,90

2 Mbps: R$ 59,90

5 Mbps: R$ 69,90

10 Mbps: R$ 119,90

15 Mbps: R$ 114,90

20 Mbps: R$ 229,90

35 Mbps: R$ 149,90

Peço a colaboração de vocês para que a notícia circule e as direções façam as 
contratações.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
programa-saude-na-escola-pse-nsec06.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 28 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE - NSEC06

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

O Programa Saúde na Escola (PSE), lançado em setembro de 2008, é resultado de 
uma parceria entre os ministérios da Saúde e da Educação que tem o objetivo de 
reforçar a prevenção à saúde dos alunos brasileiros e construir uma cultura de 
paz nas escolas.

O programa está estruturado em quatro blocos. O primeiro consiste na avaliação 
das condições de saúde, envolvendo estado nutricional, incidência precoce de 
hipertensão e diabetes, saúde bucal (controle de cárie), acuidade visual e 
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auditiva e, ainda, avaliação psicológica do estudante. O segundo trata da 
promoção da saúde e da prevenção, que trabalhará as dimensões da construção de 
uma cultura de paz e combate às diferentes expressões de violência, consumo de 
álcool, tabaco e outras drogas. Também neste bloco há uma abordagem à educação 
sexual e reprodutiva, além de estímulo à atividade física e práticas corporais.

O terceiro bloco do programa é voltado à educação permanente e capacitação de 
profissionais e de jovens. Essa etapa está sob a responsabilidade da 
Universidade Aberta do Brasil, do Ministério da Educação, em interface com os 
Núcleos de Telessaúde, do Ministério da Saúde, e observa os temas da saúde e 
constituição das equipes de saúde que atuarão nos territórios do PSE.

O último prevê o monitoramento e a avaliação da saúde dos estudantes por 
intermédio de duas pesquisas. A primeira é a Pesquisa Nacional de Saúde do 
Escolar (Pense), em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), que contempla, além de outros, todos os itens da avaliação 
das condições de saúde e perfil socio-econômico das escolas públicas e privadas 
nas 27 capitais brasileiras. O resultado dessa pesquisa servirá para que as 
escolas e as equipes de saúde tenham parâmetro para a avaliação da comunidade 
estudantil. A segunda pesquisa será o Encarte Saúde no Censo Escolar (Censo da 
Educação Básica), elaborado e aplicado no contexto do Projeto Saúde e Prevenção 
nas Escolas (SPE) desde 2005. Essa sondagem consiste em cinco questões ligadas 
mais diretamente ao tema DST/AIDS.

O tempo de execução de cada bloco será planejado pela Equipe de Saúde da Família
levando em conta o ano letivo e o projeto político-pedagógico da escola. As 
ações previstas no PSE serão acompanhadas por uma comissão intersetorial de 
educação e de saúde, formada por pais, professores e representantes da saúde, 
que poderão ser os integrantes da equipe de conselheiros locais.

Todas as ações do programa são possíveis de serem realizadas nos municípios 
cobertos pelas equipes do Saúde da Família. Na prática, o que ocorrerá será a 
integração das redes de educação e do Sistema Único de Saúde. Os municípios 
interessados devem manifestar sua vontade em aderir ao programa. Portaria do 
Ministério da Saúde definirá os critérios e recursos financeiros pela adesão e 
orientará também a elaboração dos projetos pelos municípios.

O Ministério da Saúde, além de incentivo financeiro, ficará responsável pela 
publicação de almanaques para distribuição aos alunos das escolas atendidas pelo
PSE. A tiragem da publicação poderá chegar a 300 mil exemplares este ano. O 
ministério fará ainda cadernos de atenção básica para as 5.500 equipes de Saúde 
da Família que atuarão nas escolas.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
projetos-2012-capacitacao-de.html
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<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 1 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Projetos 2012 Capacitação de Professores de Artes

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://conexaodasartes-sme-rj.blogspot.com/
Projetos 2012 Capacitação de Professores de Artes: [FOTO]
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -PROJETOS 2012 CAPACITAÇÃO DE 
PROFESSORESPERÍODO DE 6 A 10 DE FEVEREIRO DE 2012PÚBLICO ALVO: Totalidade dos 
Professores I de Artes PlásticasCARGA HORÁRIA: 12 horasHORÁRIOS: Manhã - das 8h 
às 12hTarde - das 13h às 17hCafé manhã - 7h30 Café tarde - a partir das 
16h30LOCAL: Centro de Convenções SulAmérica Av Paulo de Frontin, 1NOTA: Não 
haverá inscrição. O professor deverá comparecer no seu turno de trabalho.[FOTO]
PÚBLICO ALVO: Totalidade dos Professores I Artes CênicasCARGA HORÁRIA: 12 
horasHORÁRIOS: Manhã - das 8h às 12h Tarde - das 13h às 17h Café manhã - 7h30 
Café tarde - a partir das 16h30 ]LOCAL: Centro de Convenções SulAmérica Av Paulo
de Frontin, 1NOTA: Não haverá inscrição. O professor deverá comparecer no seu 
turno de trabalho.[FOTO]
PÚBLICO ALVO: Totalidade dos Professores I MúsicaCARGA HORÁRIA: 12 
horasHORÁRIOS: Manhã - das 8h às 12h Tarde - das 13h às 17h Café manhã - 7h30 
Café tarde - a partir das 16h30Centro de Convenções SulAméricA Av Paulo de 
Frontin, 1NOTA: Não haverá inscrição. O professor deverá comparecer no seu turno
de trabalho.DÚVIDAS? Não hesite em ligar para:2273 4200 e 29762325Informações 
por e-mail: Fatima Cunha - Coordenadoria Pedagógica SME-RJ Imagens: Pesquisa 
Google Postado por: Imaculada Conceição Manhães Marins

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
prorrogado-prazo-para-tutoria-nos.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 28 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Prorrogado prazo para tutoria nos congressos e fóruns na área de DST, aids e 
hepatites virais

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.blog.saude.gov.br/
Prorrogado prazo para tutoria nos congressos e fóruns na área de DST, aids e 
hepatites virais: [FOTO]
A tutoria de trabalhos para o IX Congresso Brasileiro de Prevenção das DST e 
Aids, o II Congresso Brasileiro de Prevenção das Hepatites Virais, o VI Fórum 
Latino-americano e do Caribe em HIV/Aids e DST e o V Fórum Comunitário foi 
estendida até o dia 9 de março. O serviço, que está disponível no site 
www.aids.gov.br/congressoprev2012, é uma oportunidade de aprimoramento do 
resumo. Também poderão submeter seus trabalhos à tutoria os falantes de língua 
espanhola.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
prova-rio-2011-resultado-geral.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 25 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PROVA RIO 2011 - RESULTADO GERAL

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Prova rio2011-resultado geral das escolasView more presentations from Cre 
Educação

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pse-nsec-06-cms-epitacio-vai-e-m-mestre.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 16 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE NSEC 06 -  CMS EPITÁCIO VAI A E. M. MESTRE VALENTIM

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Parceria com a Clínica da Família Epitácio na Pavuna.  

Participação na 1ª Assembléia!!
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pse-nsec06-crack.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 24 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE - NSEC06 - CRACK

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pse-nsec06-dia-2-de-marco-todos-contra.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 28 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE NSEC06 - DIA 2 DE MARÇO TODOS CONTRA A DENGUE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://smsdc-cms-portusquitanda.blogspot.com/
DIA 2 DE MARÇO TODOS CONTRA A DENGUE: É realizada mensalmente em todas as 
unidade de saúde do Município do Rio de Janeiro a caminhada Contra a Dengue, que
tem como objetivo conscientiza a população sobre o perigo do mosquito.Venha 
participar dessa luta![FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
quando-natacao-pode-ser-um-problema.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 28 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Quando a natação pode ser um problema?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.pediatriabrasil.com.br/
Quando a natação pode ser um problema?: 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
que-alegria-resultado-da-prova-rio-2011.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 17 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

QUE ALEGRIA! RESULTADO DA PROVA RIO 2011

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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http://ciepglauberocha.blogspot.com/
QUE ALEGRIA! RESULTADO DA PROVA RIO 2011: ESTAMOS IMENSAMENTE FELIZES E 
ORGULHOSOS DE NOSSOS ALUNOS E PROFESSORES!RESULTADO DA PROVA RIO 2011:No 3º ano,
ficamos em primeiro lugar - 4º nível acima do desejado!No 4º ano, ficamos em 17º
lugar - 2º nível acima do desejado!Parabéns a todos!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
rafael-parente-menos-tecnologia-por.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 13 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Rafael Parente: Menos tecnologia, por favor?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.rafaelparente.blogspot.com
Rafael Parente: Menos tecnologia, por favor?: Na semana passada participei de um
debate no Educa Party (braço do Campus Party, em São Paulo) sobre ética digital.
Meus argumentos principa...

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
reclassificacao-de-alunos.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 8 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

RECLASSIFICAÇÃO DE ALUNOS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

FONTE: EDUCADÃO

A RECLASSIFICAÇÃO de alunos pode ser feita desde o início do ano letivo até o 1º
COC, mas é preciso perceber que, quanto mais cedo ocorrer, é melhor para o aluno
acompanhar a matéria. Lembramos que as reclassificações de alunos do 3º ano 
cujos resultados estão equivocados, conforme já sinalado em Circular E/SUBE/CED 
nº 02, e os dos alunos retidos apenas por frequência deve ser efetivada na 
primeira semana de aula.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
recomeco.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 2 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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Recomeço

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://moniqueiroz.blogspot.com/
Recomeço: [FOTO]
"Todo jardim começa com uma história de amor,antes que qualquer árvore seja 
plantada ou um lago construídoé preciso que eles tenham nascido dentro da 
alma.Quem não planta jardim por dentro, não planta jardinspor fora e nem passeia
por eles."Rubem AlvesÉ com essa energia positiva que inicio, junto de meus 
companheiros de jornada do EDI Ciep Sandino, o ano letivo de 2012.Realizar um 
trabalho de qualidade deve ser o objetivo de cada um para que possamos alcançar 
o sucesso obtido no ano que passou ou, quem sabe, alçar vôos ainda maiores!FOTOS
DA 1ª REUNIÃO DE 2012[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
regulamenta-concessao-de-financiamentos.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 10 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Regulamenta a concessão de financiamentos imobiliários pelo PREVI-RIO na forma 
abaixo.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE 
JANEIRO - PREVI-RIO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor, em especial pelas Leis n.º 3.272/01, 3.344/01 e 3.606/03;

Considerando as alterações adotadas pelo Decreto n.º 35.081, de 03/02/2012, 
aprovadas pelo Conselho de Administração do PREVI-RIO, em sua 77ª Sessão 
Ordinária, realizada em 09/02/2012, e a necessidade de consolidação e 
atualização das normas relativas ao Programa de Concessão de Cartas de Crédito, 
e mais o que consta do processo 05/505.722/2010, resolve:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.º Esta Portaria destina-se a regulamentar a concessão de financiamentos 
imobiliários pelo PREVI-RIO, por intermédio de Cartas de Crédito.
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Art. 2.º As Cartas de Crédito serão concedidas aos segurados que atenderem às 
condições fixadas no Decreto Municipal n.º 35.081, de 03/02/2012, nesta Portaria
e no Edital de abertura da inscrição. No ato da inscrição o segurado expressará 
a concordância com as normas estabelecidas nesta Portaria e no Edital.

 1.º O PREVI-RIO publicará Edital que descreverá os procedimentos necessários às
inscrições dos segurados.

 2.º O PREVI-RIO publicará, também, a relação dos inscritos que atenderem as 
regras e as condições estabelecidas para a inscrição.

Art. 3.º Serão financiados imóveis assim localizados:

I - Para os servidores ativos, imóveis residenciais edificados - novos ou usados
localizados nos seguintes municípios: Rio de Janeiro, Niterói, Nova Iguaçu, 
Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belford Roxo, Queimados, 
Seropédica, Itaguaí, São Gonçalo, Itaboraí, Magé, Guapimirim e Mesquita.

II -- Para os servidores inativos, imóveis residenciais edificados - novos ou 
usados localizados em qualquer município que integra o Estado do Rio de Janeiro.

Parágrafo único - Poderão também ser financiados imóveis não edificados, desde 
que atendidas as seguintes condições:

a) estejam situados no Município do Rio de Janeiro;

b) estejam localizados em área regularmente urbanizada;

c) estejam regularmente inscritos no Registro Geral de Imóveis;

d) seu valor de aquisição não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Art. 4.º Os financiamentos serão efetivados por intermédio de Cartas de Crédito,
de forma que o segurado possa adquirir o imóvel de sua preferência, observadas 
as condições constantes na presente Portaria.

CAPÍTULO II

DA HABILITAÇÃO AO FINANCIAMENTO
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Art. 5.º Poderão obter financiamento os segurados que atenderem às seguintes 
condições cumulativas:

a) ser servidor estatutário ativo ou inativo da Administração Direta, Autárquica
ou Fundacional, da Câmara ou do Tribunal de Contas do Município do Rio de 
Janeiro;

b) ter efetuado 24 contribuições para o FUNPREVI;

c) constar da folha de pagamento dos respectivos órgãos nos quais possua 
matrícula;

d) não ser beneficiário de Termo de Ocupação Provisória com Opção de Compra 
(TOPOC) junto ao PREVI-RIO;

e) não constar em débito de qualquer natureza junto ao PREVI-RIO;

f) não estar respondendo a inquérito administrativo por conduta sujeita a pena 
de demissão;

g) não ser titular de direitos reais sobre imóveis residenciais edificados.

 1.º Os segurados que detiverem duas matrículas de cargo efetivo, deverão 
atender a regra da alínea b pelo menos em uma das matrículas que compuserem o 
financiamento.. .

 2.º Excetuam-se da alínea g do caput, não configurando impedimento à 
habilitação:

a) participações condominiais inferiores a 50% (cinqüenta por cento) de imóvel;

b) participações condominiais iguais ou superiores a 50% (cinqüenta por cento) 
de um único imóvel desde que o financiamento se destine à compra da totalidade 
das participações dos demais co-proprietários;

c) direitos reais de aquisição e quitação, assim entendidos os compromissos ou 
promessas de compra e venda ou compra e venda com alienação Fiduciária/Hipoteca 
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em favor de outros agentes, desde que inscrito no competente Registro de 
Imóveis, caso em que o financiamento destinar-se-á exclusivamente à quitação 
total do preço pactuado e desde que seus valores estejam contidos dentro dos 
limites máximos de financiamento fixado pelo PREVI-RIO.

d) ser titular de direitos possessórios ou de imóvel não edificado

 3.º Ao servidor inativo, assim entendido aquele que tenha alcançado essa 
condição em pelo menos uma matrícula de cargo efetivo, será permitido o 
financiamento para aquisição de um segundo imóvel,

 4.º A prova da condição prevista na alínea g será exigida no ato da autorização
para lavratura da escritura.

Art. 6.º É admitida a composição de renda para aquisição de um único imóvel 
entre segurados e seus familiares relacionados abaixo, desde que cada um, 
isoladamente, satisfaça às condições previstas na presente Portaria:

a) cônjuges ou companheiros;

b) ascendentes e descendentes;

c) irmãos.

Parágrafo Primeiro. Quando a composição de renda incluir o companheiro(a) deverá
ser efetuada a comprovação de convivência marital e a operação imobiliária só 
poderá ser celebrada se cada um possa constituir ônus reais independentemente de
outorga uxória ou marital.

Parágrafo Segundo. Em qualquer hipótese os segurados serão solidários na 
totalidade da dívida.

Art. 7.º Os segurados requerentes manifestarão sua concordância com os termos e 
condições previstas na presente Portaria no ato da assinatura do contrato.

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, a efetivação do financiamento 
subordinar-se-á à verificação de que o segurado atende as condições de 
habilitação previstas no art. 5º, alíneas a a d , e seu  3º, desde a data de 
publicação da presente portaria.

CAPÍTULO III
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DA CARTA DE CRÉDITO

Art. 8.º A Carta de Crédito é o documento emitido pelo PREVI-RIO que 
possibilitará ao segurado a concessão de financiamento para aquisição de imóvel 
nas condições nela contidas.

 1.º A Carta de Crédito vincula-se à matrícula, ou matrículas, que o servidor 
detiver no Município em decorrência de exercício de cargo sob o regime 
estatutário, ou, no caso de servidor aposentado, de cargo exercido sob o mesmo 
regime.

 2.º A Carta de Crédito será emitida em nome do segurado e daqueles que com ele 
compuserem renda para o financiamento.

Art. 9º Até o dia 28 de agosto de 2012, o segurado deverá comparecer ao 
PREVI-RIO para apresentar o imóvel pretendido munido da documentação mencionada 
no art. 14, para a abertura do processo de financiamento.

 1º Findo o prazo previsto no caput sem que o segurado compareça para abrir o 
processo, a Carta de Crédito perderá sua validade, cancelando-se sua inscrição.

 2º Os servidores terão o prazo até 26 de outubro de 2012 para apresentar ao 
PREVI-RIO toda documentação exigida por esta Portaria, devidamente analisada 
pelo Oficio de Notas, em conformidade com o art. 16, para exame final. Caso não 
o façam perderão o direito a lavratura da escritura.

 3º Nos casos de exigências apontadas pelo PREVI-RIO na documentação final, os 
segurados poderão cumpri-las até 14 de novembro de 2012. O não cumprimento 
acarretará na perda do direito a lavratura da escritura.

Art. 10. Findo os prazos estabelecidos no artigo anterior, o segurado deverá 
assinar a escritura até 28 de dezembro de 2012.

Art. 11. O valor disponível para aquisição do imóvel, acrescido da taxa de 
administração descrita no art. 27, alínea e, corresponde ao valor total da Carta
de Crédito.

CAPÍTULO IV

DA INSCRIÇÃO

Art. 12. As inscrições serão feitas na forma prevista em Edital, mediante 
procedimentos que dispensem o comparecimento pessoal do segurado ao PREVI-RIO.
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 1.º O servidor que, na condição de segurado, detiver mais de uma matrícula no 
Município deverá formalizar sua inscrição por intermédio de um único formulário.

 2.º O não cumprimento do disposto no parágrafo anterior acarretará o 
cancelamento das inscrições em duplicata.

 3.º No caso de a operação envolver mais de um segurado, mediante composição da 
renda, todos os segurados devem informar seus dados no mesmo formulário.

 4.º A posterior inclusão de matrícula para compor renda com o segurado 
implicará em reemissão da Carta de Crédito visando à alteração do seu valor, 
mantidas as condições de prazo original.

 5.º A inclusão ou exclusão posterior de matrícula do segurado implicará a 
reemissão da Carta de Crédito, mantidas as condições de prazo da original, 
ficando sujeita a alterações de valores.

Art. 13. O PREVI-RIO promoverá crítica dos dados declarados no ato da inscrição,
confrontando com as regras estabelecidas nesta Portaria.

CAPÍTULO V

DA DOCUMENTAÇÃO

Art. 14. O processo de financiamento será aberto mediante a apresentação da 
documentação preliminar dos adquirentes, dos vendedores e do imóvel objeto da 
transação, respeitando-se o prazo previsto no artigo 9.º e em conformidade com a
especificação abaixo:

I - Dos servidores adquirentes e seus cônjuges:

a) ficha de qualificação do segurado e cônjuge;

b) cópia legível da carteira de identidade válida do segurado e cônjuge;

c) cópia legível do cartão de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas da 
Secretaria da Receita Federal do segurado e cônjuge;
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d) cópia legível da certidão de nascimento ou casamento - no caso de separação 
ou divórcio será exigida a averbação da sentença ou da escritura pública, em 
consonância com a Lei 11.441/07, na certidão de casamento - e certidão de óbito 
do cônjuge, se falecido;

e) certidões dos competentes Ofícios de Distribuição do Poder Judiciário que 
informem sobre a existência de imóveis em nome do segurado e seu cônjuge no 
Município de seu domicílio e no Município onde estiver situado o imóvel que se 
pretende adquirir;

f) cópia do último contracheque do servidor.

II - Dos vendedores e seus cônjuges (pessoa física):

a) ficha de qualificação do vendedor e cônjuge;

b) declaração expressa do vendedor e cônjuge que concordam com a operação 
imobiliária - Carta Compromisso - devidamente assinada;

c) cópia legível da certidão de nascimento ou casamento - no caso de separação 
ou divórcio será exigida a averbação da sentença ou da escritura pública, em 
consonância com a Lei 11.441/07, na certidão de casamento - e certidão de óbito 
do cônjuge, se houver falecido;

d) cópia legível da carteira de identidade válida do vendedor e cônjuge;

e) cópia legível do cartão de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas da 
Secretaria da Receita Federal do vendedor e cônjuge;

III - Dos vendedores (pessoa jurídica):

a) ficha de qualificação do vendedor;

b) declaração expressa do representante legal que concorda com a operação 
imobiliária - Carta Compromisso - devidamente assinada;

c) cópia legível e com validade da carteira de identidade do representante 
legal;
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d) documento de comprovação de inscrição no CNPJ - podendo ser emitido pela 
Internet (www. fazenda.gov.br.);

e) cópia legível do Contrato Social ou Estatuto Social da empresa e sua última 
alteração, ambos registrados no órgão competente, e cópia da AGO ou AGE que 
autorizou a alienação do bem e que elegeu a Diretoria com poderes para tanto, ou
ainda, a constituição de procurador para esta finalidade, devidamente 
autenticadas;

f) procuração, se for o caso, desde que obedeça ao previsto no art. 17 desta 
Portaria.

IV - Do imóvel:

a) cópia legível do título de propriedade, devidamente registrado no Registro 
Geral de Imóveis;

b) cópia legível da certidão de ônus reais, com o registro do imóvel em nome do 
vendedor, com a averbação da construção ou habite-se - caso seja imóvel 
construído - e com a expiração inferior a um ano;

c) certidão de situação fiscal e enfitêutica do imóvel;

d) cópia das folhas do carnê de IPTU do atual exercício, com identificação 
completa do imóvel;

e) cópia legível da planta baixa atualizada na escala de 1:50 ou 1:100, não 
sendo necessária a assinatura de profissional habilitado;

f) declaração de que o imóvel encontra-se livre e desimpedido, ou carta do 
locatário renunciando ao exercício do direito de preferência na aquisição do 
imóvel objeto da operação imobiliária com o PREVI-RIO;

 1.º Não será necessária a apresentação da documentação original dos documentos 
descritos em todo artigo 14, bastando a cópia legível dos documentos 
solicitados, para fins de análise.

 2.º Caso haja habite-se emitido pelo órgão competente da Prefeitura onde se 
localiza o imóvel e não haja a averbação no RGI desta situação, deverão ser 
apresentadas, também, a certidão emitida pelo órgão da Administração Municipal, 
acompanhada da certidão de quitação da obra junto ao INSS, ficando o segurado 
responsável pela averbação posterior.
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Art. 15. Apresentada toda a documentação prevista no artigo anterior, e após 
análise preliminar, o PREVI-RIO providenciará a vistoria do imóvel, com o 
objetivo precípuo de verificar se o valor pretendido é compatível com o 
financiamento a ser concedido.

Art. 16. Aprovada a vistoria do imóvel e satisfeitas as condições e 
documentações previstas no artigo 14, o segurado deverá:

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
relatorio-destaca-iniciativas.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 28 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Relatório destaca iniciativas brasileiras de combate ao tráfico de drogas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.estadao.com.br/
Relatório destaca iniciativas brasileiras de combate ao tráfico de drogas: As 
iniciativas brasileiras para combater o tráfico de drogas no país, como as 
unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), foram destacadas em relatório divulgado
nesta terça-feira, 28, pela Junta Internacional de Fiscalização a Entorpecentes 
(Jife), órgão ligado à Organização das Nações Unidas (ONU).

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
resolucao-sme-n-1178-de-02-de-fevereiro.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 3 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

RESOLUÇÃO SME Nº 1178, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Estabelece a Matriz Curricular para o Ensino Fundamental da Rede Pública 
Municipal de Ensino da Cidade do Rio de Janeiro e dá outras providências

A Secretária Municipal de Educação, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela legislação em vigor e

CONSIDERANDO que a Lei nº 9.394/96 atribui, em seu Art. 26, competência aos 
sistemas de ensino para estabelecer sua Matriz Curricular adequada às 
características regionais e locais, desde que preservada a base nacional comum;
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CONSIDERANDO que a Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, no  4º, Art. 2º, 
garante o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária dos profissionais 
do magistério para o desempenho das atividades de interação com os educandos;

CONSIDERANDO que a Lei nº 5.225, de 5 de novembro de 2010, que institui o Turno 
Único na Rede Municipal de Ensino de implantação gradativa no prazo de 10 anos;

CONSIDERANDO que a Resolução CNE/CEB nº 07, de 14 de dezembro de 2010, que fixa 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos;

CONSIDERANDO que as Orientações Curriculares definem as bases do trabalho 
pedagógico para toda a Rede Municipal de Ensino,

RESOLVE:

Art. 1º A jornada escolar dos alunos matriculados nas Unidades Escolares de 
Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal de Ensino obedecerá à seguinte 
carga horária diária:

I - escolas de horário parcial:

1. do 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental: quatro horas e meia de trabalho 
escolar, incluindo recreio e refeição;

2. do 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental: 5 (cinco) tempos de 50 (cinquenta) 
minutos de aula, mais 20 (vinte) minutos destinados a recreio e refeição.

II - escolas de tempo integral:

1. 7 (sete) horas e 20 (vinte) minutos de trabalho escolar, com um total de 35 
(trinta e cinco) tempos de 50 (cinquenta) minutos de aula, incluindo refeições e
recreio;

2. As escolas de turno único oferecerão 1 (uma) hora e 40 (quarenta) minutos de 
atividades de contraturno, após as 7 (sete) horas e 20 (vinte) minutos, 
incluindo, obrigatoriamente, o reforço escolar. O contraturno é opcional para os
alunos.

III - escolas com Educação de Jovens e Adultos - EJA: 4 (quatro) horas de 
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trabalho escolar.

IV- os Ginásios Experimentais terão carga horária de 8 (oito) horas diárias 
incluindo recreio, refeições, estudo dirigido e eletivas.

Art. 2º O horário das Unidades Escolares da Rede Pública Municipal de Ensino 
será organizado de acordo com a Matriz Curricular constante do anexo desta 
Portaria.

 1º As Escolas do Amanhã de Tempo Integral seguirão a Matriz Curricular das 
Escolas de Tempo Integral.

 2º As turmas de tempo integral inseridas em escolas de tempo parcial seguirão a
Matriz Curricular das Escolas de Tempo Integral.

 3º O 6º Ano Experimental possui Matriz diferenciada do 6º ano regular, conforme
Matriz constante no Anexo.

 4º Inglês poderá ser oferecido no 8º e 9º ano do Ensino Fundamental, desde que 
todas as turmas do 1º ao 7º ano da Coordenadoria Regional já tenham sido 
atendidas.

Art. 3º A Matriz Curricular deverá ser organizada, preferencialmente, 
agrupando-se, sempre que possível, 2 (dois) a 2 (dois) os tempos das áreas do 
conhecimento.

Parágrafo único A junção de 3 (três) tempos consecutivos da mesma disciplina 
deve ser evitada.

Art. 4º As Unidades Escolares funcionarão nos seguintes horários:

I - escolas de horário parcial: no 1º turno - das 7h30 às 12h; no 2º turno - das
13h às 17h30.

II - escolas de tempo integral: das 8h às 17h.

III - escolas com Educação de Jovens e Adultos - EJA: das 18h às 22h.

Art. 5º A equipe gestora fará, semanalmente, uma Assembleia com todos os alunos 
da sua escola onde tratará de temas pertinentes ao Projeto Político Pedagógico, 
de outros assuntos referentes à Unidade Escolar, de aspectos da vida cidadã 
elencados nas Diretrizes Curriculares Nacionais e de outros temas propostos pelo
Grêmio da escola, CRE e/ou Nível Central, garantindo a participação dos alunos 
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na vida escolar.

Parágrafo único Nas escolas de 1º segmento, a Assembleia terá duração de 1 (uma)
hora.

Art. 6º O Horário Complementar dos professores da Rede Pública Municipal de 
Ensino será distribuído da seguinte forma:

I - Professor II de 22 horas 30 minutos: 7 (sete) horas e 30 (trinta) minutos 
por semana;

II - Professor II de 40 horas: 13 (treze) horas e 20 (vinte) minutos por semana;

III - Professor I de 16 horas: 5 (cinco) horas e 20 (vinte) minutos por semana;

IV - Professor I de 30 horas: 10 (dez) horas por semana;

V - Professor I de 40 horas: 13 (treze) horas e 20 (vinte) minutos por semana.

 1º O Horário Complementar se destina a Centro de Estudos, planejamento de 
aulas, organização do Diário de Classe, elaboração e correção de atividades 
avaliativas, formação continuada, descanso e refeições do professor, e outras 
atividades de caráter pedagógico.

 2º A Unidade Escolar deverá organizar o Horário Complementar dos professores, 
garantindo, semanalmente, um horário coletivo para Centro de Estudos, organizado
por grupos de um ou mais anos de escolaridade ou de uma mesma disciplina e 
acompanhado pelo(a) Coordenador(a) Pedagógico(a).

Art. 7º Os casos omissos serão resolvidos pela E/SUBE/CED.

Art. 8º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 02 de fevereiro de 2012.

CLAUDIA COSTIN

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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resultado-das-vagas-remanescentes.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 7 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Resultado das vagas remanescentes

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://educopedia2010.blogspot.com/
Resultado das vagas remanescentes: Prezados professores,Confiram o resultado das
inscrições das vagas remanescentes das Oficinas da Educopédia.Teremos mais 
capacitações ao longo do ano. Use e abuse da Educopédia.Clique no 
linkhttp://bit.ly/xgrbs1Att, Equipe Educopédia

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
reuniao-de-pais.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 24 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Reunião de Pais

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://sillovinho.blogspot.com/
Reunião de Pais: 8 Razões para participar da Reunião de Pais É preciso cuidar 
com afinco da Educação do seu filho. E ser um freqüentador assíduo das reuniões 
escolares é um excelente começo.A reunião de pais e mestres não é um mero evento
protocolar, que a escola organiza com o objetivo de dar algumas satisfações aos 
pais. O objetivo das reuniões é compartilhar interesses e missões tendo em vista
os benefícios para o aluno.Compartilhar é mesmo a palavra quando se fala nessas 
reuniões. Afinal, a relação entre a escola e os pais deve ser de parceria,as 
reuniões têm um grande poder de aproximar famílias e escolas. Os pais recebem 
orientações, esclarecem dúvidas e, assim, estabelecem uma relação de confiança e
cooperação com os professores.Do ponto de vista social, estar presente nas 
reuniões também traz benefícios aos pais e, conseqüentemente, ao aluno, pois a 
troca de vivências é grande. É importante que os pais dos alunos se conheçam e 
troquem experiências".1) Conhecer a escola a fundoNa reunião de pais e mestres, 
tem-se a oportunidade de aprofundar os conhecimentos sobre a proposta pedagógica
e a metodologia de ensino da escola onde seu filho estuda. Mesmo que você já 
tenha refletido sobre esses aspectos no momento da escolha da escola, é 
interessante se atualizar de tempos e tempos e repensar, nessas ocasiões, se 
aqueles ideais apresentados pela escola são mesmo compatíveis com os de sua 
família. 2) Acompanhar o aprendizadoPonto alto nas reuniões, o processo de 
aprendizado das crianças costuma ser discutido para que os pais possam 
acompanhar o desenvolvimento de seus filhos, ou, no mínimo, ter referências 
sobre a fase da criança (Ela já devia estar lendo?, E escrevendo?).É também um 
momento propício para tirar dúvidas que surgem no ambiente doméstico, 
principalmente sobre as tarefas que são solicitadas aos alunos. Posso ajudar meu
filho no dever de casa?, Por que é importante que ele faça todas as tarefas?,É 

Página 331



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
fundamental que pais e professores sintonizem suas cobranças e seus discursos. 
Isso evita que a criança tenha conflitos.3) Esclarecer dúvidas de interesse 
geralO calendário anual, as excursões e as viagens e os materiais solicitados ao
longo do ano também são assunto nos encontros. A reunião de pais e mestres não 
visa o individual, mas sim o coletivo,para que o encontro se torne mais 
proveitoso, é interessante que os pais levem questões que poderão ser abordadas 
naquele momento, beneficiando a todos.O pai que sente que o filho tem alguma 
dificuldade ou particularidade que mereça ser discutida deve fazer isso em um 
horário reservado,4) Conhecer seu filho sob outros pontos de vistaO 
comportamento de seu filho pode ser assunto na reunião de pais e é importante 
ficar atento a essas observações, já que a postura da criança pode definir o seu
aprendizado e, claro, sua maneira de se relacionar com os professores e 
coleguinhas. É importante lembrar que nem sempre o comportamento da criança é o 
mesmo na escola e em casa, o que, muitas vezes, pode gerar diferentes impressões
sobre ela (em casa, ela é extrovertida e falante, mas na escola tende a se 
fechar e a apresentar timidez; ou é irrequieta na escola, desobediente, enquanto
no ambiente doméstico não apresenta tais sinais). Se os pais reconhecem essas 
diferenças, podem também buscar entender por que elas acontecem (falta de 
interesse na aula? Insegurança? Baixa autoestima? Distúrbio de atenção? Agitação
demais?). Ou seja: conversando com os professores e outros pais, é possível 
perceber como o filho é visto pelas pessoas que o cercam e, assim, tentar 
ajudá-lo.5) Firmar parceria com a escolaExiste hoje uma confusão acerca dos 
limites pedagógicos e educacionais. Por um lado, a escola acha que os pais estão
delegando obrigações demais para a instituição (ensinar, educar, formar 
caráter); por outro, os pais reclamam que a escola não cumpre seu papel como 
deveria. O que muitos não percebem é que a relação deve ser de parceria e de 
cumplicidade, e as reuniões de pais e mestres têm a função de mostrar que isso é
possível, chamando os pais para participarem e dividirem responsabilidades, 
lembrando que a formação em casa complementa a da escola e vice-versa. É função 
dos pais dar bons exemplos, estimular a criança a ler, mostrar a importância de 
ela cumprir com seus compromissos, entre muitas outras. Os professores devem 
aproveitar as reuniões para explicar às famílias como elas podem estimular as 
crianças, ajudá-las nas pesquisas, com o dever de casa, mas sem, é claro, 
assumir completamente essas tarefas Trabalhar em parceria - com cada um 
desempenhando o seu papel - é, ainda, essencial para a criança se sentir 
amparada e assistida. 6) Entender as crises da idadeInfância, pré-adolescência, 
adolescência... As fases do crescimento são muitas e cada uma possui suas 
particularidades. A escola e os pais precisam estar preparados para lidar com as
questões que certamente irão surgir, enfrentando-as com naturalidade e respeito.
Nas reuniões, pode ser discutido: o que é típico dessa faixa etária? Como 
agimos? Um exemplo: deve-se permitir ou não o namoro nas dependências da escola?
São questionamentos que podem ser levados para esses encontros, com 
contribuições para a escola e as famílias em geral.7) Conhecer para poder ajudar
Muitas escolas, percebendo a dificuldade das famílias para lidarem com certos 
comportamentos dos filhos típicos da idade, aproveitam as reuniões de pais para 
promover palestras esclarecedoras. Com isso, a presença nesses eventos se torna 
ainda mais imprescindível. Quando se tem conhecimento, se consegue ajudar de 
forma mais eficiente. Uma palestra bastante ministrada nas escolas é sobre 
sexualidade. A intenção é mostrar para as famílias o quanto é fundamental tratar
o tema com naturalidade, procurando sempre conversar com os filhos e manter uma 
relação de proximidade, amizade e cumplicidade. A escola é um espaço capaz de 
abrir esses canais de debate e entendimento. 8) Mais confiança para 
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todosParticipar das reuniões de pais e mestres é muito importante para aproximar
família e escola. E estas têm de se respeitar mutuamente. Se os pais criam uma 
relação de competitividade com a escola, alimentando o costume de falar mal dos 
professores, da organização do local e das mensalidades, por exemplo, é possível
que a criança também passe a desrespeitar a instituição, o que pode prejudicar 
seu desenvolvimento escolar. A proximidade e a confiança entre escola e família,
quando transmitidas aos alunos, fazem com que eles se sintam mais seguros, 
aprendam mais e se relacionem melhor.FONTE:http://educandomundo.blogspot.com/

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
reuniao-do-programa-saude-na-escola-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 10 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

REUNIÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E NAS CRECHES COM AS ESCOLAS DO AMANHÃ E 
CRECHES

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Tivemos uma reunião muito produtiva com os Diretores de Creches (à tarde), 
Diretores de Escolas do Amanhã (manhã) e Tecnicos em Saúde, 6ª CAS, CRAS DA 
ÁREA, Equipes de Saúde e IABAS.

Fechamos as principais diretrizes para o ano de 2012.

As Escolas do Amanhã e Creches serão a nossa prioridade, mas não deixaremos de 
atender a todoas as escolas do território.

O trabalho começa na 2ª feira coma verificação do Calendário Vacinal, 
Verificação do Peso e altura de todos os alunos, Avaliação da Saúde 
Bucal,Triagem  Auditiva, Triagem oftalmológica e verificação de casos de Saúde 
Mental.

Teremos reuniões por eixos (áreas) com a presença de representantes das Unidades
de Saúde, NASF,CRAS, Conselho Tutelar e discutiremos os casos importantes e 
daremos rsolutividade.

Foi muito boa a nossa reunião

O nosso Muito Obrigada a todos que estiveram conosco ontem e principalmente ao 
EDI ANA DE BARROS CÂMARA  que nos acolheu com muito carinho.

NSEC06
[FOTO]
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<POSTAGEM>
revolucao-em-rede-os-movimentos-sociais.html
<DATA DA POSTAGEM>
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segunda-feira, 13 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Revolução em rede: os movimentos sociais do Século

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://programajornaleeducacao.blogspot.com/
Revolução em rede: os movimentos sociais do Século: Compartilhamos vídeo do 
debateRevolução em rede: os movimentos sociais do Século, que aconteceu na 
Campus Party, entre os dias 6 e 12 de fevereiro, em São Paulo. Vale a pena 
refletir sobre a importância cada vez maior da liberdade de expressão no mundo 
atual.Descrição:2011 entrou para história por conta de protestos que abalaram 
diversos países mundo afora, dos Estados Unidos ao mundo árabe. Ainda não se 
pode dizer com exatidão quais serão os desdobramentosfinais destes movimentos, 
mas uma coisa é certa: é impossível pensar o ativismo moderno sem levar em conta
as mídias sociais. Agora, a Campus Party traz para o Brasil os ativistas Charles
Lenchner, do Occupy Wall Street, Olmo Gálvez, da Acampada del Sol, e Leila 
Nachawati, blogueira sírio-espanhola que quebrou o silêncio midiático em torno 
da situação na Síria, para falar sobre o papel que teve a Internet nesta ação e 
qual é o potencial da ferramenta nas mudanças sociais.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
rio-de-janeiro-tem-229-mil-criancas-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 8 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Rio de Janeiro tem 229 mil crianças e jovens fora da escola

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://oglobo.globo.com/
Rio de Janeiro tem 229 mil crianças e jovens fora da escola: RIO - O relatório 
De Olho nas Metas 2011, divulgado nesta terça-feira pelo Todos pela Educação, 
mostrou que o Estado do Rio ainda não conseguiu cumprir a Meta 1: toda criança e
jovem de 4 a 17 anos na escola. Segundo o relatório, 229.488 crianças e jovens 
dessa faixa etária estão fora das salas de aula. A taxa de atendimento no 
estado, no ano passado, foi de 93,2%. A meta para 2011 era de 95,5%. Secretario 
de Educação do Estado do Rio, Wilson Risolia reconhece que o número de crianças 
e jovens fora da escola é muito alto:- É um número muito alto. Ter uma criança 
fora da escola já é um número alto, mais de 200 mil então... É fundamental 
recuperar essas crianças e jovens e levá-las para a escola. Essa realidade 
precisa ser enfrentada.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
rio-educa-infancia-horario-extraclasse.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 12 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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Rio Educa Infância: Horário Extraclasse na Educação Infantil

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://cmzuzuangel.blogspot.com/
Rio Educa Infância: Horário Extraclasse na Educação Infantil: Rio Educa 
Infância: Horário Extraclasse na Educação Infantil: Circular nº09

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
rio-faz-uma-parceria-com-hospitais-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 8 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

RIO FAZ UMA PARCERIA COM HOSPITAIS E CONVÊNIOS POR CONTA DA DENGUE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://cvasrio.blogspot.com/
Clipping:  RIO FAZ UMA PARCERIA COM HOSPITAIS E CONVÊNIOS POR CONTA DA DENGUE: A
prefeitura do Rio quer que a rede privada de saúde entre na luta contra a 
dengue.A parceria entre hospitais, convênios particulares e administração 
municipal será firmada nesta sexta-feira.Rio exigirá da rede privada atendimento
de casos de dengueDisponível em: http://rionews.ws/?p=17219.Acesso em: 08 fev. 
2012

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
rio20-para-juventude.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 28 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Rio+20 para a juventude

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://exploradormirim.blogspot.com/
Rio+20 para a juventude: [FOTO]
De 13 a 22 de junho, vai rolar no Rio de Janeiro a Rio+20 - Conferência das 
Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Ela tem esse nome porque marca 
os 20 anos de um encontro mundial muito importante sobre meio ambiente e 
desenvolvimento, conhecido como Rio-92 ou ECO-92. Na reunião desse ano, líderes 
de governos de todo o mundo e gente como a gente vão discutir assuntos 
superimportantes para o futuro do planeta.Também em junho, vai haver um encontro
voltado só para os jovens: a Youth Blast - Conferências das Juventudes para a 
Rio+20. Do dia 7 ao 12, os participantes vão receber uma preparação para 
participar do evento principal. Vão ser cinco dias de atividades: dois para 
brasileiros, só em português, e três para jovens de todo o mundo (inclusive 
brasileiros), com tradução para português, inglês, francês e espanhol.Vale 
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lembrar que quem tem menos de 18 anos precisa de um responsável para participar.
Não é preciso se inscrever, mas você pode se registrar por um formulário e saber
mais sobre a Youth Blastclicandoaqui. Você pode tambémvisitar o site (em inglês)
do Grupo Principal da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável para Crianças e 
Jovens.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
rj-tem-mais-de-11-mil-casos-suspeitos.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 29 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

RJ tem mais de 11 mil casos suspeitos de dengue notificados

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://g1.globo.com/
RJ tem mais de 11 mil casos suspeitos de dengue notificados: Vírus do tipo 4 já 
foi detectado no Rio, Niterói e na Baixada Fluminense.
Capital tem 6.565 de todos os casos registrados até 25 de fevereiro.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saiba-como-prevenir-e-denunciar-crimes.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 9 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Saiba como prevenir e denunciar crimes contra crianças e adolescentes na 
internet

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.viablog.org.br/
Saiba como prevenir e denunciar crimes contra crianças e adolescentes na 
internet: Para tornar a navegação de crianças e adolescentes mais segura, a 
principal arma é a informação.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
sao-paulo-recebe-o-maior-evento-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 4 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

São Paulo recebe o maior evento de tecnologia e inovação do Brasil

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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http://portal.aprendiz.uol.com.br/
São Paulo recebe o maior evento de tecnologia e inovação do Brasil: A tecnologia
em foco: o principal evento brasileiro da área acontece a partir da próxima 
segunda-feira (6/2), até domingo (12/2), em São Paulo. É a Campus Party, série 
de encontros, palestras, oficinas e workshops que reúne interessados em debater 
e conhecer os novos rumos da era digital. Uma plataforma disponível no site 
oficial - a Campus Live - transmitirá as principaisatividades em tempo real.

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-apresenta-primeiro-balanco-da.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 13 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Saúde apresenta primeiro balanço da dengue do ano

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.blog.saude.gov.br
Saúde apresenta primeiro balanço da dengue do ano: [FOTO]
Foto: Rondon Rosario Vellozo / Ascom-MS
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-folia-na-josuete.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 22 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE FOLIA NA JOSUETE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://smsdc-cfjosuetesantannadeoliveira.blogspot.com/
SAÚDE FOLIA NA JOSUETE: [FOTO]
 Josuete Santanna em rítimo de carnaval realizou no dia 14 de fevereiro o evento
denominado pela clínica de SAUDE FOLIA,na intenção de trazer à população uma 
conciência preventiva durante o carnaval.A Clínica da Família Josuete Santanna 
de Oliveira trouxe um evento cheio de rítimos e informações a respeito de DST, 
com distribuição de panfletos e camisinhas, imunização contra hepatite B, coleta
para HIV, apresentação do grupo Afro Alatobá que apresentou a capoeira, o jongo 
e nos enriqueceu contando um pouco da história cultural de sua arte. Também 
foram feitos a exemplo do outubro rosa de 2011, cortes de cabelo, maquiagem, 
depilação, massoterapia, uma novidade foi a oficina de máscara para as crianças 
e em todo o momento também se realizava atendimento para pacientereferenciando 
dengue. [FOTO]
Leonardo Boto no atendimento da massoterapia; Marisa Serafim na depilação; Diane
Moraes cortando os cabelos, Paula Marcele ao fundo na maquiagem.[FOTO]
Oficina de máscara e teatro odonto contou com as ASB's Rosangela e Viviane as 
agentes Ana Lucia, Cristiane e Darci.[FOTO]
Apresentação do grupo Afro Alatobá commuita dança, capoeira, cantos pra animar a
tarde.Todo o dia foi disponibilizado aos eventos e aos serviços oferecidos ao 
som de marchinhas de carnaval e após também houve exibição da oficina de cinema 
com direito a pipoca e guaraná natural.[FOTO]
[FOTO]
Fotos Rafael Dias - Montagem Marisa SerafimEditado por Marisa Serafim

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
secretaria-de-cultura-inscreve-projetos.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 7 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Secretaria de Cultura inscreve projetos de oficinas culturais e artísticos em 
concursos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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Secretaria de Cultura inscreve projetos de oficinas culturais e artísticos em 
concursos: A Secretaria Municipal de Cultura inscreve de 8 de fevereiro 
(quarta-feira) até 29 de março, das 10h às 12 e das 14h às 16h, projetos de 
oficinas culturais, artísticas e congêneres em concurso do Centro de Artes 
Calouste Gulbenkian (Rua Benedito Hipólito, 125 - Praça 11).

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
secretaria-de-educacao-paulistana.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 13 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Secretaria de Educação paulistana disponibiliza material para download

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Secretaria de Educação paulistana disponibiliza material para download: Em 
decreto oficial, a Prefeitura de São Paulo determinou a  liberação para download
livre e gratuito todos os materiais didáticos  produzidos pela Secretaria 
Municipal de Educação.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
secretaria-de-educacao-premia.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 29 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PREMIA VENCEDORES DO 2 CONCURSO ESCOLA DE LEITORES

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Temos uma professora premiada da 6ªCRE - CIEP Oswald de Andrade.
Parabéns professora Eliane Machado Pimenta, Parabéns Equipe.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PREMIA VENCEDORES DO 2 CONCURSO ESCOLA DE LEITORES

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
secretaria-de-trabalho-oferece-mais-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 29 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Secretaria de Trabalho oferece mais de 800 vagas de emprego
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.rio.rj.gov.br/
Secretaria de Trabalho oferece mais de 800 vagas de emprego

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
segue-informacoes-de-algumas-das-muitas.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 2 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Segue informações de algumas das muitas capacitações que acontecerão na próxima 
semana, "mais diretamente relacionadas" às Escolas do Amanhã.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://adaoblogado.blogspot.com/
Segue informações de algumas das muitas capacitações que acontecerão na próxima 
semana, mais diretamente relacionadas às Escolas do Amanhã.: Queridos Parceiros 
das Escolas do Amanhã,Segue informações de algumas das muitas capacitações que 
acontecerão na próxima semana, "mais diretamente relacionadas" às Escolas do 
Amanhã.Convidamos nossos Parceiros nas GEDs a se inscreverem para estarem 
presentes nas capacitações que forem de seu interesse (nos dias que puderem 
participar e onde tivermos espaço, lógico).Mesa-Redonda Metodologia 
Uerê-MelloParceiro: Uerê MelloData: 10 de fevereiroCarga Horária: 4 
horasProfessores a serem capacitados:151 Coordenadores PedagógicosN. de vagas 
por CRE:Professores das turmas envolvidas no projetoN. de turmas:1 
(tarde)Local:Centro Associação Comercial do RJ (Rua da Candelária, 9 - 
Centro)Responsável:samantha.barthelemy@gmail.comCurso Professores do Projeto 
Cientistas do AmanhãParceiro: Instituto SangariData:8 e 9 de fevereiroCarga 
Horária:12horas no mínimo / 16horas no máximoProfessores a serem capacitados:180
PIs de CiênciasN. de vagas por CRE:Totalidade dos Profs I de Ciências das 
Escolas do AmanhãN. de turmas na capacitação:8 (4 manhã e 4 tarde)Local:Centro 
de Convenções SulAmérica (Avenida Paulo de Frontin, 1 - Cidade 
Nova)Responsável:carolina.lima2gmail.com/auriregina@uol.com.brCurso Professores 
- Educação para PazParceiro:Parceiros Brasil - Centro de Processos 
ColaborativosData:Prof II6 e 7 de fevereiro /Prof I8 e 9 de fevereiro (e 10 de 
fev?)Carga horária: 8 horas (dois encontros de 4 horas)Professores a serem 
capacitados:120 professores (preferencialmente dos 4o, 6o e 8o anos)N. de vagas 
por CRE:60 vagas para PI, 60 vagas para PII (podendo haver mudanças, 
privilegiando a presença dos PIs)N. de turmas na capacitação:4 (2 manhã e 2 
tarde)Local:Escritório Parceiros Brasil (Avenida Rio Branco, 151/404 - 
Centro)Responsável:samantha.barthelemy@gmail.comQualquer dúvida estou à 
disposição.Um beijo,Samantha Barthelemy____________________

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
semana-da-folia.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 19 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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Semana da Folia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://moniqueiroz.blogspot.com/
Semana da Folia: Durante esta semana os alunos da Educação Infantil trabalharam 
bastante na preparação dos seguintes acessórios para o carnaval:- Máscara em 
EVA, decorada com cola colorida, glitter e lantejoulas.[FOTO]
- Colar de macarrão com flores em EVA.[FOTO]
- Chocalho de lata, garrafinha de refrigerante ou embalagem de iogurte, decorado
com papel glacê e cola colorida.[FOTO]
Depois de tudo pronto, os alunos caíram na folia!!![FOTO]
[FOTO]
Algumas mamães também participaram, e serão sempre muito bem-vindas nos eventos 
de nossa escola![FOTO]
Para terminar a farra, nos refrescamos com deliciosos picolés.[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
semana-de-acolhimento.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 13 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Semana de Acolhimento

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://badenpowell06.blogspot.com/
Semana de Acolhimento: O reeinicio das aulas é um momento muito especial. Como é
bom rever os amigos e professores. A volta as aulas traz novas espectactivas. 
Será que teremos professores novos? E os novos colegas como serão? O que devemos
esperar desse novo ano? O velho e o novo se misturam trazendo alegria e 
espectativa.[FOTO]
Sejam todos bem 
vindos!_________________________________________________________________________

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
semana-de-capacitacao.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 1 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Semana de Capacitação

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

fonte: EducAdão
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Sr. Gerente

Pof. Responsável pelas Salas de Leitura

Solicitamos divulgar, amplamente, para todas as Unidades Escolares, as ações de 
formação oferecidas pela E/SUBE/CED/Mídia-Educação.

. dia 06/02 - 2ª feira

horário - 8h às 12h

local - Centro de Convenções Sul América - Auditório

público - Todos os professores de Sala de Leitura e Bibliotecários das Salas de 
Leitura Polo e GED.

. dia 06/02 - 2ª feira

horário - das 13h às 17h

local - CASS, sala 155

público - Professores de Sala de Leitura e Bibliotecários dos GEC, GEO, GET e 
representantes das GED.

. dia 09/02 - 5ª feira

horário - das 13h às 17h

local - E.M. Orsina da Fonseca, rua São Francisco Xavier 95

Projeto Teatro das Letras

público - Professores de Sala de Leitura e Bibliotecários dos GEC, GEO, GET e 
representantes das GED.

Obs.:

1) A capacitação para os professores das Salas de Leitura Satélites será 
organizada pelas CRE, entre os dias 7 e 10/02. Fica a cargo das CRE a inscrição 
desses professores.

2) A presença dos professores de Sala de Leitura e Bibliotecários do Ginásios 
Experimentais é obrigatória.
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3) A inscrição dos professores para as capacitações acima devem ser feitas pelos
telefones 2976 2318/2305.

Att.

Catharina

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
semana-de-prevencao-do-cancer-de-mama.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 8 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SEMANA DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://smsdc-cms-flaviocouto.blogspot.com/
Vamos participar, pois a incidência de câncer de mama tem aumentado em algumas 
regiões.
Faça seu exame!!!

SEMANA DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA: O CMS Drº FLÁVIO DO COUTO VIEIRA E O PSF,
PROMOVEM MAIS UM ANO DE MUITA INFORMAÇÃO DE SAÚDE, PARA CONSCIENTIZAR NOSSAS 
MULHERES.[FOTO]
" SE TOQUE, DECLARE SEU AMOR POR VOCÊ MESMA!!! "[FOTO]
NOSSA TÉCNICA DE ENFERMAGEM YARA FAZENDO PORTA DE ENTRADA.[FOTO]
ACS GEISA NO APOIO!![FOTO]
E A SEMANA CONTINUA!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
seminario-do-bairro-educador.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 7 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Seminário do Bairro Educador

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://adaoblogado.blogspot.com/
Parabéns Adão, Ademilda e Giesele!!
seminário do Bairro Educador: [FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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No dia seis de fevereiro participamos do seminário do Bairro Educador, fomos 
convidados para falar de nossa experiência de parceria com o projeto. Destacamos
o planejamento e o uso das tecnologias para melhorar a comunicação. Para nossa 
escola o Bairro Educador é um parceiro de peso que contribui para melhorar a 
aprendizagem e reduzir as taxas de evasão e reprovação. Esperamos que em 2012 
essa parceria continue.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
servidores-ja-podem-acessar.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 28 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SERVIDORES JÁ PODEM ACESSAR COMPROVANTES DE RENDIMENTOS DO IR 2012 PELA INTERNET

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://cvasrio.blogspot.com/
SERVIDORES JÁ PODEM ACESSAR COMPROVANTES DE RENDIMENTOS DO IR 2012 PELA 
INTERNET: IR 2012: servidores já podem acessar os comprovantes de rendimentos 
pela internetA Secretaria Municipal de Administração divulga que já estão 
disponíveis na internet os comprovantes de rendimentos dos servidores municipais
em atividade, referentes ao exercício de 2012 (ano-base 2011). Para fazer a 
consulta basta acessar o site www.rio.rj.gov.br/web/sma, clicar no link 
Contracheque - Direta, informar a matrícula, o CPF e a senha.Os comprovantes 
impressos podem ser obtidos pelos funcionários, também, nos núcleos de pessoal 
da prefeitura. Os servidores cedidos ao Tribunal de Contas do Município, 
Tribunal de Contas do Estado, Assembléia Legislativa e Governo do Estado do Rio 
de Janeiro receberão os documentos no setor de Recursos Humanos desses órgãos. 
Os cedidos a entidades da Administração Indireta deverão procurá-los na unidade 
de RH da Secretaria a que estiverem vinculados.Nos demais casos de cessão de 
pessoal, a entrega será feita na Coordenadoria de Administração de Recursos 
Humanos da SMA (Rua Afonso Cavalcanti, 455, bloco 2), Cidade Nova. Quanto aos 
funcionários que deixaram o Município em 2011, deverão procurar o núcleo de 
pessoal do último órgão de lotação.Disponível em http://doweb.rio.rj.gov.br/ 
acesso em 28 fev. 2012 (edição de 28 fev. 2012)

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
site-ajuda-encontrar-atendimento-medico.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 1 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Site ajuda a encontrar atendimento médico e remédios gratuitos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Site ajuda a encontrar atendimento médico e remédios gratuitos: [FOTO]
O Saútil é  um portal de internet que facilita o acesso aos recursos de saúde  
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gratuitos disponíveis para a população brasileira. O nome do site surgiu  a 
partir desse conceito, Saútil = saúde + útil.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
smas-lanca-mulheres-da-paz-como.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 12 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SMAS lança Mulheres da Paz como alternativa de combate ao crack

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.rio.rj.gov.br/web/smas/exibeconteudo/-/journal/rss/91261/NOTICIAS;jse
ssionid=572795F9559D92A3439B484972F93722.liferay-inst6?refererPlid=15501&_15_ref
ererPlid=15501&_15_refererPlid=15501&_15_doAsGroupId=91261&_15_doAsGroupId=91261
SMAS lança Mulheres da Paz como alternativa de combate ao crack

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
sobre-acolhida-e-entrevista.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 7 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Sobre acolhida e entrevista

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://rioeducainfancia.blogspot.com/
Sobre acolhida e entrevista: De mãos dadas neste período tão importante...[FOTO]
Pensando no Acolhimento[FOTO]
Roteiro de Entrevista

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
sobre-proxima-caminhada-contra-dengue.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 28 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SOBRE A PRÓXIMA CAMINHADA CONTRA A DENGUE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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http://cvasrio.blogspot.com/
SOBRE A PRÓXIMA CAMINHADA CONTRA A DENGUE: [FOTO]
Esperamos que após o Carnaval todos estejam animados e prontos paracontinuarmos 
os preparativos para a nossa 10ª Caminhada deMobilização contra Dengue no dia 
02/03/2012.As Escolas voltaram com força total e reativar essaparceria é 
fundamental. Precisamos ampliar cada vez mais a área deabrangência, buscando 
mais integração dos escolares, que tem sido muitopositiva.Lembramos que as áreas
onde existem uma concentração maior de prédios /condomínios é importantíssimo o 
contato com os síndicos e moradores paraque eles também participem, assim como o
comercio local. O envolvimento detodos nesse compromisso faz toda a 
diferença!!Organizar com antecedência essas integrações possibilitará 
melhoresresultados.Fortalecer as ações com a Associação de Moradores, Empresas, 
GrupoArticulador Local (GALs), Conselho Distrital de Saúde, Bairro 
Educador,Escolas de Samba, Blocos, etc. é estratégico para ampliar a 
possibilidade demaior participação da população do território e o seu 
permanentecomprometimento com as Mobilizações contra a Dengue.A preocupação 
continua e mais do que nunca precisamos continuar alertas.Contamos com o esforço
de todos!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
software-livre-ferramenta-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 9 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Software livre: ferramenta para a multiplicação do conhecimento

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.blogacesso.com.br/
Software livre: ferramenta para a multiplicação do conhecimento: Software livre 
é todo programa de computador cujo código pode ser livremente acessado e 
alterado pela comunidade de usuários. Ele é uma construção coletiva e, como tal,
é capaz de se adequar aos usos que dele são feitos pelas pessoas. Os softwares 
livres podem ser, além de modificados, livremente reproduzidos e utilizados. A 
única restrição é o impedimento de que o código possa vir a ser registrado por 
algum proprietário, o que garante que ele estará sempre acessível para qualquer 
um. O uso do software livre possibilita não só a democratização da cultura 
digital, como serve de alavanca para os avanços e a autonomia tecnológica do 
país.

[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
sorteio-de-ingressos-para-o-carnaval.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 13 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SORTEIO DE INGRESSOS PARA O CARNAVAL 2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://cvasrio.blogspot.com/
SORTEIO DE INGRESSOS PARA O CARNAVAL 2012: [FOTO]
A Prefeitura do Rio vai sortear para os servidores 9.400 ingressos para o 
Carnaval 2012. Serão 3.500 para shows no Terreirão do Samba e 5.900 para os 
Desfiles das Escolas de Samba dos Grupos de Acesso A (dia 18/2) e B (dia 21/2). 
O sorteio para o Sambódromo, no dia 18, sábado, será para arquibancadas 
especiais (mil ingressos) e arquibancadas populares (dois mil), obedecendo à 
ordem dos sorteados, enquanto que para o dia 21 a totalidade será para 
arquibancadas especiais. Para o Terreirão, serão 500 ingressos por dia e também 
obedecerá à ordem de sorteio.Poderão participar todos os servidores ativos da 
administração direta e indireta. As inscrições deverão ser feitas através do 
Portal da Prefeitura (www.rio.rj.gov.br), a partir de 0h do dia 11/2 até às 
17h30 do dia 14/2. A divulgação dos contemplados será, também, através do 
portal, a partir das 19h do dia 14/2 e no Diário Oficial de 15/2.SECRETARIA 
MUNICIPAL DA CASA CIVILAVISOCarnaval do Servidor 2012Sorteio de IngressosA 
Prefeitura do Rio vai sortear para o Carnaval o total de 9.400 ingressos, 
divididos entre servidores e acompanhantes. São 3.500 para o Terreirão do Samba 
e 5.900 para os Desfiles das Escolas de Samba dos Grupos de Acesso A (dia 18/2) 
e B (dia 21/2).Os ingressos para o Sambódromo, no dia 18, sábado, serão para as 
arquibancadas especiais (1.000) e arquibancadas populares (2.000), obedecendo à 
ordem dos sorteados. No dia 21, terça-feira, todos os 2.900 ingressos serão para
arquibancadas especiais.HoráriosShows no Terreirão do Samba - 20h 
(início)Desfile do Grupo de Acesso A - 21h (início)Desfile do Grupo de Acesso B 
- 20h (início)Quem pode participarTodos os servidores ativos da administração 
direta e indireta (Empresas, Fundações e Autarquias).Como participarAs 
inscrições podem ser feitas através do Portal da Prefeitura (www. rio.rj.gov.br)
a partir de 0h do dia 11/2 até às 17h30min do dia 14/2.Fique atento às 
datasInscrições: de 11 a 14/2Sorteio: dia 14/2, às 18hDivulgação dos 
ContempladosAtravés do portal da Prefeitura, a partir de 19h do dia 14/2 e no 
Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro de 15/2. A divulgação será pelo 
nome e número de inscrição do servidor.Data e Local de EntregaDias 15 e 16/2, 
das 9h às 18h. Entrada principal do prédio da Prefeitura do Rio - Centro 
Administrativo São Sebastião (CASS), Rua Afonso Cavalcanti, 455, térreo - Cidade
Nova.ObservaçõesOs ingressos poderão ser retirados pelo próprio servidor ou 
representante, desde que apresente documentos que identifiquem o servidor 
sorteado: crachá da Prefeitura ou contracheque e documento de 
identidade.Atenção- É indispensável a apresentação do documento de identidade do
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servidor, mesmo sendo o próprio.- Quem não retirar o ingresso no local 
determinado até às 18h do dia 16/02, impreterivelmente, perderá o direito ao 
ingresso.Disponível em http://doweb.rio.rj.gov.br/ acesso em 13 fev.2012 (edição
de 10 fev. 2012)

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
sos-mata-atlantica-promove-1-concurso.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 1 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SOS Mata Atlântica promove 1º Concurso Online de Desenhos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://nossospequenosleitores.blogspot.com/
SOS Mata Atlântica promove 1º Concurso Online de Desenhos: Estão abertas as 
inscrições para o 1º Concurso On-line de Desenhos Conexão Mata Atlântica, a rede
social da Fundação SOS Mata Atlântica. Destinado a crianças e adolescentes de 6 
a 14 anos, o concurso visa estimular o interesse de meninos e meninas na 
conservação da floresta mais ameaçada do Brasil. As inscrições devem ser feitas 
até o dia 10 de fevereiro emwww.conexaososma.org.br. Com o tema Minha Mata 
Atlântica - qual é a minha relação e atitudes para proteger a água, ar e 
florestas, o concurso tem como proposta promover a reflexão sobre a relação dos 
pequenos e dos jovens com os principais elementos da Mata Atlântica. Detalhes 
sobre o tema e materiais de referência podem ser encontrados na página do 
concurso na Conexão Mata Atlântica.Os desenhos devem ser criados em papel A4, 
não havendo restrições de técnicas e materiais (tinta, lápis de cor, hidrocor, 
aquarela, guache, grafite etc.). O trabalho deve ser feito a mão livre e não 
serão aceitos desenhos produzidos em softwares gráficos. Além disto, o desenho 
deve ser individual, inédito e original. Cada participante poderá inscrever 
apenas um trabalho, que deverá ser digitalizado e inserido na Conexão Mata 
Atlântica como foto para votação popular.Os três trabalhos mais votados serão 
premiados com kits de produtos da SOS Mata Atlântica, que contém camiseta, bicho
de pelúcia e caneca. O primeiro colocado ganhará ainda uma ecobag. Todos os 
detalhes, o regulamento e a mecânica do concurso estão disponíveis no site da 
Conexão Mata Atlântica. Dúvidas e informações: sosma@educartis.com.
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Sudeste aplica 4 vezes mais verbas em creches que Nordeste, diz estudo

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Sudeste aplica 4 vezes mais verbas em creches que Nordeste, diz estudo: Uma 
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pesquisa divulgada nesta sexta-feira (10) pela União Nacional dos  Dirigentes 
Municipais de Educação (Undime) conclui que o valor médio por  aluno aplicado 
nas creches pelos municípios é muito desigual. No  Sudeste são aplicados nas 
creches, em média, R$ 8.272,43 por criança; já  no Nordeste este valor cai para 
R$ 1.876,89, um número 4,4 vezes menor.  A média do Nordeste o que representa 
36% da média nacional, que é de R$  5.144,09 para creches.
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Sugata Mitra ressalta importância de perguntas inteligentes para estimular 
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crianças

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://programajornaleeducacao.blogspot.com/
Sugata Mitra ressalta importância de perguntas inteligentes para estimular 
crianças: [FOTO]
Programa Jornal e Educação acompanhou bate-papo com educador e pesquisador 
indiano Sugata Mitra. Ele esteve na Campus Party/EducaParty no dia 7, em São 
Paulo e respondendo à pergunta de uma pessoa da plateia se era possível a 
tecnologia/máquina substituir o professor ele disse: "Se existe um professor que
pode ser substituído por uma máquina, é porque Esse realmente deveria 
ser."Sugata Mitra também afirmou em relação às redes sociais como o Facebook que
elas jamais seriam usadas totalmente para a educação, mas que poderiam ser 
usadas para provocação. E que aí, sim, poderiam ser interessantes como parceiras
da educação.Outro ponto que o pesquisador citou e que vale a pena refletir é 
que, para estimular a criança, é importante não apenas o computador e a 
internet, mas perguntas instigantes, que gerem curiosidade. E citou algumas 
perguntas que geraram experiências que ele fez no mundo inteiro e fizeram com 
que crianças aprendessem a pesquisar.Para mais informações sobre a Campus 
Party/EducaParty:http://educarede.org.br/global/educaparty-brasilFoto: 
EducaParty/RicardoLisboa

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
surdos-sentem-musica-e-aprendem-ser-djs.html
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Surdos sentem a música e aprendem a ser djs

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://scienceblogs.com.br/
Bacana!!
Surdos sentem a música e aprendem a ser djs: Uma das coisas que aprendi com B. 
F. Skinner foi que não existe talento inato - tudo que fazemos são 
comportamentos e, como tal, podem ser treinados. Podemos achar que Ronaldinho 
Gaúcho nasceu com o talento para jogar futebol mas com certeza ele só apresenta 
este talento de hoje porque em sua história de vida ele deve ter tido muito mais
experiências com futebol do que eu, e por isso joga bem melhor do que eu.

[VÍDEO]
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Tecnologia em sala de aula
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http://www.blogeducacao.org.br/
Tecnologia em sala de aula
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<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 7 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Texto para Semana de Acolhida

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Vejam o texto e as diretrizes para Educação Infantil.
Texto para Semana de Acolhida: O link colocado no Tema 3 - 06/02: Cuidar de si e
cuidar do outro - O que podem as crianças? está dando erro. O texto pode ser 
visualizado através do link abaixo:"Ações pedagógicas com crianças de 0 a 3 
anos" Daniela Guimarães
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Tirando dúvidas Sobre Educopédia e Rioeduca
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http://educopedia2010.blogspot.com/
Tirando dúvidas Sobre Educopédia e Rioeduca: Professores,Acessem o link 
http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=1008[FOTO]
Fonte: Rioeduca
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Transtorno bipolar na criança e no adolescente

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://educaja.com.br/
Transtorno bipolar na criança e no adolescente: O desenvolvimento da criança e 
do adolescente normalmente vem acompanhado de vários tipos de comportamento. 
Muitas vezes a falta de limites faz com que tanto a criança quanto o adolescente
apresente comportamentos que, analisados isoladamente, indiquem a presença de 
alguma Continue reading 
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Twitter tem 500 milhões de usuários, afirma site

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Twitter tem 500 milhões de usuários, afirma site: O Twitter bateu anteontem a 
marca de 500 milhões de usuários  registrados, segundo o Twopcharts, site 
especializado em análise de  dados do microblog. O Twitter não confirmou 
oficialmente a informação.  No site oficial do serviço há apenas dois dados: 100
milhões de usuários  ativos e 250 milhões de tuítes enviados por dia. De acordo 
com o  Twopcharts, são registrados em média 13 novos perfis por segundo.
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ÚLTIMO BOLETIM - DENGUE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]
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Notificações Prediais - por AP
[FOTO]
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UM MARAVILHOSO CARNAVAL PRA TODOS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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UnB fará treinamento sobre alimentação escolar para 200 municípios
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http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Idéia bem interessante.
UnB fará treinamento sobre alimentação escolar para 200 municípios: A partir de 
abril, representantes de escolas de 200 municípios brasileiros (veja lista) 
participarão do projeto Educando com a Horta Escolar e com a Gastronomia,  fruto
de parceria entre o Centro de Excelência em Turismo (CET) da UnB e  o Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Cinco  representantes de cada 
município terão 80 horas de aulas presenciais em  polos localizados em cidades 
estratégicas com enfoque em educação,  nutrição, horta e gastronomia, além de 
debates e discussões no ambiente  virtual. Como contrapartida, os participantes 
deverão oferecer cursos no  município de origem para diretores de escolas, 
coordenadores  pedagógicos, merendeiras e professores.
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Veja quais as Unidades de Saúde do Município do RJ que emitem o Certificado 
Internacional de Vacinação e Profilaxia (CIVP) da Febre Amarela

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://cievsrio.wordpress.com/
Veja quais as Unidades de Saúde do Município do RJ que emitem o Certificado 
Internacional de Vacinação e Profilaxia (CIVP) da Febre Amarela: 
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Vença seus obstáculos #educação

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://blogdati.com/
Vença seus obstáculos #educação: Obstáculos são coisas que vemos quando tiramos 
os olhos de nossos objetivos
[FOTO]
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Vídeos da EducaParty
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://programajornaleeducacao.blogspot.com/
Vídeos da EducaParty: [FOTO]
Confira alguns dos vídeos das palestras da Educaparty - Campus Party, que 
aconteceu entre os dias 7 e 10 de fevereiro no Anhembi, em São Paulo. Basta 
acessar: http://t.co/f5XyifwP
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VISITEM! MUITO BOM!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://anaaliceflopes.blogspot.com/
VISITEM! MUITO BOM!: http://www.escolagames.com.br/jogos/euSeiContar/
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Você sabe como anda a Educação no seu município?
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http://www.euvocetodospelaeducacao.org.br/?p=2070
Você sabe como anda a Educação no seu município?
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volta às aulas com mochilas  Mais de 500 mil estudantes da rede municipal vão 
receber também uniforme e material escolar
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http://adaoblogado.blogspot.com/
volta às aulas com mochilas  Mais de 500 mil estudantes da rede municipal vão 
receber também uniforme e material escolar: Mais de 500 mil estudantes da rede 
municipal vão receber também uniforme e material escolarPORMARIA LUISA 
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BARROSRio- A Prefeitura do Rio vai distribuir a partir de hoje mochilas e kits 
de material escolar na volta às aulas para 538 mil alunos do Ensino Fundamental,
incluindo turmas do EJA (Ensino de Jovens e Adultos) e da Educação Infantil. A 
novidade deve incentivar os estudantes a encerrar as férias uma semana antes do 
Carnaval. As famílias não precisarão ter gastos com uniforme. Cada estudante 
receberá ao menos três camisas e duas bermudas.Nas Escolas do Amanhã, Ginásios 
Experimentais e Ginásio Experimental Olímpico, os alunos ganharão cinco camisas 
de uniforme, duas bermudas, cinco pares de meia, um par de tênis e um agasalho 
(jaqueta e calça comprida). De acordo com a Secretaria Municipal de Educação 
(SME), a distribuição do material didático será feita nas próprias escolas ao 
longo das próximas semanas.No município, o início do ano letivo será aberto às 
9h pelo prefeito Eduardo Paes e pela secretária de Educação, Cláudia Costin, na 
Escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo. A sala onde o atirador 
Wellington de Oliveira disparou contra alunos em abril do ano passadoteve as 
paredes demolidas e virou área de passagem para um novo prédio de quatro 
andares, com sala de informática, biblioteca, laboratório de ciências, auditório
para 100 pessoas e outros.A Rocinha também ganhou novidades para o ano letivo: o
19º Ginásio Experimental da cidade, que atenderá 210 alunos do 7 ao 9 anos, no 
prédio da Escola Municipal André Urani. Os estudantes terão biblioteca, 
laboratório, refeitório, elevador panorâmico, pátio coberto e quadra esportiva 
com vestiários.Mais tempo em sala de aulaA partir deste ano, estudantes de 114 
unidades, sendo 58 Cieps, vão passar mais tempo estudando. A SME ampliou nessas 
escolas o horário para turno único de 7h. A meta é que até 2020 todas as escolas
funcionem em período integral. O município terá no total 18 Ginásios 
Experimentais e um Ginásio Experimental Olímpico, em Santa Teresa, onde os 
alunos poderão contar com apoio de tutores para desenvolver projetos de vida. 
Nas demais unidades, disciplinas de Inglês e Artes serão oferecidas desde o 1º 
ano.O que cada turma vai levarJovens e adultos: 4 cadernos com 200 folhas; 1 
caderno de cartografia com 96 folhas; 1 régua; 4 lápis; 4 canetas azuis; 1 
apontador com depósito; 2 borrachas e 1 tubo de cola.Formação até o 5º ano: 3 
cadernos do tipo brochura; 1 caderno de cartografia; 1 régua plástica; 1 caixa 
de lápis colorido com 12 cores; 3 lápis; 2 canetas azuis; 1 apontador com 
depósito; 1 tubo de cola; e 2 borrachas.Alunos do 6 ao 9 anos: 3 cadernos 
universitários; 1 caderno de cartografia; 1 régua plástica; 1 caixa de lápis 
colorido com 12 cores; 1 tesoura sem ponta; 3 lápis; 2 canetas azuis; 1 
apontador com depósito; 1 tubo de cola; e 2 borrachas brancas.Educação Infantil:
1 caderno de desenho; 3 lápis; 1 tesoura; 1 apontador; 1 pasta plástica; 1 tubo 
de cola; 1 caixa de lápis de cor; 1 caixa de giz de cera; e 2 borrachas.
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Voluntários incentivam família a se aproximar da escola em diversos Estados

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Esta idéia d eMobilizadores Sociais é bem interessante.
http://www.blogeducacao.org.br/
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Voluntários incentivam família a se aproximar da escola em diversos Estados
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Zé Gotinha é o novo Embaixador da Saúde
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http://www.blog.saude.gov.br/
Zé Gotinha é o novo Embaixador da Saúde: Além de conscientizar os pais e as 
crianças sobre a importância da vacinação contra a poliomielite, o Zé Gotinha 
agora vaialertar a todos sobre a importância da prevenção de várias outras 
doenças. Ele é o novo Embaixador da Saúde eestará atento aos cuidados que a 
população deve tomar.
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10ª CAMINHADA CONTRA A DENGUE - RESULTADO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://cvasrio.blogspot.com/
10ª CAMINHADA CONTRA A DENGUE - RESULTADO: A Secretaria Municipal de Saúde e 
Defesa Civil (SMSDC) realizou na manhã desta sexta-feira, dia 2, a 10ª Caminhada
contra a Dengue pela Cidade do Rio. O evento reuniu 209.971 pessoas em toda a 
cidade, entre profissionais de saúde, voluntários e escolares. Durante a 
caminhada, além das atividades educativas para a população, foram eliminados 
6.814 focos do mosquito Aedes aegypti e identificados 9.010 possíveis 
criadouros. Os participantes partiram de 212 unidades de saúde e percorreram 
trajetos em toda a cidade.Mais de 102 mil pessoas participaram da última edição 
da caminhada, que faz parte do Movimento Carioca por uma Cidade mais Saudável, 
realizada em fevereiro. As atividades iniciadas em abril/2011 ocorrem 
mensalmente - na primeira sexta-feira de cada mês - e tem como objetivo 
incentivar os moradores a cuidar da sua rua e o entorno de sua residência, a fim
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de evitar a proliferação do transmissor da dengue.
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10ª CAMINHADA CONTRA A DENGUE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cms-morrouniao.blogspot.com/

10ª CAMINHADA CONTRA A DENGUE: 

A CAMINHADA CONTRA A DENGUE NO DIA 02\03\12.
OCORREU NA COMUNIDADE COM A COLABORAÇÃO DA COMUNIDADE, TIVEMOS A PARTICIPAÇÃO
DO NOSSO GERENTE RICARDO FREIRE E IDENTIFICAMOS VÁRIOS FOCOS DE DENGUE QUE FORAM
NOTIFICADOS
PARA QUE SEJAM TOMADAS AS MEDIDAS DE COMBATE A DENGUE.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]
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14º Salão FNLIJ do Livro para crianças e jovens

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://adaoblogado.blogspot.com/
14º Salão FNLIJ do Livro para crianças e jovens: 

Prezados,
Segue abaixo programação do 14º Seminário FNLIJ.
14º Salão FNLIJ do Livro para crianças e jovensO 14º Salão FNLIJ do Livro para 
crianças e Jovens este ano ocorrerá no mês de abril, de 18 a 29, no mesmo local:
Centro de Convenções SulAmérica. O evento, patrocinado pela Petrobras, por meio 
da Lei de Incentivo à Cultura (SEC-RJ) e com o apoio da Prefeitura do Rio, por 
meio da Secretaria Municipal de Educação, promove o 14º Seminário de Literatura 
Infantil e Juvenil, encontros com escritores, lançamentos de novos títulos, 
performance de ilustradores e palestras com autores e especialistas. O Salão 
FNLIJ conta com 4 bibliotecas, específicas para cada público, além do o Espaço 
de Leitura e do Espaço do ilustrador.O país homenageado desta edição é o México.
Receberemos escritores, ilustradores e especialistas, que traçarão um panorama 
da literatura infantil e juvenil mexicana.O primeiro dia, 18 de abril, é 
dedicado à visita, pré-agendada e gratuita, dos professores, que participarão de
uma palestra com um especialista na obra de Monteiro Lobato e terão oportunidade
de conhecer os lançamentos das 72 editoras presentes no evento.As escolas 
públicas e privadas poderão agendar a visita de seus alunos e professores ao 14º
salão FNLIJ do Livro.Como nas edições anteriores, toda criança e jovem que 
visitar o Salão FNLIJ receberá um livro de presente na saída.14º SEMINÁRIO FNLIJ
BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIRÓSDias: 24, 25 E 26 DE ABRIL DE 2012Atividade paralela
ao 14º Salão FNLIJ do Livro para Crianças e Jovens 24 DE ABRIL, TERÇA-FEIRA, O 
MÉXICO, PAÍS HOMENAGEADO. ESCRITORES, ILUSTRADORES E ESPECIALISTAS APRESENTAM A 
SITUAÇAO DA LITERATURA INFANTIL E JUVENIL EM SEU PAÍS.25 DE ABRIL, 
QUARTA-FEIRA,A LITERATURA CRIADA POR INDIGENAS. LITERATURA INDÍGENA E MEIO 
AMBIENTE: RUMO A RIO + 20.
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TEMA E PROGRAMAÇAO ORGANIZADOS PELO INBRAPI.26 DE ABRIL, QUARTA-FEIRA,A 
LITERATURA E OS JOVENS. REFLETIR SOBREOS CAMINHOS DA FICÇAO ESCRITA PARA JOVENS 
PARA ASSIM COLABORAR COM A ATUAÇAO PROMOTORA DA LITERATURA VOLTADA PARA 
JUVENTUDE NAS ESCOLAS.INSCRIÇÕES: Por e-mail:seminário@fnlij.org.brou pelo 
telefone:21- 22629130Valores: Os três dias, com pagamento antecipado (até 17/4):
R$ 80,00Os três dias no local: R$ 100,00Dias avulso antecipado: R$ 30,00Dias 
avulso pagos no local: R$ 40,00
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2 MILHÕES DE CARIOCAS COM SAÚDE DA FAMÍLIA
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http://cvasrio.blogspot.com/

2 MILHÕES DE CARIOCAS COM SAÚDE DA FAMÍLIA: 
[FOTO]

A Prefeitura do Rio realizará na próxima quarta-feira (21/03) às 10ho evento "2 
Milhões de Cariocas com Saúde da Família". Neste ato, será inaugurada a Clínica 
da Família Joãozinho Trinta, em Parada de Lucas*. Além da presença do Prefeito 
Eduardo Paes,oevento contará, também com a presença da Presidenta da República 
Dilma Rousseff e do Governador Sérgio Cabral.
*Rua Anamã, s/nº - Parada de Lucas (em frente a Escola Municipal Cardeal 
Câmara).

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
21-de-marco-dia-internacional-da.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 21 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

21 DE MARÇO - DIA INTERNACIONAL DA SÍNDROME DE DOWN

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Hoje é o Dia Internacional da Síndrome de Down, o dia 21 de março foi escolhido 
pela associação "Down Syndrome 
International" para ser o Dia Internacional da Síndrome de Down em 
referência ao erro genético que a provoca. Todo mundo tem 23 pares de 
cromossomos. Quem tem Down tem três cromossomos no par de número 21 (daí
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 a data 21/03).
O dia 21 de março é uma data importante: é comemorado o Dia Internacional da 
Síndrome de Down. Será que você tem algum amigo com Síndrome de Down? Já parou 
para pensar no que é isso?

A Síndrome de Down é um acontecimento genético natural e universal. Isso quer 
dizer que a síndrome não é resultado da ação ou do descuido de mães ou pais, 
como muitos pensam. E nem é uma doença. Ela é causada por um erro na divisão das
células durante a formação do bebê (ainda feto). Só para você ter uma idéia, de 
cada 700 bebês que nascem, UM tem Síndrome de Down. Por isso, qualquer mulher, 
independente da raça ou classe social pode ter um bebê Down. Até hoje, a ciência
ainda não descobriu os motivos que provocam essa alteração genética, portanto 
não há como evitar.

Genética 

Você já deve ter ouvido falar que todas as características de uma pessoa - a cor
da pele, dos olhos, o tipo e cor dos cabelos, a altura e tudo mais - são 
herdados (transmitidas) dos pais, certo? Como? Por meio dos genes. São os genes,
presentes nos cromossomos, que carregam tudo o que somos. Cromossomos são 
pedacinhos do núcleo das células que contém as características que cada um de 
nós herda do pai e da mãe.

Mas mesmo sabendo que existem semelhanças entre as pessoas com Down, não há 
exames que determinem, no nascimento, como a pessoa (criança, depois adolescente
e adulto) vai evoluir durante a sua vida. Mas hoje, com as descobertas da 
medicina, sabe-se que para a criança down desenvolver todo seu potencial é 
importante que, desde cedo, seja amada e estimulada pelos pais, irmãos e 
profissionais habilitados.

A alteração genética das crianças com Down faz com que todas elas sejam muito 
parecidas e tenham as seguintes características:

1 - hipotonia (flacidez muscular, o bebê é mais molinho); 
2 - comprometimento intelectual (a pessoa aprende mais devagar); 
3 - aparência física (uma das características físicas são os olhinhos puxados).

Aceitar as diferenças

Atualmente, a Síndrome de Down é mais conhecida, o que permite mais qualidade de
vida, melhores chances e desenvolvimento para os portadores. Mas, infelizmente, 
esse avanço ainda não foi suficiente para acabar com um dos principais 
obstáculos que as pessoas com Down enfrentam: o preconceito.

O fim da exclusão

Já houve várias novelas e filmes que mostraram que os portadores da síndrome 
podem ter uma vida normal, embora necessitem de cuidados. Há alguns anos, a 
novela "Páginas da Vida" mostrou a menina Clara, uma criança com Síndrome de 
Down. Até alguns anos atrás, poucos sabiam que quem possui a síndrome é capaz de
trabalhar e até de atuar como fez a atriz mirim Joana Mocarzel, que representou 
a Clara.
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Sabia que existem ações para diminuir a exclusão social da pessoa com Down? 
Confira quais são:
- a transmissão das informações corretas sobre o que é a síndrome; 
- o convívio social; 
- a garantia de espaço para participar de programas voltados ao lazer, à 
recreação, ao turismo e à cultura; 
- capacitação de profissionais de Recursos Humanos para avaliar adequadamente 
pessoas com Síndrome de Down, entre outras. 

Fonte: Instituto Meta Social

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
6-cre-rio20-ciep-zumbi-marcando.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 23 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

6ª CRE -Rio+20: CIEP Zumbi marcando presença

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://ciepzumbidospalmares.blogspot.com/
6ª CRE -Rio+20: CIEP Zumbi marcando presença: 

Nós, professores e alunos do CIEP Zumbi dos Palmares já estamos em clima de 
"Rio+20". Durante a última quinzena, desenvolvemos vários trabalhos sobre 
preservação das águas enfocando a situação do Rio Acari, um rio extremamente 
poluído que fica localizado em frente ao CIEP. A professora Sílvia, por exemplo,
orientou seus alunos na confecção de aquários artificiais após abordar o tema 
com muitas conversas e historinhas. As professoras Roselene e Cleodéa fizeram 
diversas atividades, dentre elas a exibição do desenho animado "As Aventuras de 
Sammy e a Passagem Secreta", que conta a história de uma tartaruga e seus 
amiguinhos, animais aquáticos, sofrendo as consequências da poluição das águas. 
A professora Márcia, de sala de leitura, orientou os alunos da turma 1202 na 
elaboração de um texto coletivo, "Aline e o Rio Sujo", onde as crianças criaram 
a história de uma menina que vivia muito triste por morar ao lado de um rio 
poluído. A professora Luciana, também de sala de leitura, fez diversas 
atividades com as turminhas de EI. Foram feitos tantos trabalhos lindos... 
Levamos o trabalho da turma de projeto, da professora Tarcísia e um lindo cartaz
confeccionado pelas turmas de EI, orientadas pelas suas respectivas professoras 
para nos representar no evento promovido pela 6ªCRE no dia 21 de março, no PET 
Antenor Nascentes.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
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6ª CRE_DESAFIOS - SAÚDE DO ESCOLAR: "CIDADE MARAVILHOSA"

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

: http://cmzuzuangel.blogspot.com/  "CIDADE MARAVILHOSA" : MUNICÍPIO DO  DO RIO 
DE JANEIRO "CIDADE MARAVILHOSA"  A cidade do Rio de Janeiro  e...

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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7 milhões de crianças vão fazer prova para testar alfabetização

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/index.html

7 milhões de crianças vão fazer prova para testar alfabetização: 

Agência Brasil

Prova com alunos de 8 anos será um dos principais instrumentos do futuro 
programa Alfabetização na Idade Certa do MEC
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Cerca de 7 milhões de crianças de 8 anos, segundo estimativa do Ministério da 
Educação (MEC), devem participar no ano que vem da nova versão da Provinha 
Brasil - que irá avaliar o nível de alfabetização dos estudantes nessa faixa 
etária. O exame era aplicado a alunos do 2 ano do ensino fundamental e servia 
como diagnóstico interno para o professor conhecer o nível de aprendizagem de 
seus alunos, sem divulgação dos resultados. Mas, nesta semana, o ministro da 
Educação, Aloizio Mercadante, anunciou que o exame será reformulado para que se 
tenha um panorama da alfabetização no país.

A prova será um dos principais instrumentos do futuro programa Alfabetização na 
Idade Certa, que o MEC pretende lançar. Até este ano, a primeira avaliação pra 
valer que os alunos do ensino fundamental participavam era a Prova Brasil, 
aplicada no 5 ano, cujos resultados compõem o Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb), indicador que determina a qualidade de ensino oferecido 
pelas escolas e pela rede de ensino do país.

Para a diretora executiva do Movimento Todos pela Educação, Priscila Cruz, é 
importante avaliar as crianças mais cedo para que possíveis problemas sejam 
detectados precocemente. Apoiamos a iniciativa porque para fazer um programa que
objetiva alfabetizar as crianças na idade certa é necessário um bom diagnóstico.
Para a criança aprender na série seguinte ela tem que estar completamente 
alfabetizada até o final do 2 ano, defende Priscila.

No ano passado, o Todos pela Educação aplicou um exame amostral para aferir a 
alfabetização de alunos da mesma faixa etária. Os resultados da Prova ABC 
apontaram que mais de 40% dos alunos que concluíram o 3 ano do ensino 
fundamental não tinham a capacidade de leitura esperada para essa etapa.

Para a União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação (Undime), a mudança 
no perfil da Provinha Brasil pode ter bons resultados nas redes de ensino, a 
depender da forma como for organizada. A entidade defende que a prova seja 
aplicada somente aos alunos do 3 ano e não para os do 2º ano, como era feito até
o ano passado. Isso porque no 2 ano a criança teria ainda 7 anos e estaria no 
meio do processo de alfabetização. O MEC ainda não definiu a amostra, mas o mais
provável é que participem da Provinha alunos do 2 e do 3 ano que tenham 8 anos 
de idade.

Quando a avaliação é bem utilizada serve para planejar a ação das secretarias e 
estimula os professores para que busquem novas estratégias, acredita Cleuza 
Repulho, presidente da Undime.

O principal indicador educacional do país atualmente, o Ideb, permite atribuir 
uma nota a cada escola, rede de ensino e estado, além de uma média nacional. O 
MEC ainda não informou se os resultados da Provinha Brasil chegarão a esse nível
de detalhamento - não se sabe, por exemplo, se cada escola terá sua taxa de 
alfabetização individual.
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Priscilla Cruz, do Todos pela Educação, defende que os dados sejam mais abertos 
para que o governo possa pensar em políticas personalizadas para as diferentes 
realidades.

Isso fará com que o governo possa ter políticas de apoio de acordo com as 
diferentes situações e não um pacotão pronto, já que a desigualdade educacional 
é muito acentuada no país. É preciso atuar de forma mais cirúrgica, afinal não 
temos um 'aluno médio' ou um 'município médio', compara.

--------------------------------------------------------------------------------
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8-dicas-para-estimular-seu-filho.html
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sexta-feira, 9 de março de 2012
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8 dicas para estimular seu filho a escrever

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem 
8 dicas para estimular seu filho a escrever: Como criar um ambiente favorável 
para despertar e ajudar seu filho a manter o gosto pela escrita

--------------------------------------------------------------------------------
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8ª Olimpíada Brasileira  de Matemática das Escolas Públicas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://creged06.blogspot.com/
8ª Olimpíada Brasileira  de Matemática das Escolas Públicas: 
[FOTO]

As inscrições para a 8ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas 
- OBMEP 2012 - estarão abertas até 6ª feira, 30 de março, na 
páginahttp://www.obmep.org.br/.

Incentive a participação de sua escola. Encorajamos a inscrição de todos os 
alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

Acreditamos que será uma ótima experiência para todos!

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
acao-de-saude-equipe-3-do-psf-flavio-do.html
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AÇÃO DE SAÚDE EQUIPE 3 DO PSF FLÁVIO DO COUTO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://smsdc-cms-flaviocouto.blogspot.com/
Pessoal do bem!!!

AÇÃO DE SAÚDE EQUIPE 3 DO PSF FLÁVIO DO COUTO: 
FOI REALIZADO, HOJE ÀS 9hs DA MANHÃ UMA AÇÃO DE SAÚDE NA IGREJA EVANGÉLICA 
MINISTÉRIO RHEMA NA RUA SÁBADO VIDIELO, SOBRE HIPERTENSÃO ARTERIAL, DIABETES 
MELLITUS E SAÚDE BUCAL.
[FOTO]

EQUIPE 3: ENFERMEIRA CAMILA, DENTISTA MARIÂNGELA, ACS LILIANE, ASB VIVIANE E ACS
ALESSANDRO[FOTO]
A ENFERMEIRA CAMILA FALOU SOBRE, HIPERTENSÃO E DIABETES.[FOTO]

COM AFERIÇÃO DE PRESSÃO E MEDIÇÃO DA GLICOSE PARA DIABÉTICOS [FOTO]

[FOTO]

NA SAÚDE BUCAL A DENTISTA MARIÂNGELA FALOU SOBRE OS RISCOS DA FALTA DE CUIDADO 
COM A HIGIENE BUCAL, DEU EXPLICAÇÕES SOBRE ESCOVAÇÃO E CUIDADOS COM A ESCOVA 
DENTAL.[FOTO]
FALOU SOBRE A IMPORTÂNCIA DA HIGIENE BUCAL DO BEBÊ[FOTO]
A ASB VIVIANE DISTRIBUIU KITS E INFORMATIVOS DE HIGIENE BUCAL.[FOTO]

E CLARO MUITA SIMPATIA!!![FOTO]

[FOTO]

FOI UM ÓTIMO DIA, NOSSOS AGRADECIMENTOS À PASTORA LUCI HELENA.ATÉ A PRÓXIMA !!!

--------------------------------------------------------------------------------
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Ação na Escola Municipal Alziro Zarur

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cfepitaciosoaresreis.blogspot.com/
Ação na Escola Municipal Alziro Zarur: No último dia 07 de março a equipe de 
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saúde bucal esteve na Escola Municipal Alziro Zarur e fez uma ação educativa em 
forma de teatro para falar da importância dos cuidados com os dentes para as 
crianças das turmasEI-10, EI-12, EI-20 e 1201.

[FOTO]

[FOTO]

Foram atendidas 59 crianças, totalizando 38 altas.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Todos unidos contra as cáries!!!![FOTO]
[FOTO]

Estiveram presentes na atividade a equipe de Saúde Bucal composta por CD-Alice 
Urano, THD-Maria José e ASB- Selma e os ACs da equipe Village Maria da Graça, 
Regina e Erica

--------------------------------------------------------------------------------
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Ação Social

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cfepitaciosoaresreis.blogspot.com/
Ação Social: 
A Clínica da Família Epitácio Soares Reis, participou da ação social do Hospital
Carmela Dutrano sábado, dia 03 de março de 2012.

[FOTO]

Estiveram presentes na atividade a enfermeira Aline Goulart, a cirurgiã-dentista
Alice Urano, as técnicas de enfermagem Vandna Deschamps, Amanda Pinheiro, 
Priscila Sabido e Janete Assis.
[FOTO]

Foram desenvolvidas atividades educativas, avaliação antropométrica, aferição da
pressão arterial, distribuição de preservativos e kits odontológicos.
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Os temas abordados com os transeuntes foram: dengue, dst, câncer de mama e colo 
do útero, tuberculose , hanseníase e saúde bucal.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

A Comunidade atendida recebeu super bem os profissionais que participaram da 
ação![FOTO]

Nosso muito obrigado!!!

--------------------------------------------------------------------------------
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acinação contra gripe sazonal começa em 5 de maio

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.estadao.com.br/
Vacinação contra gripe sazonal começa em 5 de maio: A campanha nacional de 
vacinação contra a gripe sazonal ou gripe comum será feita entre os dias 5 e 25 
de maio. A vacina utiliza as três cepas de vírus que mais circularam no país no 
ano anterior e, de acordo com o Ministério da Saúde, vai imunizar também contra 
a influenza A(H1N1) - gripe suína.

--------------------------------------------------------------------------------
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

Acredite  na Educação!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://gatinhosunidos.blogspot.com/Acredite  na Educação!: 
[FOTO]

Nós da Creche Municipal Sonia Maria acreditamos que só através da EDUCAÇÃO que a
sociedade pode mudar o cenário atual.

Acreditamos na Educação, principalmente nos valores trabalhados na primeira 
infância.Investir nos pequenos cidadãos é certo e seguro.

Portanto, nossa linha de pensamento vem de encontro com a de PAULO FREIRE que 
"Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua 
própria produção ou construção."

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
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AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 10 a 16 de março
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http://elosdasaude.wordpress.com/
AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 10 a 16 de março: 
[FOTO]
Prevenção das violências
O médico norte-americano Robert Gore é o convidado da próxima edição do centro 
de estudos do Núcleo de Promoção da Solidariedade e Prevenção das Violências do 
Município do Rio de Janeiro, que acontece nesta quinta-feira, dia 15, de 14h às 
17h, no Centro de Artes Calouste Gulbenkian (Rua Benedito Hipólito, 125, Praça 
Onze). Gore, que é diretor executivo da Iniciativa Kings Contra a Violência 
(KAVI, na sigla em inglês), apresentará a palestra Prevenção da Violência: A 
experiência de trabalho com jovens do Brooklyn, Nova York. O evento é aberto aos
interessados e haverá tradução.

Especialização em Saúde Pública
Estão abertas até sexta-feira, 16 de março, as inscrições para o Curso de 
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Especialização em Saúde Pública, oferecido pela Ensp/Fiocruz em parceria com a 
Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro (SMSDC-RJ). 
Oferecido sob demanda da Secretaria, o curso é desenvolvido no âmbito do projeto
Teias - Escola Manguinhos, com o objetivo de capacitar gestores e profissionais 
de saúde que atuem na Rede de Atenção Primária do Município do Rio de Janeiro, 
nas áreas de promoção, vigilância e assistência básica à saúde. São 35 vagas e 
os candidatos devem se inscrever na Plataforma Siga Lato Sensu da Fiocruz.
Rede Unida
Foi prorrogado até 11 de março, domingo, o prazo para submissão de trabalhos 
para o 10º Congresso Internacional da Rede Unida. As propostas podem ser 
inscritas na Mostra Nacional de Experiências Exitosas em Atenção Básica / Saúde 
da Família, na Mostra Nacional de Experiências VER-SUS BRASIL, na I Mostra de 
Experiências Exitosas em Vigilância em Saúde da Cidade do Rio de Janeiro e no 
Seminário Internacional de Rotas Críticas IV. Participe!

--------------------------------------------------------------------------------
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AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 10 a 16 de março
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http://elosdasaude.wordpress.com/

AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 10 a 16 de março: 
[FOTO]
Prevenção das violências
Os médicos Jonel Daphnis e Emily Nichols sãoos convidado sda próxima edição do 
centro de estudos do Núcleo de Promoção da Solidariedade e Prevenção das 
Violências do Município do Rio de Janeiro, que acontece nesta quinta-feira, dia 
15, de 14h às 17h, no Centro de Artes Calouste Gulbenkian (Rua Benedito 
Hipólito, 125, Praça Onze). O encontro será oportunidade para apresentação da 
palestra Prevenção da Violência: A experiência de trabalho com jovens do 
Brooklyn, Nova York. O evento é aberto aos interessados e haverá tradução.

Especialização em Saúde Pública
Estão abertas até sexta-feira, 16 de março, as inscrições para o Curso de 
Especialização em Saúde Pública, oferecido pela Ensp/Fiocruz em parceria com a 
Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro (SMSDC-RJ). 
Oferecido sob demanda da Secretaria, o curso é desenvolvido no âmbito do projeto
Teias - Escola Manguinhos, com o objetivo de capacitar gestores e profissionais 
de saúde que atuem na Rede de Atenção Primária do Município do Rio de Janeiro, 
nas áreas de promoção, vigilância e assistência básica à saúde. São 35 vagas e 
os candidatos devem se inscrever na Plataforma Siga Lato Sensu da Fiocruz.
Rede Unida
Foi prorrogado até 11 de março, domingo, o prazo para submissão de trabalhos 
para o 10º Congresso Internacional da Rede Unida. As propostas podem ser 
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inscritas na Mostra Nacional de Experiências Exitosas em Atenção Básica / Saúde 
da Família, na Mostra Nacional de Experiências VER-SUS BRASIL, na I Mostra de 
Experiências Exitosas em Vigilância em Saúde da Cidade do Rio de Janeiro e no 
Seminário Internacional de Rotas Críticas IV. Participe!

--------------------------------------------------------------------------------
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AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 17 a 23 de março
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http://elosdasaude.wordpress.com/

AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 17 a 23 de março: 
[FOTO]
1ª Mostra Literária Periférica
O Rio de Janeiro recebe neste sábado, dia 17, a 1ª Mostra Literária Periférica, 
na Lapa. A iniciativa resgata textos escritos por moradores da periferia 
brasileira, que contam o cotidiano das favelas, a perspectiva de seus moradores 
quanto à sociedade e seus espaços limítrofes, a exclusão social e demonstra 
formas de resistências para o publico em geral como forma de conscientização 
político-social. A programação inclui o lançamento dos livros Acorda Hip Hop, do
DJ TR-RJ, Pelas Periferias do Brasil  Poetas do Sarau Urbano, de Oliveira, de 
São Paulo, e Da Favela para as Favelas, do Repper Fiell, do Rio de Janeiro, e 
intervenções de DJ Tamy e da grafiteira Una. O encontro acontece na Livraria 
Kitabu (Rua Joaquim Silva, 17).
[FOTO]
Onda Limpa no Recreio dos Bandeirantes
O programa Onda Limpa da Comlurb chega ao Recreio dos Bandeirantes neste sábado,
17 de março. A campanha educativa tem início às 10h, no Terreirão, próximo ao 
Canal das Taxas, vai convocar moradores e visitantes da comunidade a depositar o
lixo para a coleta e entulho. A ação começou sexta-feira da semana passada, com 
operação de limpeza no canal. A equipe vai percorrer a Rua da Chegada e as 
avenidas Gilka Machado e Guiomar Novais, levando mensagens de alerta aos 
moradores por meio de diálogos, músicas e brincadeiras.
[FOTO]
Redes de atenção em debate
A organização de redes de atenção em sistemas de saúde pública é tema de debate 
durante o Seminário Internacional Integração Assistencial em Redes de Atenção à 
Saúde, que acontece nesta segunda e terça-feira, dias 19 e 20 de março, na 
Ensp/Fiocruz. O evento apresentará a experiência do Sistema Nacional de Saúde 
Espanhole da Comunidade Autônoma da Catalunha na área, de forma a construir 
referências para o caso brasileiro. A programação inclui palestras e 
mesas-redondas sobre o papel da autoridade sanitária; regionalização e 
descentralização; instrumentos de planejamento; a utilização de contratos e as 
diferentes estratégias e instrumentos de integração entre provedores; o modelo 
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de atenção, os perfis e as funções dos níveis assistenciais e a articulação 
entre eles. As inscrições devem ser feitas pelo endereço eletrônico: 
redesras@ensp.fiocruz.brou no primeiro dia do evento.
[FOTO]
Especialização técnica em Saúde Mental
A Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV/Fiocruz) recebe até 
terça-feira, 20 de março, inscrições para o Curso de Especialização Técnica de 
Nível Médio em Saúde Mental.O curso atende à demanda crescente do campo da saúde
mental de uma formação qualificada e crítica para seus trabalhadores, diante dos
desafios presentes no processo de implantação e consolidação da Reforma 
Psiquiátrica Brasileira.O objetivo é formar especialistas técnicos de nível 
médio em saúde mental capazes de compreender e refletir criticamente sobre as 
redes e instituições de saúde mental e atuarnas equipes de saúde junto ao 
paciente,à família e na comunidade.O curso tem carga horária total de 200 horas,
com aulas às quartas e sextas feiras,de 8h às 17h. Mais informações no site da 
EPSJV/Fiocruzou pelo telefone(21) 3865.9865.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
agenda-da-promocao-da-saude-24-30-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 23 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 24 a 30 de março

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://elosdasaude.wordpress.com/

AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 24 a 30 de março: 
DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A TUBERCULOSE
Este sábado, dia 24 de março, é Dia Mundial de Luta Contra a Tuberculose. Nesta 
sexta-feira, 23, um ato público realizado na Cinelândia, de 9h às 17h, chamará a
atenção para a necessidade de intensificar as ações de prevenção e controle da 
doença. Na segunda-feira, 26, o Ministério da Saúde promove em Brasília 
solenidade por ocasião da data. Durante o evento, o ministro Alexandre Padilha 
premiará os vencedores do concurso cultural Juntos pelo fim da tuberculose, 
promovido pelo Fundo Global Tuberculose - Brasil em parceria com o Programa 
Nacional de Controle da Tuberculose. Dia 30, sexta-feira,o RAP da Saúde promove 
ação de conscientização na Rocinha, na Via Ápia, de 16h às 21h. Os jovens e 
adolescentes promotores da saúde vão distribuir materiais informativos e tirar 
dúvidas da população. A programação também inclui apresentações de dança e 
teatro e a realização de um Cine Pipoca sobre o tema, na Clínica da Família 
Rinaldo De Lamare.
[FOTO]
CIRCUITO DAS ÁGUAS
Em alusão ao Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de março, o Circuito das 
Águas chega à Praia de Copacabana neste final de semana, dias 24 e 25 de março. 
A mobilização em torno da preservação dos recursos hídricos acontece em frente 
ao Posto 4, de 10h às 20h. A programação inclui o jogo Surfe Mecânico, 
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brincadeiras sobre a limpeza de rios, praias e o plantio de árvores e teste de 
conhecimento sobre o tema. Como prêmio, os competidores receberão relógios 
movidos à água.Confira a programação da Semana da Água.

PESQUISA NO ENSINO SUPERIOR NA SAÚDE
Foram prorrogadas até terça-feira, 27 de março, as inscrições para oCurso de 
Atualização em Pesquisa no Ensino Superior na Saúde, com Ênfase em Infectologia,
oferecido pelo Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas da Fundação Oswaldo 
Cruz (Ipec/Fiocruz). O curso será realizado de 03 de abril a 17 de maio, com 
aulas às terças e quintas, de 13h30 às 16h30, e encontros em horário 
integral.Acesse mais informações e orientações para inscrições.
[FOTO]
ESCUTA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
O livro Escuta de Crianças e de Adolescentes: reflexões, sentidos e práticas, 
organizado pela professora de psicologia jurídica Leila Maria Torraca de Brito, 
doInstituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM), será lançado nesta 
quarta-feira, dia 28 de março, às 18h, na Livraria República,na UERJ. A obra 
discute a necessidade de escutar ou não crianças e adolescentes em situações que
podem ser encaminhadas para a Justiça e aborda os procedimentos e práticas deste
processo.
PSICANÁLISE E CINEMA
O Fórum de Psicanálise e Cinema retoma suas atividades esta semana. As sessões 
acontecem sempre na última sexta-feira de cada mês, às 18h, seguidas de debates,
às 20h. Dia 30 de março, o filme exibido será o longametragem Em um mundo 
melhor, que aborda temas atuais e relevantes ligados à globalização e à 
educação, como bullying. Após a exibição, o debate será mediado pelos 
psicanalistas Neilton Silva e Waldemar Zusman e pela museólogaAna Lúcia de 
Castro. Os encontros acontecem na Unirio, na reitoria da universidade, na sala 
Vera Janacopolus. A entrada é franca. Mais informações:forumpsicinema@gmail.com
Assista ao trailer do filmeEm um mundo melhor (em inglês)

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
alerta-para-hantavirose-na-america.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 3 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Alerta para Hantavirose na América Latina

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://cievsrio.wordpress.com/
Vamos observar as orientações do Ministério da Saúde.
Alerta para Hantavirose na América Latina: 
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[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
alfabetizacao-cientifica.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 20 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Alfabetização científica.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://adaoblogado.blogspot.com/

Repassando a idéia bacana da Porfª Gwendolyn! 
Alfabetização científica.: 

A professora Gwendolyn com sua turma, utilizando os recursos do cineclube para 
fazer uma sessão de cinema com um desenho da Turma da Mônica sobre Ciências. 
Dica para usar recursos tecnológicos com uma turma inteira.
[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
alimentacao-saudavel-comer-fruta-e-bom.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 28 de março de 2012
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL - Comer fruta é bom demais!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://moniqueiroz.blogspot.com.br/

Muito legal a atividade desenvolvida e também gostosa.

Parabéns Profª Mônica!! 
Comer fruta é bom demais!: 
Se criança governasse o mundo...
"Fome? Não haveria. Comida? Seria sem fogo: Salada de grama, farofa de areia, 
bife de caco de telha e suco de mentirinha."
Depois deste banquete que as crianças gostam de preparar em suas brincadeiras, 
que tal uma bela sobremesa?As famílias colaboraram enviando as frutas para 
fazermos uma deliciosa salada.
As crianças tiveram a oportunidade dedegustar, sentir o cheiroeconhecer as 
diferentes características de cada fruta, e até ajudaram as professoras no 
preparo da salada.
[FOTO]
Turma EI-22
[FOTO]
Turma EI-22
[FOTO]
Turmas EI-31 e EI-34[FOTO]
Turmas EI-31 e EI-34

<COMENTÁRIOS>
Muito obrigada!
Todas as PEIs do EDI Ciep Sandino merecem os parabéns, pois planejamos 
coletivamente.
Bjs

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
alunos-faltosos.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 14 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ALUNOS FALTOSOS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Sr(ª) Diretor(a)

         Informamos que os alunos que, ainda, não compareceram às aulas 
este ano já devem estar sendo contactados, a fim de serem excluídos do 

Página 377



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
SCA.
         Se o Responsável informar que o aluno está frequentando
 outra Rede, ou que o mesmo não retornará, este dado e o nome da pessoa 
que deu a informação devem ficar registrados na escola e, o aluno 
excluído imediatamente.
         Caso o aluno esteja frequentando 
Unidade Escolar da nossa Rede, providenciar arquivo de exportação para a
 Unidade Escolar de destino.
         Ainda que a escola não consiga contato com a família do aluno, deve 
também manter o registro destas tentativas.
         O aluno que, sem justificativa, NÃO RETORNOU ATÉ 13/03, deverá ser 
excluído HOJE (14/03).

         Enviar por e-mail, fax, ou entregar pessoalmente o quadro 
"Relação de Turmas", após as exclusões, para a Ação Integradora até 
15/03.

         Lembramos que neste momento NÃO SEJAM 
MATRICULADOS ALUNOS NESTAS NOVAS VAGAS, sem o encaminhamento ou contato 
nosso por telefone ou e-mail até dia 18/03, pois ainda temos uma 
listagem de crianças, cujos Responsáveis já haviam nos procuraram 
anteriormente.

         Oriente aos responsáveis que estão 
procurando vaga para seus filhos que à partir de 2ªfeira, 19 de março, 
as vagas que não forem preenchidas após eliminação dos alunos que não 
estavam frequentado estarão disponíveis na própria UE para matrícula.

         Lembramos, mais uma vez, que as transferências internas entre 
Unidades Escolares próximas só poderão ser feitas em casos excepcionais,
 com autorização da Ação Integradora.

 Atenciosamente,
 Ação Integradora

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ambiente-alfabetizador.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 11 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Ambiente alfabetizador!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://adaoblogado.blogspot.com/
Ambiente alfabetizador!: A turma 1302 da professora Heloísa foi recebida em 2012
com uma salinha decorada com todo carinho pela professora. As crianças adoraram.
É importante ter um ambiente assim para aprendizagem.
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ambulancias-do-cegonha-carioca-passam.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 30 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Ambulâncias do Cegonha Carioca passam a atender em mais 34 bairros da cidade

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
FONTE: SMSDC
29/03/2012

O Programa Cegonha Carioca está em ampliação e começará a 
transportar gestantes de mais 34 bairros das zonas norte e sul neste mês
 de março. Com o serviço, as grávidas que fazem parte do programa em 
toda a Área de Planejamento 3.3 (Madureira e adjacências), Complexo do 
Alemão, Vidigal, Chapéu Mangueira/Babilônia e Vila Canoas passam a 
contar com ambulâncias para transporte até a maternidade na hora do 
parto.

Hoje, as ambulâncias Cegonha já atendem às regiões 
de Santa Cruz, Paciência, Sepetiba e Rocinha. Para utilizar a ambulância
 cegonha, as grávidas ligam para a central de atendimento, com 
funcionamento 24 horas, que recebe o chamado e envia o transporte até a 
residência da futura mamãe. No Cegonha Carioca, além do transporte 
específico para os bairros já cobertos por esse módulo do programa, as 
gestantes de toda cidade têm acompanhamento de pré-natal, recebem 
enxoval para o bebê, garantia de assistência na hora do parto e conhecem
 com antecedência a maternidade onde terão o bebê.

A SMSDC
 também oferece a página Bebê Carioca onde é possível visualizar a foto 
com informações sobre os bebês que nascem nas maternidades municipais.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
andrea-ramal-escassez-de-engenheiros.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 6 de março de 2012
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

Andrea Ramal: a escassez de engenheiros começa na escola

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Andrea Ramal - RJTV
  

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
aprendendo-sempre-com-prof-celia.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 4 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>
 Aprendendo sempre com: Profª Célia : LIVRINHO DA ADIÇÃO!!!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://aprendendocomtiacelia.blogspot.com/
 Aprendendo sempre com: Profª Célia : LIVRINHO DA ADIÇÃO!!!: MAIS UM TRABALHINHO
LINDO DA IVANA KAIPER - http://alfabetizandocommonicaeturma.blogspot.com/.     

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
arte-e-educacao-na-escola-municipal.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 18 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Arte e Educação na Escola Municipal Comandante Arnado Varella

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
arte-na-creche.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 23 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Arte na creche?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://paraalmdocuidar-educaoinfantil.blogspot.com/
Arte na creche?: 

"Colocando a mão na massa"Expressividades artísticas na creche
Claudia LopesProfessora de Educação Infantil
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As práticas na educação infantil carregam consigo muitas concepções: de criança,
da aprendizagem, das áreas do conhecimento, entre outras.
Nesse sentido entendemos a criança como um ser humano em desenvolvimento, um ser
produtor de cultura, portador de uma história, possuidor de sua própria 
identidade, um sujeito social ativo e participativo, com direitos, vez e voz.
Ao ingressar numa unidade escolar a criança traz suas experiências pessoais, no 
qual às vezes é vista com insignificância pelo adulto. Nas diversas produções a 
criança conta sua historia, seus pensamentos, suas fantasias, seus sentimentos, 
ela só incluem em seus desenhos a parte que conhece e é importante para ela; a 
criança não se preocupa em agradar aos pais, nem aos professores, mas em 
eliminar suas ansiedades e adquirir confiança em seu próprio meio de expressão.
Desenhando a criança BRINCA e é isto que de fato lhe interessa; ela esta 
envolvida com a descoberta pelo prazer motor e sensorial despertados pela 
atividade proposta. 
Dessa forma, a preocupação ou o foco não deve estar na produção em si, mas no 
processo, pois nesta idade ela não esta interessada em criar formas definidas, 
nem com um produto final, também é difícil definir quando considerar uma 
atividade concluída, pois ela esta vivenciando, assim, mesmo a preparação do 
ambiente com o adulto, tal como a organização do espaço ao guardar os materiais 
faz parte desta vivência podendo ser tão significativo quanto o manuseio de 
instrumentos e texturas no que consideramos atividade.Segundo as Orientações 
Curriculares devem ser oferecidas condições à criança de desenvolver-se 
integralmente com oportunidades apropriadas a sua faixa etária, portanto cabe ao
adulto cuidar e educar, acolhendo, garantindo segurança e saúde, deixando-a 
confortável em relação ao sono, a fome, sede, higiene e dor, alimentando a 
curiosidade e promovendo ações para sua expressividade.
Entretanto, tratando-se especificamente das expressividades artísticas no eixo 
da educação infantil, é papel do educador propiciar um ambiente que favoreça 
esta expressividade estimulando a criatividade e o desenvolvimento motor, 
oferecendo material adequado, de qualidade e em quantidade suficiente para todas
as crianças.
A preparação do ambiente também deve ser foco de planejamento de modo a 
proporcionar desafios motores, de noção espacial e raciocínio lógico, mudando 
posições, alterando a altura e inserindo interferências.
O uso de materiais diversificados, em diferentes espaços, o uso dos elementos da
natureza e o corpo como fonte do fazer artístico enriquece e oferece subsídios 
para a imaginação - o brincar na expressividade.
É importante ressaltar que as diferentes linguagens se relacionam, pois, numa 
atividade com tinta, por exemplo, a criança mistura combinando cores, 
estabelecem quantidade, abaixa, levanta, movimenta o corpo o tempo todo, 
fantasia desenhando formas e dando vida a elas de forma oral, recontando uma 
historia ou criando novas, experimenta utilizando recursos da natureza como 
areia misturada à tinta explora o espaço e interage com o adulto e com as outras
crianças.
A valorização das produções também ganha importância na aprendizagem, 
incentivando a apreciação e o cuidado, nesse sentido a exposição das produções 
deve ser planejada, cuidando em deixá-las na altura das crianças, propiciando 
momentos para que o grupo possa observar suas produções e falar sobre esta 
experiência em roda de conversa.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
as-matriculas-serao-realizadas-ate-o.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 27 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

As matrículas serão realizadas até o dia 30 de abril

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

MATRÍCULAS ABERTAS PARA O PROGRAMA PROJOVEM URBANO 2012

FONTE: PCRJ
26/03/2012
O Programa Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM URBANO) tem como objetivo 
elevar
 a escolaridade de jovens com idade entre 18 e 29 anos, que saibam ler e
 escrever e não tenham concluído o Ensino Fundamental, visando à 
conclusão desta etapa por meio da modalidade de Educação de Jovens e 
Adultos integrada à qualificação profissional inicial e o 
desenvolvimento de ações comunitárias com exercício da cidadania, na 
forma de curso com duração de 18 meses, conforme previsto no art. 81 da 
Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

Até 2011, na 
cidade do Rio de Janeiro, o PROJOVEM URBANO era coordenado pela 
Secretaria Municipal de Assistência Social. A SME atuava como co-gestora
 sendo responsável pela cessão das escolas municipais para a execução do
 Programa.,
 que estabelece os critérios e as normas de transferência automática de 
recursos financeiros ao Distrito Federal, aos estados e a municípios com
 cem mil ou mais habitantes, para o desenvolvimento de ações do Programa
 Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano, para entrada de 
estudantes a partir de 2012. 

Em todos os Estados e
 Municípios, com o encaminhamento do PROJOVEM URBANO, em 2011, para o 
Ministério da Educação, as Secretarias de Educação acolheram o Programa 
nas suas Gerências ou Coordenações de EJA, tendo sido publicada a Resolução 
CD/FNDE nº 60 de 09 de novembro de 2011.

Desta
 forma, a partir do presente ano letivo, a SME estará coordenando o 
PROJOVEM URBANO que terá como meta o atendimento ao total de 1650 
alunos, em 11 escolas, de acordo com a seguinte distribuição: 3 na área 
de abrangência da 1ª CRE, 3 na 2ª CRE, 2 da 4ª CRE, 2 na 6ª CRE e 1 na 

Página 382



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
7ª CRE. Em cada escola funcionará um arco de qualificação profissional 
inicial.

Priorizamos a abertura de escolas nas comunidades
 pacificadas sem atendimento da EJA, exceto na 6ª CRE, cujo fator 
determinante para sua escolha foi o baixo índice de desenvolvimento 
humano nas comunidades usuárias das escolas públicas da área.

Nosso
 plano de implentação do PROJOVEM URBANO foi aprovado pelo MEC e 
iniciamos hoje, dia 26 de março, as matrículas dos alunos que serão 
realizadas até o dia 30 de abril. As aulas serão iniciadas em 7 maio de 
2012, após uma ampla divulgação do PROJOVEM URBANO para a população.

Os
 alunos matriculados no Projovem Urbano, com frequência e com o 
cumprimento das atividades escolares, farão jus ao recebimento de uma 
bolsa mensal no valor de R$100,00, além dos direitos do todos os alunos 
da Rede Pública (Riocard, jantar, uniforme, acesso aos equipamentos e 
espaços da escola).

Confira aqui a lista das escolas que irão oferecer o PROJOVEM 2012

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
assunto-circular-conjunta-esubeced.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 2 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Assunto: Circular Conjunta E/SUBE/CED-E/SUBG/CRH/GDRH nº 01, de 02/03/2012 - 
Formação PII - Programa Cientistas do Amanhã Assunto: Circular Conjunta 
E/SUBE/CED-E/SUBG/CRH/GDRH nº 01, de 02/03/2012 - Formação PII - Programa 
Cientistas do Amanhã Assunto: Circular Conjunta E/SUBE/CED-E/SUBG/CRH/GDRH nº 
01, de 02/03/2012 - Formação PII - Programa Cientistas do Amanhã Assunto: 
Circular Conjunta E/SUBE/CED-E/SUBG/CRH/GDRH nº 01, de 02/03/2012 - Formação PII
- Programa Cientistas do Amanhã

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://adaoblogado.blogspot.com/
Assunto: Circular Conjunta E/SUBE/CED-E/SUBG/CRH/GDRH nº 01, de 02/03/2012 - 
Formação PII - Programa Cientistas do Amanhã Assunto: Circular Conjunta 
E/SUBE/CED-E/SUBG/CRH/GDRH nº 01, de 02/03/2012 - Formação PII - Programa 
Cientistas do Amanhã Assunto: Circular Conjunta E/SUBE/CED-E/SUBG/CRH/GDRH nº 
01, de 02/03/2012 - Formação PII - Programa Cientistas do Amanhã Assunto: 
Circular Conjunta E/SUBE/CED-E/SUBG/CRH/GDRH nº 01, de 02/03/2012 - Formação PII
- Programa Cientistas do Amanhã:
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Assunto: Circular Conjunta E/SUBE/CED-E/SUBG/CRH/GDRH nº 01, de 02/03/2012 - 
Formação PII - Programa Cientistas do Amanhã
Senhor(a) Coordenador(a) de E/SUBE/CRE,Senhor(a) Gerente(a) de E/SUBE/CRE/GED,No
período de 12 a 16 de março de 2012, o Instituto Sangari promoverá a Formação 
dos PII  que participam do Programa Cientistas do Amanhã.Solicitamos a 
colaboração do Professor da E/CRE diretamente envolvido com o Programa, para 
acompanhar a Formação, em todos os dias e horários do seu Polo.  Caso esse 
Professor não tenha total disponibilidade, a E/CRE poderá indicar 
outro(s).Solicitamos, ainda, que o nome, matrícula e horário em que o Professor 
fará o acompanhamento seja enviado para o email  vaniams@gmail.com, até o 
próximo dia 07 de março de 2012 (4ª feira).Em anexo, encaminhamos a Circular 
Conjunta E/SUBE/CED-E/SUBG/CRH/GDRHnº 01, de 02/03/2012, que contém todas as 
informações a respeito da Formação, bem como as fichas de inscrição, por 
polo.Importante que as Gerências de Educação repasses, COM URGÊNCIA, este 
material às escolas envolvidas.Atenciosamente,Profª Vania Maria SouzaResponsável
pelo Projeto Cientistas do Amanhã na E/SUBE/CEDProfª NazarethCoordenadora da 
E/SUBE/CED 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
assunto-horario-extraclasse-semanal.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 4 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Assunto: Horário Extraclasse Semanal para os profissionais da Educação Infantil 
- Pré-Escola revisto

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://adaoblogado.blogspot.com/

Assunto: Horário Extraclasse Semanal para os profissionais da Educação Infantil 
- Pré-Escola revisto:

Senhora Coordenadora de E/SUBE/CRESenhor (a) Gerente da E/SUBE/CRE/GEDSenhor (a)
Gerente da E/SUBE/CRE/GRHSenhor (a) Diretor (a) de Escola com turmas deEducação 
InfantilSenhor(a) Diretor (a) de Espaço de Desenvolvimento InfantilSenhor(a) 
Diretor (a) de Escola Exclusiva de Educação InfantilSenhor(a) Diretor (a) de 
Creche

            Complementando o disposto naresolução nº 1178, de 2 de fevereiro de 
2012 e atendendo às especificidades daEducação Infantil, orientamos, em anexo, o
horário de atividade extraclasse dosprofessores regentes de pré-escola, 
professores articuladores de creche,professores de Educação Infantil e agentes 
auxiliares de creche.
 2.                   Estehorário será gradativamente ampliado de acordo com a 
disponibilidade derecursos humanos da rede, visando garantir, a cada professor 
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II e professor deEducação Infantil, 7 horas e 30 minutos para atividade 
extraclasse.
3.                     Informamos que o horário deatividades extraclasse do 
Agente Auxiliar de Creche já está garantido, segundoa estrutura em anexo.

Atenciosamente,

Mariade Nazareth Machado de Barros VasconcellosCoordenadora da 
E/SUBE/CEDMat.70/193.141-9

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
assunto-participacao-das-escolas-na-rio.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 8 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Assunto: Participação das escolas na Rio +20

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://adaoblogado.blogspot.com/
Assunto: Participação das escolas na Rio +20: 
Circular E/SUBE/CED nº20
Rio de Janeiro, 07 de março de 2012.

Senhor(a) Coordenador(a)de E/SUBE/CRE,Senhor(a) Gerente 
daE/SUBE/CRE/GED,Senhor(a) Diretor(a) deUnidade Escolar,Senhor(a) 
Professor(a)Regente,
A Conferência das NaçõesUnidas sobre Desenvolvimento Sustentável (UNCSD ou, como
é conhecida, Rio+20),que ocorrerá no Brasil, no período de 20a 22 de junho de 
2012, marca o 20º aniversário da Conferência de 1992 (Eco 92).
2. NaEco 92, as escolas da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino do Rio 
deJaneiro tiveram uma importante presença, com a apresentação de trabalhos 
sobreEducação Ambiental.
3. Nesses20 anos, motivadas pela Eco 92, essas escolas deram continuidade às 
suas açõese reflexões no campo da Educação Ambiental. Desde agosto/2010, esse 
históricode trabalho da Rede está sendo resgatado pelo GT de Educação Ambiental 
da SME(constituído por um representante de cada setor da E/SUBE/CED e um de cada
CRE),que iniciou o processo de construção do Programade Educação Ambiental do 
Município do Rio de Janeiro, como parte da implementaçãoda Lei nº 4791/2008, que
institui a Política Municipal de EducaçãoAmbiental.
4. ARio +20 é uma excelente oportunidade para visibilidade social do trabalho 
deEducação Ambiental realizado nessa Rede. Esse é um desafio que tem 
sidoenfrentado por diversos Professores na SME, nas CRE e nas escolas. 
5. Umadas ações que está sendo desenvolvida nesse processo é o Fórum 
Sustentabilidades e a sala de aula: valores éticos e formaçãocidadã, que contou 
com a participação da comunidade escolar e depalestrantes que discutiram temas 
relacionados ao evento Rio +20. 
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6. Dandocontinuidade a esse fórum, apresentemos a proposta de trabalho que 
descrevemosa seguir:
No Fórum Sustentabilidades e a sala de aula: valores éticos e     formação 
cidadã, realizado nos dias 14 e 15 de setembro de 2011, foi construída     a 
Carta de Princípios Escolas para um Mundo Sustentável, que segue em     anexo a 
esta circular, para que as ações realizadoras dos princípios nela     contidos 
possam ser, também, construídas.
Durante o mês de março/2012, a     equipe de Geografia da E/SUBE/CED visitará as
Coordenadorias para dinamizar o processo de construção     coletiva de propostas
de ações realizadoras destes princípios. 

Para facilitar a discussão, cada     uma das 10 CRE discutirá 2 (dois) 
princípios específicos entre os 20     (vinte) que comporão a Carta de 
princípios escolares para um mundo sustentável.
Ressalvamos, contudo, que todos terão a oportunidade de discutir     todos os 
princípios. Toda a comunidade escolar está convidada a participar.     A 
discussão na Rede, relativa às ações realizadoras de cada um dos 20     
princípios da Carta deve acontecer entre 08 de março e 04 de abril de 2012.     
Em 04 de abril, a produção da     escola deverá ser enviada para o correio 
eletrônico da GED, com o quantitativo de ações realizadoras     que a comunidade
escolar desejar. Cada escola só poderá enviar uma versão     geral para as 
CREs/GEDs e cada uma das ações realizadoras dos princípios     deve ser escrita 
em, no máximo, 3 (três) linhas.
O público-alvo desta ação serão     os Professores que participaram do Fórum    
Sustentabilidades e a sala de aula: valores éticos e formação cidadã     em 
2011, sendo representados por:
- 20 (vinte) Professoresde Geografia;- 20 (vinte) Professoresde Ciências;- 15 
(quinze) Professores de História;- 15 (quinze) Professoresde Língua Portuguesa.
Período de realização:
CRELOCALDATAHORÁRIOPRINCÍPIOS1ª CREAuditório da CRE13/039h às12h1º e 2º 
princípios2ª CREAuditório da CRE14/039h às12h3º e 4º princípios 3ª CREAuditório 
da CRE12/0314h às17h5º e 6º princípios4ª CREAuditório da CRE14/039h às12h7º e 8º
princípios5ª CREAuditório da CRE19/0314h às17h9º e 10º princípios6ª CREAuditório
da CRE13/039h às12h11º e 12º princípios7ª CREAuditório da CRE15/039h às12h13º e 
14º princípios8ª CREAuditório da CRE16/039h às12h15º e 16º princípios9ª 
CREAuditório da CRE13/039h às12h17º e 18º princípios10ª CREAuditório da 
CRE15/039h às12h19º e 20º princípios

As inscrições acontecerão no     período de 07 a 09 de março de 2012, nas 
respectivas E/SUBE/CRE/GED,     devendo ser enviada uma cópia para a E/SUBE/CED 
- Coordenadoria Técnica,     aos cuidados da Profª Fátima Cunha, até o próximo 
dia 12/03/2012.
Contamos com a ampla divulgação     junto ao público-alvo, de modo a permitir 
que todos os interessados tomem     ciência. 

7. Ressaltamosque as ações do GT de Educação Ambiental da SME e da equipe de 
organização do Fórum Sustentabilidades e a sala de aula:valores éticos e 
formação cidadãserão desenvolvidas de forma articulada,visando ampliar seus 
impactos positivos para o trabalho desenvolvido por nossasescolas
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atencao-dormir-de-barriga-para-baixo.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 29 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ATENÇÃO!!! - Dormir de barriga para baixo ainda é o maior fator de risco para 
morte súbita de bebês - Saúde - Notícia - VEJA.com

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://veja.abril.com.br
Dormir de barriga para baixo ainda é o maior fator de risco para morte súbita de
bebês - Saúde - Notícia - VEJA.com

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atividades-apara-o-bercario.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 12 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Atividades apara o berçario

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://meustrabalhospedagogicos.blogspot.com/

Atividades apara o berçario: 
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

Receba nossas atividades Digite aqui seu email:

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atividades-de-libras.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 22 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Atividades de Libras

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://meustrabalhospedagogicos.blogspot.com/
Atividades de Libras: 

Que lindas essas atividades!

Quem me enviou foi a nossa amiga Eliane Matias, ela sempre esta nos ajudando com
suas atividades.

Este ano ela está como interprete de libras e preparou essas riquezas para nós!

Como me enviou em arquivo do world tive que modificar para imagem, porque no 
blog só aceita imagens em formato jpg, mas valeu o trabalho.

Tenho certeza que irão gostar, pos as atividades trabalhão palavras simples mas 
cotidiana, como bom dia, cores e família!
[FOTO]
[FOTO]

Página 388



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

Receba nossas atividades Digite aqui seu email:

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atividades-do-pse-no-ciep-candeia-cms.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 27 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ATIVIDADES DO PSE NO CIEP CANDEIA  - CMS MARCOS VALADÃO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Atividades desenvolvidas pela equipe do CMS MARCOS VALADÃO:
HIGIENE BUCAL - TEATRO DE FANTOCHES SOBRE SAUDE BUCAL E PALESTRA EDUCATIVA - 
DENTISTA ROSANE LANDEIRAPREVENÇÃO DA OBESIDADE INFANTIL - RODA DE CONVERSA SOBRE
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E PREFERENCIAS ALIMENTARES

NUT. ANNE MARCELLEDST/AIDS - PALESTRA EDUCATIVA COM DINÃMICA SOBRE DSTs ENFª 
RENATA MACIELCom participação da Equipe de Saúde e de Professores da Escola.

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
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[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atividades-para-o-bercario-com-pocoyo.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 15 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Atividades para o berçario com Pocoyo

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://meustrabalhospedagogicos.blogspot.com/

Atividades para o berçario com Pocoyo: 
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

Receba nossas atividades Digite aqui seu email:

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atividades-para-pascoa.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 18 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ATIVIDADES PARA A PÁSCOA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Repassando pra todos as idéias da Ana Alice.

http://anaaliceflopes.blogspot.com/

ATIVIDADES PARA A PÁSCOA: 

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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atividades-pascoa.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 25 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Atividades Páscoa

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://meustrabalhospedagogicos.blogspot.com/

Atividades Páscoa: [FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Receba nossas atividades Digite aqui seu email:

Atividades retiradas da internet.

Devidos créditos aos autores.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atividades-realizadas-pelo-nes-da-e-m.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 26 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ATIVIDADES REALIZADAS PELO NES DA  E. M. THOMAS JEFFERSON

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Atividades que foram desenvolvidas nos meses de fevereiro e Marlo pela TES 
Jaqueline do NES DA ESCOLA MUNICIPAL THOMAS JEFFERSON.
Medir - Pesar e Verificação do Cartão vacinalDengueAlimentação SaudávelHigiene 
BucalHigiene Corporal[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atividades-sobre-dengue.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 13 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Atividades sobre a Dengue

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://educadoradevanguarda.blogspot.com/

Atividades sobre a Dengue: 
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
aula-passeio-ao-teatro.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 15 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Aula passeio ao Teatro.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://adaoblogado.blogspot.com/
Aula passeio ao Teatro.: Nossa equipe mais uma vez mostrou seu empenho e vontade
de oferecer uma educação de qualidade, e levou nossos alunos a uma aula passeio 
. Fomos a Lona Cultural assistir a peça: Joaquim e as estrelas.

O premiado espetáculo Joaquim e as Estrelas está se apresentando em sessões
especiais para alunos de escolas públicas, nas lonas culturais municipais,
sob o patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura.

As próximas apresentações serão:

dia 13/03 - próxima terça-feira - 14 horas - Lona Cultura Municipal Terra -
Guadalupe (Rua Marcos de Macedo s/n - Praça Edson Guimarães, Guadalupe -
tel.: 3018-4203)

dia 14/03 - próxima quarta-feira - 10 horas - Lona Cultural Municipal
Carlos Zéfiro - Anchieta (Estrada Marechal Alencastro s/n, Anchieta - tel.:
3019-1654)
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"Joaquim e as estrelas" é um premiado espetáculo infantil, com texto da
dramaturga Renata Mizrahi, direção de Diego Molina, montagem do grupo
Teatro de Nós. O espetáculo conta a história de Joaquim, um menino de oito
anos apaixonado pelas estrelas, que - numa noite em que as estrelas não
estão visíveis no céu - as estrelas estão tristes por que poucas pessoas
olham para o céu a admirá-las. Ele se coloca numa missão de fazer com que
todas as pessoas voltem a olhar para o céu estrelado. Com música, humor e
uma dramaturgia especialmente desenvolvida para crianças e adultos, o
espetáculo está em seu terceiro ano, já tendo cumprido temporadas de
sucesso em dois teatros da zona sul do Rio de Janeiro e viajado através de
vários circuitos pelo interior do estado. Um elenco de sete atores,
encabeçado por João Velho (o Catraca de Malhação, filho de Ciça Guimarães e
Paulo César Pereio) conta a história de Joaquim num espetáculo mágico que
dura cerca de uma hora.

Obrigada as professoras Michelle Claudia!!!! Vocês fazem a diferença!
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
auxilio-ortese-e-protese-inscricoes.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 26 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

AUXÍLIO ÓRTESE E PRÓTESE: INSCRIÇÕES COMEÇAM NESTA QUINTA-FEIRA (29/3)

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/

AUXÍLIO ÓRTESE E PRÓTESE: INSCRIÇÕES COMEÇAM NESTA QUINTA-FEIRA (29/3): 
[FOTO]
O Previ-Rio abre as inscrições para o Auxílio Órtese e Prótese nesta 
quinta-feira (29/3), pela internet. Estas ficarão abertas o ano inteiro. 
Trata-se de um benefício de até R$ 15 mil para a compra de órtese e prótese não 
cirúrgica e outros equipamentos para auxiliar a locomoção, como cadeira de rodas
elétrica. O benefício inclui prótese ocular. O benefício existia na gestão 
anterior, mas o valor era de R$ 7.300. A previsão de beneficiários é de em torno
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de 300 servidores.
Nesta segunda-feira (26/3), foi publicado o decreto que prevê o pagamento de 
encargos para os médicos servidores do município que fizerem a perícia para o 
benefício. O cadastro dos profissionais interessados será feito pela Secretaria 
de Saúde. Na terça-feira, sai a resolução conjunta para regularizar este 
pagamento junto à SMA e, na quarta-feira sai a portaria, com dia das inscrições 
e outras informações de ordem prática relacionadas à concessão do benefício.
<COMENTÁRIOS>
Auxílio-Órtese e Prótese

O que é?

Benefício destinado a auxiliar servidores portadores de algum tipo de 
deficiência, que necessitem de meios para amenizar deficiências físicas 
temporárias ou permanentes, a adquirir órtese ou prótese, no valor de até R$ 15 
mil.

Quem tem direito?

Servidores portadores de algum tipo de deficiência que estejam em dia com suas 
contribuições previdenciárias.

Qual o prazo para requerer?

Será anunciado em portaria a ser publicada em breve.

Quais os documentos necessários?

Serão relacionados em portaria a ser publicada em breve.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
avaliacao-dos-alunos-da-e-m-pref-marcos.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 20 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Avaliação dos alunos da E. M. PREF. MARCOS TAMOYO - CMS PORTHUS QUITANDA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Foi realizado nos dias 08 e 09 de março de 2012, levantamento epidemiológico, 
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com avaliação antropométrica com calculo do IMC e verificação da pressão 
arterial em crianças a partir de 10 anos de idade, entrega de folders com o tema
alimentação saudável, dando preferência na semana da comemoração prevenção da 
obesidade nas escolas municipais no Rio de Janeiro.

 Foram avaliadas 475 crianças;
 Total de crianças com Peso Ideal: 270
 Total de crianças com Baixo Peso: 153
 Total de crianças com Sobrepeso: 40
 Total de crianças com Obesidade: 12

Foram identificados um grande número de crianças com Pediculose.

CMS Portus / Quitanda 

Equipe Participante: 

Enfª Patrícia;

Téc de Enfermagem: Ana Paula;

ACS: Leila; Mayra Kate; Flávia; Deise

Parabéns Equipe!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
baile-de-carnaval.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 6 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

BAILE DE CARNAVAL

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Parabéns, Equipe!!!
http://escolaanamariacristina.blogspot.com/
BAILE DE CARNAVAL: "Mamãe eu quero, mamãe eu quero..." O baile de carnaval da 
escola Ana  Maria foi uma alegria só. A criançada dançou e brincou ao som das  
marchinhas.

[FOTO]
Brincando com as máscaras
[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]
Quanta alegria!!!
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Turma 10
[FOTO]
Turma 20
[FOTO]
Turma 11
[FOTO]
Turma 12

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
bairro-educador-visita-da-turma-1401-ao.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 19 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Bairro Educador - Visita da turma 1401 ao MAM

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Bairro Educador - Visita da turma 1401 ao MAM: 
Nossa escola marcou presença na exposição do MAM/2012!
Confira as fotos!
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
baixa-escolaridade-torna-trabalhadores.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 23 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Baixa escolaridade torna trabalhadores mais vulneráveis à escravidão

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://portal.aprendiz.uol.com.br/REFLEXÃO 
Baixa escolaridade torna trabalhadores mais vulneráveis à escravidão: 
[FOTO]

CPT desenvolve projeto educativo nas comunidades com o objetivo de sensibilizar 
e informar a respeito do trabalho escravo.
Em todo o Brasil, uma característica comum une as vítimas de aliciação para 
trabalhos em condições análogas à escravidão: a baixa escolarização. A 
coordenadora e educadora do projeto De olho aberto para não virar escravo, 
Elizabete Flores, avalia que as pessoas com baixa ou nenhuma formação escolar 
estão mais vulneráveis aos aliciadores.

Segundo ela, essas pessoas não têm perspectivas profissionais e sequer 
questionam suas realidades, que já são bem semelhantes às condições de 
escravidão. Elas muitas vezes moram nas periferias, em barracos de madeira, com 
chão de terra batida, exatamente as mesmas condições encontradas no local de 
trabalho, compara Elizabete.

A educadora argumenta que esses trabalhadores desconhecem seus direitos e, na 
maioria das vezes, se baseiam em valores que podem ser facilmente convertidos em
armadilhas. É o caso da necessidade de honrar compromissos. Tal ideia, associada
ao pagamento de despesas com alimentação, moradia e, inclusive, das próprias 
ferramentas usadas em serviço, impede que esses trabalhadores voltem para casa.

Escravidão Moderna
O artigo 149 do Código Penal considera como análogo à escravidão o trabalho 
forçado, a servidão por dívida, a jornada exaustiva e as condições degradantes 
de trabalho.

Elizabete considera que a ganância, a impunidade e a miséria são eixos 
facilitadores à condição para o trabalho escravo. Para que ele fosse extinto, 
analisa ela, seria necessário assegurar aos sujeitos qualidade de vida em todos 
os âmbitos.
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Para a representante do programa Escravo, nem pensar, da ONG Repórter Brasil, 
Natália Suzuki, a precarização das condições de trabalho não é algo comum apenas
na visão das pessoas aliciadas. De acordo com ela, está naturalizada também para
os empregadores e até para a comunidade local.
[FOTO]

Elementos mais lúdicos ajudam estudantes a refletir sobre as questões 
trabalhistas.A possibilidade do trabalho escravo é tão comum que surge, até 
mesmo, na comunidade escolar sem que ela se dê conta disso, revela Natália.

De olho aberto

Com o objetivo de levar conhecimentos sobre os direitos do trabalhador, a 
existência do trabalho escravo e a possibilidade de denunciar qualquer suspeita 
nessas condições, o projeto De olho aberto para não virar escravo, criado pela 
Comissão Pastoral da Terra (CPT) em 1997 e aplicado no Mato Grosso desde 2010, 
desenvolve metodologias de sensibilização e divulgação de informações.

Acampados e Assentados
Enquanto os trabalhadores acampados aguardam para receber um pedaço de terra, os
assentados já receberam, mas não possuem condições para torná-la produtiva.
Destinado a alunos da educação infantil, jovens universitários e de cursos 
profissionalizantes, membros de comunidades religiosas, assentados e acampados, 
sindicatos e trabalhadores em geral, a iniciativa procura utilizar abordagens 
diferentes para cada grupo.

Uma parceria com estudantes da Faculdades Unidas do Vale do Araguaia (Univar) 
fornece análises sobre a situação agrária do país, além de produzir  trabalhos 
de campo junto aos assentados e acampados. Por outro lado,  aproxima a academia 
da atual realidade sobre escravidão na região.
[FOTO]

Desde cedo, crianças aprendem sobre a questão do trabalho escravo na região.
Mas como discutir direitos trabalhistas e direitos humanos para um público cuja 
formação escolar é tão precária? Segundo Elizabete, falar com pessoas que sequer
foram alfabetizadas exige um empenho de buscar outros elementos, como poemas, 
filmes e até trechos bíblicos.

Ela relata que nas atividades elaboradas para estudantes do ensino fundamental, 
médio e de cursos profissionalizantes são utilizados materiais mais lúdicos como
vídeos, músicas e poemas, que ajudam a refletir sobre as questões trabalhistas.
Nenhum ser humano deve trabalhar como se fosse uma máquina. O trabalho tem de 
servir ao aprimoramento de nosso ser e dar significado à nossa existência.

Trecho do poema Cântico da Rotina, de Ana Miranda
Aos membros da comunidade religiosa, a formação é dada com base em trechos da 
Bíblia, traçando um paralelo entre o livro e a realidade. Já com os sindicatos, 
há um esforço de orientação para que possam fazer denúncias diretamente aos 
órgãos competentes.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
banco-de-atividades-artes-maozinha.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 23 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Banco de Atividades: ARTES- mãozinha

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://bancodeatividades.blogspot.com.br
Banco de Atividades: ARTES- mãozinha

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
baterias-recarregadas-e-hora-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 5 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Baterias recarregadas, é hora de recomeçar com força total!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://escolaanamariacristina.blogspot.com/

Baterias recarregadas, é hora de recomeçar com força total!: O ano letivo de 
2012 começou. A equipe pedagógica da escola Ana Maria se preparou para a nova 
jornada durante o período de acolhimento. Nos momentos de Centro de Estudos, 
realizamos atvidades muito enriquecedoras, que contribuíram para o 
aperfeiçoamento do nosso fazer pedagógico.
[FOTO]
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
bebe-carioca-no-carnaval-de-rua-do-rio.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 1 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Bebê Carioca no Carnaval de Rua do Rio

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://semanadobebecarioca.blogspot.com/
Bebê Carioca no Carnaval de Rua do Rio: [FOTO]
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[FOTO]

Colocamos o BLOCO DO BEBÊ CARIOCA na RUA!!!!
É bem verdade que fomos uma ALA no Bloco Bagunça o Meu Coreto,  na terça-feira 
gorda do Carnaval de 2012. O bloco foi em Laranjeiras, na AP 2.1, na Praça São 
Salvador, pela manhã. 
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blog-post.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 7 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blogadao-orientacoes-sobre-o-primario.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 29 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

BlogAdão!: Orientações sobre o Primário Carioca

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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FONTE: BLOGADAO
BlogAdão!: Orientações sobre o Primário Carioca: Circular E/SUBE/CED nº 35 Rio 
de Janeiro, 29 de março de 2012.     Assunto: Orientações sobre o Primário 
Carioca     Sr(a)...

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blogadao-salao-do-livro.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 9 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

BlogAdão!: Salão do Livro

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
BlogAdão!: Salão do Livro: Sr. Diretor,   Para o Dia exclusivo do Professor, 
18/04, será necessária a inscrição através do site da FNLIJ.Por favor informe 
seus p...

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blogadao-saude-na-escola.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 21 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

BlogAdão!: Saúde na Escola.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
FONTE: BLOGADÃO
BlogAdão!: Saúde na Escola.: Em nossa escola contamos com o grande apoio da 
Técnica de enfermagem, Geisa , que nPublicar postagemos ajuda na promoção da 
saúde na escola. A equipe realiza...

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
boas-ideias-dez-atividades-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 4 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

BOAS IDÉIAS - Dez atividades para estimular a leitura (por @samegui)

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://nossospequenosleitores.blogspot.com/
Dez atividades para estimular a leitura (por @samegui): Dicas postadas no blog 
da Bibliopote e que sugerem ações que estimulam a fantasia infantil relacionada 
à leitura:

Página 404



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

1- CONTOS

Relato Oral - Contos.

Como proceder:

Abrir as portas à fantasia;

Dar conhecimento de outros costumes e tradições;

Apresentar as dificuldades forma simples;

Transmitir a forma de ver o mundo que cada povo conserva ao longo do tempo;

O conteúdo escolhido deve ser do agrado do narrador;

Deve haver identificação com o público;

O contador tem que dominar bem a narração;

O conto deve seguir uma ordem lógica;

Ele deve ser simples, claro, direto;

A leitura pode ser realizada dentro da sala de aula;

Pode ser capítulo a capítulo, criando uma atmosfera de suspense e mistério.

2 - MUSEU DOS CONTOS

As crianças são instadas a levar objetos que aparecem nos contos que elas ouvem 
em sala.

Evitar objetos de plástico, comprados, sendo, preferencialmente, os objetos 
usados, antigos.

Recolhidos os objetos faz-se uma ficha com os dados do objeto e respectivo dono.
A entrada no museu dos contos será mediante uma retribuição que poderá ser a 
entrega de uma poesia, um travalíngua, uma adivinha.

3 - ÁLBUM DE FIGURINHAS

Populariza as personagens;

Selecionam-se os livros da biblioteca que farão parte do álbum;

Desses títulos, os alunos retirarão os livros do seu agrado;

Cria-se o álbum;
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Distribuem-se as figurinhas, conforme o critério que o professor adotar, 
sorteio, por exemplo;

Depois é aferir: quem ler mais, ganha mais cromos e fica mais próximo de 
completar o álbum;

Estimular não apenas a competição, mas a curtição da atividade.

4 - VISITA DE UM AUTOR

Pode ser um Autor/ilustrador;

Conhecer o trabalho deles, explicar a necessidade e importância da leitura.

5 - CONTO PROIBIDO

Aguçar a curiosidade;

Havendo suficiente interesse, o professor lerá alguma coisa como aperitivo;

E vai repetindo a leitura até levar o livro, devolvido, para a biblioteca.

6 - MALETA DO INDIANO

Maleta velha com objetivos variados e exóticos;

Constrói-se uma narrativa com os objetos;

Objetos podem ser substituídos por cartas, ilustrações, poemas.

7 - CONTOS DOS AVÓS

Fazer os mais velhos contarem tradições. Reavivar a tradição oral.

Utilizar as dicas dos contos.

8 - BRUXAS, PIRATAS, DRAGÕES

Personagens fantasiados visitam inadvertidamente a escola;

Cria-se uma atmosfera lúdica.

9 - JORNADAS LITERÁRIAS

Cartazes dramatizações visitas à biblioteca municipal;

Organizar oficinas de escrita, leitura, recitações, contar contos.

A poesia deve invadir a atmosfera sob diversas formas.

10 - LIVRO-FÓRUM
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Escolhe-se cuidadosamente um título;

O livro tem que ser lido por todos os participantes;

Professor/animador em dia e local previamente ajustados coloca as questões, 
estimulando a participação.

Veja aqui também 12 links com atividades pedagógicas que se pode fazer a partir 
de literatura de cordel.

Fonte

SOBRINO, Javier García (org.), et. al. A criança e o livro: A aventura de ler, 
Portugal: Porto Editora, 2000.

http://bibliopote.com/10-atividades-para-estimular-a-leitura-nas-criancas/

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
boletim-semanal-da-dengue-n-15-270312.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 28 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

BOLETIM SEMANAL DA DENGUE Nº 15 (27/03/12)

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/
BOLETIM SEMANAL DA DENGUE Nº 15 (27/03/12): O Boletim da Dengue é uma publicação
digital enviada toda semana por e-mail para a imprensa com dados como o número 
de casos notificados, sua distribuição pelas regiões da cidade, a quantidade de 
atendimentos nos polos de hidratação, as ações da prefeitura de combate ao 
mosquito Aedes aegypti, entre outras informações. Consulte os Boletins 
anteriores e outros indicadoresclicando aqui.

 Para abrir o Boletim em uma nova guia (em tamanho maior) clique aqui.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
bolsa-familia-e-importante-atualizar-o.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 5 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Bolsa Família: é importante atualizar o cadastro!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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http://rodrigobethlem.blogspot.com/

Bolsa Família: é importante atualizar o cadastro!: 
[FOTO]

A SMAS segue realizando as atualizações dos
cadastros do Programa Bolsa Família até o dia 29 de março. As famílias que
participam do programa devem confirmar seus dados em um dos 47 dos Centros
de Referência da Assistência Social (CRAS) espalhados pela cidade. 

Já as
famílias com renda inferior a três salários mínimos e que ainda não recebem o
benefício, podem se inscrever também nas unidades. Confira a entrevista no 
BomDia Rio de hoje, 05/03, com mais informações. 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
bolsas-de-mestrado-na-franca.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 20 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Bolsas de mestrado na França

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Bolsas de mestrado na França: 
marabr156
O governo da França abriu inscrições, até o  dia 6 de abril, para o Programa 
Bourse Master Île de France, que  concederá 81 bolsas de mestrado em 
instituições da região Île-de-France.

As bolsas dirigem-se a estudantes estrangeiros iniciando mestrado em  um 
estabelecimento de ensino superior na região Île-de-France, em  qualquer área de
estudos. A bolsa, no entanto, não abrange os cursos que  conduzem a diplomas de 
MBA.

Estudantes de todas as nacionalidades podem postular a bolsa, mas  será dada 
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prioridade àqueles das zonas prioritárias de cooperação da  região - como é o 
caso da cidade e do Estado de São Paulo - ou de países  emergentes. Não podem 
concorrer candidatos com dupla nacionalidade,  sendo uma delas a francesa, ou já
beneficiários de algum auxílio do  governo francês.

O programa busca apoiar estudantes de até 30 anos que não estejam  realizando 
estudos na França no momento da atribuição da bolsa.  Compreende um montante 
anual de 10.500 euros, além de reserva e  pagamento de um alojamento individual.
O período letivo na França não  pode ser inferior a 10 meses.

O estudante deve comunicar seu interesse pela bolsa Master  Île-de-France ao 
estabelecimento de ensino superior que deseja integrar  em 2012-2013. 
Candidaturas enviadas diretamente ao Conselho Regional de  Île-de-France não 
serão examinadas. Os estabelecimentos encarregam-se da  pré-seleção e devem 
encaminhar as candidaturas ao Conselho dentro do  prazo de inscrições.

Mais informações: 
www.iledefrance.fr/appels-a-projets/recherche-enseignement-sup/bourse-master

(Agência Fapesp)

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
brincadeiras-podem-estimular-criancas.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 7 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Brincadeiras podem estimular crianças a adotar atividades físicas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.blog.saude.gov.br/

Brincadeiras podem estimular crianças a adotar atividades físicas: [FOTO]
Foto: Winky Lewis/Aurora Photos/Corbis

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
calendario-anual-das-provas-bimestrais.html
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<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 6 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Calendário Anual das Provas Bimestrais

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://creged06.blogspot.com/
Calendário Anual das Provas Bimestrais: [FOTO]

Informamos o calendário das provas bimestrais para 2012:

1º Bimestre:

18 de abril: Língua Portuguesa (Leitura)
19 de abril: Matemática
20 de abril: Ciências
9 a 24 de abril: Redação

2º Bimestre:

04 de julho: Língua Portuguesa (Leitura)
05 de julho: Matemática
06 de julho: Ciências
21 de junho a 06 de julho: Redação[FOTO]

3º Bimestre:

25 de setembro: Língua Portuguesa (Leitura)
26 de setembro: Matemática
28 de setembro: Ciências
12 a 28 de setembro: Redação

4º Bimestre:

12 de novembro: Língua Portuguesa (Leitura)
13 de novembro: Matemática
14 de novembro: Ciências
29 de outubro a 14 de novembro: Redação

Lembramos que, dado o caráter da prova bimestral, que é subsidiar o trabalho do 
professor, os alunos que faltarem, por motivo justificado, devem realizar a 
prova em outro dia.
Possíveis alterações serão informadas posteriormente.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
caminhada-da-dengue-sylvio-frederico.html
<DATA DA POSTAGEM>
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segunda-feira, 12 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CAMINHADA DA DENGUE - SYLVIO FREDERICO BRAUNNER

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
CAMINHADA DA DENGUE: 

Fotos da caminhada pela comunidade.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[VÍDEO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
campanha-de-combate-obesidade-infantil.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 12 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Campanha de Combate à Obesidade Infantil

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cms-fazendabotafogo.blogspot.com/
Campanha de Combate à Obesidade Infantil: 
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

A equipe Lacy Ferreira realizou a uma campanha de combate à obesidade infantil 
na Escola Municipal Érico Veríssimo.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
capacitacao-do-programa-familia.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 13 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) inicia hoje, dia 13, uma 
capacitação para 70 famílias do programa Família Acolhedora. A reunião inicial 
acontece, às 9h, no auditório do Centro Administrativo São Sebastião (CASS), à 
Rua Afonso Cavalcanti, 455, na Cidade Nova.

 Coordenado em parceria com o Centro de Capacitação da Política de Assistência 
Social da SMAS, o curso será realizado em 5 módulos que abordarão temas como 
Família, Infância e Juventude, Estatuto da Criança e Adolescente, Política 
Nacional de Assistência Social, desafios da pratica de acolhimento familiar, 
Sistema de Garantia de Direitos, dentre outros assuntos.
 Na capacitação, as famílias candidatas a participar do programa e também as já 
integradas terão espaço para refletir e somar conhecimentos pertinentes à 
temática do acolhimento familiar. Ao final do treinamento as novas famílias 
acolhedoras receberão certificado e estarão habilitadas para abrigar em suas 
residências crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade 
social.
 Desenvolvido desde 2006 pela SMAS, o Família Acolhedora acolhe em casas de 
famílias credenciadas crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, vítimas de 
violência doméstica ou em situação de vulnerabilidade e risco social. O 
atendimento inclui acompanhamento psicológico e assistência social à família de 
origem. Atualmente, 248 crianças e adolescentes estão acolhidas temporariamente 
em 127 famílias acolhedoras e 146 famílias de origem recebem o acompanhamento do
programa.
 Os interessados em integrar o programa precisam ter disponibilidade de tempo e 
afeto para cuidar da criança, idade entre 24 e 65 anos, boa saúde e zelar pela 
saúde da criança, garantir a frequência em escola. Além disso, é preciso que o 
interessado não esteja respondendo a inquérito policial ou envolvido em processo
judicial, não tenha problemas psiquiátricos, alcoolismo ou vício em drogas 
ilícitas e ter residência fixa no município do Rio. 
 Cada família que acolhe uma criança/adolescente recebe uma bolsa auxílio mensal
que varia de acordo com a faixa etária: crianças de 0 a 6 anos, é concedida 
bolsa-auxílio de R$350; de 7 a 14 anos, bolsa de R$450 e adolescentes de 15 a 
18, uma bolsa de R$600. 
 Quem tiver interesse em participar do programa deve ligar para o Tele-Família 
Acolhedora, no 2976-1527, de segunda a sexta-feira, das 9:30 às 17 horas.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
capacitacao-sangari.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 12 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Capacitação Sangari

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://adaoblogado.blogspot.com/

Capacitação Sangari: Mais um momento de formação para nossa equipe. A professora
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Bárbara do primeiro ano registrou a oficina que aconteceu na Universidade 
Estácio de Sá de Madureira.

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
carnaval-cyro-folia.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 11 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CARNAVAL - Cyro Folia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Cyro Folia: 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
carnaval-do-edi-miltolina.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 13 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CARNAVAL DO EDI MILTOLINA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Deise que máximo!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cartilha-propoe-atividades-em-sala-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 26 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Cartilha propõe atividades em sala de aula para discutir o tráfico de pessoas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Cartilha propõe atividades em sala de aula para discutir o tráfico de pessoas: 

Página 415



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
Para muita gente é estranho falar em tráfico de pessoas. Afinal, pessoas podem 
ser vendidas em pleno século 21? Mas, por mais incrível que pareça, há casos em 
todo o mundo de gente que é aliciada, transportada e vendida para ser explorada 
de alguma forma. No mês da mulher, o Escravo, nem pensar! lança a cartilha 
Tráfico de Pessoas - Mercado de Gente e enfatiza que a questão de gênero também 
tem peso nesse problema: mulheres e meninas são 80% das vitimas desse crime 
brutal.

A maioria delas é deslocada de sua terra de origem, seja raptada ou sob falsas 
promessas, para ser explorada sexualmente. Também são abordados na publicação 
outros tipos de exploração decorrentes do tráfico como, por exemplo, o comércio 
de órgãos e o trabalho escravo em tecelagens da cidade de São Paulo.

No Brasil, o alvo mais fácil do tráfico de pessoas para exploração sexual são 
mulheres jovens (entre 15 e 25 anos), com poucos anos de estudo, que começaram a
trabalhar cedo e migraram por falta de opções. Portanto, elas se encaixam no 
perfil de pessoas vulneráveis por causa da condição socioeconômica e apresentam 
ainda características específicas: são negras ou morenas, solteiras, com filhos;
geralmente foram vítimas de abuso sexual, prostituíram-se e/ou são usuárias de 
drogas. É importante lembrar que este perfil é o mais comum, mas não o único.

No material, há sugestões de atividades para abordar o tráfico de pessoas na 
sala de aula. O tema não é simples de ser trabalhado, porque ele traz para o 
debate a desigualdade de gênero e a visão estereotipada da mulher. Você já 
refletiu sobre a imagem que as publicidades brasileiras ajudam a construir da 
mulher? Outros assuntos complexos como a migração, o racismo e a prostituição 
também podem aparecer nessa discussão

A cartilha está disponível na íntegra no site doEscravo, nem pensar!

Veja mais:
Baixa escolaridade torna trabalhadores mais vulneráveis à escravidão

(Escravo, nem pensar!) 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
celebracao-da-saude-e-da-cidadania.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 6 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CELEBRAÇÃO DA SAÚDE E DA CIDADANIA - GUADALUPE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cf-josuete-santanna-na-acao-global-lona.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 21 de março de 2012
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

CF Josuete Sant'anna  na Ação Global Lona Cultural  de Guadalupe

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://smsdc-cfjosuetesantannadeoliveira.blogspot.com/CF Josuete Sant'anna  na 
Ação Global Lona Cultural  de Guadalupe: 
[FOTO]
 Mais uma vez a clínica da família Josuete Sant'anna de Oliveira integrada nas 
ações na comunidade de Guadalupe, desta vez atuando em parceria da Defesa Civil 
e outras unidades de atenção básica na lona cultural em Guadalupe - Terra, 
localizada na rua Marcos Macedo próximo da rua Vinte Três, uma rua já conhecida 
no bairro por promover festas juninas e carnaval patrocinada pela prefeitura do 
Rio de Janeiro.

[FOTO]

 Este evento teve uma grande adesão pelos moradores locais que participaram da 
bandinha formada pelo grupo Saúde Carioca, que apresentou um teatro educativo 
sobre dengue e DST, além de apresentações musicais, também houve apresentações 
de grupos de capoeira que tem origem da própria Lona Cultural.[FOTO]

 A unidade Josuete Sant'anna realizou em três tendas as atividades de 
massoterapia com o ACS e Massoterapeuta Leonardo Botto auxiliado pelo ACS Rafael
Gonçalves, Orientação sobre DST com a Enf. Ana Clésia auxiliada pelos ACS's da 
unidade presente (Diane Moraes, Paula Marcele, Rodrigo Moraes e Rafael Dias), na
terceira tenda aferindo a P.A. (Pressão Arterial)a Téc. de Enfermagem Natália e 
o Téc. David auxiliados pelas ACS's Marisa S. Cardoso e Edilane e Supervisionado
pela Médica Luciane Rodrigues.
[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
charge-de-mauricio-ricardo-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 11 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Charge de Maurício Ricardo para a campanha contra o Bullying_xvid.avi

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Para reflexão!

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
chegada-do-outono-20-de-marco.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 20 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Chegada do Outono - 20 de março

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Outono: 
[FOTO]

O planeta Terra possui quatro estações do ano (outono, inverno, primavera e 
verão). Isso se deve à diferença de radiação solar que incide sobre a superfície
terrestre durante uma época do ano, fato provocado pelo movimento de translação 
(deslocamento da Terra em torno do Sol) e pela inclinação do eixo da Terra em 
relação ao plano orbital.
O Outono é uma estação caracterizada pelas noites mais longas que os dias. 
Outros fenômenos marcantes desse período são as mudanças bruscas de temperatura,
diminuição da umidade do ar, a mudança na coloração das folhas das árvores (elas
começam a amarelar), etc.
No Hemisfério Norte, o outono tem início no dia 23 de setembro e termina no dia 
22 de dezembro; no Hemisfério Sul, essa estação do ano se inicia no dia 20 de 
março e termina no dia 20 de junho.
Durante essa estação ocorre a maioria das colheitas agrícolas, pois os produtos 
cultivados já estão bastante desenvolvidos. As folhas, com poucos nutrientes, 
além dos frutos bastante maduros, caem no chão. O outono é a estação de 
transição do verão para o inverno.
Por Wagner de Cerqueira e Francisco
Graduado em Geografia
Fonte:http://www.brasilescola.com/geografia/outono.htm
http://ambientecasual.blogspot.com.br/2011/05/as-cores-do-outono.html

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cidade-do-rio-aumenta-oferta-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 7 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Cidade do Rio aumenta oferta de serviços de saúde, ampliando acesso e 
assistência

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

PCRJ - SMSDC
07/03/2012

Com o menor percentual de cobertura de Saúde da Família entre as 
capitais em 2008, a cidade do Rio deu um grande salto, ampliando em nove
 vezes sua cobertura, passando para 31% hoje. Em 2011, este número era 
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de 27,4%. O aumento aconteceu graças aos investimentos realizados pela 
SMSDC sobretudo em Atenção Básica. Quando a atual gestão assumiu, o 
orçamento da Saúde era de R$ 1,9 bilhões. Hoje, é de R$ 4 bilhões. 
Assumimos a Saúde do Rio de Janeiro praticamente em estado de abandono.
 Até o final desta gestão, o Rio será um dos modelos para o país, 
afirma o secretário Hans Dohmann. O Índice de Desempenho do Sistema 
Único de Saúde (IDSUS), divulgado pelo Ministério da Saúde, referente ao
 período 2008-2010, apresenta avaliações da cidade do Rio com nota 
máxima em alguns indicadores: a qualidade do atendimento a acidentados 
em hospitais; capacidade de internação de média e de alta complexidade 
para moradores de fora do Rio; capacidade de realização de procedimentos
 de média e alta complexidade para não residentes; excelência no 
tratamento de doentes graves menores de 15 anos. A SMSDC também obteve 
boa classificação no combate à tuberculose e no número de partos 
normais.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cidade-maravilhosa.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 1 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

"CIDADE MARAVILHOSA"

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://cmzuzuangel.blogspot.com/

"CIDADE MARAVILHOSA": MUNICÍPIO DO  DO RIO DE JANEIRO"CIDADE MARAVILHOSA"
A cidade do Rio de Janeiro está completando 447 anos.
MINHA CIDADEMinha cidade - menina,
tão linda, tão feminina,
cheia de charme e fulgor,
conservas tua beleza,
esbanjas teu esplendor,
apesar de maltratada,
apesar do desamor.Aquele que por ti passa,
não quer, jamais, te deixar;
diante de tua graça,
rende-se sem vacilar.Cidade cartão - postal,
minha cidade natal!Autora: Cibele Carvalho

Rio, nós amamos vc!!
[FOTO]

[FOTO]

Vamos construir o Rio de Janeiro ideal.                                         
                        Uma cidade maravilhosa...                               
                                                para nossas crianças.           
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         Vamos fazer a nossa parte?

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ciep-antonio-candeia-projeto.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 13 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CIEP ANTÔNIO CANDEIA - Projeto Interdisciplinar Formando Cidadãos
<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.educacao10.syncmobile.com.br/

Projeto Interdisciplinar Formando Cidadãos: 
[FOTO]
O principal objetivo deste relato é mostrar como nós - professores do CIEP 
Antônio Candeia Filho, que atende principalmente à comunidade de Acari - 
conseguimos resolver o problema do tempo que deve ser reservado para a 
recuperação paralela na Educação de Jovens e Adultos e obter resultados 
surpreendentes. Mas, antes de entrarmos no mérito desta questão, é interessante 
citarmos algumas curiosidades sobre o CIEP e sua história.

Nosso CIEP - sim, ele é nosso, fazemos parte dele e ele, de nossa trajetória 
profissional - atende à comunidade de Acari, que tem um dos mais baixos Índices 
de Desenvolvimento Humano (IDH) do país. Ali, muitas famílias sobrevivem abaixo 
da linha da pobreza. Porém, pelo fato de o prédio não ter sido construído 
exatamente dentro da comunidade, e sim em um local um tanto afastado e ermo, na 
Avenida Brasil, nossa escola foi alvo de inúmeros ataques de vândalos e teve 
vários de seus recursos furtados.

Esses atos de vandalismo aconteciam regularmente - após um feriado prolongado, 
por exemplo, era muito comum, diria até quase certo, chegarmos à escola e nos 
deparar com cenas de depredações e constatar roubos. Felizmente, essas ações 
aconteciam quando a escola estava vazia, mas, de qualquer forma, prejudicavam 
muito o desenvolvimento de nosso trabalho. Até que a situação chegou a um nível 
insustentável e a escola quase foi fechada. Atendendo a um pedido da comunidade 
escolar, algumas providências foram tomadas e permanecemos prestando serviços 
àquela comunidade que tanto necessita de nosso trabalho.

A escola ressurgiu das cinzas, como uma verdadeira Phoenix. No entanto, toda 
aquela situação fez com que alguns alunos da Educação de Jovens e Adultos se 
afastassem. Nosso desafio era fazer com que eles voltassem a acreditar na escola
e entendessem que o estudo é um instrumento de transformação em suas vidas. Não 
obstante, algo muito nos preocupava: o fato de os alunos apresentarem 
dificuldades enormes em leitura e escrita.
[FOTO]
Como professores de PEJA II, do 2º turno, nosso desafio era preparar os alunos 
para o Ensino Médio. Mas, de que forma, se muitos mal sabiam ler e escrever? 
Este era um assunto constante nos Centros de Estudo, já que sem o domínio da 
leitura e da escrita, o aluno acabava por apresentar baixo desempenho nas demais
disciplinas.
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A recuperação paralela, com todos os alunos em sala, era algo que, na prática, 
não funcionava. E foi justamente em um dos Centros de Estudos que eu, professora
de Língua Portuguesa, me propus a oferecer oficinas de letramento para os alunos
com maior grau de dificuldade. A minha ideia era fazer uma triagem para 
encaminhamento dos alunos mais necessitados a essa oficina. Mas, e os demais? O 
que seria feito deles, já que não podíamos liberá-los fora do horário?

Estabelecemos, então, que aqueles que não ficassem na oficina de letramento, mas
estivessem fracos em Matemática, por exemplo, frequentariam uma oficina 
oferecida pela professora desta disciplina. Quanto aos demais, seriam 
encaminhados a oficinas temáticas ministradas pelos professores de História, 
Geografia e Ciências. Durante duas semanas, eu e a professora de Matemática 
fizemos avaliações diagnósticas individuais com todos os alunos, das quatro 
turmas atendidas.

No meu caso, os alunos liam em voz alta e interpretavam um pequeno texto. Com a 
professora de Matemática, resolviam cálculos envolvendo as quatro operações. 
Definidas as oficinas, partimos para o trabalho em si.

Em sua maioria, nossos alunos são adolescentes e muitos presentavam problemas de
disciplina ou de aprendizagem em outras escolas e enxergavam o CIEP como uma 
oportunidade de mudança. Alguns tinham sérios problemas de baixa autoestima e 
havia meninas grávidas e mães adolescentes. Era preciso reconquistá-los dia a 
dia.

No início das oficinas, eles ofereciam um pouco de resistência e não se 
aceitavam ter que trocar de sala na última hora de aula. Mas, com o tempo, 
criaram o hábito e já não reclamavam mais. Nas oficinas, trabalhei a Língua 
Portuguesa e a alfabetização de uma forma bem básica, muitas vezes lançando mão 
do lúdico, e encontrei vários níveis de aprendizagem, o que dificultou muito o 
meu trabalho. Foram necessárias atividades diversificadas para atender às 
necessidades dos vários grupos.

A professora de Matemática criou sub-oficinas, em que os alunos eram desafiados 
a resolver questões por etapas, só avançando após cumprir a anterior. Isso fazia
com que se sentissem desafiados e ansiosos para resolver as questões.
[FOTO]

O professor Walter (Ciências), ao lado das professoras Sílvia (Matemática), 
Márcia (Língua Portuguesa) e Nadir (Geografia e História)
A terceira oficina abordou temas polêmicos de interesse comum, como drogas, 
alcoolismo, DST, consumismo, cultura etc. Os professores trabalharam em conjunto
e utilizaram diversos recursos para levar o aluno a produzir: CDs, DVDs e 
textos. Foi um trabalho árduo, de pesquisa e de planejamento para todos nós. Mas
valeu a pena. Conseguimos ver resultados significativos. Alunos apresentaram 
melhora na leitura e na escrita, outros passaram a gostar de Matemática e da 
interação promovida nas oficinas de História, Geografia e Ciências.

Além disso, conseguimos nos aproximar mais dos alunos e promover um 
relacionamento melhor com eles, que passaram a nos ver como amigos e aliados no 
processo de crescimento deles - não só como alunos, mas como seres humanos. 
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Criamos o blog Educando Jovens e Adultos, onde foram registradas diversas 
atividades desenvolvidas em sala de aula: 
http://pejantoniocandeia.blogspot.com/.

Em reconhecimento ao trabalho, fomos convidados a participar da semana de 
capacitação para professores de PEJA da rede municipal do Rio de Janeiro, 
relatando a experiência na abertura do ano letivo de 2012.

E assim, o CIEP Antônio Candeia Filho, especialmente a Educação de Jovens e 
Adultos, renasceu, agora com mais força e acreditando que vale a pena lutar por 
uma educação de qualidade. Estamos cada vez mais conscientes e comprometidos com
o nosso trabalho, certos da importância da educação para aquela comunidade.

Márcia Cristina Neves Reis
Professora de Língua Portuguesa de PEJA no CIEP Antônio Candeia Filho, 
professora de Sala de Leitura no CIEP Zumbi dos Palmares e edocupedista 
produtora de aulas de Língua Portuguesa para o PEJA na plataforma digital 
Educopédia.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ciep-candeia-dia-internacional-da.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 11 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CIEP CANDEIA - DIA INTERNACIONAL DA MULHER

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
(título desconhecido): DIA INTERNACIONAL DA MULHER
 Inspirados no tema, os professores do PEJA II trabalharam o tema nas aulas de 
História/Geografia, Ciências e Lingua Portuguesa, assim como as professoras do 
PEJA I que usaram interpretação de textos,

redação, apresentação de DVDs, pesquisa, palestra e músicas.

[FOTO]

[FOTO]
 A profª Mariana de Ciências realizou uma palestra no dia 8 de março sobre Saúde
da mulher, frisando especialmente a questão da TPM e os exames preventivos, 
também promoveu uma pesquisa sobre os

cuidados com a prevenção as DSTs com as alunas presentes. O trabalho contou com 
a ajuda dos demais professores do PEJA I e II. Confira.
http://youtu.be/WZ7cIZa9kKU

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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ciep-candeia.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 6 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CIEP CANDEIA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
AMPLIANDO  OS  HORIZONTES
     Nesse início de 2012, o PEJA do Ciep Candeia se reorganiza, divulgando  o 
Projeto "Formando  Cidadãos", envolvendo novos participantes e promovendo 
atividades integradas, de acordo com as datas comemorativas do calendário. Agora
o desafio é integrar o PEJA II diurno e noturno, além do PEJA I.     Na semana 
do Carnaval foi o recomeço com dinâmica de grupo, palestra sobre DSTs, oficinas 
demáscaras e baile.
[FOTO]
[FOTO]

O aniversário da cidade do Rio de Janeiro foi tema nas aulas, através de 
leituras interpretativas, cálculos, desenhos, músicas e apresentação de DVD ( TV
ESCOLA - Breve História dascapitais brasileiras \ Rio de Janeiro ).[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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<POSTAGEM>
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<DATA DA POSTAGEM>
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CIEP GLAUBER ROCHA -  IMAGENS VALEM MAIS  PALAVRAS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Confira as imagens!: 

Acesse o link e confira as reportagens da TV CÂMARAe DO JORNAL O DIA
http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=2004

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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ciep-rubens-gomes-cms-sylvio-braunner.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 21 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CIEP RUBENS GOMES - CMS SYLVIO BRAUNNER

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Tivemso no dia 06 de março mais uma atividade falando sobre MEIO AMBIENTE , 
RECICLAGEM DO LIXO , HIGIENE E PROFILAXIA ,ORIENTAÇÃO DE POSTURAL, temas 
voltados a Promoção de Saúde.

Parabéns!!! 
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ciep-zumbi-dos-palmares-uma-escola-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

CIEP Zumbi dos Palmares: uma escola de leitores... e autores!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://ciepzumbidospalmares.blogspot.com/
CIEP Zumbi dos Palmares: uma escola de leitores... e autores!: Com a inclusão do
trabalho da Sala de Leitura na grade curricular das turmas de primeiro segmento,
os alunos do CIEP passaram a contar com mais uma atividade prazerosa e muito 
importante para o seu desenvolvimento. Além de serem incentivados a manusear e 
ler os livros do acervo, os alunos ouvem e até criam suas próprias histórias! A 
turma 1402 está produzindo o livro "Final Feliz", que está em fase de 
finalização e em breve terá sua história postada por aqui.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cinco-milhoes-de-alunos-serao-atendidos.html
<DATA DA POSTAGEM>
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

Cinco milhões de alunos serão atendidos este ano com educação integral

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/

Cinco milhões de alunos serão atendidos este ano com educação integral: 

A  presidenta da República, Dilma Rousseff, anunciou que o programa Mais  
Educação, que oferece educação integral em escolas públicas do ensino  
fundamental, atenderá neste ano 5 milhões de estudantes de 30 mil  escolas. O 
investimento do governo federal será de R$ 1,4 bilhão.

A  expansão da oferta de educação integral em escolas urbanas e rurais foi  
anunciada durante o programa de rádio Café, da Empresa Brasileira de  
Comunicação (EBC). Na entrevista de rádio, Dilma fez uma convocação às  escolas 
pré-selecionadas pelo Ministério da Educação para que informem o  número de 
estudantes que serão atendidos. As inscrições devem ser  feitas até 30 de março,
pela internet.

Segundo  a presidenta, uma das prioridades do governo federal em 2012 é atender 
escolas onde estão matriculados alunos beneficiários do programa Bolsa  Família 
e as unidades que tiveram baixo desempenho no Índice de  Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb), medido em 2007 e 2009. As  atividades em tempo integral 
podem contribuir muito para melhorar a  qualidade da educação das nossas 
crianças, explicou.

Alimentação  adequada, atividades lúdicas, artísticas, culturais e esportivas  
oferecidas na educação integral ajudam as crianças a desenvolver suas  
habilidades, disse a presidenta. Ela recomendou aos diretores das  escolas que, 
se as unidades não puderem atender todos os alunos agora,  que selecionem grupos
para o turno integral, e que a oferta seja  ampliada aos poucos.

Dilma  observou que, além das vantagens da educação integral para o  aprendizado
e desenvolvimento de crianças e adolescentes, há também a  tranquilidade que 
oferece aos pais, que podem trabalhar sabendo que os  seus filhos estão bem 
cuidados e protegidos na escola.

Durante  o programa, ela também informou que hoje o Mais Educação já atende 15  
mil escolas e 2,8 milhões de estudantes do ensino fundamental e que a  meta do 
seu governo é chegar a 60 mil escolas até 2014.
Inscrições
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As escolas devem informar os dados até 30 de março,  mas quem tiver dúvidas ou 
dificuldades para preencher as informações no  Sistema de Informações Integradas
de Planejamento, Orçamento e Finanças  do MEC (Simec) podem pedir 
esclarecimentos pelos telefones (61) 2022-9175, 2022-9176, 2022-9174, 2022-9184,
2022-9211, 2022-9212 e 2022-9181.

(MEC)

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cinema-e-no-adao.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 15 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Cinema é no Adão!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://adaoblogado.blogspot.com/
Cinema é no Adão!: Um de nossos eixos norteadores é Arte, e estamos sempre 
oferecendo aos nossos alunos oportunidades de contato com diferentes tipos e 
manifestações artísticas. Essa atividade aconteceu em março, ida ao cinema, 
Ponto Cine, alunos adoraram. Objetivo: formação de platéia.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
circular-esubte-n-012012.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 5 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Circular E/SUBTE nº 01/2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://educopedia2010.blogspot.com/

Circular E/SUBTE nº 01/2012: 
Circular E/SUBTE nº 01/2012                                                     
                    Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2012Sr(a) 
Coordenador(a),Sr(a) Gerente de GED,Sr(a) Diretor(a),Sr(a) Professor(a),
Essa circular tem o objetivo de informar acerca de diversos assuntos. Peço a 
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gentileza de lerem com cuidado e divulgarem as informações para toda a 
comunidade escolar.
INTERNET NAS ESCOLAS, CRECHES E EDIS

Leia a circular na íntegra

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cms-enfermeiro-josuete-saude-na-escola.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 30 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CMS ENFERMEIRO JOSUETE - SAÚDE NA ESCOLA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cfjosuetesantannadeoliveira.blogspot.com/
SAÚDE NA ESCOLA: 

 As Equipes de Saúde da Josuete Sant'anna estão empenhadas na promoção de Saúde 
nas Escolas da área de cobertura e circunvizinhas. Os alunos estão recebendo 
orientações diversas de saúde, entre elas: DST, higiênie pessoal, saúde bucal, 
orientação sobre imunização e a importância da mesma e orientação sobre 
pediculose. Com isso os alunos das escolas acompanhadas pela clínica da familia 
estão sendo pesados, medidos e atualizando suas cadernetas de vascinação. Também
estão recebendo o kit odontolólico com orientação de escovação.

Escolas cobertas pela Unidade Josuete Sant'anna de Oliveira.

E.M. Emilio Carlos;

E.M. Isaías Mendes;

E.M. Bélgica;

E.M. Rose Klabin;

E.M. Barão de Itararé;

E.M. Fernão Dias;

E.M. Oswaldo Goeldi;

E.M. Antonio Francisco Lisboa;

Creche Sempre Vida Palmerinha.

PorMarisa Serafim Cardoso
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cms-epitacio-soares-reis-acao.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 13 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CMS EPITÁCIO SOARES REIS - Ação Empregabilidade

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cfepitaciosoaresreis.blogspot.com/
Ação Empregabilidade: Hoje (13/03/2012) aconteceu aqui na Clínica da Família 
Epitácio Soares Reis um evento de empregabilidade.

[FOTO]

Empregabilidade?

Essa palavra difícil é só pra dizer que o SINDRIO - Sindicato de Hotéis Bares e 
Restaurantes - esteve aqui na unidade trazendo a oportunidade para diversas 
pessoas na busca de um emprego.

[FOTO]

Durante todo o dia foram recebidos 72 currículos e 46 deles já foram 
encaminhados, os que não foram encaminhados agora fazem parte do banco de 
currículos do Sindicato.

A equipe do SINDRIO encaminhou essas pessoas para vagas de emprego existentes em
Hotéis, Bares e Restaurante da cidade. Estamos torcendo para que todo mundo que 
foi encaminhado consiga o trabalho!

[FOTO]

Você não conseguiu comparecer?

Entre no www.sindrio.com.br e procure no banco de currículos alguma vaga que se 
encaixe com o seu perfil e boa sorte!!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cms-epitacio.html
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<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 19 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CMS EPITÁCIO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

No dia 14 de Março de 2012 foram realizadas atividades educativas na Escola 
Municipal Grandjean de Montigny nas turmas 1203 e 1301 com apresentação de 
vídeo, instrução de saúde bucal, guarda e uso de medicamentos, distribuição de 
kits odontológicos, exame epidemiológico e escovação supervisionada. Estavam 
presentes: Daniela (CD), Fátima Beatriz (ASB), Cristina(ACS), Juliana (ACS) e 
Maria José (TSB).

No dia 13 de Março de 2012 foram realizadas atividades educativas na Escola 
Municipal Mestre Valentim nas turmas EI-20, 1101 e 1301 com apresentação de 
vídeo, instrução de saúde bucal, guarda e uso de medicamentos, distribuição de 
kits odontológicos, exame epidemiológico e escovação supervisionada. Não foi 
possível a realização de aplicação de flúor novamente, pois os alunos ainda não 
possuíam a autorização dos pais. Estavam presentes: Daniela (CD), Michelle 
(Farmacêutica)Fátima Beatriz (ASB), Noemi(ACS), Jéssica (ACS), Lidiane (ACS) e 
Alberto (ACS).

No dia 07 de Março de 2012 foram realizadas atividades educativas na Escola 
Municipal Grandjean de Montigny nas turmas EI-11, 1102 e 1103, com apresentação 
de vídeo, instrução de higiene oral, distribuição de kits odontológicos , 
desenhos para colorir, exame epidemiológico, escovação supervisionada e 
aplicação de flúor. Estavam presentes: Daniela (CD), Maria José (TSB), Fátima 
Beatriz(ASB), Anailton (ACS) e Cristina (ACS).

No dia 06 de Março de 2012 foi realizada atividade educativa na Escola Municipal
Mestre Valentim na turma EI-10, com apresentação de vídeo, instrução de higiene 
oral, distribuição de kits odontológicos, exame epidemiológico e escovação 
supervisionada. Não foi possível a realização de aplicação de flúor, pois a 
diretora não entregou a autorização aos pais. Estavam presentes: Daniela (CD), 
Fátima Beatriz (ASB), Maria José (TSB), Noemi(ACS) e Cynthia (ACS).

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cms-marcos-valadao-acari.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 20 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CMS MARCOS VALADÃO - ACARI

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

Ações desenvolvidas nas Escolas de Referência

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cms-prof-santinha-faz-atividade-na-e-m.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 13 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CMS PROFª SANTINHA FAZ ATIVIDADE NA E. M. ANTÔNIO MACEO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Equipe da CMS Profª esteve na escola Antônio Maceo realizando atividades do 
PSE de prevenção e promoção de saúde. a atividade realizada foi de Saúde Bucal. 
As crianças adoraram, aprenderam a correta escovação dos dentes e os cuidados 
devem ter para ter uma boa saúde bucal.
Levaram o Kit dentário. 
Parabéns equipe Santinha!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cms-prof-santinha-na-e-m-paraiba.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 21 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CMS PROFª SANTINHA NA E. M. PARAÍBA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A E. M. Paraíba, foi visitada em 14 de março pela equipe de saúde bucal da CF
 Maria Azevedo (Profa. Santinha), formada pela dentista Lúcia Bernadeth,
 TSB Geise Arantes e ASB Éryka Lopes.
Participaram da atividade:
Dentista Lúcia Bernadeth
TSB Geise
ASB Éryka Lopes[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cms-sylvio-braunner-na-c-m-prof-jurema.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 21 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CMS SYLVIO BRAUNNER NA C. M. PROFª JUREMA - PEDREIRA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Nos dias 29 de fevereiro e 07 de março a Equipe LUTHER KING realizou as 
seguintes ações: vacinação, higienização corporal, pediculose, escabiose, 
pesagem, antroptometria, bem como reuniões com famílias sobre o mesmo tema.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Parabéns equipe!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cms-sylvio-braunner-na-e-m-escragnolle.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 19 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CMS SYLVIO BRAUNNER NA E. M. ESCRAGNOLLE DÓRIA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Equipe do CMS SYLVIO FREDERICO BRAUNNER compareceu a E. M. ESCRAGNOLLE DÓRIA 
para realizar a ação combinada para o mês de março - Pesar, Medir, Verificar 
Cartão de Vacinação dos alunos, atividade realizada com muito carinho pela 
equipe.
O nosso agradecimento ao CMS SYLVIO BRAUNNER totalmente engajado no PSE.
Parabéns Equipe!! 
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cms-sylvio-braunner-na-e-m-frota-pessoa.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 17 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CMS SYLVIO BRAUNNER NA E. M. FROTA PESSOA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Medir, pesar, falar sobre alimentação saudável, sobre tuberculose, fazer 
levantamento epidemiológico e muitas outras coisas que as famílias, professores 
e alunos perguntaram.
Trabalho super produtivo da equipe Saúde da Família, NASF, que compõe a equipe 
Saúde do Escolar.
Parabéns a todos.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
coisas-lindas-rio-maravilha.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 4 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

COISAS LINDAS - RIO MARAVILHA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://gatinhosunidos.blogspot.com/
RIO MARAVILHA:
[FOTO]
Creche MunicipalSônia Maria de Moraes Angel Jones                       PROJETO 
RIO MARAVILHA
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[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
comemorando-o-aniversario-da-cidade-do.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 1 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

COMEMORANDO O ANIVERSÁRIO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://zilkacreche.blogspot.com/
O Rio e seus encantos.
COMEMORANDO O ANIVERSÁRIO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO: 
Hoje, dia 1º de março, comemoramos o aniversário da Cidade do Rio de Janeiro na 
creche. Após conversa, dramatizações e envios de presentes para a cidade 
maravilhosa, a criançada dos maternais II cantaram parabéns com as educadoras 
com muita animação. 
       "RIO EU GOSTO DE VOCÊ..."
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
como-usar-objetos-de-aprendizagemoas-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 11 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Como usar Objetos de Aprendizagem(OAs)  e Aulas digitais nas escolas?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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http://asantos22-informatica-educativa.blogspot.com/

Como usar Objetos de Aprendizagem(OAs)  e Aulas digitais nas escolas?: 

(Clique na imagem e acesse o Objeto de Aprendizagem de História)
Para que uma instituição escolar introduza a informática, é preciso ter em 
primeiro lugar um projeto político pedagógico, onde serão discutidos os 
objetivos de sua utilização como ferramenta educativa e a escolha do software 
educativo que possa ser usado para ajudar a atingir mais fácil e eficientemente 
os objetivos educacionais, não deixando, portanto, que o computador se torne um 
brinquedo. Sem uma perspectiva do que queremos ao usarmos aulas digitais ou OAs,
cairemos na mesmice do quadro branco e do livro escolar, só que agora de forma 
mais sofisticada.A escola precisa de professores capacitados e disponibilizados 
a encarar esse novo ícone que é a informática educativa sem medo de que algum 
dia seja substituído por computadores. É preciso então que haja uma integração 
entre o meio escolar e o corpo docente, desenvolvendo assim a sociabilidade dos 
alunos e a familiaridade dos professores com o mundo da tecnologia. Um grande 
conhecimento da sua disciplina, sua filosofia e quais as correntes teóricas 
metodológicas que estão por trás de sua prática pedagógica é fundamental para 
colorir as aulas com esses recursos.O grande desafio para a educação deste 
século é fazer com que a escola se sintonize com o Mundo Contemporâneo. Para 
isso será preciso muita observação, reflexão e debate, com urgência e presteza 
diante da velocidade com que a técnica e a tecnologiaproduzidas transformam em 
obsoletos os sistemas até então em vigor.A Educopédia vem desenvolvendo Aulas 
Digitais para ajudar essa conexão: escolas públicas X educação de qualidade. O 
portal disponibiliza desde os planejamentos de aula por série, disciplina e 
tema, até o seu desenvolvimento passo a passo.
Acesse o portal: Clique na Imagem!
Próximo assunto: planejando uma aula digital.Angela dos Santos Araújo

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
concurso-dara-bolsas-de-intercambio.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 26 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Concurso dará bolsas de intercâmbio a alunos carentes

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://oglobo.globo.com/
Concurso dará bolsas de intercâmbio a alunos carentes: 

RIO - Alunos de escolas públicas brasileiras poderão concorrer a um intercâmbio 
gratuito. A AFS Intercultura Brasil, organização especializada em intercâmbio 
cultural, abriu inscrições para bolsas. Ao todo, dez estudantes serão 
contemplados e irão para países como Argentina, China, Colômbia, República 
Tcheca, Eslováquia, Costa Rica, Letônia, México, República Dominicana e 
Tailândia. O período de inscrições varia de acordo com a cidade. Para participar
é preciso ser aluno do ensino médio, com idade entre 14 e 17 anos, com excelente
desempenho acadêmico e renda familiar comprovada de até quatro salários mínimos 

Página 434



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
(confira todas as regras aqui).

A bolsa corresponde a um ano de letivo do ensino médio e os embarques 
acontecerão a partir do segundo semestre de 2012. Estão incluídos, suporte 24 
horas, orientação, passagem, hospedagem, alimentação, seguro saúde, material 
escolar, matrícula e mensalidade. O superintendente da AFS Intercultura Brasil 
Adolpho Fernandes disse que o objetivo é oferecer uma experiência cultural 
única.

- Nosso objetivo é proporcionar aos estudantes de pouco poder aquisitivo uma 
experiência cultural única em suas vidas. Eles vão aprender a ver o mundo sob 
ângulos diferentes e descobrir que o certo e o errado são relativos. Com esta 
vivência, estes alunos farão parte de um grupo de pessoas que, assim como o AFS,
estão dispostas a construir um mundo melhor com paz e igualdade - afirma 
Adolpho.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
concurso-educacao-nota-1-0-o-globo.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 26 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CONCURSO  EDUCAÇÃO  NOTA  1 0 / O  GLOBO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://pejantoniocandeia.blogspot.com/
CONCURSO  EDUCAÇÃO  NOTA  1 0 / O  GLOBO: 
[FOTO]

* ATENÇÃO PROFESSORES E ALUNOS A profª Márcia inscreveu o nosso projeto neste 
concurso e já estamos concorrendo. Como os critérios do concurso envolvem 
divulgação, repercussão e outrosque desconhecemos, precisamos de uma força. 
Entre no site indicado, verifique os projetos participantes e faça o seu 
comentário. Não estamos correndo atrás de prêmios ou glória, mas queremos 
mostrar que o PEJA também pode ser uma boa alternativa para buscar a educação de
qualidade. Clique aqui:http://oglobo.globo.com/projetos/educacaonotadez/

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
concurso-imagens-e-slogans-2012.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 20 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Concurso Imagens e Slogans 2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://adaoblogado.blogspot.com/

Hora de criar frases e imagens que falem de participação, então PARTICIPEM!!! 
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Concurso Imagens e Slogans 2012: 

PARTICIPEM!!!
No período de 19 a 27 de março de 2012 estará sendo mrealizado o Concurso de 
IMAGENS E SLOGANS - Eleição do Conselho Escola-Comunidade (CEC)/2012.
Após este período, a comissão julgadora selecionará o slogan e a imagem para 
compor o cartaz que fará publicidade da eleição do CEC nas Unidades Escolares, 
Coordenadorias Regionais de Educação e Nível Central em 2012.

ATENÇÃO:Todos os trabalhos deverão ser enviados à CRE (Assessoria) até o dia 
26/03 para que possamos selecionar.
REGULAMENTOCONCURSO DE IMAGENS E SLOGANSELEIÇÃO DE CEC / 2012

I- DO CONCURSOVisando reconhecer a escola como um espaço de criação, 
participação e interação entre as diferentes áreas do conhecimento, a 
Coordenadoria de Gestão Escolar e Governança (E/SUBG/CGG) da Secretaria 
Municipal de Educação, propõe o Concurso de Imagens e Slogans - Eleição do 
Conselho Escola Comunidade (CEC) / 2012.
II - DOS PARTICIPANTESIMAGEM: poderão participar do concurso, todos os alunos da
Rede Municipal de Ensino da Cidade do Rio de Janeiro.SLOGAN: poderão participar 
professores, funcionários e responsáveis por alunos da Rede Municipal de Ensino 
da Cidade do Rio de Janeiro.
III - DO TEMAA imagem tem como objetivo divulgar à população da cidade o período
de eleição do Conselho Escola Comunidade nas escolas da Rede Pública Municipal 
da Cidade do Rio de Janeiro, no ano de 2012.O slogan tem como objetivo 
conscientizar a comunidade escolar sobre a importância da participação do CEC na
gestão das Escolas e destacar a representatividade dos vários segmentos que 
compõem o Conselho Escola Comunidade.
IV - DAS INSCRIÇÕES E TRABALHOSa)Serão inscritos:Trabalhos inéditos, individuais
ou coletivos, produzidos por iniciativa dos alunos, professores, funcionários ou
responsáveis que poderão ser orientados pelo Coordenador Pedagógico;Trabalhos 
consonantes com a finalidade do concurso;b) Em cada trabalho deverá constar no 
verso:Nome do Projeto: Eleição do CEC / 2012;Alunos: nome, idade, turma, unidade
escolar e Coordenadoria Regional de Educação;Professor e Funcionário: nome, 
matrícula, unidade escolar e Coordenadoria Regional de Educação; eResponsável: 
nome, endereço e Coordenadoria Regional de Educação.
As imagens deverão ser entregues em folha de 43 cm X 29 cm.Atendidas todas as 
especificações, cada Coordenadoria Regional de Educação deverá selecionar quatro
trabalhos (dois - imagens e dois - slogans) que serão enviados para a 
E/SUBG/CGG, mediante ficha de inscrição preenchida (digitada ou em letra de 
forma) conforme modelos em anexo.O trabalho selecionado e impresso terá 
explícita a autoria. Na impressão, o trabalho poderá estar sujeito à alteração 
de tom, cor ou formato, por questões técnicas, preservando-se, entretanto, a 
concepção gráfica do concorrente selecionado.
V - DA COORDENAÇÃOÀ E/SUBG/CGG caberá a coordenação geral do concurso.É da sua 
competência:Constituir comissão julgadora;Realizar a seleção das imagens e 
slogans encaminhados pelas Coordenadorias Regionais de Educação;Divulgar o(s) 
nome(s) do(s) autor(es) da imagem e do slogan selecionado.
VI - DOS PRAZOSa)Divulgação - através das Coordenadorias Regionais de Educação, 
junto às escolas, a partir de 19/03/2012.b)Envio dos trabalhos à E/CRE até 
27/03/2012.c)Envio dos trabalhos à E/AIE até 29/03/2012.

Página 436



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
conheca-as-acoes-das-clinicas-da.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 13 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Conheça as ações das Clinicas da Família - Tuberculose e Sífilis

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cms-morrouniao.blogspot.com/

AÇÃO TUBERCULOSE HIV E SÍFILIS NO CMS MORRO UNIÃO: 
Este evento ocorreu no dia 12\03\12 segunda-feira.O CMS Morro União realizou uma
ação na comunidade para captação de sintomáticos respiratórios e casos de HIV e 
Sífilis.Tivemos uma boa aderência da comunidade com relação a este evento. Já 
estamos movendo esforços para melhorar a captação e o tratamento desses casos em
nossa área.Esta ação que contou com a participação de todos, teve os seguintes 
resultados:Fique sabendo HIV e Sífilis: 47 examesEscarro para TB: 65 
ColetasTeste do PPD: 60 testes.

CMS Morro União Somando Esforços Para o melhor da nossa sociedade.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
conselho-tutelar.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 27 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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CONSELHO TUTELAR

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Hoje, às 17h, o prefeito Eduardo Paes sanciona a lei que aumenta a gratificação 
dos conselheiros tutelares do município do Rio de Janeiro, de R$ 1.743,40 para 
R$ 2.767,30. O secretário municipal de Assistência Social, Rodrigo Bethlem, e a 
presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Deise
Gravina, participam da solenidade, que ocorre na Cidade Nova.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
contra-cracolandia-rio-cria-mulheres-da.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 26 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

"Contra cracolândia, Rio cria Mulheres da Paz"

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://rodrigobethlem.blogspot.com/
"Contra cracolândia, Rio cria Mulheres da Paz": Matéria publicada neste domingo,
dia 25, no jornal O Estado de São Paulo, mostra mais uma alternativa adotada 
pelo Rio no enfrentamento ao crack. Histórias de superação de 1.250 moradoras de
áreas carentes incentivam seus vizinhos a buscar uma vida melhor.

São mulheres que já passaram por situações de abandono, fome, maus-tratos, uso 
de drogas e abuso sexual, mas quese tornaram protagonistas de um programa 
social, pois conhecem melhor as angústias e sofrimento de quem está vivendo uma 
realidade complicada como essa. Ninguém melhor do que a pessoa que teve contato 
com o problema, que foi dependente química, que teve alguém da família 
envolvido, para poder tratar e prevenir que outras pessoas entrem para esse 
mundo.

Confira a matéria completa do Estadão, com o trabalho de nossas Mulheres da Paz 
para afastar das cracolândias jovens e adolescentes das comunidades mais 
carentes do Rio.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
convite-mapeamento-digital-guiado-pela.html
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quinta-feira, 1 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CONVITE - Mapeamento digital guiado pela juventude em áreas de risco sócio 
ambiental

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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Prezados parceiros,
Gostariamos de convida-los para o painel
de apresentação do Mapeamento digital guiado pela juventude em áreas de risco 
sócio
ambiental,promovido pelo IPPe Unicef com apoio da Subsecretaria de Defesa 
Civil.O mapeamento realizado pelos jovens eh uma metodologia
inovadora (disseminada pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts), que 
possibilita
a realizacaodediagnosticos participativos numa comunidade. Exemplos: 
identificacao
das rotas de fuga para situacoes de emergencia; problemas de transito no
caminho para a escola; focos potenciais de dengue; equipamentos culturais e
esportivos; locais de encontro de jovens; pontos de venda de frutas, legumes e
verduras; etc. No evento serao apresentados os mapas construidos
pelos adolescentese discutido o
uso desta ferramenta para subsidiar politicas publicas. Sua
 presenca eh fundamental para pensarmos juntosnas respostas aos 
problemas identificados. Favor encaminhar o convite para profissionais 
que possam contribuir com este debate. Contamos com seu apoio e participacao.
Atenciosamente,
Viviane Manso Castello BrancoS/SUBPAV/SPS/Coordenacao de Politicas e Acoes 
Intersetoriais
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creative-ideias-senado-aprova-mp-que.html
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

CREATIVE IDEIAS: Senado aprova MP que prevê recursos para financiar...

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://creativeideias.blogspot.com.br
CREATIVE IDEIAS: Senado aprova MP que prevê recursos para financiar...: O Senado
aprovou hoje (27), sem alterações, o projeto de lei proveniente da Medida 
Provisória (MP) 550 que permite ao governo subsidiar emp...
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creche-zilka-salaberry-familia-na.html
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sábado, 31 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CRECHE ZILKA SALABERRY: FAMÍLIA NA CRECHE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://zilkacreche.blogspot.com.br
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Oportunidade única de informação, de participação, de união, de fazer parte da 
escola e a escola fazer parte da família.

Parabéns!

CRECHE ZILKA SALABERRY: FAMÍLIA NA CRECHE: HOJE FOI DIA DE SE REUNIR COM A 
FAMÍLIA NA CRECHE. UM DOS OBJETIVOS É APROVEITAR ESSE MOMENTO E CRIAR 
LAÇOS.COMEÇAMOS C...
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creche-zilka-salaberry-oficinas-que-dao.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 13 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CRECHE ZILKA SALABERRY: OFICINAS QUE DÃO ASAS A IMAGINAÇÃO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://zilkacreche.blogspot.com/
CRECHE ZILKA SALABERRY: OFICINAS QUE DÃO ASAS A IMAGINAÇÃO:  A criança permanece
o dia inteiro na creche. Para desenvolver suas habilidades de forma criativa e 
dinâmica e além disso ex...
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<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 26 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CRECHE ZUZU ANGEL  - CMS MORRO UNIÃO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DESENVOLVIDO PELA EQUIPE MORRO UNIÃO NA CRECHE 
MUNICIPAL ZUZU ANGEL.

Atividades Realizadas:

08/03: Palestra sobre Saúde Bucale estímulo a atividade física.

13/03: Escovaçãoe aplicação de fluor.

19/03: Pesagem, medidas e cartão de vacina
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crianca-segura-promove-curso.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 1 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Criança Segura promove curso: responsáveis e familiares podem aprender a 
prevenir acidentes gratuitamente!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://primeirainfancia.org.br/
Criança Segura promove curso: responsáveis e familiares podem aprender a 
prevenir acidentes gratuitamente!: A ONG Criança Segura abre inscrições para seu
curso a distância direcionado aos responsáveis e familiares dispostos a aprender
como evitar acidentes com seus filhos, netos e crianças de seu convívio. Para a 
primeira turma de 2012 as inscrições podem Continuar lendo 
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Crianças de até cinco anos podem ter dificuldade para controlar a urina durante 
a noite

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/

Crianças de até cinco anos podem ter dificuldade para controlar a urina durante 
a noite: 
[FOTO]

Foto: Corbis
Trocar os lençóis molhados e esticar o colchão no sol faz parte da rotina de 
muitos pais antes dos pequenos abandonarem o uso das fraldas e irem sozinhos ao 
banheiro durante a noite. De acordo com a nefrologista infantil do Hospital da 
Criança Conceição (RS), vinculado ao Ministério da Saúde, Anelise Uhlmann, é 
normal a criança urinar na cama até os cinco anos. Até essa idade ela ainda não 
tem a capacidade total de controlar a urina durante a noite. Por causa de sono 
excessivo, algumas crianças não conseguem acordar quando a bexiga está cheia, 
diz a médica.

Ela explica que nesta faixa etária algumas crianças não possuem o hormônio 
antidiurético, que diminui a produção de urina à noite. Outras simplesmente 
fazem xixi na cama porque a capacidade da bexiga é pequena e a ingestão de 
líquido poucas horas antes de dormir foi grande. O ideal é que a garotada 
diminua a quantidade a partir de 3h antes de dormir. Neste mesmo horário os pais
devem evitar oferecer alimentos com cafeína, como chocolate, refrigerante e 
chás. Esses produtos estimulam a contração da bexiga e aumentam a possibilidade 
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de que urinem na cama, recomenda a especialista.

Outra dica da nefrologista é estimular os filhos, quando acordados, a urinarem a
cada duas ou três horas. Quem segura por muito tempo tem tendência a urinar na 
cama, justifica. Crianças muito desatentas, que tem hiperatividade, também podem
urinar na cama porque o sistema nervoso é imaturo.

De acordo com a nefrologista infantil do Hospital da Criança Conceição, a 
criança tem que estar insatisfeita com a situação para começar um tratamento. Às
vezes são os pais que ficam estressados. As crianças não ligam de usar fraldas 
para dormir, observa a médica.

Se depois dos cinco anos de idade, a criança ficar completamente seca por seis 
meses e voltar a fazer xixi na cama pode ser indício de algum outro problema. 
Algumas causas podem ser anemia falciforme, diabetes, consequência de alguma 
medicação que deixou o sono mais pesado ou que aumentou a quantidade de urina. 
Além de questões psicológicas, enumera Anelise Uhlmann.

É importante os pais observarem os hábitos matutinos também. Por exemplo, a 
criança com intestino preso, pode ter a bexiga pressionada, frisa a médica. 
Pedimos para que os responsáveis façam um diário da urina para saber como é a 
produção e comportamento durante o dia e a noite. Dessa forma podemos escolher o
melhor tratamento. Aliados a esse diário, ecografias e exames de urina auxiliam 
a diagnosticar o problema.

Fonte: Ana Paula Ferraz/ Agência Saúde
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Cuba vai testar em humanos uma nova vacina contra dengue

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.estadao.com.br
Cuba vai testar em humanos uma nova vacina contra dengue: Cuba realizará neste 
ano testes clínicos de uma vacina tetravalente da dengue em humanos, segundo 
anunciaram nesta quarta-feira, 8, autoridades do setor de saúde no Congresso 
Internacional de Biotecnologia, em Havana. O diretor do Centro de Engenharia 
Genética e Biotecnologia (Cigb), Gerardo
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sexta-feira, 9 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Curso de teatro abre inscrições para aulas gratuitas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://oglobo.globo.com/
Curso de teatro abre inscrições para aulas gratuitas: 

RIO - A Companhia do Gesto, em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura 
(SEC), está com inscrições abertas para a formação de um núcleo de teatro dentro
da Biblioteca Parque de Manguinhos. As inscrições para o projeto Manguinhos em 
Cena - Laboratório de Dramaturgia do Gesto podem ser feitas até está sexta-feira
(9), no site www.companhiadogesto.com.br/manguinhosemcena ou na própria 
Biblioteca Parque de Manguinhos.

A Companhia do Gesto selecionará, de 12 a 17 de março, por meio de aulas-teste, 
25 jovens, a partir dos 16 anos, moradores da região de Manguinhos e arredores, 
para participar de nove oficinas gratuitas de formação teatral dentro da 
Biblioteca - Corpo e Máscara, Palhaço, Improviso e jogo, Voz e Musicalização, 
Confecção de Máscaras, Criação, Produção Cultural, Olhar sobre a Cena (assistir,
entender e escrever sobre espetáculos teatrais), e uma oficina convidada sobre o
Jogo de Teatro em grupo. O projeto prevê ainda atividades extras monitoradas 
(produção, saídas de intervenção na comunidade, idas ao teatro), estágios 
técnicos (cenário, figurinos, luz) e encontros de dramaturgia. As atividades 
serão coordenadas e executadas pelos integrantes da Companhia do Gesto e outros 
parceiros.

Com o projeto Manguinhos em Cena,a Companhia do Gesto visa a estimular a 
formação de um núcleo teatral preparado para atuar artística e socialmente - com
estrutura própria e sustentável - e a desenvolver uma identidade própria para 
sua expressão teatral.

Os laboratórios resultarão na preparação e formação de um grupo para a atuação 
em espaços não convencionais e de atendimento social (abrigos, hospitais, 
centros de acolhimentode crianças e idosos) e na construção de um espetáculo de 
dramaturgia colaborativa, sob orientação do diretor Luís Igreja e de uma 
dramaturga convidada (Renata Mizrahi). O espetáculo estreará no teatro da 
Biblioteca Parque em dezembro de 2012. Até a ocasião, os participantes terão 
noções de todas as áreas artísticas, técnicas e de produção necessárias para 
darem andamento ao núcleo de teatro independente de Manguinhos.
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Curta o final de semana - O Fardo
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.vithais.com.br/
O Fardo: [FOTO]

A vida pode ser um fardo se você assim definir...

- Acordar pode ser ruim se você pensar somente que isso significa sair da cama;

- Arrumar a mesa e passar o café é só trabalho se assim você considerar;

- Pegar o ônibus, caminhar ou ir de carro para o trabalho ou para a escola pode 
ser desagradável e cansativo se seu pensamento for esse;

- Trabalhar é desagradável em muitos sentidos (os colegas, o serviço, o 
ambiente, o salário...) se somente o dinheiro e a necessidade te levam a esta 
realização;

- O cachorro ou o gato de estimação são somente despesa ou mais o que fazer se 
não há sentimento pelo animal;

- Cuidar dos filhos ou estar com o cônjuge também pode ser desagravo e desilusão
se esquecemos tudo o que nos levou a eles;

[FOTO]

Não abra mão da sua vida, olhe para o que tem de forma diferente, transforme 
suas experiências ao percebê-las a partir daquilo que tem de bom.

- Acordar é uma benção, significa vida, um novo dia que temos diante de nós;

- O café da manhã é uma oportunidade de saborear tanto o que está diante de nós 
quanto para compartilhar o espaço com pessoas da família;

- O ônibus, carro ou a caminhada são momentos em que podemos ler, conversar, 
ouvir música ou simplesmente sentir o ar fresco, a luz do sol, as companhias...

- O trabalho é momento de realização, através do qual você compõe e comunga, 
pois o que faz não é somente para você, mas para muitas outras pessoas, por isso
é preciso trabalhar com o que gosta e sempre procurar fazer o melhor;

- Seu animal de estimação devota a você o que ele tem de melhor, o 
companheirismo a toda prova, devolva na mesma moeda;

- A família é a grande benção que recebemos nesta vida, o amor é o fator da 
união, da parceria, da cumplicidade e do carinho. As vezes as coisas não estão 
bem e é na família que encontramos o abrigo seguro.

Se você está tão cansado que a vida parece um fardo, guarde tempo para si mesmo,
respeite seus limites, olhe para os lados e conte com os familiares e amigos, 
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reze e peça forças, faça suas refeições sem pressa, resolva uma coisa de cada 
vez, saia para tomar um sorvete e leve o cachorro para passear, dê uma volta de 
bicicleta, vá visitar uma pessoa querida que precisa de você, energize-se!

Por João Luís de Almeida Machado
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Dengue - Ações da PREFEITURA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Ações de combate à dengue nas zonas Norte e Oeste
21/03/2012

  Mais de 90 agentes do programa Ação nos Bairros contra a Dengue 
estarão atuando hoje, dia 21, até as 14h, nos bairros de Anchieta, 
Pavuna e Campo Grande. Desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde e
 Defesa Civil, a atividade tem o objetivo de eliminar focos do mosquito 
transmissor da doença. Para isso, os agentes farão visitas domiciliares 
em busca de possíveis criadouros de larvas, além de promoverem 
atividades de prevenção à dengue.

A estimativa da 
SMSDC é que 2.630 imóveis sejam vistoriados durante a ação. Os pontos de
 encontro serão Rua Carobinha, Lote 01, Quadra 43, em Campo Grande; na 
Av. Sebastião de Santana, esquina com a Rua Lisses Melgaço, em Anchieta e
 Av. Sargento de Milícias, em frete a Região Administrativa, na Pavuna.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dengue-boletim-semanal.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 16 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DENGUE - BOLETIM SEMANAL

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

O 
Boletim Semanal da Dengue é uma publicação digital enviada toda semana 
por e-mail para a imprensa com dados como o número de casos notificados,
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 sua distribuição pelas regiões da cidade, a quantidade de atendimentos 
nos polos de hidratação, as ações da prefeitura de combate ao mosquito 
Aedes aegypti, entre outras informações.Consulte os Boletins ateriores e
 outros indicadores
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DENGUE: DICAS DE HIDRATAÇÃO E ALIMENTAÇÃO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/

DENGUE: DICAS DE HIDRATAÇÃO E ALIMENTAÇÃO: 
INAD -Instituto de Nutrição Annes Dias

1. LíquidosAs pessoas acometidas de dengue requerem maior reposição hídrica. A 
dengue muitas vezes leva à desidratação e desde os primeiros sintomas é 
recomendado maior consumo de água. Esta simples medida pode impedir o 
agravamento do quadro.
Popularizar a informação sobre o consumo da água no tratamento de dengue salva 
vidas. Algumas particularidades dificultam a transmissão deste conhecimento. A 
desidratação no dengue ocorre por mecanismo complexo com perda de líquidos para 
o terceiro espaço. Os vômitos e diarréias nem sempre estão presentes.Essa 
desidratação não é reconhecida pela população. E se diferencia da decorrente de 
perda líquida pelo trato digestivo que é atualmente de conhecimento popular, 
motivo de divulgação do Ministério da Saúde e veiculado pela mídia.
A prescrição de líquidos como tratamento de dengueAs orientações a seguir são 
transcritas de documento recente (2011) do Ministério da Saúde: Dengue: 
diagnóstico e manejo clínico - adulto e criança e ratificadas no quadro 
intitulado DENGUE - Classificação de risco e manejo do paciente.
O Ministério da Saúde indica hidratação oral para os grupos A e B da 
classificação de risco. Em casos suspeitos de dengue iniciar de imediato.
Para crianças: orientar hidratação no domicílio, de forma precoce e abundante, 
com soro de reidratação oral (um terço das necessidades basais), oferecido com 
frequência sistemática, independentemente da vontade da criança; completar a 
hidratação oral com líquidos caseiros tais como água, sucos de frutas naturais, 
chás e água de coco; evitar uso de refrigerantes; para crianças 2 anos, oferecer
50-100 ml ( a  copo) de cada vez; para crianças 2 anos, 100-200 ml ( a 1 copo) 
de cada vez; - (página 26)
As necessidades basais estão registradas na página 33, e orientam a prescrição 
da quantidade de líquidos a ser administrada:
- Até 10 kg: 100 ml/kg/dia;- 10 a 20 kg: 1.000 ml+50 ml/kg/dia para cada kg 
acima de 10 kg;- Acima de 20 kg: 1.500 ml+20 ml/kg/dia para cada kg acima de 20 
kg
BRASIL, 2011
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AdultosCalcular o volume de líquidos de 80 ml/kg/dia, sendo 1/3 com solução 
salina e no início com volume maior. Para os 2/3 restantes, orientar a ingestão 
de líquidos caseiros (água, suco de frutas, soro caseiro, chás, água de coco 
etc.), utilizando-se os meios mais adequados à idade e aos hábitos do paciente. 
Especificar o volume a ser ingerido por dia. Por exemplo, para um adulto de 70 
kg, orientar: 80 ml/kg/dia 6,0L: período da manhã: 1L de SRO e 2L de líquidos 
caseiros. período da tarde: 0,5L de SRO e 1,5L de líquidos caseiros. período da 
noite: 0,5L de SRO e 0,5L de líquidos caseiros.
BRASIL, 2011
Modificação da conduta de hidrataçãoEsses esquemas de hidratação são 
recomendados para todos os casos de dengue classificados como Grupo A e Grupo B 
com hematócrito normal.A conduta se modifica se o hematócrito aumentar 10% ou 
apresentar os seguintes resultados: crianças 38%, mulheres 44% e homens 
50%.DENGUE - Classificação de risco e manejo do paciente

Observações relevantes acerca de alimentação e dengue:A alimentação não deve ser
interrompida durante a hidratação, mas administrada de acordo com a aceitação do
paciente.Não existe contraindicação formal para o aleitamento materno.BRASIL, 
2011
Facilitando a ingestão de líquidosPara tratamento de dengue há necessidade de 
prescrição de grande quantidade de líquidos, o que pode levar a dificuldades na 
sua ingestão.Vejam algumas recomendações do Instituto de Nutrição Annes Dias 
para facilitar a aceitação:Oferecer líquidos a cada meia hora.Para dar sabor à 
água colocar fatias de laranja, tangerina ou limão com casca, e previamente 
limpos, assim como sementes de erva doce ou galhinhos ou folhas de hortelã. 
Lavar as frutas e a hortelã em água corrente e colocar de molho por 30 minutos 
na seguinte solução: 1 colher de sopa de água sanitária para um litro de 
água.Utilizar água de coco, refrescos ou sucos de frutas frescas.Manter uma 
garrafa individual para cada pessoa da casa. Verificar e anotar o volume 
ingerido.Em caso de enjôos preferir alimentos frios e de odor suave. Uma dica é 
consumir pedrinhas de gelo preparadas com água de coco ou suco de frutas.
As crianças, os idosos e as gestantes merecem atenção especial.

2. Alimentação
Sugestões para melhorar a ingestãoMal estar e enjôos provocados por dengue 
alteram o apetite. É por isso que são recomendados alimentos naturais, 
coloridos, leves, saborosos e de fácil digestibilidade. Além disso, para atender
às necessidades hídricas, contamos com a água contida nos alimentos.Frutas, 
legumes e verduras, por exemplo, apresentam até 95% do seu peso em água, A 
indicação desses alimentos favorece a hidratação corporal e colabora para a 
alimentação saudável.
Para melhorar a sensação de náusea as refeições devem ser em pequenas 
quantidades, na consistência de melhor aceitação, cinco vezes ao dia ou se 
possível a cada 2 ou 3 horas.

Na busca de melhor aceitabilidade: união de sabor, calorias e líquidos.
Sugestões de alimentos que ajudam a melhorar o apetiteSucos de frutas como de 
laranja, limão e maracujá, salada de frutas, leite ou iogurte natural batido com
frutas, picolés caseiros de frutas, sopas, carnes ensopadas com legumes, doces 
caseiros de frutas ou de legumes.
Detalhando as recomendações
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Frutas da safra - in natura, cozidas ou assadas. Podem ser em pedaços, em 
saladas ou em espetinhos.
Picolé ou sacolé de frutas ou suco de frutas - Abacaxi, morango, coco, limão, 
manga, goiaba, uva, maracujá, caju, entre outras.Faça um suco concentrado da 
fruta de preferência. Adicione água filtrada e açúcar a gosto. Coloque em 
forminhas de gelo ou saquinho próprio para sacolé e leve ao congelador.
Leite ou iogurte natural batido com frutas - maracujá, laranja, maçã, goiaba, 
banana, mamão, melão, abacate entre outros.Iogurte caseiro: Ferver um litro de 
leite. Deixar amornar e acrescentar um copo de iogurte natural, que pode ser 
industrializado ou do próprio iogurte caseiro. Esperar 8 horas com a panela 
tampada para que o leite fique talhado. Consumir no máximo em três dias, estando
conservado em geladeira.Bata o leite ou iogurte com uma ou mais frutas, 
acrescente açúcar.Pode-se ainda colocar aveia, mucilagem de milho ou arroz, 
cereais de trigo, entre outros.
Sucos de frutas - O suco pode ser uma combinação de várias frutas acrescentando 
hortaliças. Bata os ingredientes com água filtrada e gelo. Exemplos de sucos 
saborosos: água de coco com maçã; banana com laranja; maçã, laranja e couve; 
abacaxi com hortelã; abacaxi,maçã e hortelã; manga.
Almoço e jantarMisturar alimentos torna a refeição mais atraente, e é o que 
acontece com as saladas. Sugestões: salada de beterraba, laranja e agrião; maçã 
com salsão e batata; alface, tomate e manga.
Refeições simples que trazem um pouco da infância: Caldo de feijão, arroz 
agulhinha, gema cozida e banana; chuchu, ovos e coentro.
Sopas. Prepare sopas com legumes variados, carne ou frango. De preferência o 
caldo deve ser mais grosso. 
Canja de galinha
Na cultura popular brasileira essa preparação tem sentido terapêutico e vem 
sendo usada através dos séculos para recuperar força em resguardos e doenças. 
Não é à toa que há um dito popular: cautela e canja de galinha não fazem mal a 
ninguém.
Para preparar uma canja bonita e saborosa varie o corte da cenoura, utilize de 
preferência o arroz agulhinha, corte a batata em pedaços menores para engrossar 
o caldo e acrescente um pedaço de frango sem pele . Tempere com alho, pouco sal,
cebola e óleo. Folhinhas de hortelã dão sabor especial à canja.Sopa de legumes
É também de gosto popular. E é de muitos sabores na mistura de ingredientes, que
são escolhidos por preferências e disponibilidade dos gêneros.Pode ser de um ou 
mais legumes como sopas de abóbora, de cenoura, de batata com agrião ou couve. 
Ou ainda de legumes variados, estimulando a criatividade.Escolha um ou mais 
legumes, de preferência um de cada cor e algum folhoso; um pedaço de carne 
magra, de boi ou frango; pouco óleo e sal; temperos naturais como cebola, alho, 
tomate e cheiro verde.Colocar os legumes para cozinhar com a carne e os temperos
e adicionar o óleo e o sal em pouca quantidade.Sugestões de legumes por grupos:
Cenoura, abóbora, beterrabaChuchu, abobrinha, couve florBatata, inhame, batata 
doce, batata baroa, aipim ou mandioca.Espinafre, couve, agrião, brócolis, 
acelga, chicória, repolho
Bibliografia:

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Diretoria 
Técnica de Gestão. Dengue: diagnóstico e manejo clínico - Adulto e Criança - 
Série A. Normas e Manuais Técnicos 80p. 4a edição, Brasília, 2011. ISBN NLM WC 
528

Página 448



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/dengue_manejo_adulto_crianca_2011
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Vigilância Epidemiológica. Dengue: diagnóstico e manejo clínico: criança.Série 
A. Normas e Manuais Técnicos 52 p. Brasília, 2011.
ISBN 978-85-334-1770-0

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. Secretaria Municipal de Saúde e Defesa 
Civil do Rio de Janeiro, Instituto de Nutrição Annes Dias. Água-alimento 
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Disponível em: 
http://inad-smsdc.blogspot.com.br/p/materiais-educativos.html.Acesso em: 21 mar.
2012
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<POSTAGEM>
dengue-entre-nessa-guerra.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 22 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DENGUE: ENTRE NESSA GUERRA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://otics-iraja.blogspot.com/
DENGUE: ENTRE NESSA GUERRA: 

O dengue é uma doença infecciosa causada por um vírus. O dengue clássico se 
inicia de maneira súbita e pode ocorrer febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos
olhos, dores nas costas. Às vezes aparecem manchas vermelhas no corpo. A febre 
dura cerca de cinco dias com melhora progressiva dos sintomas em 10 dias. Em 
alguns poucos pacientes podem ocorrer hemorragias discretas na boca, na urina ou
no nariz.
Saiba como evitar:

 Evite deixar plantas em vasos com água, substituindo a água por terra.

 Troque semanalmente a água dos vasos das plantas e lave com uma escova ou pano 
os pratinhos que acumulam água.
 Lave as jarras de flores para eliminar os ovos dos mosquitos que ficam grudados
nas suas paredes.
 Para não acumular água, as latas devem ser furadas antes de jogadas fora.
 As garrafas vazias devem ser guardadas de boca para baixo.
 Lave os bebedouros dos animais com escova ou bucha e esvazie-os à noite, sempre
que possível.
 Pneus velhos devem ser mantidos em lugares cobertos para não acumular água da 
chuva.
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 Os poços, tambores, caixas dágua, cisternas e outros depósitos de água devem 
estar sempre tampados.
 O lixo caseiro deve estar ensacado e posto à disposição da limpeza urbana nos 
horários previstos.
[FOTO]
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<POSTAGEM>
dengue-situacao-atualizada-na-cidade-do_16.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 16 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DENGUE - SITUAÇÃO ATUALIZADA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
desafio-busca-propostas-para-educacao-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 1 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Desafio busca propostas para educação e cidadania

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Vamos participar.
Desafio busca propostas para educação e cidadania: O Changemakers da Ashoka 
lança o desafio online global: Ativando Empatia: Transformando Escolas para 
Ensinar o que Importa. São mais de U$110 mil (aproximandamente R$180 mil) em 
prêmios para as melhores ideias, programas e modelos de aprendizagem que tenham 
como foco garantir que crianças e jovens aprendam como melhor exercerem sua 
cidadania e liderança em um mundo no qual cada vez é mais necessária uma boa 
convivência com as diferenças.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-16312-aula-1-por-que-vamos-criar.html
<DATA DA POSTAGEM>
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domingo, 18 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DIA 16/3/12- AULA 1- POR QUE VAMOS CRIAR MINHOCAS?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://euamoserprofessora.blogspot.com/
Parabéns!!!
DIA 16/3/12- AULA 1- POR QUE VAMOS CRIAR MINHOCAS?: 
COMECEI HOJE A TRABALHAR COM CIÊNCIAS. APRESENTEI TODA A UNIDADE PARA A TURMA E 
COMEÇAMOS COM A UNIDADE CICLOS DE VIDA.PEDI QUE A TURMA LESSE A PERGUNTA- 
PROBLEMA E PARA A MINHA SURPRESA AS MINHAS CRIANÇAS A RESPONDERAM ANTES QUE EU 
DESSE AS EXPLICAÇÕES INICIAIS. RESPONDERAM QUE IRIAMOS CRIAR AS MINHOCAS PRA VER
E SABER COMO ELAS VIVEM. FIQUEI TÃO ORGULHOSAAAAAAAAAAAA...DOS MEUS AMORES.EIS 
UM POUQUINHO DO QUE ACONTECEU NA AULA.[FOTO]
AS CRIANÇAS JÁ SENTAM EM GRUPOS, O QUE FACILITA BASTANTE A DINÂMICA DESSE TIPO 
DE AULA.[FOTO]
NESSE MOMENTO OS ALUNOS OBSERVARAM DUAS MINHOCAS PARA IDENTIFICAR AS DIFERENÇAS 
ENTRE AS NOVAS E AS ADULTAS. ESSA OBSERVAÇÃO FOI FEITA NA MINHA MESA. OBJETIVO 
PRINCIPAL ERA QUE ELES ENCONTRASSEM O CLITÉLO, QUE É UMA ESTRUTURA REPRODUTIVA 
PRESENTE NAS MINHOCAS.SOMENTE O GRUPO 1 IDENTIFICOU DE PRONTO ESSA ESTRUTURA. OS
OUTROS 3 PRECISARAM DA MINHA INTERFERÊNCIA.[FOTO]

[FOTO]
MESMO AS CRIANÇAS NÃO TENDO FEITO NENHUMA COMPARAÇÃO DAS MINHOCAS COM AS LARVAS 
DO TENÉBRIO, EU ACHEI INTERESSANTE UTILIZAR A SUGESTÃO DADA PELO CAPACITADOR 
EDUARDO QUE FOI O DE COLOCAR A LARVA JUNTO COM A MINHOCA PARA QUE VISSEM AS 
DIFERENÇAS... FOI MUITO BACANA ESSA OBSERVAÇÃO.[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-da-mulher-no-posto-portus-quitanda.html
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quinta-feira, 8 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DIA DA MULHER NO POSTO PORTUS QUITANDA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cms-portusquitanda.blogspot.com/

DIA DA MULHER NO POSTO PORTUS QUITANDA: 

HOJE EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER FOI FEITO UM CAFÉ DA MANHÃ, 
COM PALESTRA SOBRE A SAÚDE DA MULHER, DISTRIBIÇÃO DE BRINDES..
PARA QUEM NÃO PODE PARTICIPAR DE MANHÃ VENHA Á TARDE.
HAVERÁ UM LANCHE .[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
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dia-internacional-da-mulher-08-de-marco.html
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segunda-feira, 5 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DIA INTERNACIONAL DA MULHER 08 DE MARÇO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://otics-iraja.blogspot.com/

DIA INTERNACIONAL DA MULHER 08 DE MARÇO: HORÁRIO: 09h00min às 
13h00minLOCAL:MERCADÃO DE MADUREIRAAvenida Min. Edgard Romero, 239 - Madureira -
RJ(hall das escadas rolantes)
OFERECEREMOS:AÇÕES VOLTADAS PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE DA MULHER E PREVENÇÃO COM OS 
SEGUINTES TEMAS: DST/AIDS, PLANEJAMENTO FAMILIAR, PROGRAMA CEGONHA CARIOCA, 
PREVENÇÃO DE CÂNCER DE MAMA E COLO DO ÚTERO E TABAGISMO.
DISTRIBUÍÇÃO DE PRESERVATIVOS E MATERIAIS INFORMATIVOS, DIVULGAÇÃO DO DISQUE 
180.
ØCom profissionais de saúde para orientação.
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-internacional-da-mulher-morro-uniao.html
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sexta-feira, 9 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DIA INTERNACIONAL DA MULHER, MORRO UNIÃO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cms-morrouniao.blogspot.com/

DIA INTERNACIONAL DA MULHER, MORRO UNIÃO: 
Aconteceu no dia 08/03 no Morro UniãoUma ação voltada para promoção da saúde e 
prevenção de doençasreferentes à comemoração do DIA INTERNACIONAL DA MULHER, com
os seguintes temas: DST/AIDS,Planejamento Familiar,CegonhaCarioca,Prevenção do 
Câncer de mama e colo do útero e Tabagismo commedição da quantidade de monóxido 
de carbono nos pulmões, distribuição de preservativos masculinos e femininos , 
materialinformativo.
[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-internacional-da-mulher.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 7 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Feliz dia da Mulher todos os dias, porque em um só dia não cabem todos os 
carinhos, todos os agrados, todos os agradecimentos, toda beleza de Ser 
Mulher!!Todo Dia é seu dia e precisamos lembrar disso todos os dias!!!PSE - 
NSEC06

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-internacional-da-mulhermercadao-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 9 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DIA INTERNACIONAL DA MULHER/MERCADÃO DE MADUREIRA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://smsdc-cms-sylviofbrauner.blogspot.com/
DIA INTERNACIONAL DA MULHER/MERCADÃO DE MADUREIRA: 
Uma ação voltada para promoção da saúde e prevenção de doençasreferentes à 
comemoração do DIA INTERNACIONAL DA MULHER, com os seguintes temas: 
DST/AIDS,Planejamento 
Familiarhttp://smsdc-cms-sylviofbrauner.blogspot.com/,CegonhaCarioca,Prevenção 
do Câncer de mama e colo do útero e Tabagismo commedição da quantidade de 
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monóxido de carbono nos pulmões, distribuição de preservativos masculinos e 
femininos , materialinformativo.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-internacional-da-mulhermercadao-de_09.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 9 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DIA INTERNACIONAL DA MULHER/MERCADÃO DE MADUREIRA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://otics-iraja.blogspot.com/
DIA INTERNACIONAL DA MULHER/MERCADÃO DE MADUREIRA: 
A CAP 3.3 realizou hoje em parceria com o Conselho Distrital deSaúde, AMUCANTI 
(Associação de Mulheres de Cavalcanti) e CIEDS, projeto MOPE : Mobilização 
Participação e Enfrentamento das DST e AIDS com lideranças Comunitárias) e 
Articulação de Mulheres Brasileiras.

Uma ação voltada para promoção da saúde e prevenção de doençasreferentes à 
comemoração do DIA INTERNACIONAL DA MULHER, com os seguintes temas: 
DST/AIDS,Planejamento Familiar,CegonhaCarioca,Prevenção do Câncer de mama e colo
do útero e Tabagismo commedição da quantidade de monóxido de carbono nos 
pulmões, distribuição de preservativos masculinos e femininos , 
materialinformativo.

Contamos com a presença das nossas unidades :CMS Carmela Dutra, CMSClementino 
Fraga, PAB e Carlos Cruz Lima.

As mulheres foram presenteadas com flores e cortes de cabelo(parceria com o 
SENAC Rio). Os homens também aderiram com entusiasmo à ação!"""

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-internacional-da-mulher_08.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 8 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://badenpowell06.blogspot.com/

Parabéns!!!
DIA INTERNACIONAL DA MULHER: 
Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher foram realizadas várias atividades
na Escola. Dentre elas temosa produção musical quefoi orientada pela Profª Ana 
Lucia. Os alunos da turma 1701 fizeram uma paródia da música intitulada de 
Garota de Ipanema de Vinicius de Morais, denominada de Mulher Cheia de Graça e 
as alunas Rebeca, Yasmin, Ana Clara e Allana da turma 1901 cantaram Mulher Não 
Precisa Mudar, paródia da música Não Precisa Mudar cantada por Ivete Sangalo.
Mulher Não Precisa MudarAna Clara, Allana, Rebeca e Yasmim

Mulher Cheia de Graça
Turma 1701
_________________________________________________________________________

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-mundial-da-agua-22-de-marco.html
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<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 20 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DIA MUNDIAL DA ÁGUA - 22 DE MARÇO.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Cuide do Planeta.

A ONU elaborou um documento com medidas cautelosas a favor desse bem natural, 
trazendo também informações para garantir a cultura de preservação ambiental e a
consciência ecológica em relação à água.

Na Declaração Universal dos Direitos da Água, criada pela ONU, dentre as 
principais abordagens estão:

- Que devemos ser responsáveis com a economia de água, pois essa é condição 
essencial de vida;
- Que ela é um patrimônio mundial e que todos nós somos responsáveis pela sua 
conservação;
- Que a água potável deve ser utilizada com economia, pois os recursos de 
tratamento são ainda lentos e escassos;
- Que o equilíbrio do planeta depende da conservação dos rios, mares e oceanos, 
bem como dos ciclos naturais da água;
- Que devemos ser responsáveis com as gerações futuras;
- Que precisamos utilizá-la tendo consciência de que não devemos poluí-la ou 
envenená-la;
- Que o homem deve ser solidário, evitando o seu desperdício e lutando pelo seu 
equilíbrio na natureza.

Com esse documento, a Organização das Nações Unidas tornou obrigatório que todos
as pessoas sejam responsáveis pela qualidade da água, bem como pela sua 
manutenção, tendo, assim, formas de garantir a melhoria de vida no planeta.

Por Jussara de Barros
Graduada em Pedagogia

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-mundial-de-combate-tuberculose-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 24 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Dia Mundial de Combate à Tuberculose é celebrado neste sábado (24)

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Dia Mundial de Combate à Tuberculose é celebrado neste sábado (24): 
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Foto: Mehau Kulyk/Science Photo Library/Corbis
De um dia para o outro você começa a tossir. Pode pensar que está gripado ou com
alergia, mas há algo diferente. Na hora do cof, cof uma secreção é expelida, mas
a priori nada que seja necessária a atenção. Você toma remédios para tosse e ela
não passa e depois de três semanas a intensidade aumenta e no lugar da secreção 
aparece sangue ou pus. É Este é um forte indício de que você pode estar com 
tuberculose. Algumas pessoas não apresentam sintomas da doença, outros 
apresentam sintomas aparentemente simples que são ignorados durante alguns meses
(e até anos). Contudo, na maioria dos infectados, os sinais e sintomas são mais 
frequentemente visíveis.

De acordo com dados divulgados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2010 
foram diagnosticados e notificados 6,2 milhões de casos de tuberculose no mundo,
sendo 5,4 milhões de casos novos. A Índia e a China representam 40% dos casos 
notificados e o Brasil está entre os 22 países que concentram 82% dos casos de 
tuberculose no mundo.

As metas internacionais estabelecidas pela OMS e pactuadas pelo governo 
brasileiro são de descobrir 70% dos casos de tuberculose estimados e curá-los em
85%. A tuberculose ainda é um sério problema da saúde pública, com profundas 
raízes sociais. Está intimamente ligada à pobreza e à má distribuição de renda, 
além do estigma que implica na não adesão dos portadores e/ou 
familiares/contactantes. O surgimento da epidemia de AIDS e o aparecimento de 
focos de tuberculose multirresistente agravam ainda mais o problema da doença no
mundo.

Para combater a doença o Ministério da Saúde vai lançar uma campanha para 
conscientizar a população sobre cuidados e tratamentos para enfrentamento à 
enfermidade.
Entenda a doença - A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa causada pela 
bactéria Mycobacterium tuberculosis ou Bacilo de Koch (BK). Ela afeta 
principalmente os pulmões, mas, também pode ocorrer em outros órgãos do corpo, 
como ossos, rins e meninges (membranas que envolvem o cérebro).

A transmissão da tuberculose acontece de pessoa para pessoa. Ou seja, ao falar, 
o portador da doença expele pequenas gotas de saliva que contêm agente 
infeccioso que pode se aspirado por outro indivíduo e assim contaminá-lo. Junto 
com o desconforto da tosse, também aparece um cansaço excessivo; febre baixa 
geralmente à tarde; sudorese noturna; falta de apetite; palidez; emagrecimento 
acentuado; rouquidão; fraqueza; e prostração. Os casos graves apresentam 
dificuldade na respiração; eliminação de grande quantidade de sangue, colapso do
pulmão e acumulo de pus na pleura (membrana que reveste o pulmão) - se houver 
comprometimento dessa membrana, pode ocorrer dor torácica.

O Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza a prevenção e o tratamento para a 
doença. Durante o período de vacinação a BCG serve para imunizar as crianças. O 
tratamento para as pessoas que possuem a tuberculose é feito à base de 
antibióticos 100% eficaz. Durante os dez primeiros dias de tratamento os 
sintomas da doença são minimizados, no entanto, não pode haver abandono. A cura 
leva seis meses, e em alguns casos o paciente acaba desistindo antes do tempo. 
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Para evitar o abandono do tratamento é importante que o paciente seja 
acompanhado por equipes com médicos, enfermeiros, assistentes sociais e 
visitadores devidamente preparados.
Ações do Ministério da Saúde - Em 1996 o Ministério lançou o Plano Emergencial 
para o Controle da Tuberculose, recomendando a implantação da Estratégia do 
Tratamento Diretamente Observado (DOTS) para o controle da Tuberculose no 
Brasil, sendo formalmente oficializado em 1999 por intermédio do Programa 
Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT). Esta estratégia continua sendo uma 
das prioridades para que o País atinja a meta de curar 85% dos doentes, 
diminuindo a taxa de abandono a menos de 5%, evitando o surgimento de bacilos 
resistentes e possibilitando um efetivo controle da tuberculose no país.

Considerada como prioridade pelo governo federal desde 2003, a doença sempre 
esteve contemplada nas principais pactuações nacionais, como no Pacto pela 
Saúde, Mais Saúde, Programação das Ações de Vigilância em Saúde, Pacto da 
Atenção Básica e, mais recentemente, na Agenda Estratégica da Secretaria de 
Vigilância em Saúde (SVS).
Histórico - Segundo algumas evidências, a tuberculose existe desde os tempos 
pré-históricos. Foram encontrados esqueletos de múmias do antigo Egito (3000 
a.C.) e, mais recentemente, uma múmia pré-colombiana no Peru com sinais da 
doença. Várias tentativas de tratamento foram feitas, desde a ingestão de 
preparados exóticos até a utilização de sangrias e a indução de vômitos. Alguns 
pacientes eram proibidos até mesmo de falar ou rir e ficavam deitados sem poder 
se movimentar.

Em 1882, o famoso bacteriologista alemão Robert Koch identificou o agente 
causador da enfermidade, a bactéria Mycobacterium tuberculosis, também chamada 
de Bacilo de Koch em homenagem ao seu descobridor. Em 1908, os cientistas Albert
Calmette e Camille Guérin conseguiram isolar uma cepa do bacilo da tuberculose 
para produzir culturas vivas atenuadas a serem usadas como vacina. A cepa 
recebeu o nome de Bacilo Calmette-Guérin, de onde surgiu o nome BCG. Foi 
aplicada pela primeira vez em crianças em 1921.

No Brasil e em outros 21 países em desenvolvimento, a tuberculose é um 
importante problema de saúde pública. Nesses países encontram-se 80% dos casos 
mundiais da doença. Segundo estimativas, cerca de um terço da população mundial 
está infectada com o Mycobacterium tuberculosis, com o risco de desenvolver a 
enfermidade.

Vale ressaltar que somente um médico pode diagnosticar doenças, indicar 
tratamentos e receitar remédios. As informações disponíveis possuem apenas 
caráter educativo.
Ilana Paiva / Blog da Saúde
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Dia Mundial de Conscientização do Autismo: 
[FOTO]

O dia 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Várias ações são
programadas em todo o mundo com o intuito de chamar a atenção da população para 
o autismo.

O que a sua escola pode fazer para conscientizar sua comunidade escolar sobre o 
autismo?

O ambiente escolar é um espaço propício para rever (pré) conceitos e de 
construção de um novo olhar sobre as possibilidades do sujeito.

Participe deste evento tão importante! Não fique de fora!
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Repassando 

Diagnóstico precoce é fundamental para normalizar crescimento infantil: 
[FOTO]

Desde o nascimento, os pais devem levar os filhos ao pediatra e registrar a 
altura da criança no gráfico de crescimento Foto: Corbis
Todo indivíduo nasce com um potencial genético de crescimento, que pode ou não 
ser atingido. Para que toda criança alcance a estatura máxima, os pais devem 
estar atentos para o desenvolvimento dos filhos. A endocrinologista pediátrica 
do Hospital Federal dos Servidores do Estado, Maria Cristina Mopurgo, afirma que
somente com diagnóstico precoce é possível normalizar o crescimento infantil. 
Para casos que necessitem de tratamento, é recomendado iniciá-lo até os 5 anos 
de idade. Aos 15 anos, já não há mais o que ser feito.

De acordo com a especialista, desde o nascimento, os pais devem levar os filhos 
ao pediatra e registrar a altura da criança no gráfico de crescimento. Com isso,
logo irão descobrir se a estatura está normal para a idade. É importante também 
comparar o tamanho da garotada na escola. Percebendo que a altura está abaixo do
esperado, é recomendado levar a criança a um especialista para avaliação, 
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afirma.

Maria Cristina Mopurgo afirma que o hormônio responsável pelo crescimento é a 
somatropina, produzido pela glândula hipófise. Antes da puberdade, ocorre o 
avanço da idade óssea, que promove a interrupção do desenvolvimento dos ossos. 
Depois disso, os hormônios não tem mais como agir. É por isso que o tratamento 
hormonal deve ser feito desde cedo, explica. Doenças reumatológicas, artrite, 
anemia e asma aguda são algumas das que podem interferir no processo de 
crescimento, assim como uso de medicamentos com corticoides.

Se for detectada na criança a necessidade de tratamento hormonal, ela deve ser 
encaminhada a um endocrinologista pediátrico, que vai estudar o histórico 
familiar. Caso os pais tenham baixa estatura, é normal que a criança também não 
fique tão alta. O especialista vai usar uma fórmula para calcular o tamanho da 
criança e descobrir se ela está dentro do alvo genético, que é baseado na 
estatura dos pais.

Esse tratamento é fornecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) há mais de 10 
anos. Basta procurar uma unidade de saúde e pedir encaminhamento para um 
endocrinologista pediátrico. Para ter acesso ao atendimento, a criança deve ser 
matriculada no serviço público e estar dentro dos critérios que a secretaria de 
saúde exige, além de apresentar todos os exames necessários. Então, é feito um 
relatório e encaminhado para a farmácia do SUS, que vai fornecer o medicamento 
gratuitamente.
Perigo - Alguns pais querem que os filhos sejam mais altos e procuram pelo 
tratamento hormonal, mas, de acordo com Maria Cristina Mopurgo, essa é uma 
medida imprudente caso a criança não necessite realmente da ajuda. O tratamento 
não é totalmente isento de alguns efeitos colaterais nesses casos. Em famílias 
com histórico de câncer, o medicamento pode causar predisposição ao surgimento 
de tumores, ou desencadear um quadro de diabetes, por exemplo. Por isso, se a 
criança tem estatura normal ou é mais baixa somente por fatores genéticos, o 
tratamento hormonal é extremamente contra-indicado, completa.
Fonte: Samuel Bessa/ Agência Saúde
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Atenção para os sintomas da Doença Falciforme: 
Se seu bebê apresenta mãozinhas e pezinhos inchados pode ser um indício de que 
ele tem Doença Falciforme. A doença é hereditária, causada por uma modificação 
no gene (DNA) que, em vez de produzir a hemoglobina (Hb) A, dentro dos glóbulos 
vermelhos ou hemácias, produz outro, denominado S (HbS). Sendo assim, a Doença 
Falciforme é a denominação usada pela presença do glóbulo HbS nos glóbulos 
vermelhos de um indivíduo.

Originária da África, a Doença Falciforme pode ser encontrada por todo o mundo, 
principalmente entre a população afrodescendente. No Brasil, estima-se que, por 
ano, 3.000 crianças nasçam o problema. Contudo, é importante destacar que a 
incidência varia nos estados. Aqueles com maior número de pessoas negras em sua 
população apresentam maior número de casos. Na Bahia, por exemplo, a proporção é
de 1 caso para cada 650 nascidos vivos enquanto que no Rio Grande do Sul é de 1 
para 11 mil.

Os principais sintomas da Doença Falciforme são a anemia crônica, icterícia (cor
amarelada na parte branca dos olhos), mãos e pés inchados e com muita dor nos 
punhos e tornozelos (frequente até os dois anos de idade) e crises de dores em 
músculos, ossos e articulações. A coordenadora da Política Nacional de Atenção 
Integral às Pessoas com Doença Falciforme, Joice Aragão, explica que a cor 
amarela do olho não deve ser motivo para apreensão. A cor amarelada atinge a 
pele e se destaca principalmente na região do olho. Ela é causada pelas hemácias
com características falciforme, mas não significa que a pessoa porta hepatite. 
Também vale ressaltar que não o problema não é contagioso .

Quando as crises dolorosas causadas pela doença são freqüentes é necessário 
acompanhamento médico. Já as crises com intensidade leve podem ser tratadas em 
casa, com analgésico e ingestão de bastante líquido. Em caso de febre, pode ser 
indício de inflamação e o médico deve ser procurado para avaliação. Joice alerta
todo portador da doença está sujeito à infecções. Tanto as crianças quanto os 
adultos são muito susceptíveis a infecções. Então elas tem que ter cuidados no 
cotidiano, além de tomarem vacinas especiais.

Para diagnosticar a Doença Falciforme é necessário realizar o teste do pezinho 
na primeira semana de vida. A cada ano, 2,5 milhões de recém-nascidos fazem o 
exame de Doença Facilforme pelo Sistema Único de Saúde (SUS) - ou seja, 85% das 
crianças que nascem no país. E, atualmente, 30 mil pessoas estão cadastradas nos
Hemocentros, onde são acompanhadas por profissionais do SUS.

O exame para Doença Facilforme é oferecido gratuitamente por meio do Programa 
Nacional de Triagem Neonatal, que inclui testes para a detecção precoce de, pelo
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menos, quatro doenças (Hipotireoidismo Congênito, Fenilcetonúria, Fibrose 
Cística, além Doença Facilforme e outras hemoglobinas). A iniciativa conta hoje 
com 33 serviços de referência em todo o país e mais de 16.200 postos de coleta 
para o teste do pezinho.

É importante ressaltar que as pessoas que possuem a enfermidade e os pais da 
criança diagnosticada têm o direito de receber orientação genética, com zelo e 
sigilo. O Programa Nacional de Triagem Neonatal abrange, além dos exames, o 
acompanhamento e o tratamento das pessoas.

As secretarias estaduais e municipais de saúde são responsáveis por organizar a 
oferta dos serviços e expandir a iniciativa na região. O Ministério da Saúde 
oferece aos gestores locais visitas de orientação e apoio técnico aos estados 
com dificuldade em implantar o programa.

No último dia 8 de março (Dia Internacional da Mulher), o ministro da Saúde, 
Alexandre Padilha, anunciou a inclusão do Exame de Eletroforese de Hemoglobina 
para detecção da Doença Falciforme. A incorporação deste exame irá gerar impacto
de R$ 12 milhões, por ano, em investimentos da Rede Cegonha.
Traço Falciforme - É quando a pessoa recebe apenas traço da doença. Ou seja, 
apenas o pai ou a mãe repassaram o gene com problema. Neste caso a doença 
falciforme não se desenvolve, por tanto a pessoa não necessita de tratamento.

Crianças a partir de quatro meses de idade, jovens e adultos que ainda não 
fizeram diagnóstico para identificação da doença ou do traço podem realizar o 
exame de sangue Eletroforese de Hemoglobina, disponível pelo SUS.
Tratamento pelo SUS - Em 2005, o Ministério da Saúde estabeleceu a Política 
Nacional de Atenção às Pessoas com Doença Falciforme, que faz parte da Política 
Nacional de Atenção Integral à Saúde da População Negra. As pessoas confirmadas 
com Doença Falciforme devem ser cadastradas em um Serviço de Referência, 
Hemocentros ou hospitais públicos para serem acompanhadas por uma equipe 
multidisciplinar, de acordo com o protocolo estabelecido pelo Ministério da 
Saúde.

Os medicamentos que compõem a rotina do tratamento da Doença Falciforme estão 
disponíveis na chamada Farmácia Básica do SUS. São eles: ácido fólico (de uso 
contínuo), penicilina oral ou injetável (obrigatoriamente até os 5 anos de 
idade), antibióticos, analgésicos e antiinflamatórios (nas intercorrências).

Além disso, nas emergências do SUS estão disponíveis medicamentos e exames para 
atendimento imediato às intercorrências da doença. A hidroxiuréia, os quelantes 
de ferro, o Dopller Transcraniano e as transfusões sanguíneas, além de exames 
especiais, estão acessíveis na assistência farmacêutica e em procedimentos da 
chamada atenção especializada no Sistema Único de Saúde.

Também foi criado pelo Ministério da Saúde um Manual para o Autocuidado da 
Doença Falciforme. Nele estão descritas todas as normas e procedimentos que as 
pessoas portadoras da doença devem saber. Joice Aragão alerta para alguns 
cuidados: os portadores da doença não podem ficar desidradatos, nem podem ser 
expostos a situação de calor intenso, muito à friagem. Os cuidados com a Doença 
Falciforme tem que ser rotineiros e bem simples.
Ilana Paiva / Blog da Saúde
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Dietas para emagrecer: 

O cérebro humano foi moldado numa época de extrema penúria. Ao longo de toda a 
história da evolução, a humanidade nunca obteve alimentos com facilidade. Para 
consegui-los, havia que correr atrás deles e gastar muita energia. Depois, 
diante da presa abatida, era preciso comer o máximo possível para acumular 
reservas e enfrentar os períodos de jejum que se seguiriam.

Hoje, os tempos são outros. Para parte expressiva da humanidade, são tempos de 
fartura e comodidade. Alimentos de alto valor energético e grande conteúdo 
calórico estão aí, em abundância, e podem ser conseguidos com mínimo esforço.

Pegar um indivíduo criado em época de penúria e colocá-lo diante da geladeira 
cheia, do disque-pizza, da churrascaria rodízio, de sanduíches transbordando 
recheios, é expô-lo a uma tentação que não está preparado para resistir. Por 
isso, a obesidade está se transformando uma doença que acomete homens, mulheres 
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e crianças num verdadeiro problema de saúde pública.
HERANÇA GENÉTICA
Drauzio-O que você acha da expressão dietas para emagrecer?
AlfredoHalpern- Detesto. Pior do que ela só a palavra regime. Sabe por que as 
detesto? Primeiro, porque são palavras que indicam restrição. Por isso, todo o 
mundo tem antipatia por regime e dieta. Segundo, porque parecem indicar algo 
provisório. É uma questão de filosofia. A pessoa que nasceu para ser gorda, se 
fizer qualquer coisa provisória, emagrece um pouco e volta a engordar.
Drauzio-O que você entende por pessoa que nasceu para ser gorda?
Alfredo Halpern- Atualmente está demonstrado que existem pessoas que nasceram 
programadas para serem gordas. Descendem de ancestrais que sobreviveram numa 
época de penúria, de falta de alimento, de vida dura, porque tinham um sistema 
genético aparelhado para estocar energia a fim de usá-la nos períodos de 
escassez. Quem são essas pessoas? Somos nós, é a grande maioria. Indivíduos que 
não engordam, os que chamo de magros de ruindade, são cada vez mais uma exceção 
no mundo de hoje.

No Brasil, 40% das pessoas estão com excesso de peso e, se continuar nesse 
ritmo, daqui a 20 anos, vai existir mais gente gorda do que gente magra, porque 
pelo menos 60% da população estará acima do peso.
Drauzio-Fiquei impressionado com um mapa dos Estados Unidos em que estavam 
registrados os índices de obesidade ou excesso de peso calculados em 1991 e 2001
em vários estados americanos. Nesses dez anos, o peso da população aumentou mais
de 50%.
Alfredo Halpern- Conheço esses dados. O impressionante é que o ganho de peso vem
ocorrendo com mais nitidez nos últimos 10 ou 15 anos. Nesse período, estourou a 
prevalência de obesidade, apesar de todas as dietas espalhadas pelas livrarias, 
bancas de jornal ou divulgadas pela mídia.
VARIEDADE DAS DIETAS
Drauzio-Há inúmeras dietas mesmo. Existem aquelas respaldadas em princípios mais
sérios como a do Dr. Atkins, por exemplo, e outras como a do abacaxi e da Lua 
sem base científica alguma. Há algum denominador comum entre elas?
Alfredo Halpern- Acho que sim. Nos livros que escrevi com o jornalista Claudir 
Franciatto, Desta vez eu emagreço! e Magro para sempre!, está contada a história
real de um sujeito, o Claudir Franciatto, que experimentou todas as dietas do 
mundo, porque queria emagrecer de qualquer maneira. Ele chegava a perder peso, 
mas logo voltava a engordar. Juntos, estabelecemos uma espécie de filosofia para
ajudá-lo a perder peso e a manter-se magro.Mesmo tendo conseguido emagrecer 
40kg, só escrevemos o livro Magro para sempre! depois que o novo peso foi 
mantido por dois anos.

Na minha opinião, a única dieta que funciona é aquela em que o indivíduo come o 
que gosta, observando, porém, certa contenção. Aí, ele faz dieta a vida inteira 
e não engorda mais. Já regimes e dietas milagrosas trazem resultados 
temporários. O que há de comum entre eles? Em primeiro lugar, a esmagadora 
maioria busca sucesso comercial. Seus autores sabem que é vasto o campo de 
pessoas interessadas em emagrecer e dispostas a fazer qualquer coisa para 
alcançar esse propósito. Segundo, são dietas sem nenhuma base científica e que 
não surtem efeito a longo prazo.

A dieta que proponho nada tem de especial. A pessoa pode comer de tudo. 
Simplesmente, são atribuídos pontos aos alimentos para poder medir, contar o 
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conteúdo energético daquilo que é ingerido.
Drauzio-A curto prazo, no entanto, essas dietas fazem perder peso, porque se 
baseiam na restrição calórica.
Alfredo Halpern- Sempre brinco que a dieta do brigadeiro é excelente. A pessoa 
emagrece comendo brigadeiro. Come seis por dia e mais nada! Houve um tempo, por 
exemplo, em que uma dieta chamada Beverly Hills fez muito sucesso. Era mais ou 
menos assim: você pode comer o que quiser, desde que seja abacaxi. Desse jeito, 
qualquer um emagrece. O segredo é continuar magro. Usei o termo magro, embora 
não o considere o mais adequado. Às vezes, o indivíduo não consegue tornar-se 
magro, mas emagrece bastante e mantém o novo peso para o resto da vida.
DENSIDADE ENERGÉTICA DOS ALIMENTOS
Drauzio- O excesso de peso tem duas vertentes. Uma é a ingestão de alimentos 
altamente calóricos. Você pode comer um queijo que tenha 50% menos calorias do 
que outro. A outra é a quantidade daquilo que se come. Como você orienta as 
pessoas nesse sentido?
Alfredo Halpern- O que está assumindo importância agora é o que se chama de 
densidade energética, ou seja, quantas calorias existem em determinada porção de
alimentos. Por exemplo, o queijo tem alta densidade energética, porque um pedaço
pequeno contém muitas calorias. Alface, couve, verduras (em geral o menos 
gostoso) têm poucas calorias em grandes volumes. O ideal é comer um volume maior
de alimentos com poucas calorias para satisfazer o estômago. Isso não quer dizer
que não se possa comer queijo, feijoada e churrasco. A questão é ter bom senso 
para equilibrar as refeições.
Drauzio-Você vai a um jantar e servem uma salada. Você está morrendo de fome e 
come um bom prato. Depois servem a carne e só de olhar a boca enche de água. 
Você não acha que existe uma motivação interna selecionada evolutivamente que 
nos leva a preferir alimentos altamente calóricos?
Alfredo Halpern- Disso eu tenho certeza. O estudo da obesidade está evoluindo de
tal maneira, que já não se discute mais a existência de neurônios no cérebro que
reagem à visão da carne ou de um doce e despertam o desejo de comer esses 
alimentos. Por isso, não acredito e não gosto quando dizem que o gordo é 
sem-vergonha porque come muito. Ele come porque tem fome ou apetite. A 
necessidade de comer doce, por exemplo, é comuníssima principalmente nas 
mulheres. Ela é provocada pela diminuição das concentrações cerebrais de uma 
substância chamada serotonina.
RESISTÊNCIA AO APELO DA FOME
Drauzio-Parece que o ser humano resiste menos à fome do que à dor. Muita gente 
com dor na coluna toca a vida normalmente. Com fome, a impressão é que fica 
difícil fazer alguma coisa.
Alfredo Halpern- O grande problema é que, se não comer, a pessoa morre, o que na
maioria das vezes não acontece quando ela sentir dor. Comparar, por exemplo, 
comer com fumar é outro erro. Não existe necessidade biológica para fumar, mas 
para comer existe. Se a pessoa consegue deixar de fumar, sua vida melhora muito.
Se parar de comer, definha e morre. A alimentação é indispensável para 
sobrevivência de todos nós.

Além disso, estamos cada vez mais aparelhados para engordar não só pela fartura 
de comida como pela fartura de conforto. Hoje, tudo é projetado para moderar o 
gasto de energia. Os carros têm direção hidráulica, são hidramáticos e os vidros
sobem e descem com um simples apertar de botões. Já foi calculado, por exemplo, 
que uma única extensão telefônica numa residência representa um ganho de peso de
1,100 kg por ano. Antigamente, só existia um aparelho telefônico em cada casa. 
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Alguém chamava - Fulano, telefone para você - e a pessoa tinha de se movimentar 
até o lugar onde estava o aparelho. Andava, subia ou descia escadas, atendia o 
chamado e percorria o caminho de volta.

Agora o celular está ao alcance da mão. Não é preciso dar um passo para 
atendê-lo. Se não houver uma profunda reformulação no estilo de vida, todo o 
mundo vai ser gordo em poucos anos.
DIETA DO DR. ATKINS
Drauzio-O que você pensa a respeito da dieta do Dr. Atkins? Eu mesmo já vi 
várias pessoas perderem peso com ela?
Alfredo Halpern- Certa feita fui convidado para falar num congresso sobre 
diabetes. O tema proposto era a dieta do Dr. Atkins analisada sob critério 
científico. Minha primeira reação foi recusar o convite - não vou falar a 
respeito de charlatanices. Depois, decidi pesquisar intensamente o assunto e fui
ao congresso que redundou num artigo publicado no The New Engandd Journal of 
Medicine. Conclusão: a dieta do Dr. Atkins funciona, faz perder peso. A curto 
prazo faz perder mais peso do que as outras dietas. A longo prazo, porém, o 
resultado não é diferente. As pessoas voltam a engordar, porque ninguém aguenta 
comer o mesmo tipo de alimento indefinidamente. Só funciona a dieta que permite 
comer de tudo, mas com parcimônia e moderação.

Além disso, a longo prazo, dietas ricas em gordura como a do Dr. Atkins 
predispõem a doenças cardiovasculares e ao diabetes, porque acabam comprometendo
as funções do pâncreas, órgão que produz insulina.
SISTEMA DE PONTOS
Drauzio-Que tipo de orientação você dá aos pacientes? Você lhes diz o que e 
quanto podem comer por dia?
Alfredo Halpern- Não gosto de dietas muito estruturadas. Por isso criei o 
Sistema de Pontos há mais de 30 anos.
Drauzio-Em que consiste esse sistema?
Alfredo Halpern- O Sistema de Pontos é uma filosofia, não uma dieta. Eu me 
formei em 1966 e, quando fui trabalhar no consultório, em 1969, já tinha feito 
residência em clínica médica, estava fazendo endocrinologia e aprendia de tudo, 
menos como resolver o problema da maioria de meus pacientes: o excesso de peso. 
Na verdade, de 70% a 80% da clientela de um endocrinologista é constituída por 
gente que quer emagrecer. Diante disso, pensei: já que o problema é esse, vou 
tentar resolvê-lo direito.

Naquela época havia pouco material sobre obesidade. Agora, há uma enxurrada tão 
grande que não é mais possível acompanhar tudo o que se publica a respeito do 
tema.

Observando o que acontecia, minha primeira conclusão foi que todo o mundo fazia 
uma dieta burra, parecida com a do Dr. Atkins: carne, verdura, duas colheres de 
arroz, uma de feijão, salada e quatro frutas por dia. Consequentemente, ninguém 
aguentava segui-la por muito tempo. Foi, então, que me surgiu a ideia de que uma
dieta só funciona se o indivíduo puder comer de tudo. Comecei, então, a 
catalogar os alimentos atribuindo a cada um deles uma unidade chamada pontos. 
Não se trata de nenhuma novidade, porque quem inventou os pontos foi Deus quando
criou as calorias. Cada ponto vale 3,6 calorias. Atualmente, no meu site 
www.emagrecendo.com.br existem mais de 4.000 itens relacionados.
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No Sistema de Pontos, a pessoa pode comer de tudo, mas precisa ir anotando o que
comeu para controlar o número de pontos ingeridos num dia e que não pode 
ultrapassar uma quantidade previamente calculada de acordo com seu peso, idade, 
sexo e atividade física.

Não adianta nada a pessoa conhecer a tabela de pontos se não houver certa 
interação com uma nova filosofia que pressupõe conhecimento do processo e 
determinação.
Hoje vou comer feijoada, mas amanhã farei refeições menores para compensar. Nas 
dietas tradicionais o que acontecia? O sujeito quebrava o regime e comia 
feijoada. Pronto! Achava que tinha estragado tudo e desistia da dieta. No 
Sistema de Pontos, feijoada não é um prato proibido, desde que no dia seguinte a
pessoa consiga compensar a extravagância ingerindo menos calorias.
QUOTA PESSOAL DE PONTOS
Drauzio-Sou médico formado há mais de 30 anos e quando alguém me pergunta 
quantas calorias pode ingerir por dia não sei responder.
Alfredo Halpern- Estabelecer esse dado é complicado e depende do peso, altura, 
sexo, atividade física e de quantos quilos a pessoa quer perder. A regra básica 
é que homens devem comer mais ou menos 30 calorias por quilo de peso. Se pesam 
80 kg, portanto, devem ingerir 2.400 calorias. Saber isso não adianta 
praticamente nada se a pessoa não souber quantas calorias cada alimento contém.

A imprensa vira-e-mexe pergunta: Dr., o que a pessoa precisa fazer quando quer 
emagrecer? E eu sempre respondo: Olhe, se fosse fácil, o Brasil inteiro seria um
país de gente magra.

É difícil encontrar uma pessoa que não saiba que alimentos ricos em gordura e 
açúcar ajudam a engordar. No entanto, é preciso aprender a enfrentar esses 
inimigos para vencer a batalha, porque em algum momento eles vão aparecer na 
nossa frente.
Drauzio-Hoje o mercado de alimentos está inundado de alimentos diet e light. 
Esses alimentos podem ser ingeridos à vontade?
Alfredo Halpern- Existe um estudo mostrando que o consumo de alimentos light e 
diet corre paralelo ao ganho de peso dos indivíduos. Claro que se trata de um 
viés na análise. O fato é que quem se preocupa com excesso de peso, isto é, 80% 
a 90% da humanidade, tende a escolher esse tipo de alimentos, o que não quer 
dizer que possa comê-los ou bebê-los à vontade. Nada tenho contra eles, mas 
alguma coisa está errada. A oferta de produtos novos que se encaixam nessa 
categoria aumenta a cada dia, embora os casos de obesidade estejam crescendo 
assustadoramente.

Como médico, às vezes, me sinto frustrado. Há anos vou aos meios de comunicação,
explico o que está acontecendo e alerto a população sobre os riscos dessa doença
que é a obesidade. No entanto, me parece que as pessoas recebem uma informação 
diferente daquela que os médicos tentam transmitir.

Os laboratórios Roche e Abott, interessados no assunto porque produzem 
medicamentos para controle da obesidade, fizeram uma pesquisa para saber o que 
as pessoas pensavam a respeito do excesso de peso e por que queriam emagrecer. 
Descobriram que o motivo primordial não é a saúde. É a autoestima. Elas querem 
sentir-se bem. Não pensam que podem morrer por causa da obesidade. Acham que 
isso não vai acontecer com nenhuma delas. Algumas chegam às minhas mãos em 
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péssimas condições. Olho para elas e tenho a impressão de que não vão viver um 
ano. Estão com diabetes, pressão alta, colesterol elevado, respiram mal. Quando 
lhes pergunto como se sentem, invariavelmente respondem: Estou bem, doutor. Não 
tenho dúvida, porém, de que se conseguirem emagrecer, o quadro clínico melhorará
muito e sua qualidade de vida também.
Drauzio-Sou corredor de maratona. Às vezes, fica difícil acreditar como certas 
pessoas com excesso de peso conseguem correr 42 km sem parar. Essas pessoas 
precisam emagrecer?
Alfredo Halpern- Essas pessoas diminuíram um fator de risco que é o 
sedentarismo, mas continuam expostas a outro fator de risco importante: a 
obesidade. De qualquer forma, se compararmos duas pessoas com os mesmos quilos a
mais, a que não corre tem maior probabilidade de sofrer infarto ou derrame 
cerebral.
Drauzio-Essa preocupação com o emagrecimento pode virar uma neurose. O indivíduo
passa a vida perseguindo um peso ideal que nada tem a ver com suas 
características orgânicas.
Alfredo Helpern- Em geral, é um peso inatingível. Existem pesquisas, e minha 
experiência não é diferente, mostrando que as pessoas estabelecem como meta a 
atingir um peso impossível. Vamos citar um exemplo. O indivíduo pesava100 kg, 
emagreceu, chegou aos80 kg, mas quer pesar65 kg. Não está satisfeito apesar de 
ter perdido 20% do peso, o que lhe trará benefício enorme segundo todos os 
estudos a respeito do assunto. Se mantiver esse novo peso para sempre, seu caso 
foi um sucesso, mas ele se sente fracassado, porque não conseguiu pesar o que 
havia previamente imaginado.
DOENÇA CRÔNICA
Drauzio-Além de estar atenta aos hábitos alimentares, o que a pessoa deve fazer 
para manter o novo peso?
Alfredo Halpern- A pessoa precisa saber que tem uma doença crônica, de caráter 
orgânico, chamada obesidade. Ela pode não estar doente naquele momento já que 
conseguiu perder peso, mas é doente, porque seus genes estão aparelhados de tal 
forma que ela será obesa se não tomar cuidado. Depois, precisa aprender a 
enfrentar as forças engordativas, termo que criei para designar inimigos que 
estarão presentes durante toda a sua vida. Se a pessoa que emagreceu, conseguir 
manter o novo peso por um bom tempo, as forças engordativas ficarão mais débeis.
Caso contrário, se fortalecem. O organismo fica impaciente e quer recuperar o 
que foi perdido. É o famoso ioiô ou efeito sanfona - engorda, emagrece; engorda,
emagrece - que acontece com muita gente. Pelo que se sabe hoje, é melhor a 
pessoa continuar gorda do que se expor a essa perda e ganho de peso, pois o 
efeito sanfona é causa de inúmeras doenças.
Drauzio-Não se pode esquecer de que, quando ocorre perda de peso, o cérebro 
tende a fazer o organismo voltar ao peso inicial.
Alfredo Halpern- Se a pessoa que pesava 120 kg chega aos 80 kg e consegue manter
esse peso por dois anos, a tendência para voltar ao peso antigo é menor. Durante
o processo de emagrecimento vão ocorrendo platôs. O inverso é verdadeiro quando 
engordamos. Aos 20 anos, o indivíduo pesa 70 kg. Com 30, 75 kg. Aos 40, 85 kg, 
porque o organismo vai tendo memória dos novos pesos. Quando ele chega aos 100 
kg, é preciso perder peso e ajustar de novo a sintonia. Isso exige prática. Leva
tempo. O Claudir Franciatto descreve esse processo no livro que escrevemos. Se 
baixar a guarda, qualquer um recupera o peso num instante.
Drauzio-Você acha que as mães têm um pouco de responsabilidade nesse processo de
ganho de peso, já que insistem para os filhos pequenos comerem tudo. Olhe, 
menino, se não raspar o prato, hoje não tem sobremesa.
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Alfredo Halpern- Embora os casos de obesidade infantil estejam aumentando, não 
acho que o problema seja só de responsabilidade dos pais. Na verdade, o 
comportamento deles está mudando. Mesmo assim, como dizia Freud, as mães 
continuam sendo sempre culpadas.
ESTRESSE TAMBÉM ENGORDA
Drauzio-Os adolescentes comem muito e não engordam. Aos 50 anos, querem manter o
padrão alimentar dos 20 anos e obviamente ganham peso.
Alfredo Helpern- É uma pena, mas isso acontece. Eu, por exemplo, comia mais 
antes do que agora e venho engordando. Sabe por quê? Porque à medida que o tempo
passa, gastamos menos calorias e, infelizmente, nosso organismo vai 
transformando músculo em gordura. Além disso, a cada dia surgem mais evidências 
de que o estresse é um fator engordativo. A elevação dos níveis de cortisol está
diretamente ligada à carga de estresse e ao aumento de peso.
Drauzio-O estresse faz engordar porque provoca alterações no metabolismo ou 
porque as pessoas estressadas comem mais?
Alfredo Halpern- As duas coisas. As pessoas pensam que estresse engorda, porque 
elas comem mais. Não é só por isso. Estresse engorda, porque provoca alterações 
metabólicas. Infelizmente, nossa geração e as que estão vindo depois de nós têm 
que aprender a lutar contra mais essa força engordativa que o estresse 
representa.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
diferentes-todos-sao-mas-e-de-igual-o.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 30 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Diferentes todos são, mas e de igual, o que temos? #Bullying

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://blogdati.com/
Leiam, são bem interessantes as colocações da autora.
Diferentes todos são, mas e de igual, o que temos? #Bullying: 

Hoje cedo eu assistia aos telejornais entretida pelas negativas notícias que tem
afetado nosso cotidiano como as falhas no transporte público e corrupção em 
todos os níveis das administrações públicas, quando a divulgação de que nova 
polêmica sobre o Bullying se faz presente na sociedade americana (EUA), com 
reflexos mundiais, desta vez incitada por um vídeo documentário intitulado Bully
(o que numa tradução literal quer dizer valentão, briguento).
O documentário produzido pelaWeinstein Companye que estréia nesta sexta, 30 de 
março, nos Estados Unidos tem a intenção de desmistificar o tema e apontar o 
alarmante crescimento dos casos de agressão, coação, pressão psicológica, entre 
outras formas de violência e humilhação que atingem centenas de milhares de 
crianças e jovens norte-americanos todos os anos. Nos Estados Unidos os casos de
bullying são chocantes e muitos atentados a escolas e universidades registrados 
e noticiados nos últimos anos estão relacionados diretamente ao reflexo do 
estrago emocional, das síndromes pós-traumáticas de alunos que - embora não se 
justifique - foram vítimas desta grave doença social por anos e tornaram-se 
sociopatas e/ou vítimas com transtornos emocionais que sucumbiram aos 
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esteriótipos pré-estabelecidos pela mídia e pelos grupos de destaque dos bancos 
acadêmicos.
13 milhões de crianças serão vítimas de Bullying em 2012, nos Estados 
Unidos[FOTO]

De acordo com a médicapediatra Evelyn Eisentein, especialista em adolescentes e 
que fora ouvida pela reportagem que menciono acima, o bullying é quando existe o
que chamamos de poder impróprio de um adolescente contra outro, uma violência 
desmedida.Isso acontece porque já existe uma desestruturação familiar em casa, 
ele já aprendeu essa violência em casa, aprendeu a reagir assim e passa a 
expressar essa violência aos colegas, afirma.

Todos nós pais e educadores já ouvimos falar sobre a sucessão de acontecimentos 
negativos quando tratamos nossas crianças na base da agressão física e verbal. 
Tanto sabemos e falamos que, numa breve observação é possível constatar reflexos
comportamentais negativos em crianças que recebem menos ou nenhuma atenção dos 
pais e/ou responsáveis, sinais de apatia, depressão, ansiedade, entre outros 
casos que envolvem desde pequenas mentiras até fugas de casa, furtos, evasão 
escolar e delinquência juvenil.

Mas isso parece tão distante, não é?! Uau, delinquência juvenil não na minha 
casa. Não na escola do meu filho. Ok. Dá medo pensar que a violência urbana já 
não é mais o principal inimigo, certo?! O colega do seu filho pode sê-lo, mas 
isso soa cinematográfico demais num primeiro momento, certo?!Mas o agressor que 
coage seu colega de sala pela internet, através dos sites de relacionamento e 
agenda a data para pegá-lo na saída, contando com platéia e muitas vezes 
registro de imagens do espetáculo previamente premeditado bom, este jovem seria 
o quê senão um delinquente juvenil?

A Dra. Evelyn Eisenten, em sua participação ao debate da Globo News, ressalta 
que na adolescência, todos estão incertos, estão vulneráveis, inseguros e deste 
modo precisa-se olhar para o outro pensando não em suas diferenças, mas sim na 
igualdade entre eles. Ela destaca que muito se fala em diferenças quando o tema 
é bullying, instigando a criança e o adolescente a aceitarem que cada um tem seu
jeito, seu corpo, que podem ser de raças, altura e classes sociais diferentes, 
mas o fundamental é mostrar que todos temos o direito de sermos iguais, apesar 
dessas diferenças. Isso é fato! E a expressão da pediatra me recorda a 
especialista em educação Rosely Sayão, falando em entrevista de rádio dias atrás
sobre o quão natural deveria ser que houvesse uma criança com síndrome de down 
ou com qualquer problema físico de locomoção sem que para isso fosse chamada de 
uma criança especial, já que especial todas as crianças são, com suas 
idiossincrasias, traumas, curiosidades e necessidades de aprendizado.

Crianças desde muito pequenas precisam de referências, exemplos e orientações 
para a formação de suas identidades, de sua personalidade e caráter. Estas 
referências serão fundamentais para seu julgamento de valores, a base para o 
inter-relacionamento pessoal. E na adolescência estes exemplos e apoio 
educacional são mais importantes ainda, por isso o papel dos pais e professores 
é fundamental.

A Escola não pode se eximir da responsabilidade de orientar, esclarecer e até 
punir - com bom senso, claro - as denúncias e agressões que efetivamente estão 
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relacionadas aos bancos escolares, na expectativa de que a Família tome todas as
providências, pois a Escola sabe mais sobre a falta de estrutura familiar e 
riscos iminentes aos quais os alunos estão submetidos do que o próprio governo, 
por exemplo, de quem devemos cobrar campanhas efetivas, divulgação e aplicação 
de punições severas quando os casos de Bullying ganham destaque e se mostram uma
doença social.

Eu acompanho inúmeros casos de Bullying há anos e tiro lições sobre pessoas 
ligadas a minha família e círculo social a cada conversa, a cada reflexão sobre 
o tema. Já contei aqui no blog, mas não custa lembrar que #aos11 eu contei, 
inocentemente, a uma professora sobre alunos mais velhos (provavelmente com 14, 
15 anos) que fumavam na escadaria da escola sentido terraço. A falta de 
habilidade daquela professora que tomou minha narrativa como denúncia - eu eu 
ganhei fama de dedo-duro - foi tão grande que além de expor meu nome e minha 
pessoa, ela e a direção da escola não puniram devidamente os alunos, mas 
instigaram neles a vontade do revide, da agressão e por meses eu, que morava há 
3 quadras da escola, precisei ir e voltar acompanhada de um adulto da família, 
pois tinha medo de apanhar na rua, assim, gratuitamente. Honestamente, pessoas, 
eu com onze anos eu sabia que cigarros faziam mal para a saúde, pois tinha pai 
fumante, mas não imaginava as consequências do que fumar escondido na escola 
poderia significar e aprendi no sacrifício. Por essas e outras nunca coloquei um
cigarro na boca, nunca fui muito próxima de adolescentes que já fumavam às 
escondidas ou sob o consentimento dos pais e mais, na ocasião precisei mudar de 
escola tendo muita dificuldade para me adaptar à qualquer outra, pós trauma. As 
experiências com o Bullying me ensinaram que realmente muitos pais tem 
dificuldade para dimensionar o drama relatado pelos filhos, outros nem sequer 
acreditam e, a partir das piadas e ameaças a criança pode se tornar muito mais 
introspectiva, desconfiada e insegura. E não falo apenas por mim.

Por isso, quando vejo desde pequenos acidentes de percurso até grandes 
agressões; desde crianças oprimidas pelo grupo do Bully (o valentão) pagas para 
agredir uma nova vítima na turma escolar a fim de serem aceitas no grupo; mães 
de alunos que marcam brigas - que convenhamos lembram rinhas de galo - entre si,
demonstrando o menor respeito por seus filhos ou pelo título sagrado de mãe ou 
pior; mães e pais que se não sabem orientar senão para a prática da violência e 
se juntam aos filhos para agredir colegas de escola, só posso rogar que alguém 
se lembre de queas crianças aprendem em casa os valores éticos, morais e civis, 
que lhe garantirão ser cidadãos de bem. Se a criança não conhece agressão, não 
agride. Se ela só conhece agressão e já o pratica, precisa ser tratada 
psicologicamente e precisa de apoio constante. Ela e a família.

Fica um trecho do documentário, a partir do youtube.

E para quem conseguiu chegar ao fim da leitura, uma sugestão de inúmeros títulos
do cinema que retratam justamente esse que é o maior dano educacional americano,
a prática do Bulyying. Para falar com as crianças, são ótimas referências.
Never been kissed, com Drew Barrymore

GarotasMalvadas, com Lindsay Lohan

KaratêKid (original), comRalph George Macchio
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
direto-da-educopedia-funk-do-alfabeto.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 10 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Direto da Educopédia: FUNK DO ALFABETO!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://emvirgiliomonteiro.blogspot.com/

Direto da Educopédia: FUNK DO ALFABETO!: 
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

Direto do Facebook

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Publicação no EducAdão.
Carol Duarte 27 de Março de 2012 22:18 
Um museu imperdível para vocês.
 VISITA GUIADA AO MUSEU DE ENERGIA DA LIGHT
 Podemos ir de metrô! 
 Caso vocês queiram me avisem o dia que eu agendo!!!

   Visita virtual
http://www.museulight.com.br/Museu/VisitaVirtual.aspx

   MUSEU DA LIGHT

 Com o objetivo de apoiar a formação escolar e facilitar o entendimento 
sobre o sistema elétrico e sua relação com o nosso dia a dia, o Museu da
 Energia oferece recursos modernos, lúdicos e interativos. Serão 40 
experimentos em 3.000 m, como maquetes, jogos eletrônicos, painéis 
multimídia, além de artefatos históricos.

 Além disso, o Museu 
da Energia tem a pretensão de estimular mudanças de atitude no 
consumidor de energia elétrica, combatendo os desperdícios e as ligações
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 clandestinas, que tanto prejudicam a sociedade.

 A Light, em 
atividade no Rio de Janeiro há mais de um século, é o lugar natural para
 abrigar a iniciativa, pois foi a empresa pioneira na implantação da 
energia elétrica e outros serviços essenciais no Brasil.Museu da 
Energiawww.museulight.com.br
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Divulgação do Concurso de Imagens 2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://adaoblogado.blogspot.com/

Divulgação do Concurso de Imagens 2012: 

Circular E/SUBE/CEDnº  24 Rio de Janeiro, 12 de março de 2012Assunto: Divulgação
do Concurso de Imagens 2012 

Sr.(a) Coordenador (a) da E/SUBE/CRESr.(a) Gerente da E/SUBE/CRE/GED

 A Secretaria Municipal deEducação, através da E/SUBE/CED - Extensividade, vem 
divulgar o Concurso de Imagens, que tem por objetivo selecionarcomposição 
plástica para cada um dos projetos relacionados a seguir:  -XXIV FECEM
 -XXIX Mostra de Dança
 -III Olimpíada Infantojuvenil de Ciência da Cidade do Rio de Janeiro - Rio  + 
20 - SUSTENTABILIDADE
 -II Mostra Municipal do Projeto Ciência Hoje de Apoio à educação das  Crianças 
- tema:Sustentabilidade
 -Rio sem preconceito
Aproveitamos a oportunidade para convidar osalunos das Unidades Escolares e 
Espaços de Extensão Escolar do SistemaMunicipal de Ensino a participarem desse 
momento de divulgação e criaçãoartística.
2. Segue, emanexo, o Regulamento 2012, para divulgação.3. Contamos com o empenho
e oentusiasmo de todos, de modo a incentivar a participação de nossas escolas.

Atenciosamente,
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

E. M.  ANDREA FONTES RECEBE AÇÕES DO PSE DA CMS MARCOS VALADÃO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

AÇOES DESENVOLVIDAS: 

Apresentação do trabalho a direção da escola.Reunião com os pais onde foi 
explicado o trabalho e distribuição de autorizações para serem assinadas pelos 
responsáveis.

O grupo e alunos é disposto em círculo e começa uma conversa sobre as 
diferenças no aspecto físico das pessoas em geral, de acordocom a 
participação do grupo o tema de respeito as diferenças.Com o 
desenvolvimemto da conversopropomos uma atividade em que apresentamos 
uma caixa contendo um orofício por onde os alunos colocaram a mão e 
tentarão advinhar a fruta,Esta atividade é desenvolvida dando enfase a diferença
existente entre as frutas e a importancia de cada uma na alimentação.Após final 
da atividade degustação de algumas frutasUsamos
 este artifício para valorizar cada tipo de pessoa seja ela branca, 
negra, gorda , magra, deficiente etc e a fruta além do conceito de sua 
importãncia na alimentação mostramos que a mesma fruta estando madura ou
 verde tem maneiras diferntes de ser útil na alimentaçãoOs participantes do 
grupo expressaram o que aprenderam através da confecção de um cartaz.b:
  Em curso / responsáveis / prazo:Ficamos 
na escola durante tres dias para fazer o trabalho com todas as 
crianças, fizemos  a mesma atividade no Instituto Lúcia leitão. Nas 
crechesSabidinhos, Tio Patinhas, Abrindo Portas e Primeiros Passos e 
Escola Municipal Thomas Jeffersonadaptada para a idade das crianças.
Parabéns Equipe PSE - MARCOS VALADÃO!
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E. M. CLÁUDIO GANNS tem ação do PSE DO CMS FLÁVIO COUTO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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No dia 23 de março de 2012, a Equipe de Saúde Bucal, pertencente ao PSF do CMS 
Drº Flavio do Couto Vieira, composta pela Drª Mariangela Pin e Viviane Gusmão, 
juntamente com a ACS Liliane Rodrigues, da Equipe 3, promoveram na Escola 
Municipal Claudio Ganns uma Ação Odontológica, com o objetivo de desenvolver uma
ação preventiva e com a finalidade de avaliação das necessidades para posterior 
tratamento, como segue:

Palestra sobre os Benefícios da escovaçãoEscovaçãoLevantamento 
EpidemiológicoDistribuição dos Kits Odontológicos
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e-m-thomas-jeferson-em-um-dia-de-beleza.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 20 de março de 2012
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E. M. THOMAS JEFERSON em "Um dia de beleza"

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

A Escola Thomas Jefferson teve um dia de Saúde e Beleza realizado pela Equipe de
Saúde na Escola.
Foi um dia divertido e ao mesmo tempo com muita orientação sobre os cuidados que
devemos ter com o nosso corpo, com a nossa boca, cabelos, unhas..Adoraram
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A educação das pessoas com síndrome de Down - dicas para pais e educadores

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
www.movimentodown.org.br
A educação das pessoas com síndrome de Down - dicas para pais e educadores: 

Uma boa educação é um bem enorme que produz benefícios pessoais durante toda a 
vida. Isso não é diferente para pessoas com síndrome de Down, se bem que para 
elas e para seus pais, ter acesso aos programas que garantem oportunidades de um
aprendizado apropriado e de forma continuada pressupõe vencer uma série de 
desafios que vão se prolongar durante o período escolar.
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Os dados atuais permitem afirmar que a maioria das pessoas com síndrome de Down 
tem deficiência intelectual de intensidade leve ou moderada, diferentemente das 
descrições antigas, que falavam em um atraso severo. Esta mudança se deve tanto 
a programas específicos aplicados hoje em dia, como à estimulação e intervenção 
precoce, como a abertura e o enriquecimento do ambiente em que a crianca está 
inserida que, em conjunto e de maneira não específica, está atuando sobre as 
crianças em geral, inclusive as que têm síndrome de Down.

O mais encorajador é comprovar que, quando a boa ação educativa persiste, não há
razão para que a deficiência intelectual se torne mais acentuada na passagem da 
infância para a adolescência

Existe um conjunto de características comuns a todas formas de deficiência 
intelectual:

- A aprendizagem é mais lenta

- É necessário ensinar muitas coisas às crianças com síndrome de Down que elas 
não aprendem sozinhas

- É preciso ir passo a passo no processo de aprendizagem, levando-se em conta as
características próprias de pessoas com síndrome de Down, identificar de que 
forma o aluno aprende melhor

- Não cabe adotar uma atitude passiva, pelo contrário, o bom educador deve ser 
pro-ativo, utilizando maneiras criativas e interessantes de ensinar estimular o 
estudante a aprender ou buscar alternativas que compensem as dificuldades 
intrínsecas

Como exemplo e sabendo que há inúmeras possibilidades e caminhos e a serem 
seguidos, aqui vão algumas sugestões (adaptadas de Espinosa de Gutiérrez) de 
soluções a problemas frequentemente encontrados. Apesar de se referirem a 
estudantes com deficiência intelectual em geral, também se aplicam a alunos com 
síndrome de Down.
Possíveis problemas e soluções para um aluno com síndrome de Down

- A aprendizagem se dá num ritmo mais lento

- Devemos oferecer-lhe um maior número de experiências variadas para que aprenda
o que o ensinamos

- Fica cansado rapidamente, sua atenção não se mantém por um tempo prolongado

- Inicialmente, devemos trabalhar durante curtos períodos de tempo, 
aumentando-os pouco a pouco

- Ás vezes não se interessa pela atividade, ou se interessa por pouco tempo

- Devemos motivá-lo com alegria e com objetos chamativos e variados, para que se
interesse pela atividade
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- Muitas vezes não consegue realizar a atividade sozinho

- Devemos ajudá-lo e guiá-lo apenas o necessário para que realize a atividade, 
até que consiga fazê-lo sozinho

- A curiosidade para conhecer e explorar o que está à sua volta é limitada

- Devemos despertar nele o interesse pelos objetos e pessoas que o rodeiam, nos 
aproximando e mostrando as coisas agradáveis e chamativas

- É difícil para ele se lembrar do que já fez e do que aprendeu

- Devemos repetir muitas vezes as tarefas já realilzadas, para que se lembrem de
como fazê-las e para que servem

- Não se organiza para aprender sobre os acontecimentos da vida diária

- Devemos ajudá-lo sempre a aproveitar todos os fatos que ocorrem ao seu redor, 
bem como lembrá-lo de sua utilidade, relacionando os conceitos com o que foi 
aprendido na sala de aula

- É mais lento ao responder

- Devemos sempre esperar com paciência e ajudá-lo, estimulando-o ao mesmo tempo 
para que responda cada vez mais rapidamente

- Não costuma inventar ou procurar situações novas

- Devemos conduzí-lo a explorar situações novas, a ter iniciativas

- Tem dificuldades em solucionar problemas novos, mesmo que sejam semelhantes a 
outros problemas vividos no passado

- Devemos trabalhar permanentemente, dando-lhe oportunidades de resolver 
situações da vida diária, sem anteciparnos nem responder em seu lugar

- Consegue aprender melhor quando foi bem sucedido em situações anteriores

-Devemos saber em que ordem devemos ensiná-lo, oferecendo muitas oportunidades 
de sucesso. Apresente situações que são possíveis para o aluno e aumente 
progressivamente o grau de dificuldade

- Quando conhece imediatamente o resultado positivo de sua atividade, se 
interessa mais em seguir colaborando

- Devemos dizer-lhe sempre o quanto se esforçou, o quanto já alcançou, 
animando-o pelo sucesso já alcançado. Assim é possível que ele se interesse mais
pela atividade e aguente trabalhar por mais tempo

- Quando participa ativamente da tarefa, aprende melhor e se esquece menos

- Devemos planejar atividades em que ele intervenha ou atue como sujeito 
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principal

- Quando se pede que ele realize muitas tarefas em pouco tempo, se confunde e 
rejeita a situação

- Devemos selecionar as tarefas e dividi-las pelo tempo, de forma que não se 
confunda nem se canse

A evolução necessária para os programas educativos tem que se ajustar à etapa 
evolutiva: desde bebê até a idade escolar, da idade escolar ao profissional que,
ao mesmo tempo que desempenha sua função laboral, reserva parte de seu tempo 
para seguir aprendendo.

Cada etapa tem suas características próprias, mas é preciso prestar atenção 
especial a alguns aspectos, desde o começo da ação educativa no programa de 
estimulação precoce, e ao longo de todo o processo educativo:

- A programação por objetivos

- O desenvolvimento das capacidades, tendo em conta que se trata de um processo 
evolutivo

- O desenvolvimento da atenção

- O desenvolvimento da percepção e discriminação

- O desenvolvimento das habilidades manuais

- A comunicação e linguagem

- O desenvolvimento da leitura, escrita e cálculo

- A educação para autonomia

- O desenvolvimento de valores

Vamos contribuir, deste modo, para formar um adulto que seja maduro, responsável
e feliz, que seja:

- capaz de se sentir bem consigo mesmo

- disposto a sentir-se bem com os outros e a que os outros se sintam bem com ele

- capaz de enfrentar os desafios e as dificuldades que vierem

- pronto a resolver e tomar decisões por conta própria, contando com ajuda 
somente quando for necessário

- capaz de assumir sua própria responsabilidade
(Fonte: Fundação Iberoamericana Down 21)
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educacao-e-sociedade-contemporanea.html
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sábado, 3 de março de 2012
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Educação e Sociedade Contemporânea

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://educaja.com.br/
Educação e Sociedade Contemporânea: Quero convidar vocês para assistirem o vídeo
da Palestra ministrada por Lucy Duró no Rio Grande do Sul no Congresso do Ensino
Privado Gaúcho. Lucy Duró já esteve aqui no Educa Já! diversas vezes sempre 
contribuindo para uma Educação de Continue reading 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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sexta-feira, 9 de março de 2012
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EducAção em Foco - Encontro com Educadores

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Dia 10 de março, no Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica
07/03/2012

"O EducAtivo da ExposiçãoChaplin e sua imagemconvida para o primeiroEducAção em 
Foco-Encontro com Educadoresa ser realizado neste sábado, dia 10 de março, 
das09h às 13h,noCentro Municipal de Arte Hélio Oiticica, Rua Luís de Camões, 68 
- Centro - Rio de Janeiro/RJ.
O
 Encontro reúneatividades práticas e teóricas voltadas para professores
 e profissionais de educação que buscam novos mecanismos em Artes 
Visuais para atuar em sala de aula. O curso é gratuito e oferece certificado de 
participação.
Participação somente mediante inscrição.
Vagas limitadas. Inscrições pelos telefones: (21) 2242-1012 e (21) 2232-4213.
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EDUCOPÉDIA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://adaoblogado.blogspot.com/
EDUCOPÉDIA: 

EDUCOPÉDIA
 Anossa plataforma já está em sua terceira versão. Em pesquisas internas, no 
fimdo ano passado, detectamos melhorias nas notas, na disciplina, na motivação 
eno interesse dos alunos, apesar de sabermos que ainda temos problemas com 
ainfraestrutura e na formação continuada de professores. Nesse ano, já 
começamosa distribuir os Kits Educopédia (projetores, caixas de som, 
quadros,microfones) para as salas de 1º a 5º anos. Seleções para novos 
educopedistasdevem acontecer ainda no primeiro semestre do ano. Há grande 
receptividade paraas aulas digitais de maneira geral, para o Pé de Vento (o 
curso dealfabetização da Educopédia) e para outros cursos extras, como o 
GrandesObras (curso com aulas de literatura). Durantea semana de capacitação, 
tivemos oficinas para professores, mas, infelizmente,oferecemos poucas vagas 
para uma grande demanda. Várias CREs e até mesmoalgumas escolas organizaram suas
próprias oficinas. Para que todos osprofessores e gestores se sintam 
completamente à vontade com a utilização daplataforma, estamos disponibilizando 
oficinas que podem acontecer nas própriasescolas. As direções interessadas em 
ter oficinas nas suas unidades devemenviar um email para 
educopedia@rioeduca.net, com o assunto SOLICITAÇÃO DE OFICINA DAEDUCOPÉDIA e 
informando a data e a hora que desejam que a oficina aconteça. Asoficinas duram 
três horas e o ideal é que a maioria dos professores estejapresente.

Queremosuma rede de alunos e professores leitores, mas também escritores e 
autores, desuas vidas e de livros. Por isso, a EDUCOTECA, a biblioteca turbinada
da Educopédia,chega em algumas semanas, e nós poderemos fazer experiências com 
livrosinterativos, transmídia e coautoria. No segundo semestre deveremos pilotar
oEDUCOMUNDO, uma grande gincana entre times de escolas que misturará 
atividadesvirtuais e presenciais.
RIOEDUCA
 OPortal Rioeduca vem mostrando ações de excelência de várias escolas em todas 
asCREs, divulgando e dando destaque à inteligência da ponta. A cada dia é maior 
onúmero de acessos de professores e gestores ao portal para troca de 
informaçõese para utilização de seus emails. Em 2011, tivemos o primeiro 
webinário(seminário na web) com a participação da especialista Andréa Ramal e 
teremosvários outros em 2012. Nos próximos dias, o Portal divulgará um concurso 
deilustrações em que alunos e professores poderão participar e competir 
poriPads. Em agosto, teremos a segunda versão do Troféu Rioeduca, que 
premiará,mais uma vez, os melhores blogs e projetos de unidades e de educadores.

ESCOLA3.0
 Atéo fim de 2012 teremos implementado um novo sistema em todas as 
unidadesescolares. Os objetivos do novo sistema Escola 3.0 são: 1) Melhorar 
ainteligência coletiva da Secretaria; e 2) Auxiliar a comunidade escolar pormeio
da integração de dados e da criação de ferramentas e processos pedagógicos,de 
comunicação e administrativos mais ágeis, modernos e intuitivos. O Escola3.0 
englobará a Educopédia, o Rioeduca e o Sistema de Gestão Acadêmica - SGA,que 
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chega para substituir o SCA. O SGA permitirá o gerenciamento centralizadodas 
atividades acadêmicas das escolas, como matrícula dos alunos, formação deturmas,
movimentações, controle de notas e frequências, e planejamento deaulas, de 
qualquer computador conectado à internet e em tempo real.Planejamentos e diários
eletrônicos poderão ser acessados e utilizados de formarápida e fácil.
TRANSFORMAÇÃO3.0
Nãobasta sermos a rede mais inovadora do país se não temos a certeza de que 
todosos participantes estão conseguindo se apropriar das novas 
ferramentastecnológicas para melhorar sua prática pedagógica e para personalizar
oprocesso de aprendizagem de acordo com os estilos e as necessidades de 
cadaaluno. É nesse contexto que ofereceremos o Transformação 3.0, um curso 
deformação continuada direcionado a todos os integrantes da rede e para que 
ninguémmais possa sentir medo, vergonha ou receio de utilizar computadores, 
tablets,internet, Educopédia, Rioeduca, Sistema Escola 3.0, redes sociais, 
etc... Cadaunidade escolherá o seu embaixador e as aulas poderão ser 
presenciais, naprópria escola, ou a distância. 
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

EDUCOPÉDIA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

Embaixadores da Educopédiaterá uma nova versão em 2012!
Desta vez, iremos selecionar também Professores Embaixadores!

Veja se você é um Professor Embaixador!Confira o prefil desejado e venha fazer 
parte da nossa equipe!
Perfil desejado para Professor Embaixador:
*Ser professor da Unidade escolar com matrícula ou dupla regência;
*Gostar de trabalhar com as novas tecnologias educacionais oferecidas pela rede;
*Habilidade para a comunicação com docentes de ensino fundamental (segmentos 1 e
2) em situações de formação continuada;
*Ter conhecimento da plataforma Educopédia;
*Usar redes sociais, informática básica e atuar de forma colaborativa e 
proativa;
*Ter predisposição para multiplicar na sua escola os projetos da Subsecretaria 
de Novas Tecnologiascomo, por exemplo, TransformAção 3.0, Educopédia, 
alunos-Embaixadores, Rioeduca, Escola 3.0 e outras demandas da Subsecretaria.
O que achou?Quer participar?
Você já pode ir pensando nas respostas para essas 3 perguntas e também como 
transformá-las num vídeo de 1 min.

1. De que maneira a tecnologia melhora a qualidade do ensino no Rio de Janeiro?
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2. Como você integra a tecnologia nas suas aulas?
3. Cmo podemos, com atecnologia, promover o Rioeduca e a Transformação 3.0 ?

Professor, a data e o endereço do envio serão divulgados neste blog!
[FOTO]
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ELABORAÇÃO DO NOVO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://escolaanamariacristina.blogspot.com/

Participação é importante. Parabéns!! 
ELABORAÇÃO DO NOVO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO: 
A ESCOLA ANA MARIA ENCONTRA-SE EM FASE DE ELABORAÇÃO DO SEU NOVO PROJETO 
POLÍTICO PEDAGÓGICO. TENDO A ESCOLA UMA GESTÃO DE METODOLOGIA PARTICIPATIVA, FOI
ELEBORADO UM CRONOGRAMA DE ENCONTROS E REUNIÕES COM O OBJETIVO DE INCLUIR TODA A
COMUNIDADE ESCOLAR NA CONSTRUÇÃO DO P.P.P. O PRIMEIRO ENCONTRO ACONTECEU NO DIA 
6 DE MARÇO DE 2012. FOI UMA REUNIÃO DE BOAS VINDAS, ONDE OS PAIS E RESPONSÁVEIS 
FORAM RECEBIDOS COM UM CAFÉ DA MANHÃ, RECEBERAM ORIENTAÇÕES SOBRE O 
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR E TAMBÉM FORAM CONVIDADOS A PARTICIPAR DA 
ELABORAÇÃO DO P.P.P. NA SEMANA DE 12 A 16 DE MARÇO, REALIZAMOS REUNIÕES COM OS 
RESPONSÁVEIS POR TURMA, UMA A CADA DIA. FORAM ENCONTROS MUITO PRODUTIVOS, QUE 
NOS POSSIBILITARAM TRAÇAR UM DIAGNÓSTICO INICIAL DA REALIDADE EM QUE ESTÁ 
INSERIDA A NOSSA ESCOLA.[FOTO]
APRESENTAÇÃO DA EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS [FOTO]
RESPONSÁVEIS E ALUNOS PARTICIPANDO DA REUNIÃO
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<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 6 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Eletiva Brinquedoteca - uma lição de vida!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.educacao10.syncmobile.com.br/
Eletiva Brinquedoteca - uma lição de vida!: Sou professor do Ginásio 
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Experimental Carioca Princesa Isabel e participo de uma revolução na qualidade 
da educação pública da cidade do Rio de Janeiro.
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
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E.M. Comte. Arnaldo Varella na MultiRio
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E.M DEP. PEDRO FERNANDES - Trabalhando Identidade

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://emdpedrofernandes.blogspot.com/
Trabalhando Identidade: 
Na Educação Infantil trabalhar identidade é fundamnetal durante todo ano letivo,
pensando nisso preparamos algumas atividades como: identificar os próprios 
gostos e preferências, conhecer habilidades e limites, reconhecer-se como um 
indivíduo único, no meio de tantos outros igualmente únicos. Esse processo de 
autoconhecimento, que tem início quando nascemos e só termina no final da vida, 
é influenciado pela cultura, pelas pessoas com as quais convivemos e pelo 
ambiente. A escola, assim, tem papel fundamental na construção da identidade e 
da autonomia de cada criança. Foi um grande sucesso, além do aluno reconhecer-se
o professor também passou a conhecer melhor cada um deles, na verdade foi uma 
grande troca de alunos e professores. Algumas atividades realizadas pelas 
professoras Cristiane, Susana, Kátia e Patrícia.[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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Em dez anos, atendimento de crianças na pré-escola cresce 55%

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://oglobo.globo.com/
Em dez anos, atendimento de crianças na pré-escola cresce 55%: 

BRASÍLIA - Nos últimos dez anos, a taxa de atendimento das crianças de 4 e 5 
anos na escola cresceu 55,8%. Em 2000, pouco mais da metade (51,4%) da população
nessa faixa etária tinha acesso à educação, patamar que chegou a 80,1% em 2010. 
Entretanto, mais de 1,1 milhão de crianças entre 4 e 5 anos não frequentam a 
escola, de acordo com levantamento do Movimento Todos pela Educação.O desafio do
país é incluir esse contingente de alunos nas redes de ensino até 2016. Uma 
emenda constitucional aprovada em 2009 estabelece que a pré-escola é etapa 
obrigatória no país, assim como o ensino médio. Até então, a matrícula era 
compulsória apenas no ensino fundamental (dos 6 aos 14 anos). Isso significa que
no prazo de quatro anos as redes municipais terão que oferecer vagas nas escolas
a todas as crianças entre 4 e 5 anos - e os pais terão de matriculá-las.

Para a diretora executiva do Movimento Todos pela Educação, Priscila Cruz, o 
crescimento da pré-escola na última década é uma conquista importante e indica 
que o país tem dado mais atenção à educação infantil. Na última década, houve um
aprofundamento e uma proliferação de estudos que comprovaram o impacto da 
educação infantil no futuro da criança. É um investimento muito rentável do 
ponto de vista cognitivo, do desenvolvimento social e econômico. Quanto mais 
cedo a criança entra na escola, maior é o retorno daquele investimento. Esses 
estudos tiveram espaço nas políticas públicas, acredita Priscila.

O baixo atendimento no início da década estava ligado, inclusive, a fatores 
culturais: muitas famílias não consideravam importante mandar os filhos para a 
escola antes do ensino fundamental, já que a pré-escola era vista apenas como um
espaço para a criança brincar. Apesar dos avanços, Priscila avalia que o esforço
das redes municipais para incluir 1,1 milhão de crianças terá que ser maior.
Elas são justamente as crianças mais difíceis de serem incluídas. São aquelas 
que vivem em local de mais difícil acesso, ou tem alguma deficiência, ou não 
podem ir para a escola porque são hospitalizadas, ou seja, aquelas que vivem 
algum tipo de vulnerabilidade.

Página 484



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
A presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), 
Cleuza Repulho, avalia que será muito difícil para as redes municipais cumprir a
meta de universalização da pré-escola se não houver mais investimento. Para 
isso, ela destaca a importância da aprovação do Plano Nacional de Educação 
(PNE), que prevê um aumento dos recursos para a área, inclusive com a 
participação da União. O projeto está há mais de um ano em análise na Câmara dos
Deputados.

De acordo com Cleuza, o principal problema para ampliar o atendimento é a 
infraestrutura. Quando falo em infraestrutura, é a construção de prédios mesmo. 
Os problemas vão desde encontrar um terreno para a construção, até a prefeitura 
conseguir bancar o custeio das escolas de educação infantil, explica.

Os dados do Movimento Todos pela Educação são de 2010, o que significa que as 
crianças de 4 e 5 anos que estavam fora da escola naquele ano provavelmente já 
estão matriculadas no ensino fundamental e muitas chegaram a essa etapa sem 
cumprir a pré-escola. As prefeituras têm o movimento demográfico a seu favor, já
que a tendência é que a população de 4 e 5 anos diminua nos próximos anos. Há 
previsão de uma queda de 22% da população nessa faixa etária entre 2010 e 2022, 
segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Entre os estados, apenas o Ceará e o Rio Grande do Norte têm taxas de 
atendimento na pré-escola superiores a 90%. Na outra ponta, Rondônia e o Rio 
Grande do Sul têm menos de 60% das crianças de 4 e 5 anos matriculadas. No 
total, 14 unidades da Federação têm índices de atendimento inferiores à média 
nacional.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
em-prof-marise-garcia-miranda-em-acao.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 8 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

E.M. Prof.ª Marise Garcia Miranda em Ação!!!!!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://creged06.blogspot.com/
E.M. Prof.ª Marise Garcia Miranda em Ação!!!!!: UTILIZANDO OS CANTINHOS DA 
ESCOLA
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

REUNIÃO DA DIREÇÃO COM OS RESPONSÁVEIS
[FOTO]

CARIOQUINHAS COMEMORANDO O ANIVERSÁRIO DO RIO
[FOTO]
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[FOTO]

Postagem enviada pela Diretora Rosane Gil da E.M. Marise GArcia Miranda

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
emissao-da-declaracao-de-rendimentos.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 3 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Emissão da declaração de rendimentos 2011

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://educopedia2010.blogspot.com/

Emissão da declaração de rendimentos 2011:
Caros Educopedistas,
Segue email enviado pelo MEC. Att, Equipe Educopédia

"Prezados Coordenadores,
Segue o link o link para emissão da declaração de rendimentos 2011: 
http://www.fnde.gov.br/sigefweb/index.php/declaracao-rendimento.Cabe esclarecer 
que a bolsa auxílio deve ser informada no camporeferente a rendimentos isentos e
não tributáveis.

Att.,Gleis Jesus
Equipe de Formação
Coordenação Geral de Tecnologias da Educação
COGETEC/DCE/SEB
Ministério da Educação  "

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
emprego.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 7 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

EMPREGO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e 
Emprego (SMTE), oferece 2.285 vagas de emprego. As vagas estão disponíveis nos 
Centros Públicos de Emprego, Trabalho e Renda (CPETRs) da SMTE. Para o cadastro 
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são necessários os seguintes documentos: carteira de trabalho, identidade, CPF e
PIS.
 Requisitos e vagas

 Ensino fundamental incompleto

 As vagas oferecidas são de ajudante de açougueiro (3), ajudante de carga e 
descarga de mercadoria (50), ajudante de cozinha (28), ajudante de padeiro (3), 
auxiliar de limpeza (146), empacotador à mão (8), jardineiro (5), manobrista 
(5), saladeiro (3) e servente de limpeza (5).

 Ensino fundamental completo

 As vagas disponíveis são de açougueiro (1), atendente de balcão (9), atendente 
de lanchonete (363), auxiliar de cozinha (30), auxiliar de linha de produção 
(10), auxiliar de mecânico de refrigeração (1), barman (2), caixa de 
supermercados (8), caixa de bar, lanchonete e restaurante (5), camareira de 
hotel (6), chapeiro (3), copeiro (33), cozinheiro geral (22), cumim (10), 
estoquista (12), operador de caixa (69), operador de retro escavadeira (3), 
operador de supermercados (100), orientador de tráfego para estacionamento (2), 
peixeiro (1), pizzaiolo (5), porteiro (30), repositor de mercadorias (8), 
sushiman (3) e vigilante (155).

 Ensino médio incompleto

 São oferecidas as vagas de auxiliar de segurança (100), mensageiro (3), monitor
de vídeo (3) e recepcionista de hotel (5).

 Para deficientes (física leve/auditiva parcial/nanismo) estão disponibilizadas 
as vagas de monitor de vídeo (2) e auxiliar de limpeza (2).

 Ensino médio completo

 Estão disponíveis as vagas de auxiliar de administração (14), chefe de serviço 
de limpeza ( 17), fiscal de loja (5), garçom (39), gerente de bar e lanchonete 
(1) e operador de vendas - loja (900).

 Para deficientes (física leve/nanismo/auditiva parcial/visual parcial/) estão 
destinadas as vagas para auxiliar de administração (14), auxiliar de eletrônica 
(1), impressor digital (1), tecnólogo em eletrônica (1), operador de 
telemarketing ativo (20) e operador de telemarketing receptivo (10).

 Ensino superior incompleto

 Para deficientes (física leve/auditiva parcial/visual parcial/nanismo) está 
disponível a vaga de analista de suporte computacional (1).

 Os candidatos poderão fazer o cadastro nos seguintes postos: Tijuca, Rua 
Camaragibe, 25; Jacarepaguá, Estrada do Guerenguê, 1630 - 2º andar; Méier, Rua 
Vinte e Quatro de Maio, 931; Ilha do Governador, Estrada do Dendê, 2080, Campo 
Grande, Rua Barcelos Domingos, 162 e Centro, Av. Presidente Vargas, 1997. Vale 
ressaltar que o posto do Centro é de atendimento exclusivo para pessoas com 
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deficiência.

 Twitter da SMTE: www.twitter.com/queroemprego

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ensino-de-musica-torna-se-obrigatorio.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 6 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Ensino de música torna-se obrigatório a partir de 2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.blogacesso.com.br/

Ensino de música torna-se obrigatório a partir de 2012: A partir da lei nº 
11.769, sancionada em agosto de 2008, o ensino de música passa a ser conteúdo 
obrigatório em todas as escolas públicas e privadas de educação básica - o que 
engloba educação infantil e ensino fundamental. Após prorrogação, em 2011, do 
prazo para que as escolas incluíssem o ensino de música em sua grade curricular,
2012 passou a ser a data limite para que o conteúdo ingresse definitivamente no 
currículo do ensino básico no país.

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
entenda-o-deficit-de-atencao.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 24 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Entenda o déficit de atenção

Página 488



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem
Entenda o déficit de atenção: Quando a criança é agitada demais, ela pode sofrer
de transtorno do déficit de atenção. Descubra o que é esse problema e se seu 
filho precisa de ajuda

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
entendendo-sindrome-de-down.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 21 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Entendendo a Síndrome de Down

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.samshiraishi.com/
Entendendo a Síndrome de Down: 
O Dia Internacional da Síndrome de Down foi proposto pela Down Syndrome 
International como o dia 21 de março, porque esta data se escreve como 21/3 (ou 
3-21, em inglês), uma alusão à trissomia do cromossomo 21, responsável pela 
síndrome.

Foto do calendário da APAE de Passo Fundo, Tatiane Rocha de Azeredo e sua filha,
Stéfani Rocha de Azeredo. (Foto de Leandro Slaveiro)
Desde o começo da semana reportagens nos mostram como cresceu a presença ativa 
dos portadores da Síndrome de Down, valorizando seus feitos e mostrando como uma
geração tem quebrado barreiras, desmentindo tudo que se disse por muito tempo 
sobre a sobrevida, a qualidade de vida e a capacidade produtiva deles.
O distúrbio genético, causado pela presença de um cromossomo 21 extra total ou 
parcialmente, tem o nome em homenagem a John Langdon Down, médico britânico que 
descreveu a síndrome em 1862. Mesmo com o trabalho de associações como a APAE, 
ainda há muito preconceito e falta de informação sobre a síndrome de Down, um 
evento genético natural e universal que está presente em todas as etnias e 
classes sociais. Um deles é considera-lo uma doença. Não é correto dizer que uma
pessoa sofre de, é vítima de, padece ou é acometida por síndrome de Down. O 
correto seria dizer que a pessoa tem ou nasceu com síndrome de Down.
Uma das que mais gostei trazia este infográfico que nos ajuda a compreender a 
Síndrome de Down e antever qual será o relacionamento com eles como cidadãos com
diretos iguais aos nossos. Faço votos de que sejam os primeiros de muitos grupos
antes excluídos e que agora passam a ter condições de participação social, com 
diretos (e deveres) de cidadão como todos nós.
[FOTO]

No Dia Internacional da Síndrome de Down (comemorado em 21/03), o Senado Federal
lança o Portal Movimento Down, com orientações, informações que ajudarão na 
inclusão dos portadores da síndrome de down têm uma série de direitos garantidos
por lei, direito a escolas inclusivas, à preferência de atendimento em hospitais
públicos.A boa notícia é que nesta data o Governo abre a consulta pública do 
Protocolo de Saúde para a Síndrome de Down, que estabelecerá procedimentos 
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padronizados para o atendimento na rede de saúde.

Outros posts sobre o tema:
Dia da Síndrome de Down(com links e informações sobre o tema)Juntos somos 
ótimos(indicação de leitura para crianças sobre a inclusão na escola)O Filho 
Eterno, do mestre Cristóvão Tezza(indicação de leitura para pais que vivem esta 
realidade)Quando a inclusão entrou na sua vida escolar?(post no qual trato da 
presença dos portadores da síndrome no cotidiano escolar e linkoo textoO que 
ensinar a seus filhos sobre crianças especiais)Entendendo a Síndrome de Down(com
infográfico elucidativo e o lançamento doPortal Movimento Down)

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
entrega-de-material-para-professores-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 9 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Entrega de material para professores de Língua Inglesa.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://adaoblogado.blogspot.com/
Entrega de material para professores de Língua Inglesa.: 
CircularE/SUBE/ nº 14/2012Riode Janeiro, 09 de março de 2012.Assunto:Entrega de 
material para professores de Língua Inglesa.Sr.(a).Coordenadora de 
E/SUBE/CRESr.(a) Gerente da E/SUBE/CRE/GEDSr.(a) Gerente de 
E/SUBG/CRE/GRHSr.(a)Diretor(a) de Unidade Escolar
 Convocamos os professores regentes de Língua Inglesa a fazer a retirada do 
tablet oferecido pela Editora Learning Factory comoparte do material do 
professor. 2.Só poderão retirar o equipamento os professoresregentes de Língua 
Inglesa que participaram das ações de capacitação e/ourevitalização oferecidas 
em 2012 e que não receberam o equipamento em 2011.3.Os professores deverão 
apresentar o número damatrícula, identidade e CPF no momento da retirada do 
equipamento.4.Para fazer a retirada, os professores deverãocomparecer, em 
qualquer horário entre 7h30m e 19h, no dia e local correspondenteà CRE na qual 
são lotados, de acordo com o quadro abaixo:CREsLOCALDATAHORÁRIO7ªFilial da 
CULTURA INGLESAAv. Américas, 3.443 - bl 02 Barra
14  de março
7h30m às 19h8ªFilial da CULTURA INGLESARua Francisco Real, 1.924 Bangu9ª e 
10ªFilial da CULTURA INGLESAAv. Cesário de Melo, 2.807 Campo Grande

1ª e 2ªFilial da CULTURA INGLESARua São Clemente, 258 - Térreo Botafogo
15  de março
7h30m às 19h3ª e 4ªFilial da CULTURA INGLESARua Pedro Carvalho, 61 Méier5ª e 
6ªFilial da CULTURA INGLESARua Carolina Machado, 684 Madureira
Atenciosamente,Regina Helena Diniz BomenySubsecretária de Ensino

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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equipe-do-psf-porthus-quitanda-semana.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 12 de março de 2012
<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

EQUIPE DO PSF PORTHUS QUITANDA
Semana de combate a obesidade - E. M.PREFEITO MARCOS TAMOYO

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
equipe-movel-semana-de-26-30-de-marco.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 25 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

EQUIPE MÓVEL - SEMANA DE 26 À 30 DE MARÇO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

26/03/2012 - E. M. CORNÉLIO PENNA

29/03/2012 - CIEP CANDEIA

30/03/2012 - E. M. THOMAS JEFFERSON

Lembramos que os técnicos dos NES precisam preparar os atendimentos para o dia 
ser produtivo.

Separe as fichas dos alunos que precisam de atendimento;Organizem a agenda 
juntamnete com a equipe;Programe as atividades de Promoção de Saúde;Façam uma 
atividade de culminância do tema proposto para o mês de março;Façam relatórios 
conjuntos;Tirem fotosPlanejem a próxima as atividades do próximo mês

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
equipe-movel-visita-semanal.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 20 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

EQUIPE MÓVEL - VISITA SEMANAL

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Equipe Móvel 04 estará nas seguintes Escolas do Amanhã esta semana.

19/03 - E. M. ESCRAGNOLLE DÓRIA - 6ª CRE
20/03 - E. M. SERGIPE - 5ª CRE
21/03 - E. M. BOLÍVIA - 5ª CRE
22/03 - E. M. LÚCIO DE MENDONÇA - 6ª CRE
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23/03 - CIEP DR. ADÃO PEREIRA NUNES - 6ª CRE

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
esclarecimentos-sobre-o-atendimento-na.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 8 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ESCLARECIMENTOS - Sobre o atendimento na CF Epitácio Soares Reis

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cfepitaciosoaresreis.blogspot.com/
Sobre o atendimento na CF Epitácio Soares Reis: 
No dia de ontem (06/03) foi publicada uma matéria com vídeo feito aqui na 
Clínica da Família Epitácio Soares Reis em que foi dito que não havia médico na 
unidade de saúde.
Esta informação não é verdadeira.
A Clínica da Família tem 05 equipes de Saúde da Família e existem atualmente 6 
médicos que trabalham na unidade, 3 deles trabalham 4 dias por semana e os 
outros 3 que trabalham 2 dias por semana. Todos os dias existem médicos 
trabalhando na unidade. Nesta terça feira 3 médicos estavam realizando 
atendimentos.[FOTO]
O atendimento da Clínica da Família é feito para pacientes que moram na área de 
abrangência com acompanhamento no domicílio pelos Agentes Comunitários de Saúde 
e, em caso de necessidade, por médicos e enfermeiros. Os ACS fazem um 
diagnóstico dos problemas de saúde da área para que sejam priorizados os 
moradores que mais necessitam. O cadastro do ACS é a garantia de que os 
moradores da área sejam atendidos.Para este cadastro o ACS vai até a casa da 
família, conversa com os moradores e pergunta sobre a saúde das pessoas que 
moram lá. O cadastro é feito no domicílio, para a certificação de que as pessoas
moram no endereço informado. No caso de necessidade de atendimento mais rápida, 
é feito um cadastro temporário na unidade e o atendimento feito no mesmo dia. O 
cadastro é completado na casa do paciente em uma visita domiciliar pelo 
ACS.[FOTO]
A reportagem mostrou uma conversa em vídeo de uma ACS com um suposto morador da 
área, que não soube sequer dizer o número da casa onde ele morava, o que gerou 
desconfiança por parte da ACS que preferiu realizar o cadastro no suposto 
domicílio. Isto aconteceu porque a pessoa que procurou a unidade não relatou 
necessidade urgente de atendimento.O trabalho da Clínica da Família é voltado 
para o conhecimento das necessidades de saúde da população. Estamos trabalhando 
para que a população adscrita seja bem atendida e que possa melhorar a sua 
qualidade de vida.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
escola-de-pais-310312.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 31 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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Escola de Pais - 31/03/12

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://ciepglauberocha.blogspot.com/

Sábado é dia de escola, pais vão as escolas conversar sobre seus filhos

é a Prefeitura do Rio de Janeiro investindo nas famílias.
Escola de Pais - 31/03/12: 

Agradecemos a presença de todos e a parceria do PSE/Clínica da Família![FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
AGUARDEM OS VÍDEOS COM OS DEPOIMENTOS DOS PAIS!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
escola-de-pais.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 27 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Escola de Pais

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://creged06.blogspot.com/

Repassando.. 
Escola de Pais: 
[FOTO]
A primeira Escola do Pais da Educação Infantil acontecerá no dia 31/03 (sábado),
de 9h às 11h, em todas as Creches, EDI's e escolas que atendem às turmas de 
berçário e maternal.

O objetivo desta ação é o estreitamento de laços entre família e instituição e o
fortalecimento das famílias na tarefa de educar as crianças, por meio de debates
sobre conhecimentos referentes a Primeira Infância.

As instituições que desejarem enviar fotos ou registros importantes da Escola de
Pai, poderão enviar o material para o e-mail da Gerência de Educação Infantil: 
geisme@rioeduca.net

Maiores informações na Circular E/SUBE/CED Nº33 de 26 de março de 2012, que foi 
enviada por e-mail e pelo expediente.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
escola-sebastiao-tavares-recebe.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 26 de março de 2012

Página 493



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ESCOLA SEBASTIÃO TAVARES RECEBE ATIVIDADES DO PSE - CMS SYLVIO BRAUNNER

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

As ações educativas realizadas foram de Nutrição e Saúde Bucal.

Atividades realizadas: 
RODA DE CONVERSA SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL E PREFERENCIASALIMENTARESPESAGEM E 
MEDIÇÃO - NUT. ANNE MARCELLETRA - DENTISTA TATIANE GALVÃO E ASB MILTON OLIVEIRA
Parabéns Equipe Sylvio Braunner!! 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
escolas-tem-que-ficar-mais-atrativas.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 2 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Escolas têm que ficar mais atrativas como alternativa à evasão escolar, diz 
ministro

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Escolas têm que ficar mais atrativas como alternativa à evasão escolar, diz 
ministro: Ao comentar a decisão de distribuir tablets para  professores do 
ensino médio na rede pública, o ministro da Educação,  Aloizio Mercadante, disse
hoje (1º) que as escolas precisam ficar mais  atrativas para os alunos e que 
investir nesse tipo de tecnologia pode  ser uma alternativa à evasão escolar.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
escrita-do-diferente.html
<DATA DA POSTAGEM>
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quinta-feira, 1 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

A Escrita do Diferente

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.educacao10.syncmobile.com.br/
Parabéns a toda equipe  do  GEC Coelho Neto  e principalmente ao Professor 
Marcelo Ferreira pela criação, sensibilidade e desenvolvimento do projeto.
A Escrita do Diferente: Uma reflexão sobre a adolescência a partir da leitura e 
debate do livro ODiário de Anne Frank
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
espaco-educar-mil-ideias-de-lindas.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 23 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Espaço Educar: Mil idéias de lindas lembranças de páscoa!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://espacoeducar-liza.blogspot.com/
Espaço Educar: Mil idéias de lindas lembranças de páscoa!: 1. Orelha de coelho 
para a criançada. Este modelo fica posicionado atrás, muito legal!! Molde 
abaixo!      2. Envelope de coelho - Uma graci...

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
estao-abertas-as-incricoes-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 19 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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ESTÃO ABERTAS AS INCRIÇÕES PARA A OLIMPÍADA DE PORTUGUÊS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.euvocetodospelaeducacao.org.br/
ESTÃO ABERTAS AS INCRIÇÕES PARA A OLIMPÍADA DE PORTUGUÊS

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
estao-surgindo-os-primeiros-poetas.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 16 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Estão surgindo os primeiros poetas...

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://ciepglauberocha.blogspot.com/

Estão surgindo os primeiros poetas...: 

Poesia "Vida" da aluna Sara Patrícia da turma 1401[FOTO]

Poesia "Gestos" da Professora Jéssica da turma 1301

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
estudantes-de-tres-escolas-do-rio-vao.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 12 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Estudantes de três escolas do Rio vão aprender mandarim

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://oglobo.globo.com/

Estudantes de três escolas do Rio vão aprender mandarim: 

RIO - A maior aproximação comercial do Brasil com a China já está provocando 
reflexo nas escolas municipais do Rio. Confome antecipou a coluna do Ancelmo 
Gois desta segunda-feira (12), a Secretaria Municipal de Educação, por meio de 
uma parceria com o Instituto Confuncio, vai oferecer a partir da próxima semana 
a disciplina eletiva de mandarim em três escolas que fazem parte do projeto do 
Ginásio Experimental Carioca, sendo elas: Escola Municipal Rivadávia Correa, no 
Centro, a Escola Municipal Orsina da Fonseca, na Tijuca, e a Escola Municipal 
Bolívar, no Engenho de Dentro. Cerca de 35 alunos, de cada unidade, terão aulas 
eletivas do idioma, que serão ministradas em dois tempos por semana. 

Veja também
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Estudante de 22 anos é o mais novo procurador do RioGoverno antecipa meta e 30 
mil escolas terão aula em tempo integralPós-graduação da Estácio prepara 
profissionais para proteção de grandes eventos esportivosUSP ainda tem 768 vagas
em aberto e inscrições vão até segundaSite terá dados para alunos com síndrome 
de Down
O mandarim é uma das línguas mais antigas do mundo. O principal idioma chinês 
possui caracterísiticas únicas. O Mandarim é uma língua tonal e é preciso 
aprender a diferenciar os vários tons para expressar o significado de uma 
palavra. As palavras chinesas são curtas e foneticamente simples. A gramática 
tem poucas conjugações, sem artigo ou gênero.
Ensino do mandarim cresce nos EUA

Segundo a reportagem do jornal americano New York Times no dia 20 de janeiro, 
uma pesquisa feita pelo governo americano revela que, enquanto aumenta a 
desaceleração do ritmo do ensino de língua estrangeira nos EUA, o ensino de 
mandarim está em destaque. Atualmente, um total de 1600 escolas americanas 
oferecem aulas de mandarim. Dez anos atrás, havia apenas 300 escolas que 
ofereciam aulas.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
estudo-e-habitos-saudaveis-sao-grandes.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 1 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Estudo e hábitos saudáveis são grandes aliados para manter a saúde da memória

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.blog.saude.gov.br/
Estudo e hábitos saudáveis são grandes aliados para manter a saúde da memória: 
[FOTO]
Foto: Mike Kemp/Blend Images/Corbis

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
exames-oftalmologicos-biorio.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 18 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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EXAMES OFTALMOLÓGICOS - BIORIO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A unidade móvel oftalmológica(ônibus) munida de equipamento adequado e 
profissionais
capacitados, MÉDICO OFTALMOLOGISTA e técnicos em ótica ATENDERÁ no dia 20 de 
março, no horário de 8: 00 às 16:00 horas na E. M. MOTORISTA PASCHOAL ANDRÉ , os
alunos listados em 2011 e que ainda estão sem fazer os seus exames.

A listagem foi enviada por email.
Solicitamos contactar os alunos listados, mesmo que em 2012 já estejam em outra 
Unidade Escolar.
Escolas Listadas: 
E. M. COMANDANTE ARNALDO VARELA
E. M. LEVY MIRANDAE. M. MOTORISTA PACHOAL ANDRÉ
 E. M. ZILDA NUNES

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
expectativas-ansiedade-e-ciumes-cegonha.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 27 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Expectativas, ansiedade e ciúmes: cegonha à vista #vidademãe

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://blogdati.com/
Compartilhando.
Expectativas, ansiedade e ciúmes: cegonha à vista #vidademãe: 

Li um artigo da Crescer que apontava ferramentas simples e objetivas a serem 
utilizadas pelos pais quando necessitarem introduzir o assunto segundo filho / 
irmãozinho na vida do primogênito e me encantei pela simplicidade das dicas. 
Quero dizer, simples deveria ser a reação de pais a apresentarem a notícia ao 
filho único até então ou filhos mais velhos, quando já houverem irmãos, e mais 
simples ainda deveria ser a reação das crianças, mas tudo se torna tão delicado 
quando falamos em sentimentos e crianças que o simples fica complicado e muito 
se sofre a partir da notícia mal dada.

Algumas semanas atrás eu compartilhei aqui no blog* uma conversa que tive com o 
meu filhote sobre a gravidez da mamãe e contei, numa transcrição do nosso 
diálogo, parte da mistura de sentimentos e ponderações que o próprio estava 
fazendo sobre o assunto irmãozinho. Depois dessa conversa que virou post, eu 
passei a ficar ainda mais atenta sobre o que e como dizer #aos4 qual será a 
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influência da chegada do bebê em sua rotina. Por exemplo, expliquei que eles 
dividirão o mesmo quartinho e que papai e mamãe irão precisar da ajuda dele para
escolher novas cores, desenhar os novos móveis, pensar na nova disposição de 
brinquedos e assim por diante. A resposta: não precisamos mexer em nada, meus 
brinquedos de bebê eu emprestarei para o irmãozinho e podemos guardar dentro do 
armário quando ele não estiver brincando. A cama fica a mesma, pois o bebê vai 
querer dormir abraçado comigo e eu, como sou maior, vou cuidar dele para que não
tenha medo de monstros, à noite. E as roupas, você pode guardar junto das 
minhas, simples assim.

Ou seja, todos temos nossos planos para a chegada no novo filho e apreensões 
sobre como sua presença afetará nossa rotina, o dia a dia, a organização da 
casa, o futuro inclusive o irmão mais velho. Assim, quando me deparo com 
inúmeras reportagens sobre a segunda experiência da maternidade e o ciúme entre 
irmãos, fico a pensar no quão grande é este novo universo não apenas para os 
pais que, a partir dum susto ou de uma gravidez planejada, se vêem novamente 
diante da cegonha e precisam aprender a doarem-se (mais ainda, pois o amor 
incondicional a gente já conhecia), mas para os primogênitos que de repente 
perderão o posto de exclusividade para ganharem títulos de hierarquia e poder, 
como primeiro filho, mais velho, super herói do irmãozinho, rapaz da casa, 
ajudante da mamãe e assim por diante e junto disso, àquele mix de sensações, de 
altos e baixos diante das conquistas diárias dum bebê em desenvolvimento.

Já li em posts de mães de segunda e terceira viagem e creio que já devo ter 
comentado em textos meus sobreasexpressões de frustração e ressentimento de 
irmãos mais velhos quando uma visita chega e festeja a graciosidade do bebê da 
casa, tecendo poucos ou nenhum elogio à criança mais velha, de repente menos 
atraente do que o bebê cheiroso, sorridente e cheio de dobras. A criança que já 
fora a sensação das festas promovidas pelos pais ou até da própria família perde
a atenção exclusiva e se chateia, naturalmente, pela falta de dedicação dos 
adultos aela, mirando muitas vezes a sua frustração na direção do irmão menor, 
sendo agressiva, hostil, birrenta e/ou competitiva, e pior, sendo mal 
compreendida por isso. Sentimentos ruins que seriam evitados ou melhor 
canalizados se houvesse mais sensibilidade por parte dos adultos próximos dela. 
Esse cuidado, digamos assim, é um dos pontos que mais observo nas famílias com 
mais de um filho e sobre o qual desejo trabalhar da melhor maneira possível.

Ademais, sentimentos sofrem altos e baixos, elevam-se a picos e afetam a vida 
das pessoas de uma maneira ou de outra, por isso quem seríamos nós se pudéssemos
evitar oscilações ou prever cada reação de bebês, crianças e adultos?! Resta-nos
saber agir com bom senso, ternura e boas intenções sempre, especialmente quando 
for a nossa hora de contar aos pequenos que novos anjos chegarão para aprender e
compartilhar conosco sua serenidade e suas descobertas, em vida. Que sejamos 
sábios ao contar às meninas e meninos, o quanto especial eles foram como bebês, 
como nos transformaram em pessoas melhores enquanto pais e mães e claro, o 
quanto podem fazer ao receber bem seus irmãozinhos.

Mas, claro, de um modo prático, sem esquecer que ciúme e frustrações podem ser 
combatidos e minimizados através de conversas francas e objetivas, como é a dica
do artigo que li e citei lá no início
A criança cria uma expectativa e se frustra, claro, porque o bebê só chora e dá 
muito trabalho para os pais. Por isso, é importante falar dessa fase, de como o 
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novo irmão nasce bem pequeno e precisa de atenção e cuidados o tempo todo. Mas 
que depois ele vai crescer, e, aí, sim, brincar com ele, diz Maria de Fátima 
Pupo, diretora pedagógica da Escola Girassol (Jaú-SP)

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
exposicao-agua-rio-de-janeiro-no-museu.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 23 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

EXPOSIÇÃO ÁGUA RIO DE JANEIRO NO MUSEU HISTÓRICO NACIONAL  22/3/12

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://euamoserprofessora.blogspot.com/

EXPOSIÇÃO ÁGUA RIO DE JANEIRO NO MUSEU HISTÓRICO NACIONAL  22/3/12: 

Oi gente! Hoje no dia Mundial da Água a turma 1.303 e o E.I da tia Bárbara foram
ao Museu Histórico Nacional, ver a exposição ÁGUA Rio de Janeiro, realizado pelo
Instituto Sangari.
Nesse segundo dia de visitação a nossa escola foi muito bem recepcionada. O 
atendimento foi fantástico durante todo o tempo em que estivemos no museu no dia
de hoje.
O primeiro momento vimos as artêmias nos microscópios.[FOTO]
[FOTO]

O segundo momento foi conhecermos algumas obras de arte.[FOTO]
[FOTO]

Reparem na carinha da professora Bárbara... se ela ficou com essa impressão 
imaginem as crianças vendo as mudanças de cores da água...Vejam.[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

Terceiro momento foi muito legal para eles e para gente... vejam porque...[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

O quarto momento foi o filme...[FOTO]

E chagamos ao fim da exposição... ficamos com gostinho de quero mais...
Adoramos tudo, a recepção, o atendimento, a visitação guiada. As educadoras que 
nos atenderam estão de parabéns pela atenção e cuidado com as nossas crianças 
principalmente nas atividades interativas.
Bjkas e até a próxima...[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
faca-seu-proprio-google-de-graca.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 7 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Faça seu próprio Google de graça

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://portal.aprendiz.uol.com.br/

Faça seu próprio Google de graça: Venho mostrando nesta coluna como as novas 
tecnologias estão mudando a educação -e cada vez mais rapidamente. Um curso 
on-line gratuito, feito por professores renomados dos Estados Unidos, um deles 
de Stanford, promete aos estudantes aprender como montar em sete semanas seu 
próprio buscador tipo Google ou Yahoo (acesse aqui ).

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
favelas-do-brasil-estao-entre-os-locais.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 1 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Favelas do Brasil estão entre os locais que não oferecem qualidade de vida para 
crianças, diz Unicef

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://primeirainfancia.org.br/
Favelas do Brasil estão entre os locais que não oferecem qualidade de vida para 
crianças, diz Unicef: Mais de 1 bilhão de crianças no mundo vivem em áreas 
urbanas, mas muitas estão fora das escolas e não têm acesso aos serviços de 
saneamento básico nem de saúde. As favelas do Brasil foram citadas, por 
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especialistas estrangeiros, como Continuar lendo 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
felicidade-do-servidor-cartao.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 29 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FELICIDADE DO SERVIDOR - Cartão Alimentação/Refeição 2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://ciepglauberocha.blogspot.com/
Cartão Alimentação/Refeição 2012: 

Confira a alegria dos servidores![FOTO]

AGUARDEM MAIS FOTOS!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fique-ligado-inscricoes-prorrogadas.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 28 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Fique Ligado! Inscrições prorrogadas para o Prêmio Agente Jovem de Cultura

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blogacesso.com.br/
Fique Ligado! Inscrições prorrogadas para o Prêmio Agente Jovem de Cultura: 
[FOTO]

Publicado pelo Ministério da Cultura - MinCno dia 14 de dezembro de 2011, o 
edital Prêmio Agente Jovem de Cultura: Diálogos e Ações Interculturais, teve 
suas inscrições prorrogadas até o dia 30 de abril. O edital, iniciativa da 
Secretaria de Cidadania Cultural, vai premiar 500 iniciativas de jovens entre 15
e 29 anos nas áreas de comunicação, tecnologia, pesquisa, formação cultural, 
produção artística, intercâmbio e sustentabilidade. O edital é uma parceria 
entre o MinC, o Ministério da Saúde, o Ministério do Desenvolvimento Agrárioe a 
Secretaria-Geral da Presidência da República/Secretaria Nacional de Juventude.

As inscrições para o Prêmio Agente Jovem de Cultura poderão ser feitas pela 
internet, na página do SalicWeb, ou pelos Correios. Podem concorrer ao prêmio 
iniciativas existentes ou já concluídas, que receberão, caso selecionadas, 
bolsas no valor de R$ 9 mil. Os inscritos concorrem em categorias de acordo com 
sua faixa etária. O edital premiará jovens entre 25 e 29 anos com 200 bolsas; 
jovens entre 18 e 24 anos receberão outras 200 bolsas; e jovens entre 15 e 17 
concorrerão a 100 bolsas.

A primeira fase do edital irá analisar a documentação das iniciativas inscritas 
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e selecionar aquelas habilitadas para a fase seguinte, que definirá os projetos 
premiados. A avaliação e seleção será feita a partir dos seguintes critérios: 
criatividade, inovação e boas práticas; impacto social da iniciativa; 
comprovação da qualidade e efetividade das estratégias de comunicação; 
comprovação de estratégias que promovam o empoderamento para o autocuidado; 
sustentabilidade; valorização da cidadania; e valorização da diversidade 
cultural brasileira.

Para Márcia Rollemberg, secretária de Cidadania Cultural do MinC, é importante 
identificar e valorizar o que vem sendo feito por jovens que trabalham com a 
cultura no Brasil. Esse prêmio é o primeiro passo de um processo de ação mais 
amplo e permanente, que vai envolver trabalhos de fortalecimento da formação do 
agente jovem de cultura, incluindo bolsas de formação, com uma parceria, também,
do Ministério da Educação, disse.
Confira neste link o edital completo.

Com dúvidas sobre a inscrição pelo SalicWeb?Baixe o Manual para Inscrições 
Online em Editais.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fique-sabendo-relacao-nacional-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 30 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - Relação Nacional de Medicamentos quase dobra

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/

Relação Nacional de Medicamentos quase dobra: 
Uma nova Relação Nacional de Medicamentos (Rename) está publicada noDiário 
Oficial da Uniãodesta quinta-feira (29). Por meio daPortaria 533, o Ministério 
da Saúde amplia a Rename, a lista oficial de medicamentos do Sistema Único de 
Saúde (SUS), que passa a contar com 810 itens. Entre as novidades, está a 
inclusão de cinco novos medicamentos, que passam a ser fornecidos gratuitamente 
nas unidades básicas de saúde. Entre eles, os medicamentos alopáticos 
Finasterida e a Doxasozina, indicados para o tratamento da hiperplasia 
prostática benigna (crescimento anormal da próstata). E mais três fitoterápicos:
Hortelã (tratamento da síndrome do cólon irritável), Babosa (queimaduras e 
psoríase) e Salgueiro (dor lombar).

A Relação Nacional de Medicamentos é atualizada a cada dois anos. A última 
relação atualizada fora publicada em 2010. Outra novidade é que a Rename/2012 
ganha outro conceito. Até o ano passado, só constavam desta relação medicamentos
da atenção básica, considerados itens essenciais para a população brasileira; 
isto é, voltados para os agravos mais recorrentes. Por isso, a Rename/2010 se 
limitava a 550 itens. Até então, não estavam incluídos os medicamentos que 
tratam doenças raras e complexas nem vacinas ou insumos. Este ano, a Rename foi 

Página 503



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
elaborada a partir de um conceito mais amplo do que é essencial para a 
população. Todos os medicamentos de uso ambulatorial foram incluídos - entre 
eles, insumos e vacinas. Por isso, a lista mais do que dobrou de tamanho, 
ganhando 260 itens, explica o secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos 
Estratégicos, Carlos Gadelha.
Este é mais um passo da estratégia nacional que vincula acesso, incorporação 
racional de novos medicamentos para os cidadãos e sinalização para o aumento da 
produção nacional, acrescenta Gadelha. Só não constam da Rename/2012 os 
medicamentos oncológicos, oftalmológicos e aqueles usados em Urgências e 
Emergências. Esses produtos estão contemplados na Relação Nacional de Ações e 
Serviços de Saúde (Renases).
ATUALIZAÇÃO- A incorporação, exclusão e alteração de medicamentos e insumos na 
Rename são realizadas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no 
SUS (Conitec), coordenada pelo Ministério da Saúde e com a participação de 
representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e da Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), além de especialistas da Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), de entidades e associações médicas, comunidades científicas e 
hospitais de excelência.

A incorporação é feita a partir da análise da eficácia, efetividade e 
custo-benefício dos medicamentos e deve ser acompanhada de regras precisas 
quanto à indicação e forma de uso. Isso permite orientar adequadamente a conduta
dos profissionais de saúde, além de garantir a segurança dos pacientes. A 
Conitec tem um prazo de 180 dias, prorrogáveis por mais 90, para a conclusão dos
processos de avaliação de novas tecnologias.
DISTRIBUIÇÃO- Para obter (gratuitamente) os cinco novos e outros produtos 
incluídos no Sistema Único de Saúde a partir da Rename/2012, o usuário precisa 
apresentar receita médica às unidades do SUS. Os municípios e estados têm 
autonomia para disponibilizar esses medicamentos conforme a demanda da população
local.

Cada município faz sua própria lista - a Relação Municipal de Medicamentos 
(Remume). Esses itens são adquiridos com recursos próprios dos estados e dos 
municípios, complementados por recursos do Ministério da Saúde. A compra dos 
medicamentos é uma responsabilidade compartilhada entre estados e municípios, 
bem como a definição dos pontos de oferta dos produtos e os documentos que devem
apresentados pelos usuários.

Para a aquisição dos medicamentos, o Ministério da Saúde repassa às secretarias 
de saúde R$ 5,1 per capita habitante/ano (considerando-se que todos os 
brasileiros utilizam o SUS). A esse valor é adicionada uma contrapartida 
financeira pelos estados e municípios - cada um deles repassa R$ 1,86 per capita
habitante/ano (totalizando-se, assim, R$ 8,82 per capita habitante/ano).
FITOTERÁPICOS- O Ministério da Saúde passou a financiar fitoterápicos na rede 
pública de saúde a partir de 2007. Inicialmente, apenas dois produtos constavam 
da lista do SUS. Atualmente, são 11 medicamentos. Todos eles são fitoterápicos 
industrializados, ou seja, registrados na Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa); portanto, com eficácia e segurança comprovadas.

Esses produtos, assim com os medicamentos tradicionais, passam por controle de 
qualidade e as empresas seguem as mesmas regras de boas práticas de fabricação 
utilizadas pelas fábricas dos alopáticos. O Ministério da Saúde orienta o uso 
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desses produtos apenas na atenção básica. Os profissionais de saúde interessados
em prescrever fitoterápicos devem estar capacitados nesta área. A 
responsabilidade da prescrição é dos profissionais de saúde.
[FOTO]

Fonte: Barbara Semerene / Agência Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fique-sabendo-v-congresso-mundial-pelos.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 30 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - V Congresso Mundial pelos Direitos da Infância e da Adolescência

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.equidadeparaainfancia.org/
V Congresso Mundial pelos Direitos da Infância e da Adolescência: s
            Temário 
            
            O "V Congreso Mundial" focará suas reflexões sobre a Infância e a  
Adolescência e os processos de mudanças sociais: a infância como  possibilidade 
de mudança e emancipação e pela sua vez, de que forma as  mudanças sociais  de 
toda classe afetam a  Infância e a Adolescência.
            
            
            Temário V Congresso
            
            
            
            
            
            
            
            s
            Documento Base   para o debate
            
            "A Infância  ou como é que se começa a começar"   
            
            
            Documentos
            
            
            
            
            s
            Datas Limites
            
            Data limite Resumo:30 abril 2012
            Data limite Trabalho:31 agosto 2012
            Data limite Mesa-Redonda:31 março 2012"
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            Diretrizes

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
flavio-couto-na-semana-da-mulher.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 8 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FLÁVIO COUTO  NA SEMANA DA MULHER

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cms-flaviocouto.blogspot.com/
SEMANA DA MULHER: 

RETORNO DA 3ª IDADE
[FOTO]

MAIS UM DIA DE COMEMORAÇÕES PELA SEMANA DA MULHER, COM PALESTRA SOBRE A 
IMPORTÂNCIA E OS DIREITOS DA MULHER.VÍDEOS EDUCATIVOS SOBRE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
E INFORMAÇÕES DE GRANDE IMPORTÂNCIA SOBRE A LEI MARIA DA PENHA[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

TEVE ATÉ UM LINDO BOLO PARA CELEBRAR ESSE LINDO MOMENTO DE UNIÃO FEMININA.[FOTO]

PARABÉNS PARA TODAS NÓS MULHERES LINDAS, GUERREIRAS, INTELIGENTES E 
VITORIOSAS!!!

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS

ENFERMEIRA: GRAÇA

ENFERMEIRA: PATRÍCIA

ASSISTENTE SOCIAL: LÚCIA

PARABÉNS, O TRABALHO FOI LINDO !!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
folhacom-saber-especial-2011-guia-das.html
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<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 22 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Folha.com - Saber - Especial - 2011 - Guia das Escolas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://adaoblogado.blogspot.com/
Folha.com - Saber - Especial - 2011 - Guia das Escolas: Folha.com - Saber - 
Especial - 2011 - Guia das Escolas
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<POSTAGEM>
forum-de-saude-mental.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 21 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FÓRUM DE SAÚDE MENTAL

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Confirmamos o Fórum de Saúde Mental para o dia 26/03 (segunda-feira)
às 9:30h no CMS Alice Tibiriçá
- Rua Juruti, s/nº - Irajá.

Tema: Reflexão e ampliação da discussão sobre o "conceito" de grupo de
recepção no espaço do Fórum de Saúde Mental.
 Construção de propostas para a Porta de Saída dos serviços (CAPS e
Ambulatórios). "Reorganização da rede".

  Informe: Construção de serviço para atender aos casos
graves de crianças
e adolescentes sem atendimento da área da CAP. 3.3 (Propostas do GT)

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ftd-convida-cortella-e-voce.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 30 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FTD convida! CORTELLA e  Você

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
FONTE:http://adaoblogado.blogspot.com/
FTD convida!: 
[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fundacao-estudar-abre-inscricoes-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 6 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Fundação Estudar abre inscrições para bolsas de estudos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://oglobo.globo.com/

Fundação Estudar abre inscrições para bolsas de estudos: RIO - Com inscrições 
abertas para o processo seletivo 2012 do programa de bolsas de estudos, a 
Fundação Estudar irá promover palestras no Rio de Janeiro, nos dias 5 e 6 de 
março, para apresentar detalhes do programa e os novos cursos cobertos. Nesta 
segunda-feira (5), às 20h, a palestra acontece no Instituto Militar de 
Engenharia (IME), Praça Gen. Tibúrcio, nº80 Urca . Na quarta (6), a palestra 
será na PUC (na sala L401-1 do departamento de Engenharia Elétrica). Os 
interessados de todo Brasil tem até 10 de março para se inscrever nos cursos de 
pós-graduação e até 31 de março para efetuar a inscrição para cursos de 
graduação, por meio do site www.estudar.org.br.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fundacao-jardim-zoologico-da-cidade-do.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 16 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro "RIOZOO", dará início as 
visitas escolares livres, agendadas pela Rede Pública

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://adaoblogado.blogspot.com/
Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro "RIOZOO", dará início as 
visitas escolares livres, agendadas pela Rede Pública: 

Srs. Professores,
A Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro "RIOZOO", dará
início as visitas escolares livres, agendadas pela Rede Pública
Municipal de Ensino.
Sendo assim, com intuito de agilizar o atendimento; solicitamos que o
agendamento seja realizado através de ofício em papel timbrado da
Instituição, constando, data da visita, horário, quantitativo de
alunos e professores, faixa etária de alunos.Posteriormente, encaminhar através
de fax com a assinatura da Diretoria de Ensino.
Para maiores esclarecimentos e confirmação da visita, entrar em contato com os 
telefone: 3878-4254 // 2567-9732.
Desde já, agradecemos a colaboração.
Atenciosamente,
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Verônica de Almeida

Coordenadora de Educação Ambiental e Pesquisa - CEAP
Fundação RIOZOO

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
futuratec.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 12 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FUTURATEC

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://elosdasaude.wordpress.com/

Divulgando!!! 

FUTURATEC: 

O Futuratecé um repositório de vídeos que disponibiliza gratuitamente centenas 
de programas do Canal Futura.
O acervo inclui episódios dos programasGlobo Ciência, Globo Ecologia, Ética, 
Passagem Para, Mojubá, Um Pé de Quê e muitos outros. Um tutorialensina como 
baixar e salvar os arquivos, que podem ser exibidos em aulas, reuniões e grupos 
de trabalho.
Conheça o Futuratec e acesse a categoria Saúde!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ged-6-cre-contrato-de-estagio.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 6 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

GED 6ª CRE: Contrato de Estágio Remunerado - 1º Semestre 2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://creged06.blogspot.com/
GED 6ª CRE: Contrato de Estágio Remunerado - 1º Semestre 2012: GED 6ª CRE: 
Contrato de Estágio Remunerado - 1º Semestre 2012

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ged-6-cre-i-concurso-de-ilustracoes.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 6 de março de 2012
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

GED 6ª CRE: I Concurso de Ilustrações Rioeduca

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://creged06.blogspot.com/

GED 6ª CRE: I Concurso de Ilustrações Rioeduca: GED 6ª CRE: I Concurso de 
Ilustrações Rioeduca: A SME, a Subsecretaria de Novas Tecnologias Educacionais e
o Portal Rioeduca.net promovem o I Concurso de Ilus...

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
gerencia-de-educacao-da-6-cre-esta-no.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 16 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

A Gerência de Educação da 6ª CRE está  no Rioeduca

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://creged06.blogspot.com/
A Gerência de Educação da 6ª CRE está  no Rioeduca: Ambiente Digital da Gerência
de Educação da 6ªCRE marca sua presenaça no site Rioeduca.

Acesse o link abaixo e confiram a postagem feita pela representante do Rioeduca 
da 6ªCRE, Fátima Braga.

http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=1985

Não deixe de conferir!!!! 

Vamos prestigiar o trabalho realizado pela Gerência de Educação!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
google-recebe-inscricoes-para-estagio.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 9 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Google recebe inscrições para estágio

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://oglobo.globo.com/
Google recebe inscrições para estágio: 

RIO - O Google Brasil abriu nesta segunda-feira inscrições para a segunda edição
de seu programa de estágio para universitários. Podem participar estudantes de 
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qualquer área que concluirão a graduação em dezembro de 2012 e que dominem o 
idioma inglês. As inscrições ficarão abertas até o dia 12 de março. Além da 
bolsa-auxílio, a empresa oferece uma série de benefícios, como refeições no 
escritório do Google sem custos. Às quintas-feiras é oferecido o happy hour, em 
que os estagiários e funcionários têm a oportunidade de saborear refeições 
temáticas.
Faça aqui sua inscrição

Ao todo, são oferecidas 30 vagas para o escritório do Google em São Paulo nas 
áreas de vendas, marketing, comunicação, estratégia e planejamento, 
desenvolvimento de novos negócios e recursos humanos, com duração prevista de 
cinco meses e oportunidade de efetivação.

Candidatos de todo o país podem participar. A triagem começa pelo currículo, que
leva em conta atividades extras como trabalho voluntário, participação no 
diretório acadêmico, organizações de eventos como shows de rock e participação 
em atividades esportivas.

A primeira rodada de entrevistas via telefone ou por email será de 22 de março a
12 de abril. O teste oral de inglês será de 26 de março a 16 de abril. As 
entrevistas no escritório serão de 25 de abril a 25 de junho. O programa está 
previsto para começar em 16 de julho.

O objetivo da empresa é realizar cerca de 400 entrevistas online, e então 
selecionar 90 candidatos para participar das etapas finais.

No passado foram oferecidas 25 vagas e 15 estagiários foram efetivados. A 
empresa estuda ainda efetivar mais pessoas. A maioria das efetivações foi em 
áreas correlatas em que os estagiários estavam atuando. Foram mais de 3,5 mil 
inscrições.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
grupo-de-saude-bucal-do-cms-morro-uniao.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 16 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

GRUPO DE SAÚDE BUCAL DO CMS MORRO UNIÃO REALIZA AÇÃO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cms-morrouniao.blogspot.com/
GRUPO DE SAÚDE BUCAL DO CMS MORRO UNIÃO REALIZA AÇÃO: Dia 14/03/2012 o grupo de 
Saúde Bucal do CMS Morro União realiza evento de conscientização da população.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
guadalupe-acao-dos-bairros-contra.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 8 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

GUADALUPE - AÇÃO DOS BAIRROS CONTRA A DENGUE (10/03) - PARTICIPE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/
AÇÃO DOS BAIRROS CONTRA A DENGUE (10/03) - PARTICIPE: 
[FOTO]
A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil promove na Lona Cultural de 
Guadalupe, no próximo sábado, dia 10, das 9 às 14 horas, mais um mutirão do 
programa Ação nos Bairros contra a Dengue.
Cerca de 10 agentes de vigilância em saúde, além de voluntários, participarão da
atividade, cujo objetivo é eliminar focos do mosquito transmissor e promover 
atividades de prevenção à doença com estandes e distribuição de material 
informativo. O ponto de encontro será na Lona Cultural, que fica na Rua Marcos 
de Macedo, s/nº.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ha-sim-uma-revolucao-na-qualidade-do.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 29 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Há, sim, uma revolução na qualidade do ensino público da cidade

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.educacao10.syncmobile.com.br/
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Depoimento da ProfªJéssica Bretas - Ginásio Experimental Carioca Bolívar
Há, sim, uma revolução na qualidade do ensino público da cidade: 

Sou professora de História e participo de uma revolução na qualidade da educação
pública da cidade do Rio de Janeiro. Atualmente sou professora polivalente de 
Humanidades (História, Língua Portuguesa e Geografia) no Ginásio Experimental 
Carioca Bolívar.

Ingressei no magistério municipal no ano de 2009, recém-saída da Universidade. E
não demorei a perceber que muito do que eu havia estudado durante a licenciatura
seria colocado à prova diante da realidade que me cercava. Trabalhando em 
diferentes escolas, logo notei a carência de um objetivo comum, um norteador que
conduzisse o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. Percebi que, na 
maior parte do tempo, os alunos eram meros expectadores de um espetáculo 
produzido pelo professor, mas nem sempre o compreendiam. Eram condicionados e 
muitas vezes estimulados a ser meros copistas e memorizadores de conteúdos que 
em nada se relacionavam com sua realidade e necessidade. É Os estereótipos 
atribuídos à educação pública aos poucos iam sendo confirmados pela experiência,
o que era bastante frustrante.

Em meados de 2010 recebi da minha diretora um edital referente a um projeto 
inovador, a Educopédia. Ela, é claro, já havia percebido minha inclinação ao uso
das mídias em sala de aula. Assim, sem muitas informações e pretensões, fui 
incluída em um projeto que, embora eu ainda não soubesse, mudaria o rumo da 
minha carreira no magistério.

Aprendi então que existe sim, na educação pública do município do Rio de 
Janeiro, pessoas que pensam em romper com o tradicional e, ao invés de ensinar 
conteúdos, ensinam a ser, a fazer, a conhecer e a conviver. Reconhecem que seus 
alunos têm algo a oferecer e, no lugar de apenas apresentar a eles o 
conhecimento, utilizam o que eles sabem para construir o saber. E mais: aprendem
junto! Vi uma Secretaria de Educação que tenta, EXPERIMENTA e reinventa, sempre 
focando a qualidade do ensino e visando formar jovens autônomos e conscientes de
seu lugar na sociedade.
Profª. Jessica Bretas
Ginásio Experimental Carioca Bolívar

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
hoje-e-dia-do-blogueiro.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 20 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

HOJE É DIA DO BLOGUEIRO!!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Parabéns pra todos os blogueiros!!!!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
humanos-sao-responsaveis-pela-maioria.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 29 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Humanos são responsáveis pela maioria das bactérias em ambientes fechados

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.estadao.com.br/
Humanos são responsáveis pela maioria das bactérias em ambientes fechados: Um 
novo estudo divulgado por engenheiros da Universidade de Yale indica que a 
simples presença de uma pessoa em uma sala pode levar 37 milhões de bactérias ao
do local a cada hora - o que se acumula com os microrganismos já deixados por 
outros ocupantes anteriormente, de acordo com a pesquisa,

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
i-concurso-de-ilustracoes-rioeduca.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 28 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

I Concurso de Ilustrações Rioeduca

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://educopedia2010.blogspot.com/
I Concurso de Ilustrações Rioeduca: 
No Concurso de Ilustrações Rioeducatodos podem participar e concorrer a 
umIpad![FOTO]
A Secretaria Municipal de Educação, a Subsecretaria de Novas Tecnologias 
Educacionais e o Portal Rioeduca.net promovem o I Concurso de Ilustrações 
Rioeduca, nas modalidades aluno, educador e ilustrador.O I Concurso de 
Ilustrações Rioeduca tem como objetivo estimular a produção artística de 
nossos(as) alunos, educadores(as) da rede e ilustradores diversos 
(funcionários(as) ou não de nossas escolas).Modalidade Aluno(a) =será restrito 
aos(às) alunos(as) matriculados(as) em qualquer Unidade Escolar da Secretaria 
Municipal de Educação do Rio de Janeiro, em qualquer seriação ou faixa 
etária.Modalidade Educador(a) =será restrito aos(às) educadores(as) em pleno 
exercício da sua função na Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro, 
incluindo nessa modalidade os(as) Agentes Auxiliares de Creche.Modalidade 
Ilustrador =será aberto ao público de uma forma geral.Para participar, os(as) 
interessados(as) de qualquer modalidade deverão enviar um cartaz ilustrativo 
temático sobre um destes projetos: Escola 3.0, Rioeduca, Educopédia, Educoteca 
ou Educomundo.Ao final do Concurso, quinze felizes ganhadores serão contemplados
com um Ipad!!!Saiba mais noREGULAMENTO.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
i-encontro-internacional-sobre-o-uso-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 20 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

I Encontro Internacional sobre o Uso de Tecnologias da Informação

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://educopedia2010.blogspot.com/
I Encontro Internacional sobre o Uso de Tecnologias da Informação: I Encontro 
Internacional sobre o Uso de TI por Crianças e Adolescentes/Jovens Adultos:

E.S.S.E. MUNDO DIGITAL 

A Educopédia também vai participar do E.S.S.E! Garanta a sua vaga!!

Acesse:www.essemundodigital.com.br

Dias 19 e 20 de abril de 2012
Colégio Brasileiro de Cirurgiões
Rio de Janeiro - Brasil

Confira os cartazes:

Divulgação 2

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
i-jornada-cientifica-do-capsad-centra.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 17 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

I Jornada Científica do CAPSad Centra Rio

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
I Jornada Científica do CAPSad Centra Rio: 
I JORNADA CIENTÍFICA DO CAPS AD CENTRA-RIO: AÇÕES INTERSETORIAS DE ENFRENTAMENTO
AO CRACK E OUTRAS DROGAS E A IMPORTÂNCIA DOS CAPS ADE DAS PARCERIAS DE REDE.O 
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objetivo da Jornada é ampliar o debate sobre a direção de tratamento dos 
usuários de crack e outras drogas, dando visibilidade a outras possibilidades de
entendimento e intervenção que se proponham a fazer contraponto as de cunho 
coercitivo e policialesco, muito em destaque na atualidade.Aproveitamos para 
fazer um especial convite a todos os profissionais dos CAPS e Serviços Parceiros
a participarem da Conversação Clínica no período da tarde com a apresentação de 
suas experiências e vivências que vão nessa direção.Contamos com a presença de 
todos!DATA: 24 DE Março de 2012HORÁRIO: 9h às 17hLOCAL: Centro de Convenções da 
Sul AméricaENDEREÇO: Avenida Paulo de Frontin, 1 - Estácio, Rio de 
JaneiroINSCRIÇÃO: Pelo 
site:www.saude.rj.gov.br/lista-de-eventos-sesdec/7691-i-conses-2011-congresso-ci
entíficoou no próprio local no dia do evento.
PROGRAMA:Ø7:30h às 8:45h - Inscrições e Credenciamentos.
Ø9:00h às 12:00h - Mesa: O CAPS ad e a Intersetorialidade no Cuidado : 
experiências e dificuldades.
Moderador: Marcio Moreno Barbeito - Diretor Geral do CAPS ad Centra-Rio.CAPS ad 
Raul Seixas - Daniel de Souza. CAPS ad Mané Garrincha - Dinah Oliveira.ERIJAD- 
Equipe de Referência Infanto-Juvenil para Ações de Atenção ao Uso de Álcool e 
Outras Drogas - Júlio Cesar Nicodemos.ESF de População de Rua/ Consultório de 
Rua da AP 1.0 do Rio de Janeiro - Claudia de Paula.Consultório de Rua do CAPS ad
de Resende - Felipe Jesus Dadan.
Disparadores do debate: Marise Ramoa - Diretora Técnica do Caps ad Mané 
Garrincha. Leonardo Pecoraro - Assessor em Política sobre Drogas da Secretaria 
Estadual de Assistência Social e Presidente do Conselho Estadual de Política 
Sobre Drogas.Rafael Mendonça Dias - Doutorando em Psicologia - UFF e 
representante do CRP-05 no Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas 
(CEPOPD).
Ø13 h às 14h - Almoço no próprio local para todos os inscritos.Ø14 h ás 17h - 
Conversação com os profissionais do campo em álcool e drogas: Experiências que 
ajudam a potencializar o cuidado .Moderador: Selma Pau Brasil - Diretora Técnica
do CAPS ad Centra-Rio.
Atenciosamente,Selma Pau Brasil - Diretora Técnica do CAPS ad Centra-RioMarcio 
moreno Barbeito - Diretor Geral do CAPS ad Centra-Rio

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
idade-midia-um-programa-que-abre-canais.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 3 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

"Idade Mídia - Um programa que abre canais para que o estudante seja o ator de 
seu aprendizado"

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://programajornaleeducacao.blogspot.com/

"Idade Mídia - Um programa que abre canais para que o estudante seja o ator de 
seu aprendizado": [FOTO]
Era começo de 2002 quando o conceituado Colégio Bandeirantes, escola particular 
de São Paulo, recebeu uma proposta inusitada dos jornalistas Alexandre Le Voci 
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Sayad e Gilberto Dimenstein. A ideia era que os alunos pudessem desenvolver sua 
própria revista na escola, com autonomia para decidir temas e discuti-los, 
pensando numa formação crítica, experimentação de linguagens, comunicação, 
expressão, educomunicação. 
Naquele mesmo ano nascia o Idade Mídia, em vigor até hoje, sob a coordenação de 
Alexandre, que resolveu colocar no papel a trajetória desse projeto onde o jovem
é sujeito e narrador de sua história, sua aprendizagem. Arquiteto de seu 
conhecimento!Muita gente tem vontade de criar um projeto, mas não sabe como 
começar, desanima-se porque não sabe o que vai enfrentar ou tem medo de como 
será o processo. Talvez o livro "Idade Mídia - A Comunicação Reinventada na 
Escola", de Alexandre Le Voci Sayad, publicado pela Aleph Editora e já nas 
livrarias do país, possa ser um estímulo, porque mostra um caminho, um processo,
erros e acertos, além de depoimentos de pessoas envolvidas com o projeto. Mostra
de que maneira o Idade Mídia "tocou" cada um dos alunos e fez diferença em suas 
vidas. Pra contar um pouco do livro e do projeto, conversamos com Alexandre, que
é jornalista, educomunicador, coordenador do Idade Mídia, secretário executivo 
da REDE CEP (Rede de Comunicação Educação e Participação) e mais um monte de 
outros cargos, voluntários ou não, que envolvem o ideal da comunicação voltada 
para o desenvolvimento. Boa leitura! (Cristiane Parente)

[FOTO]
Alexandre Le Voci SayadCristiane Parente - O livro Idade Mídia fala do projeto 
que você e Dimenstein começaram a desenvolver no Colégio Bandeirantes, em São 
Paulo, e que continua até hoje, dez anos depois, coordenado por você. Por que 
você resolveu escrever sobre esse projeto?Alexandre Le Voci Sayad - Dez anos 
foram suficientes para criar não só um projeto que envolve comunicação, mas um 
modelo de educação que procura dialogar com o jovem e as grandes questões que 
cercam o aprendizado hoje. É tempo suficiente para se medir eficiência e o 
impacto da aprendizagem nos alunos. Resolvi contar tudo isso num livro e num 
blog para inspirar outras belas histórias.Cristiane Parente - Como você 
definiria o Idade Mídia?
Alexandre Le Voci Sayad -Um programa que abre canais para que o estudante seja o
ator de seu aprendizado, se expresse e esteja apto a desenvolver projetos com 
sucesso, além de acreditar na sua capacidade de realização.
Cristiane Parente - De que maneira você acha que ele pode contribuir para que 
educadores sintam-se estimulados a trabalhar com mídia nas escolas numa 
perspectiva emancipadora?
Alexandre Le Voci Sayad - Os projetos  em  comunicação (e aqui eu incluo também 
as artes numa perspectiva mais ampla) são a única maneira de realizar uma 
educação que interesse ao jovem em plena época em que os meio estão cada vez 
mais baratos e difundidos.
É parte da realidade da vida dos estudantes, Por que não trazê-la para dentro do
ambiente de aprendizado? É uma chance de ouro para reposicionar a escola como 
espaço importante de aprendizado, e assim torná-la relevante ao estudante. Isso 
se traduz, em médio prazo, na redução da evasão escolar. CP - O livro não é uma 
produção individual sua. Há colaborações de Daniela Moreira, Fernando Rossetti, 
Ismar de Oliveira Soares, Marina Consolmagno, Sérgio Rizzo e Sylvio Ayala. Que 
relação essas pessoas possuem com o projeto Idade Mídia?
ALVS - Sou uma espécie de facilitador, ou complicador, no processo de 
aprendizagem no Idade Mídia. Mais um maestro do curso do que um músico da 
orquestra. O programa tem como princípio expandir o tempo e o espaço escolar e, 
justamente por isso, conto com a colaboração de diversos atores de fora do 
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ambiente escolar para arejar e dinamizar o curso. Esses colaboradores do livro 
estão entre os mais de trinta que, de alguma maneira, contribuíram com o Idade 
Mídia nesses dez anos. Vão do Marcelo Tas, passando pela Sarah Oliveira, Sérgio 
Rizzo e Ismar Soares. 
[FOTO]
CP - Qual foi a principal dificuldade de implementação do Idade Mídia naquela 
época, há dez anos e qual dificuldade você vê hoje, se um educador resolvesse 
criar um projeto como o Idade Mídia? Está mais fácil? Mais difícil?ALVS - Quando
surgiu em 2002, a internet ainda não era esse fenômeno de mudança paradigmática 
social que é hoje. Não havia redes sociais. O Idade Mídia foi uma aposta ousada.
Muita gente, e aqui eu incluo muitos professores, não entendiam a realidade 
próxima de uma era em que a informação seria commodit - em que o aluno muito 
possivelmente poderia estar mais bem informado que o professor sobre determinado
assunto. Fui muitas vezes mal compreendido ou mesmo tratado como um lunático 
quando já falava sobre esse tema - na verdade já falava em palestras sobre a 
necessidade de uma mudança nos modelos educativos desde o ano de 1999.
Hoje esse discurso é praxe - há mais elementos no cotidiano que o fazem ser mais
facilmente entendido.  Em projetos como o Idade Mídia, ninguém sai perdendo. Os 
professores, os alunos e a escola ganham sempre. Quando isso passa a ser 
enxergado, os canais passam a se abrir.CP - Como você, enquanto jornalista, se 
viu dentro da escola? Que papeis podem ser desempenhados por jornalistas ou 
pelos educomunicadores nos espaços educativos, especialmente agora que já temos 
uma licenciatura na área (USP) e um bacharelado (UFCG) e maior reconhecimento em
relação ao conceito? Você se considera um educomunicador?ALVS - Sim, me 
considero um educomunicador, ou melhor, um comunicador que encontrou na educação
um campo fértil para a inovação. Foi difícil começar com vinte e poucos anos 
querendo que todos me vissem como educador no colégio mais sofisticado de São 
Paulo. Agora me sinto mais ambientado.
Acho que os profissionais de fora do campo da educação têm sempre muito a 
colaborar com ela; isso vai alem do comunicador. As universidade de pedagogia, 
em sua maioria,  formam pesquisadores em educação (e olhe lá!) e o mercado 
docente não atrai os melhores profissionais.
Ou seja, eu acho que os demais profissionais que canalizarem e votarem seus 
talentos no sentido de melhorar os modelos de ensino serão fundamentais para uma
educação de ponta  - seja ela pública ou privada.
No campo da comunicação, vejo com bons olhos as licenciaturas, porque ousam 
misturar outras áreas à reativa pedagogia pura como cátedra.CP - Que resultados 
você pôde ver após dez anos de Idade Mídia nos alunos que dele participaram? 
Tanto os resultados relacionados à questão mais didática, da escola e seus 
conteúdos, como resultados em termos mais pessoais e de amadurecimento dos 
alunos.ALVS - Não tenho notícia de um ex-aluno que não tenha realizado algum 
projeto pessoal ou profissional do qual não se orgulhe. Todos construíram com 
autonomia o que, nas suas percepções, consideravam o sucesso. Nisso eu inclui os
30% de estudantes da periferia da cidade e os 70% que tiveram a sorte de poder 
estudar sem bolsa no Bandeirantes.
Esse sucesso se deve à capacidade de expressão, de escrita, de relacionamento, 
de construção de redes e de ousadia de tentar coisas novas e criativas. O lema 
do Idade Mídia sempre foi: Ouse ser tolo.CP - Um projeto como o Idade Mídia pode
dar certo em qualquer escola? Que princípios devem ser seguidos para que o 
projeto não vire uma imitação acrítica do que já é feito pela grande mídia ou 
vire apenas um projeto institucional da escola?ALVS - A autonomia na gestão do 
projeto é um fator de sucesso do Idade Mídia que não pode ser esquecido. Tive 
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muita independência para que os estudantes sempre fossem os condutores do 
processo e do produto, por parte da direção da escola. Ninguém quis ler uma 
única linha que seria publicada, nem fez nenhuma exigência. Essa relação de 
confiança é fundamental e, na minha visão, possível de ser construída em outros 
locais.
No livro, eu considero o Idade Mídia um projeto mãe; acho que deve inspirar 
outros que se baseiem em seus princípios e objetivos - na sua essência. Assim 
ele se torna flexível a vários ambientes - não precisa ser replicado exatamente 
igual. Há um direcionamento no livro, mas não uma fórmula mágica.
O processo educativo, que dura um ano, é fundamental para que os alunos pensem e
criem algo autêntico e não mimetizem o Jornal Nacional. O livro detalha bem 
partes do processo que servem de ruptura de limites e ampliação de repertório 
para os estudantes.  É importante que o curso apresente a possibilidade de se 
sonhar com o novo e de também criar estratégias para transformar esse sonho em 
realidade.CP - Você acredita em projetos como o Idade Mídia como fazendo parte 
de uma política pública de uso dos meios nas escolas de forma crítico e 
criativa? O que uma política pública que pensasse uma educação para/pelos/com os
meios poderiam trazer para a Educação brasileira e a formação de toda uma 
geração?ALVS - Traria uma nova importância para a escola, pois colocaria o jovem
no centro do aprendizado e o faria produtor de conhecimento também.
Nunca ninguém perguntou o que o estudante quer viver na escola - o que ele 
deseja aprender, qual a escola que ele sonha.
As políticas públicas em educação são sempre baseadas no ego dos educadores e 
gestores ou nas demandas da economia, mas jamais tem o estudante no centro, como
ator.
Não se trata só de uma educação para/pelos/com os meios, mas sobretudo da 
produção da própria comunicação e intervenção do estudante no "ecossistema 
comunicativo" da escola com sua voz. Essa é uma maneira de fazê-lo sentir-se 
parte da escola e da educação - como um ator.  De apropriar-se mesmo das 
questões da escola.
Uma educação que faça sentido para eles é fundamental para que consigam se 
formar com qualidade no que aprenderam. 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideia-para-pascoa-coelhos-de-papel.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 3 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIA PARA PÁSCOA - Coelhos de papel

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Coelhos de papel: A mesa ganha um toque de elegância com os coelhos de papel. 
Use como cartão para marcar o lugar dos convidados ou para dar o toque final em 
um pacote de presente. São vendidos no site Etsy.[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-atividade-com-criancas-regras-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
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sábado, 17 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - Atividade com crianças: Regras e combinados

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Achei legal esta proposta de aula e boas idéias merecem ser divulgadas.

http://meustrabalhospedagogicos.blogspot.com/

Atividade com crianças: Regras e combinados: 
Autor: Mariane Patrícia Madeira LopesFonte: Portal do Professor

Dados da Aula
O que o aluno poderá aprender com esta aula O aluno irá aprender a construir 
regras e combinados pertencentes a cultura escolar;
 Respeito ao próximo e regras de convivência social; Trabalhar a reflexão, 
diálogo e argumentação;
 Treino da escrita de palavras;
 Apropriação da base alfabética;
Duração das atividades
4 horas/aula.
Conhecimentos prévios trabalhados pelo professor com o aluno
A aula se destina às crianças em fase inicial do processo de leitura e escrita.
Estratégias e recursos da aula
Caro professor (a), esta aula está organizada em tópicos para facilitar sua 
visualização e escolha de etapas.

Conversando com as crianças, vocês podem discutir juntos Como podemos fazer para
sermos cada vez mais amigos uns dos outros, quais combinados vocês podem fazer 
que tornará a convivência na sala de aula e na escola melhor.

Professor, as crianças também podem contar as regras que elas têm em casa, e 
discutir os limites, direitos e obrigações de cada um e de todos na sala.
DEVER DE CASA
JUNTO COM UM ADULTO, PENSE E ESCREVA COISAS IMPORTANTES PARA QUE VOCÊ CONVIVA EM
HARMONIA COM SEUS COLEGAS DE ESCOLA.

VOCÊS PODEM PENSAR EM COISAS QUE SÃO REGRAS NA SUA CASA TAMBÉM. REGISTRE ABAIXO 
COM A AJUDA DO ADULTO.
Quando o Dever de Casa retornar, faça uma roda de conversa com as crianças, e 
peça que cada uma leia (ou se não conseguir conte) qual as duas sugestões de 
combinados que elas trouxeram de casa. Professor, você pode fazer o papel 
mediador e registrar no quadro os combinados que juntos a turma julga 
importantes. Você provavelmente precisará aprimorar o texto de cada combinado à 
medida que o diálogo acontecer.
Depois estes combinados podem ser fixados na sala ( fica a seu critério se será 
manuscrito pelos alunos ou digitados). Visualize como o registro dessa aula foi 
realizado. Você poderá escolher um espaço em que estes combinados ficarão 
fixados durane todo o ano letivo.

Página 520



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
Recursos Complementares Xerox da atividade de Para Casa;
 Folhas coloridas;
 Durex colorido;
 Fita adesiva dupla face;
Avaliação Observar como as crianças respondem a noção de regras e combinados. 
Como é o processo de apresentação e argumentação das idéias que as crianças 
fazem das regras, elas conseguem ler alguma (s) da (s) regra (s) que trouxeram 
no Dever de Casa, se lembram que escreveram com a família ou inventam uma regra 
diferente da escrita?
 Durante o ano, observar se as crianças recorrem ao registro dos combinados 
realizado por meio do painel, utilizando-se da leitura das ilustrações e da 
escrita dos combinados; Analisar com as próprias crianças se eles já conseguem 
fazer uma auto-avaliação e se já dão dicas aos colegas do que é positivo na 
nossa convivência.

Receba nossas atividades Digite aqui seu email:

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-casa-e-jardim.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 4 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Ideias - Casa e Jardim

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Idéias para deixar tudo mais verde.
http://www.copyepaste.com/
Ideias - Casa e Jardim: São tantas ideias lindas que chego a ficar zonza quando 
navego pelo site Casa e Jardim.
Hoje fiz uma pequena seleção com sugestões verdes. Veja e me diga o que 
achou.[FOTO]
via
[FOTO]
via
[FOTO]
via
[FOTO]
via
[FOTO]
via
[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-de-pascoa-cestos-de-pascoa-das.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 17 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS DE PÁSCOA - Cestos de páscoa das leitoras para o Mural da Vila

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Pessoal tem idéias muito criativas.
http://www.viladoartesao.com.br/blog
Cestos de páscoa das leitoras para o Mural da Vila: 

Falo leitoras no título porque quem mais participa são as amigas, mas o espaço é
aberto à todos, é só enviar suas fotos. Eu adoraria ter mais amigos artesãos 
participando. E hoje veremos os cestos de páscoa que nossas amigas prepararam 
para vender e presentear.

Recordando:

os emails dos artesãos estão ao lado das fotos para quem quiser encomendar, 
comprar ou pedir dicas de passo a passo. Usufruam desse espaço que é para vocês.

Quer participar?

Envie suas fotos para blog@viladoartesao.com.br
E as regras?
As fotos não podem ter marca dáguaDevem estar bem nítidas para que possamos 
publicar
Fora dessas regras nós não publicamos, combinado? Mandem até 4 fotos por tema 
pois apenas uma será selecionada para participar.

Mural da Vila

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-de-pascoa-quadro-de-recados-com.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 21 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Página 522



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
IDÉIAS DE PÁSCOA - Quadro de recados com um toque de páscoa, como fazer

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.viladoartesao.com.br/blog
Quadro de recados com um toque de páscoa, como fazer: 

Engraçado mas nós não temos ainda o costume de decorar a casa para a páscoa como
decoramos no final do ano. Poucos são os que lembram de colocar uma guirlanda 
pascoalina na porta, ou montar uma árvore de ovos ou encher de coelhos bonecos 
pela casa. Pra dar um incentivo, vamos aprender a fazer um quadro de recados com
motivos de páscoa que você pode colocar no quarto das crianças, na cozinha ou no
seu atelier.

A grande dica aqui é utilizar o con-tact, o adesivo plástico no modelo que 
oferece justamente essa função do escreve e apaga. A vantagem desse material é 
que podemos aplica-lo no suporte que desejarmos ou tivermos disponível, baixando
bastante o custo do projeto. Nessa sugestão o suporte é a própria parede. Vamos 
conferir então o passo a passo que os amigos da Con-tact prepararam 
especialmente para a Vila.

Como fazer um quadro de recados
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-de-pascoa.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 7 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS  - De Páscoa

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.copyepaste.com/

De Páscoa: Pendure em cada ponta da toalha um ovo de plástico recheado com 
jujubas assim, ela não levanta voo. São muitas ideias para a Páscoa vai lá, dá 
uma espiadinha no site da Martha Stewart.[FOTO]
[FOTO]
foto Anna Williams
[FOTO]
[FOTO]
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[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-pascoa-desenhos-ampliados-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 12 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - PÁSCOA  Desenhos  ampliados para mural ou painel de Páscoa!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Desenhos Lindos!!!

Desenhos  ampliados para mural ou painel de Páscoa!: Utilizando o Blockposters, 
ampliei as imagens abaixo. Basta clicar no link e baixar o arquivo pdf com o 
coelhinho que você preferir, imprimir e depois juntar as partes, para ter o 
molde completo e confeccionar o mural no material de sua preferência.

01 - Coelhinho nas Nuvens - Clique aqui para baixar os moldes.

02 - Cesta com ovos - Clique aqui para baixar ampliado!

03. Ovelhinha -

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-pascoa.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 9 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS  - PÁSCOA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-pascoa_10.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 10 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - PÁSCOA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Que tal uma árvore cheia de ovos?

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-pascoa_12.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 12 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS  - PÁSCOA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://espacoeducar-liza.blogspot.com/

130 desenhos, moldes e riscos de coelhos de Páscoa para colorir, pintar, 
imprimir e preparar as atividades de Páscoa!: Logo abaixo está o link para 
baixar 130 desenhos, imagens de coelhos de Páscoa!São muitos moldes, riscos, 
tudo o que você precisa para montar atividadesou mesmo lembrancinhas de 
Páscoa!!CLIQUE AQUI PARA BAIXAR SE O LINK ACIMA NÃO FUNCIONAR CLIQUE AQUI. (EM 
CONSTRUÇÃO)Esta postagem pertence ao Espaço Educar.Se você copiar, dê os 
créditos. E-mail para colaboração: espacoeducarliza@yahoo.com.br
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
inauguracao-clinica-da-familia.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 21 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

INAUGURAÇÃO CLÍNICA DA FAMÍLIA JOÃOZINHO TRINTA, CELEBRAÇÃO DA MARCA DE 2 
MILHÕES DE CARIOCAS ATENDIDOS PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://otics-iraja.blogspot.com/
INAUGURAÇÃO CLÍNICA DA FAMÍLIA JOÃOZINHO TRINTA, CELEBRAÇÃO DA MARCA DE 2 
MILHÕES DE CARIOCAS ATENDIDOS PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA: Clínica da Família
Joãosinho Trinta , traz consigo o marco histórico na saúde dos cariocas, 2 
Milhões de Cariocas com Saúde da Família no SUS-RJ!

O maior processo de inclusão do Saúde da Família em apenas 3 anos.

Contamos com a presença da excelentíssima presidenta Dilma Rousseff, que 
juntamente com o Prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, o 
Secretário de Saúde , Hanns Dohmann, o Subsecretário SUBPAV/SMSDC Dr.Daniel 
Soranz , o Ministro da Saúde, Dr.Alexandre Padilha e demais autoridades, 
convidados e toda população, presentes celebrando a marca de 2 milhões de 
cariocas atendidos pela Estratégia de Saúde da Família.

Com a nova unidade, a cobertura de saúde da família na cidade chega aos 32%, 
índice que era de apenas 3,5% no início da atual gestão. O crescimento do 
programa na cidade foi o maior do país. Das 803 equipes criadas no Brasil de 
2009 a 2011, 437 foram no Rio.

O prefeito anunciou ainda a chegada das ambulâncias do Programa Cegonha Carioca 
para mais 34 bairros das zonas Norte e Sul. As gestantes inscritas no Cegonha 
Carioca já contam com o serviço de transporte em Santa Cruz, Paciência e 
Sepetiba, na Zona Oeste, e Rocinha, na Zona Sul.Com a ampliação, as grávidas que
fizerem todos os exames de pré-natal recebem o enxoval completo, conhecem a sua 
maternidade de referência, e poderão contar com ambulância para levá-las na hora
do parto.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

<COMENTÁRIOS>
Estamos no Caminho certo , tenho orgulho de fazer parte desse projeto... 2 
Milhões é só o início ainda temos muita coisa pra fazer e muito trabalho pela 
frente, Saúde com Qualidade , Agilidade e Bom Atendimento para um Rio Cada Vez 
Melhor. Saúde presente e para TODOS !!!!!

Verônica ACS C.F.Ana Maria
<COMENTÁRIOS>
Também acreditamos nesta proposta.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
incentivando-leitura-na-creche-zuzu.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 21 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Incentivando a Leitura na creche Zuzu Angel.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cmzuzuangel.blogspot.com/

Parabéns!!!Despertando para leitura desde os primeiros anos. 

Incentivando a Leitura na creche Zuzu Angel.: 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
iniciacao-cientifica-deve-acontecer-na.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 16 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Iniciação científica deve acontecer na educação básica, defende coordenadora da 
Febrace

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Iniciação científica deve acontecer na educação básica, defende coordenadora da 
Febrace: 

Entre os dias 13 e 15 de março, a 10ª edição da Febrace, a maior feira de 
ciências e engenharia do Brasil, apresentou 325 projetos desenvolvidos por 745 
jovens oriundos de diversas regiões do país. Participaram da mostra alunos de 
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escolas públicas e privadas do ensino fundamental, médio e técnico.

Foram enviados aproximadamente 2 mil trabalhos pelas 54 feiras credenciadas por 
todo o Brasil, além dos que chegaram diretamente à Febrace. Este ano, aumentou 
muito o número de escolas públicas que mandaram seus trabalhos, avalia a 
coordenadora da Febrace, Roseli de Deus Lopes.

Segundo ela, isso se deve aos editais de apoio ao evento publicados pelo Centro 
de Apoio à Pesquina no Ensino Superior (Capes), Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Ministério da Educação (MEC) e 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

Assim como nas edições anteriores, os projetos ofereceram soluções alternativas 
para problemas presentes na sociedade. Temas relacionados ao meio ambiente foram
amplamente abordados por cidades das diversas regiões do país. Na maioria dos 
casos, as propostas inovadoras incluíam a utilização de matérias-primas locais.

Roseli acredita que, apesar dos temas relativos a água, energia e 
sustentabilidade aparecerem com frequência no repertório das escolas, é na feira
que os estudantes podem se aprofundar nos assuntos.
É preciso mudar as práticas pedagógicas para tornar a escola mais interessante. 
E uma das práticas que defendemos é a de abrir espaço na educação básica para 
que os alunos façam projetos de verdade. Ela defende que, dessa forma, os 
estudantes passam a ser protagonistas e a ter uma relação mais prazerosa com a 
escola e com o conhecimento.

Para ela, a iniciação - seja ela científica, cultural ou esportiva - deve 
acontecer na educação básica. O nosso objetivo aqui na Febrace não é que esses 
meninos tão jovens ainda gerem publicações internacionais, mas que fomentemos 
nas escolas esses espaços criativos, finaliza.
Veja alguns destaques da Feira:

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
iniciacao-cientifica-deve-acontecer-na_22.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 22 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Iniciação científica deve acontecer na educação básica, defende coordenadora da 
Febrace | Portal Aprendiz

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://adaoblogado.blogspot.com/
Iniciação científica deve acontecer na educação básica, defende coordenadora da 
Febrace | Portal Aprendiz: Iniciação científica deve acontecer na educação 
básica, defende coordenadora da Febrace | Portal Aprendiz

--------------------------------------------------------------------------------
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inscricoes-festival-visoes-perifericas.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 12 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Inscrições: Festival Visões Periféricas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://creged06.blogspot.com/
Inscrições: Festival Visões Periféricas: Estão abertas as inscrições para o 6º 
Festival de Visões Periféricas.

Envie sua produção!

Informações no site http://www.visoesperifericas.org.br/2012/
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
instituicao-francesa-oferece-bolsas-na.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 23 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Instituição francesa oferece bolsas na área de gestão

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Instituição francesa oferece bolsas na área de gestão: 
marmai2331
A Bordeaux Management School (BEM) oferece  bolsas no valor de 4 mil euros para 
estudantes estrangeiros candidatos  aos programas de mestrado da instituição. As
inscrições poderão ser  feitas até o dia 31 de maio.

A BEM é a segunda maior escola do interior da França nas áreas de  gestão e 
comércio. Para se candidatar, é preciso enviar ao programa de  mestrado de 
interesse o dossiê contendo os documentos informados no site  da instituição. A 
própria escola encaminhará o dossiê do estudante  aprovado ao comitê de bolsas. 
Assim, não é necessário enviar documentos  para o comitê separadamente.

Os critérios de seleção são: o mérito do candidato, baseado em sólida  formação 
acadêmica; excelente média ponderada; excelente nota no Graduate Management 
Admission Test (teste em língua inglesa que permite medir as competências 
relevantes para o estudo de gestão) ou no Graduate Record Examinations (teste de
admissão em inglês para programas de negócios e pós-graduação  ); e ser aprovado
em um dos programas de mestrado da BEM.

Mais informações: www.bem.edu/en/Living-at-BEM/Financial-help

(Fapesp)
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
interessante-medicalizacao-do-fracasso.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 27 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

INTERESSANTE - A Medicalização do Fracasso Escolar

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
into-vai-atender-pessoas-com-problemas.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 26 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Into vai atender pessoas com problemas ósseos relacionadas à doença renal 
crônica

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Into vai atender pessoas com problemas ósseos relacionadas à doença renal 
crônica: 
[FOTO]

Foto: db2stock/Tetra Images/Corbis
O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad (Into) vai 
oferecer, a partir do dia 2 de abril, atendimento ambulatorial para pacientes 
que necessitem de avaliação de doenças ósseas relacionadas à doença renal 
crônica (DRC). O termo osteodistrofia renal define a patologia óssea associada a
DRC. As alterações clínicas, laboratoriais e radiológicas são definidas, de uma 
forma mais ampla, como Distúrbio Mineral e Ósseo na DRC.

A doença é decorrente da incapacidade dos rins em manter níveis adequados de 
cálcio, fósforo e vitamina D na circulação sanguínea. O problema quando 
estabelecido pode resultar em fraturas, dor e deformidades ósseas. Em crianças, 
a doença pode se manifestar com a diminuição da velocidade de crescimento e 
baixa estatura.

De acordo com a equipe de nefrologistas do Into o objetivo deste novo serviço é 
diagnosticar, através de exames laboratoriais, de imagem e da biópsia óssea, a 
doença e sua origem exata.

Apesar do assunto ser bem conhecido na área e a incidência e prevalência da 
doença renal crônica em estágio terminal estar aumentando a cada ano na 
população em geral, o município do Rio de Janeiro não conta com um centro 
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especializado para este tipo de atendimento. Se for necessária a realização da 
biopsia óssea (procedimento realizado com anestesia local e retirada de um 
pequeno fragmento de osso enviado para o estudo histológico), o paciente será 
internado no Hospital Dia do Into.

O tratamento para a doença óssea pode ser medicamentoso ou cirúrgico, com a 
retirada da paratireóide. A glândula é responsável pela regulação da 
concentração de cálcio e fósforo no sangue. Após o diagnóstico da doença óssea, 
o tratamento e acompanhamento destes pacientes será mantido ambulatorialmente.

Este novo atendimento será realizado inicialmente às segundas-feiras, das 
12h30min às 16h30min. O paciente deverá trazer um encaminhamento de um 
nefrologista, documento de identidade e comprovante de residência.
Fonte:Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad (Into)

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jogos-cooperativos-x-jogos-competitivos.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 5 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Jogos cooperativos X Jogos competitivos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://coelhodacartola.blogspot.com/
Jogos cooperativos X Jogos competitivos: 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jogos-educativos-para-criancas-discutem.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 22 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Jogos educativos para crianças discutem a problemática da água

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/

Jogos educativos para crianças discutem a problemática da água: 

Neste Dia Mundial da água, separamos sites com jogos onlines e atividades 
educativas para as crianças aprenderem sobre o tema de forma divertida. Confira!
[FOTO]

Jogo  ensina oito formas de  não desperdiçar água no dia a diaAtividades 
Educativas 

O site criou um Jogo da Água, em que a criança aprende a  economizar o recurso 
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natural em oito diferentes situações.
Smartkids

O Grupo Smartkids fez um especial sobre a água que reúne informações históricas,
dicas de economia, passatempos e desenhos para colorir.

Jogos e atividades 

São mais de 100 atividades sobre a água para download gratuito, além de dicas de
tratamento, cuidados e economia.

(Informações com Blog da SanVale)

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-estadao-entrevista-escolas-da-6.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 15 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Jornal Estadão Entrevista Escolas da 6ª CRE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://creged06.blogspot.com/
Jornal Estadão Entrevista Escolas da 6ª CRE: 
[FOTO]

O Jornal Estadão visitará hoje duas Escolas do Amanhã de nossa CRE para 
entrevistar professores que desenvolveram em 2011 um ótimo  trabalho de 
Realfabetização de alunos.

Na E.M. Andréa Fontes Peixoto, o jornal entrevistará o Prof.º Antônio Luiz da 
turma Realfa 2B. No Ciep Rubens Gomes, a entrevista será com a Prof.ª Gabriela 
da Silva, do 3º ano.

Práticas educativas bem sucedidas merecem ser divulgadas e apreciadas.

Parabéns aos professores e aos alunos!!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
legislacao-e-direitos-pessoas-com.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 25 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Legislação e direitos  - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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www.movimentodown.org.br

Legislação e direitos: 

As pessoas com deficiência têm uma série de direitos garantidos por lei. Eles 
incluem direito a ter acesso à educação, a escolas inclusivas, a preferência de 
atendimento em hospitais públicos, a aprendizagem de um ofício, a mediadores, a 
transporte acessível e a benefícios sociais, entre outros.

Veja aqui a série de leis federais, além de leis estaduais e municipais do Rio 
de Janeiro.Seu Estado e município também devem ter leis específicas que tratam 
de pessoas com deficiências. Faça cumprir os seus direitos!
LEGISLAÇÃO FEDERAL - DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
1.CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 - 

Estabelece como principio fundamental a promoção do bem de todos, sem qualquer 
tipo de preconceitos e assegura garantias e direitos fundamentais invioláveis.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm

2. LEI Nº 7.853, DE 24 DE OUTUBRO DE 1989 -

Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração 
social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência - Corde, institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou 
difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, e define 
crimes no artigo 8, além de outras providências.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7853.htm

3. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990.

Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. 
Assegura a criança e ao adolescente portadores de deficiência, no paragrafo 1o 
do art. 11, o atendimento especializado na área da saúde e, no art. 54, trata da
educação quando diz que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente 
portadores de deficiência atendimento educacional especializado 
preferencialmente na rede regular de ensino, entre outros.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm

4. LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996 

Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm

5. DECRETO Nº 3.298, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1999.

Regulamenta a Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a Política 
Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as 
normas de proteção, e dá outras providências.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3298.htm

6. LEI Nº 10.048, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2000.
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Estabelece prioridade de atendimento às pessoas com deficiencia e dá outras 
providências.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L10048.htm

7.LEI nº 10.098, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000.

Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade 
das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras 
providências.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L10098.htm

8.Resolução CNE/CEB nº 2/2001 -

Estabelece as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/diretrizes.pdf

9. LEI nº 10.172, DE 9 DE JANEIRO DE 2001.

Aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras providências. No documento foram
estabelecidas prioridades segundo o dever constitucional e as necessidades 
sociais, entre elas a garantia de ensino fundamental obrigatório de oito anos a 
todas as crianças de 7 a 14 anos, assegurando o seu ingresso, permanência na 
escola e a conclusão desse ensino com um processo pedagógico adequado às 
necessidades dos alunos.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10172.htm

10. DECRETO Nº 3.956, DE 8 DE OUTUBRO DE 2001.

Promulga a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência adotada em Cidade do 
Guatemala, Guatemala em 7 de junho de 1999. No documento os estados partes 
reafirmam que as pessoas portadoras de deficiência têm os mesmos direitos 
humanos e liberdades fundamentais que outras pessoas e que estes direitos, 
inclusive o direito de não ser submetidas a discriminação com base na 
deficiência, emanam da dignidade e da igualdade que são inerentes a todo ser 
humano.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/d3956.htm

11.DECRETO Nº 5.296 DE 2 DE DEZEMBRO DE 2004 

Regulamenta as Leis nos 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá Prioridade de 
atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que 
estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade 
das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras 
providências
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5296.htm

12. DECRETO nº 5.598 DE 1 DE DEZEMBRO DE 2005

Retira o limite de idade para aprendizes com deficiência e estabelece a 
avaliação por habilidades para aprendizes com deficiência mental. Regulamenta a 
contratação de aprendizes e dá outras providências.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5598.htm

13. DECRETO Nº 6.949, DE 25 DE AGOSTO DE 2009.

Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência
e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm

14. LEI Nº 11.958, DE 26 DE JUNHO DE 2009 e DECRETO Nº 6.980, DE 13 DE OUTUBRO 
DE 2009 - 

Criação da Subsecretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência (SNPD) no lugar do Corde como órgão da Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da República (SDH/PR) responsável pela articulação e 
coordenação das políticas públicas voltadas para as pessoas com deficiência.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11958.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6980.htm

15. RESOLUÇÃO No 4, DE 2 DE OUTUBRO DE 2009 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - CONSELHO
NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na
Educação Básica, modalidade Educação Especial.
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_09.pdf

16. DECRETO Nº 7.611, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2011.

Revoga o Decreto no 6.571, de 17 de setembro de 2008. Dispõe sobre a educação 
especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm

17. DECRETO Nº 7.612, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2011.

Institui o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Plano Viver 
sem Limite.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7612.htm

LEGISLAÇAO ESTADUAL - RIO DE JANEIRO - DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA

1. LEI Nº 4.883 DE 1º DE NOVEMBRO DE 2006.

Concede isenção do pagamento de taxas estaduais relativas à primeira emissão bem
como à renovação da carteira nacional de habilitação (CNH) às pessoas portadoras
de deficiência.
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/10e
b16d330cc7dcd8325721f005445fa?OpenDocumentHighlight=0,DEFICIENCIA

2.LEI Nº 4495, DE 03 DE JANEIRO DE 2005 - 

Dispõe sobre a assistência especial a ser fornecida às parturientes cujos filhos
recém-nascidos tenham alguma deficiência.
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/e2f
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56ba9fab29b7183256f81005ff790?OpenDocument

3.LEI Nº 4452, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2004. - 

Dispõe sobre a instituição de condições especialmente favoráveis para a 
participação de pessoas com deficiência intelectual em programas de qualificação
e treinamento de mão-de-obra promovidos pelo Estado.
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contLei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/ec5
b023eda49325183256f4f0077ecc5?opendocument

4. LEI Nº 4340, DE 27 DE MAIO DE 2004.

Dispõe sobre a reserva de vagas para pessoas com deficiências nas contratações 
para prestação de serviços com fornecimento de mão-de-obra ao Estado.
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/429
372e75232f9cd83256ea20071db4e?OpenDocumentHighlight=0,DEFICIENCIA

5. LEI Nº 3807, DE 04 DE ABRIL DE 2002.

Dispçoe sobre a concessão de horário especial aos servidores estaduais e 
empregados de empresas estatais responsáveis por pessoas com necessidades 
especiais que requeiram atenção permanente, e dá outras providências.
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contLei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/d4b
20944d8487e8803256b920076fc7e?opendocument

6. LEI Nº 3713, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2001 - 

Determina que nos documentos expedidos por orgãos oficiais para pessoas com 
deficiência impossibilitadas de assinarem seus nomes não conste o termo 
analfabeto.
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/801
43a383104e20d03256b1200522ff3?OpenDocumentHighlight=0,DEFICIENCIA

7. LEI Nº 3614, DE 18 DE JULHO DE 2001.

Determina à autoridade policia e aos orgãos de segurança pública a busca 
imediata de pessoa desaparecida menor de 16 anos, ou pessoa de qualquer idade 
que tenha deficiência física, intelectual e-ou sensorial.
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/204
0af0352e1e84803256a9a00518c82?OpenDocumentHighlight=0,DEFICIENCIA

8. LEI Nº 3458, DE 14 DE SETEMBRO DE 2000

Assegura proteção às pessoas com deficiência nos serviços de saúde pública do 
Estado do Rio de Janeiro.
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/bb2
2024b351ff5920325695f0062fbe0?OpenDocumentHighlight=0,DEFICIENCIA

9. LEI 3411, DE 29 DE MAIO DE 2000 - 

Garante a permanência de acompanhantes de pessoas com deficiência física ou 
sensorial nos casos de internação em estabelecimentos de saúde, nas condições 
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que especifica.
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contLei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/20a
01cc687766eec032568f10070f60b?opendocument

LEGISLAÇAO MUNICIPAL - RIO DE JANEIRO - DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA

1. LEI Nº 5348, de 26 de dezembro de 2011 -

Institui o programa de equipagem de praças, complexos esportivos e logradouros 
públicos com mobiliário urbano adaptado às pessoas com deficiência.
http://www.leismunicipais.com.br/cgi-local/showinglaw.pl

2. LEI ORDINÁRIA Nº: 5254/2011

Determina aos bancos obrigações relativas ao atendimento dos usuários nas 
agências bancárias situadas no território do município do Rio de Janeiro e dá 
outras providências.
http://www.leismunicipais.com.br/cgi-local/showinglaw.pl

3. LEI ORDINÁRIA Nº: 5014/2009

Dispõe sobre a reserva de vagas em apartamentos térreos para idosos e 
deficientes físicos nos conjuntos habitacionais populares e dá outras 
providências.
http://www.leismunicipais.com.br/cgi-local/showinglaw.pl

4. LEI COMPLEMENTAR Nº 94 DE 1º DE JANEIRO DE 2009

Institui a obrigatoriedade de que em todas as edificações e-ou instalações novas
ou existentes não residenciais, comerciais ou não, ou que envolvam interesse 
turístico de qualquer natureza, sejam promovidas as adaptações necessárias para 
garantir a acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, 
obedecendo as especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT, a
outras estabelecidas por esta lei complementar e às determinações da Lei Federal
de No 10.098, de 19 de dezembro de 2000, regulamentada pelo Decreto Federal No 
5.296, de 2 de dezembro de 2004, e dá outras providências.
http://www.leismunicipais.com.br/cgi-local/showinglaw.pl

5. DECRETO Nº 29.536, de 03 de julho de 2008

Dispõe sobre os registros de alunos da rede pública municipal de ensino com 
necessidades educacionais especiais na forma que menciona e dá outras 
providências.
http://www.leismunicipais.com.br/cgi-local/showinglaw.pl

6. DECRETO N.º 27763 DE 29 DE MARÇO DE 2007. - 

Dispõe sobre o afastamento para aleitamento materno-infantil e dá outras 
providências para servidores municipais 
http://www.leismunicipais.com.br/cgi-local/showinglaw.pl

7. DECRETO Nº 27.523 DE 8 DE JANEIRO DE 2007
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Institui o programa de apoio à educação de pessoas com deficiência em 
instituições de ensino ou especializadas, criado pela leiNº 4.454/2006.
http://www.leismunicipais.com.br/cgi-local/showinglaw.pl

8. LEI Nº 4359, de 24 de maio de 2006

Torna obrigatória a realização anual de avaliação clínica oftalmológica e 
otorrinolaringológica para alunos das escolas da rede pública municipal e dá 
outras providências.
http://www.leismunicipais.com.br/cgi-local/showinglaw.pl

9. LEI Nº 4333, de 10 de maio de 2006

Institui em toda a cidade do Rio de Janeiro a meia-entrada para pessoas com 
deficiência - PPD em estabelecimentos culturais e de lazer que promovam diversão
e entretenimento.
http://www.leismunicipais.com.br/cgi-local/showinglaw.pl

10. LEI Nº 3820, DE 30 DE JULHO DE 2004

Assegura direito à prioridade de atendimento em hospitais e postos de saúde 
(exceto emergências), sediados no município do Rio de Janeiro, às pessoas idosas
e às pessoas com deficiência física, sensorial e intelectual.
http://www.leismunicipais.com.br/cgi-local/showinglaw.pl

11. LEI Nº 3524 DE 31 DE MARÇO DE 2003

Assegura a presença de acompanhante de pessoas com deficiência internadas em 
enferemarias de hospitais da rede municipal de saúde e dá outras providências.
http://www.leismunicipais.com.br/cgi-local/showinglaw.pl

12. LEI Nº 2908, DE 22 DE OUTUBRO DE 1999

Assegura à criança com deficiência física, intelectual ou sensorial, prioridade 
de vaga em escola da rede pública municipal.
http://www.leismunicipais.com.br/cgi-local/showinglaw.pl

13. LEI Nº 2816 DE 17 DE JUNHO DE 1999

Dispõe sobre a reserva de vagas para pessoas com deficiência nas contratações 
para prestação de serviços com fornecimento de mão-de-obra ao município.
http://www.leismunicipais.com.br/cgi-local/showinglaw.pl

BENEFÍCIOS - 
1. BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

O Benefício de Prestação continuada da Assistência Social - BPC foi instituído 
pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela Lei Orgânica da 
Assistência Social - LOAS, Lei nº 8.742, de 7/12/1993; pelas Leis nº 12.435, de 
06/07/2011 e nº 12.470, de 31/08/2011, que alteram dispositivos da LOAS e pelos 
Decretos nº 6.214, de 26 de setembro de 2007 e nº 6.564, de 12 de setembro de 
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2008. - O BPC é um benefício da Política de Assistência Social, que integra a 
Proteção Social Básica no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS e
para acessá-lo não é necessário ter contribuído com a Previdência Social. É um 
benefício individual, não vitalício e intransferível, que assegura a 
transferência mensal de 1 (um) salário mínimo ao idoso, com 65 (sessenta e 
cinco) anos ou mais, e à pessoa com deficiência, de qualquer idade, com 
impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou 
sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua 
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as 
demais pessoas. Em ambos os casos, devem comprovar não possuir meios de garantir
o próprio sustento, nem tê-lo provido por sua família. A renda mensal familiar 
per capita deve ser inferior a  (um quarto) do salário mínimo vigente.

Para saber mais: 
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/beneficiosassistenciais/bpc ou procure a
agência do INSS mais próxima de sua residência.

Central de atendimento do INSS: 135.

2. APOSENTARIA POR INVALIDEZ 

A Lei Federal 8.213, de 24 de junho de 1991, regulamentada pelo Decreto Federal 
3.048, de 6 de maio de 1999, concede aos trabalhadores que, por doença ou 
acidente, forem considerados pela perícia médica da Previdência Social 
incapacitados para exercer suas atividades ou outro tipo de serviço que lhes 
garanta o sustento A aposentadoria por invalidez.

O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência
permanente de outra pessoa para exercer suas atividades diárias, atestada pela 
perícia médica do INSS, poderá ser acrescido de 25%, conforme Lei Federal 8.213,
de 24 de julho de 1991, observada a relação constante do Decreto 3.048, de 6 de 
maio de 1999, que regulamentou esta lei.

Para saber mais: Procure a agência do INSS mais próxima de sua residência ou 
ligue para aCentral de atendimento do INSS: 135

Site: www.previdenciasocial.gov.br

Legislação relacionada:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8213cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3048.htm

3. ISENÇAO DE IMPOSTO DE RENDA

LEI nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, altera a legislação do imposto de renda
e dá outras providências e estabelece no seu artigo 6 que são isentos do 
recolhimento do Imposto de Renda os proventos de aposentadoria ou reforma 
motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia 
profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia
maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, 
cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, 
nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget 
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(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência 
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença 
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma, conforme redação dada 
pela Lei nº 11.052, de 2004, entre outros.

Para saber mais: Telefone da Receita: 146

Site: www.receita.fazenda.gov.br

Legislação relacionada:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7713compilada.htm#art57

4. PASSE LIVRE FEDERAL - INTERESTADUAL

A Lei nº 8.899/94 concede o Passe Livre para o transporte interestadual às 
pessoas portadoras de deficiência, comprovadamente carentes (com renda familiar 
mensal por pessoa igual ou inferior a um salário mínimo nacional), no sistema de
transporte coletivo interestadual. Este passe não dá direito a gratuidade para 
acompanhante.

Formulários no site do Ministério dos Transportes
http://www.transportes.gov.br/ascom/PasseLivre/apresentacao.htm
Legislação relacionada:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8899.htm
http://www2.transportes.gov.br/ascom/PasseLivre/apresentacao.htm

5. PASSE LIVRE MUNICIPAL - RIO DE JANEIRO - VALE SOCIAL - RIO CARD -

A Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, artigo 401 define que tem direito
à gratuidade no transporte público: "maiores de 65 anos, alunos uniformizados da
rede pública do 1º e 2º graus nos dias de aula e pessoas portadoras de 
deficiência".

O Vale social oferece gratuidade no transporte público coletivo intermunicipal 
de passageiros (rodoviário ou aquaviário), conforme a Lei Estadual 4.510, de 13 
de janeiro de 2005, no Rio de Janeiro.

Todos os benefíciários receberão gratuitamente os Cartões Eletrônicos.

Para saber mais: Central Rio Card Gratuidades, no telefone 4003-3737 ou através 
da Secretaria Estadual de Transportes nos telefones 2333-0841 / 2333-0842 / 
2333-0853 / 2333-8664 / 2333-8665

Site: http://www0.rio.rj.gov.br/smtu/smtr/hp_gratuidade.htm
www.sectran.rj.gov.br

6 . Credencial Nacional para Estacionamento vaga especial

A RESOLUÇÃO 304, de 18 de dezembro de 2008, dispõe sobre as vagas de 
estacionamento destinadas exclusivamente a veículos que transportem pessoas 
portadoras de deficiência e com dificuldade de locomoção e determina a emissão 
de credencial valida por todo o território nacional pelo órgão ou entidade 
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executiva de trânsito do município de domicílio da pessoa portadora de 
deficiência e/ou com dificuldade de locomoção a ser credenciada.

Para saber mais: Secretaria Municipal de Transportes. Telefone: 2537-2853

Site: www.rio.rj.gov.br/smtr
Legislação relacionada:
http://www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/RESOLUCAO_CONTRAN_304.pdf

7. AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA - SMTR 
- RIO DE JANEIRO

Assegura as pessoas com deficiência, prioridade na ocupação das vagas nos 
estacionamentos de veículos no município, situados em logradouros públicos, 
objeto ou não de concessão, e nos pátios de repartições públicas municipais ou 
espaços públicos a eles reservados.

RIO POUPA TEMPO - Zona Oeste - Local: Rua Fonseca, 240 - 2º pavimento - Bangu - 
Rio de Janeiro - CEP: 21820-005 (Bangu Shopping).

Para saber mais: 
http://www.rj.gov.br/web/poupatemporj/exibeconteudo?article-id=230392

8. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇAO.

A pessoa com deficiência pode obter ou renovar sua Carteira Nacional de 
Habilitação, desde que seja considerado apto nos exames de aptidão física e 
mental, e nos exames de avaliação psicológica, conforme Resolução 267, de 15 de 
fevereiro de 2008, do CONTRAN.

A pessoa com deficiência também tem isenção do pagamento de taxas estaduais 
relativas à primeira emissão ou renovação da Carteira Nacional de Habilitação 
pelo Departamento de Trânsito (Detran), do Estado do Rio de Janeiro, o DUDA, 
conforme previsto na Lei Estadual 4.883, de 1 de novembro de 2006.

Para saber mais: Central de Atendimento do Detran: 3460-4040 / 3460-4041

Site: www.detran.rj.gov.br
Legislação relacionada:
http://www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/RESOLUCAO_CONTRAN_267.pdf
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contLei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/10e
b16d330cc7dcd8325721f005445fa?opendocument

9. COMPANHIAS AEREAS

A Resolução 009, de 5 de junho de 2007, da ANAC - Agência Nacional de Aviação 
Civil - aprovou a Norma Operacional da Aviação Civil (NOAC) que dispõe sobre o 
acesso ao transporte aéreo de passageiros com necessidade e assistência 
especial, estabelecendo procedimentos necessários tais como: a proibição de 
impor a pessoa portadora de deficiência serviços especiais não requeridos por 
ela, excetuando-se o previsto no art. 48; assegurar às pessoas com deficiência a
assistência especial necessária durante todo o trajeto da viagem, 
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independentemente do tipo de deficiência, atendimento prioritário e o acesso às 
informações e instruções, às instalações, às aeronaves e aos demais veículos à 
disposição dos passageiros nos terminais, entre outros.

Os artigos 47 e seguintes estabelecem que as pessoas que necessitam de 
assistência especial deverão informar à empresa aérea ou operador de aeronaves 
sobre suas necessidades no momento em que fizerem sua reserva, ou com 
antecedência mínima de 48 horas antes do embarque, conforme art. 10 da 
resolução.

Caberá aos passageiros com deficiência, a fim de resguardar-lhes o direito à 
autonomia e ao livre arbítrio, definir, junto à empresa aérea, se necessitam ou 
não de um acompanhante, observando o que consta no art. 10.

As empresas aéreas ou operadores de aeronaves só poderão exigir um acompanhante 
para o passageiro portador de deficiência, independentemente da manifestação de 
seu interesse, quando a critério da empresa aérea ou das operadoras de 
aeronaves, por razões técnicas e de segurança de vôo, mediante justificativa 
expressa, por escrito, considere essencial a presença de um acompanhante.

Na hipótese da empresa aérea exigir a presença de um acompanhante para o 
passageiro portador de deficiência, deverá oferecer para o seu acompanhante,

desconto de, no mínimo, 80% da tarifa cobrada do passageiro portador de 
deficiência.

O acompanhante deverá viajar na mesma classe e em assento adjacente ao da pessoa
portadora de deficiência.
Legislação relacionada:
http://www2.anac.gov.br/biblioteca/resolucao/resolucao09.pdf

10. RESERVA DE VAGA EM CONCURSO PÚBLICO

A Lei 8112/90 determina que sejam reservadas até 20% das vagas oferecidas em 
concurso público para deficientes, desde que as atribuições do cargo sejam 
compatíveis com a deficiência. Porém, o decreto 3298/99 definiu o percentual 
mínimo de 5%, ao regulamentar a lei 7853/89, que é matéria de obrigação 
nacional, ou seja, deve ser aplicado em todo o país. Na hipótese do resultado 
ser um número fracionário, o número de vagas reservadas deverá sempre ser 
arredondado para cima.
Legislação relacionada:
FEDERAL: - LEI nº 8.112, de 11/12/1990 - Dispõe sobre o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas 
Federais.
http://www.mj.gov.br/sedh/ct/corde/dpdh/sicorde/lei8112.asp#8112

LEI nº 8.213, de 24/07/1991 - Dispõe sobre os Planos de Benefícios da 
Previdência Social e dá outras providências.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8112cons.htm

DECRETO nº 3298 de 20/12/1999 - Regulamenta a Lei no 7.853, de 24 de outubro de 
1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 
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Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras providências.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3298.htm

ESTADUAL: LEI nº2482, de 14/12/1995, que altera a Lei nº2298 de 28/07/1994 e dá 
outras providências. Assegura à pessoa com deficiência a reserva de 5% das vagas
em concursos públicos promovidos pela administração direta ou indireta do Estado
do Rio de Janeiro.
http://www.alerj.rj.gov.br/processo2.htm

MUNICIPAL: LEI nº 2111, de 10/01/94, que assegura à pessoa com deficiência a 
reserva de 5% a 15% das vagas em concursos públicos promovidos pela 
administração direta ou indireta do Município do Rio de Janeiro.
http://www.leismunicipais.com.br/cgi-local/form_vig.pl

11. ISENÇÃO DE IPI/IOF NA COMPRA DE CARRO

IPI - As pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou 
profunda, ou autistas, ainda que menores de 18 (dezoito) anos, poderão adquirir,
diretamente ou por intermédio de seu representante legal, com isenção do IPI, 
automóvel de passageiros ou veículo de uso misto, de fabricação nacional, 
classificado na posição 87.03 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (Tipi).

O direito à aquisição com o benefício da isenção poderá ser exercido apenas uma 
vez a cada dois anos, sem limite do número de aquisições, observada a vigência 
da Lei nº 8.989, de 1995 atualmente prorrogada pela Lei 11.941/2009, art. 77, 
até 31.12.2014.

A isenção do IPI não se aplica às operações de arrendamento mercantil (leasing).

IOF - São isentas do IOF as operações financeiras para aquisição de automóveis 
de passageiros de fabricação nacional de até 127 HP de potência bruta para 
pessoas portadoras de deficiência física, atestada pelo Departamento de Trânsito
do Estado onde residirem em caráter permanente, cujo laudo de perícia médica 
especifique;

a) o tipo de defeito físico e a total incapacidade do requerente para dirigir 
automóveis convencionais;

b) a habilitação do requerente para dirigir veículo com adaptações especiais, 
descritas no referido laudo;

A Isenção do IOF poderá ser utilizada uma única vez.
Legislação relacionada:
http://www.receita.fazenda.gov.br/guiacontribuinte/isenipideffisico/isenipidefif
isicoleia.htm

Para saber mais: Receita Federal - Centro de Atendimento ao Contribuinte - CAC -

Av. Pres. Antonio Carlos, 375 - térreo - Centro - Rio de Janeiro - RJ

Telefone da Receita: 146
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Site: www.receita.fazenda.gov.br

12.SISTEMA DE COTAS EM EMPRESAS PRIVADAS

A legislação estabeleceu a obrigatoriedade de as empresas com cem (100) ou mais 
empregados preencherem uma parcela de seus cargos com pessoas com deficiência. A
reserva legal de cargos é também conhecida como Lei de Cotas (art. 93 da Lei nº 
8.213/91). A cota depende do número geral de empregados que a empresa tem no seu
quadro, na seguinte proporção, conforme estabelece o art. 93 da Lei nº 8.213/91:

I - de 100 a 200 empregados .................. 2%

II - de 201 a 500 ............................................ 3%

III - de 501 a 1.000 ........................................ 4%

IV - de 1.001 em diante ............................. 5%
Legislação relacionada:
Lei nº 8213, de 24/7/1991 - Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 
Social e dá outras providências.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8213cons.htm
Decreto Federal 3.298, de 20/12/1999 - Regulamenta a Lei no 7.853, de 24 de 
outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras 
providências.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3298.htm

Mais informações: http://www.mte.gov.br/fisca_trab/inclusao/default.asp

13. SISTEMA DE COTAS NAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS PUBLICAS

A Lei Estadual 4.151, de 4 e setembro de 2003, alterada pela Lei Estadual 5074 
de 17 de julho de 2007, determina que as universidades públicas estaduais 
deverão reservar obrigatoriamente aos estudantes carentes o percentual de 45% 
das vagas para ingresso nos cursos de graduação, distribuídas da seguinte forma:
a) 20% para estudantes oriundos da rede pública de ensino; b) 20% para negros; 
c) 5% para pessoas com deficiência ou integrantes de minorias étnicas
Legislação relacionada:
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/b24a2da5a077847c032564f4005d4bf2/e50
b5bf653e6040983256d9c00606969?OpenDocument

14. REDUÇAO DE CARGA HORARIA DE SERVIDOR PUBLICO
FEDERAL - O artigo 98 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com alterações da
Lei Federal 9.527, de 10 de dezembro de 1997 concede ao servidor público da 
União horário especial nos seguintes casos: a) para a pessoa com deficiência, 
quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de 
compensação de horário; b) para o servidor que tenha cônjuge, filho ou 
dependente com deficiência, exigindo-se porém, neste caso, compensação de 
horário, respeitando a carga horária semanal; c) ao estudante, quando comprovada
a incompatibilidade de horários, sem prejuízo do exercício do cargo, com 
compensação de horário, respeitando a carga horária semanal.
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Legislação relacionada:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8112cons.htm
ESTADUAL - A Lei Estadual 3.807, de 4 de abril de 2002 assegura o direito à 
redução em 50% da carga horária de trabalho ao responsável legal por pessoa com 
deficiência que requeira atenção permanente ou temporária, quando a presença do 
responsável for indispensável à complementação do processo terapêutico ou à 
promoção de melhor integração da pessoa com deficiência à sociedade.
Legislação relacionada:
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contLei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/d4b
20944d8487e8803256b920076fc7e?opendocument
MUNICIPAL -A Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, de 5 de abril de 1990 
e a Resolução SMA 1.552, de 6 de julho de 2009, asseguram o direito à redução em
50% da carga horária de trabalho ao responsável legal, por ordem judicial, por 
pessoa com deficiência ou patologias que levem à incapacidade temporária ou 
permanente.
Legislação relacionada:
http://www2.rio.rj.gov.br/pgm/leiorganica/leiorganica.html
http://smaonline.rio.rj.gov.br/legis_consulta/31860Res%20SMA%201552_2009.pdf

Órgãos de apoio e denÚncia a violação aos Direitos das Pessoas com Deficiência 
no Rio de Janeiro.
Defensoria Pública da União

Rua da Alfândega, 70 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

Tel.: 2220-1746 / 2220-4556
Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

Av. General Justo, 335 - NUPOND - Centro - Rio de Janeiro - RJ

Tel.: 2299-2276
OAB - Ordem dos Advogados do Brasil

Av. Marechal Câmara, 350 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

Tel.: 2272-2001
Ministério Publico do Estado do Rio de Janeiro

Av. Marechal Câmara, 370 - Centro - Rio de Janeiro

Tel. 127.

Tags:legislação, direitos, leis, lei, constituição, deficiência
Categoria:Legislação
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lei-do-sinase-entra-em-vigor-em-abril.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 16 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Lei do Sinase entra em vigor em abril para mudar tratamento dado aos 
adolescentes em conflito com a lei

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Lei do Sinase entra em vigor em abril para mudar tratamento dado aos 
adolescentes em conflito com a lei: 

Em pouco mais de um mês, todos os Estados e municípios brasileiros terão que se 
adequar à Lei do Sistema Nacional de Atendimento Socieducativo - Sinase (Lei nº 
12.594), sancionada em 18 janeiro deste ano pela Presidência da República. A 
implicação disto é que será preciso mudar a forma de funcionamento do sistema 
dedicado ao atendimento de adolescentes de 12 a 18 anos em conflito com a lei.

A nova legislação obriga Estados e municípios a colocar em prática uma política 
integrada em que as ações de responsabilização, educação, saúde e assistência 
social sejam inseparáveis. A obrigação será cumprida com um cofinanciamento com 
a União. Para melhorar o desempenho dos programas voltados aos adolescentes, 
será instituído um sistema para avaliar e monitorar a gestão e o atendimento aos
menores.

O Sistema também busca assegurar a co-responsabilidade da família, comunidade e 
Estado. Além disso, um dos pontos primordiais da Lei é estabelecer parâmetros 
nacionais que incentivem o cumprimento de medidas em meio aberto ao invés de 
optar pela restrição da liberdade, que deve ser ditada apenas em casos 
específicos. Há ainda regras sobre a construção dos centros de internação e a 
qualificação dos profissionais para realizar o atendimento aos adolescentes.

Irismar Santana, secretária nacional do Fórum Nacional dos Direitos da Criança e
do Adolescente (DCA) acredita que a aplicação da Lei do Sinase poderá ajudar a 
resgatar o caráter pedagógico-educativo das medidas aplicadas aos adolescentes. 
Ela aponta que a situação sustentada impedia a ressocialização dos menores.
Relatos de pessoas próximas aos centros de internação dão conta de que, no 
geral, não há prática pedagógica que respeite os direitos dos adolescentes. Não 
prática, os espaços não estão adequados à ressocialização. Há superlotação e os 
profissionais dos centros não estão preparados para dar o atendimento 
necessário, eles vêem muitas vezes os adolescentes como um preso adulto, 
assinala.

Dados do Conselho Nacional de Justiça apontam ainda outras graves violações aos 
direitos dos adolescentes, como ameaça à integridade física, violência 
psicológica, maus-tratos, tortura, negligência relacionada ao estado de saúde e 
privação de liberdade em locais inadequados, como delegacias, presídios e 
cadeias.

A representante do Fórum Nacional DCA diz que, com o cumprimento da Lei, espera 
ver mudanças significativas, em especial ligadas ao orçamento do sistema 
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socioeducativo, já que hoje não há verba suficiente para atender aos 
adolescentes.
Esperamos que também haja mais investimento nas atividades sociopedagógicas, que
olhem o adolescente de forma individual, mas também coletiva, e como um sujeito 
de direitos, esclarece, lembrando a necessidade de dar atenção aos problemas 
enfrentados pelos adolescentes, como a dependência química.

Irismar detalha que mesmo após a entrada em vigor da Lei do Sinase, os desafios 
do Fórum DCA continuam no sentido de trazer à mobilização os atores responsáveis
por colocar a criança como prioridade absoluta. Ao mesmo tempo, há também a 
necessidade de trazer à tona e levar para a população debates como a redução da 
maioridade penal

(Adital)

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
lembrando-inscricoes-para-olimpiada-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 30 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

LEMBRANDO - Inscrições para Olimpíada de Matemática terminam nesta sexta-feira

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Inscrições para Olimpíada de Matemática terminam nesta sexta-feira: 
fevmar1330
A 8ª edição da Olimpíada Brasileira de  Matemática de Escolas Públicas (OBMEP) 
recebe inscrições até esta  sexta-feira (30). Escolas de todo o Estado, que 
tiverem interesse em  participar da disputa, devem se cadastrar no site da 
OBMEP. Somente em 2011, cerca de 3,5 milhões alunos de 5,2 mil escolas estaduais
paulistas estiveram na competição.

Alunos a partir do 6º ano do Ensino  Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio 
podem participar da  Olimpíada. Na hora da competição, os estudantes são 
divididos em três  níveis, o primeiro para alunos de 6º e 7º anos do 
fundamental, o segundo  para jovens de 8º e 9º anos e o terceiro para quem 
estiver cursando  qualquer série do Ensino Médio.

A disputa tem duas fases. A prova da  primeira etapa acontece em 5 de junho e 
terá questões de múltipla  escolha. A segunda avaliação terá questões 
dissertativas e será  realizada no dia 15 de setembro. A lista dos participantes
premiados  será divulgada no dia 30 de novembro.

(Secretaria de Educação do Estado de São Paulo)
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<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 13 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Livrinho da Dengue

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://educadoradevanguarda.blogspot.com/

Livrinho da Dengue: 
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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local-das-capacitacoes-das-oficinas-do.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 7 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

local das capacitações das oficinas do Programa Cientistas do Amanhã

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://adaoblogado.blogspot.com/
local das capacitações das oficinas do Programa Cientistas do Amanhã: Prezados 
Gestores e professores, bom dia!

Segue o local das capacitações das oficinas do Programa Cientistas do Amanhã. 
Por favor divulguem para seus professores!

PÓLO MADUREIRA - 5a CRE, 6a CRE e 7a CREEstácio de Sá - MadureiraEstrada do 
Portela, nº 222 -
Madureira ShoppingSalas: 709, 710 e 705 para o café
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<POSTAGEM>
luto-estamos-de-luto.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 11 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

LUTO. ESTAMOS DE LUTO.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://rknoticia.blogspot.com/

Lamentamos a morte de nosso aluno juntamente com toda comunidade escolar da E. 
M. Rose Klabin, como já foi dito sobre estes acontecimentos, não temos palavras,
não sabemos o que aconteceu, só sabemos que um sonho foi interrompido.

Nosso pesar a família e a todos da Escola E. M. Rose Klabin

LUTO. ESTAMOS DE LUTO.: 
[FOTO]
HOMENAGEM DA TURMA DO CARLOS. CARTAZES

FEITOS COM ESSA FRASE, ESTÃO ESPALHADOS POR

TODA ESCOLA.
Na noite da quinta-feira passada, quando voltava da escola,nosso colega e amigo 
Carlos, foi brutamente assassinado. Sobre acontecimentos deste tipo, não temos 
muito que falar, só sabemos que ocorreu e mais nada, realmentemais nada. Isto 
nos atingiu profundamente, pois imaginar que aquele amigo, que brincava conosco,
estava ali diariamente estudando para no futuro ser um cidadão e poder alcançar 
todos os seus sonhos e desejos, simplesmente foi assassinado.O grupo E.M. ROSE 
KLABIN e todos seus segmentos, alunos,professores e funcionários sentem muito 
pelo ocorrido. O que sabemos, é que o Carlos foi para um lugar muito melhor e 
que ele deixou muitas pessoas com saudade e tristeza.Se o R.K. Notícia estivesse
funcionando a pleno vapor, faríamos o que fizemos com a Tragédia da Tasso da 
Silveira, mas estamos passando por reformas, então o nosso luto são as palavras,
seguir em frente eesperar que isso não se repita mais. SAUDADES DO MANO CARLOS, 
Grupo MultiRK

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ma-respiracao-no-sono-levaria-problemas.html
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segunda-feira, 5 de março de 2012
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Má respiração no sono levaria a problemas de conduta em crianças

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.estadao.com.br/
Má respiração no sono levaria a problemas de conduta em crianças:  Um estudo 
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realizado com mais de 11 mil crianças ao longo de seis anos constatou que 
transtornos de respiração ao dormir podem gerar problemas de comportamento, 
segundo um artigo publicado nesta segunda-feira, 5, pela revista "Pediatrics". 
De acordo com os pesquisadores do Colégio Albert Einstein
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mais-da-batalha-contra-o-crack.html
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Mais da batalha contra o crack

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://rodrigobethlem.blogspot.com/

Mais da batalha contra o crack: Estamos intensificando as operações de combate 
ao crack na cidade. Nesta semana, foram 173 acolhimentos, a maioria de usuários 
de drogas. Terça-feira, dia 6, percorremos a região do Centro e retiramos 38 
pessoas das ruas (20 adultos e 18 crianças e adolescentes). Ontem, dia 07, fomos
ao Jacarezinho e acolhemos 56 pessoas (48 adultos e 8 adolescentes). Hoje, dia 
8, retornamos à mesma cracolândia, que já estava lotada novamente, e realizamos 
mais 42 acolhimentos (34 adultos e 8 adolescentes). Simultaneamente, também 
estivemos nos principais pontos de Madureira e retiramos 37 pessoas das ruas (36
adultos e 1 criança).

Nosso trabalho é realizado por uma equipe formada por psicólogos, assistentes e 
educadores sociais, e conta com o apoio das polícias civil e militar. Todos os 
acolhidos são encaminhados para as unidades de abrigamento da Rede de Proteção 
Especial do município. Aqueles menores que forem identificados com alto grau de 
comprometimento com a dependência química serão conduzidos para tratamento em 
uma das quatro unidades de abrigamento compulsório

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mais-de-5-milhoes-de-estudantes.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 5 de março de 2012
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Mais de 5 milhões de estudantes receberão orientação sobre obesidade

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.blog.saude.gov.br/
Mais de 5 milhões de estudantes receberão orientação sobre obesidade: [FOTO]
Mais de 5 milhões de alunos com idade entre 5 e 19 anos que frequentam escolas 
públicas em todo país terão uma programação diferenciada de hoje (5) até a 
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próxima sexta-feira (9). Os ministérios da Saúde e da Educação realizam a 
primeira edição da Semana de Mobilização Saúde na Escola, que tem como tema a 
obesidade em crianças e adolescentes. Profissionais que fazem parte da 
Estratégia Saúde da Família, coordenada pelo Ministério da Saúde, farão 
avaliações nutricionais em estudantes de mais de 22 mil escolas públicas em 
1.938 municípios que aderiram à iniciativa de mobilização. Também estão 
previstas atividades e palestras envolvendo a comunidade escolar (alunos, 
profissionais e funcionários) e visitas das famílias dos estudantes a Unidades 
Básicas de Saúde localizadas próximo às escolas.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mais-de-75-mil-brasileiros-estao.html
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sexta-feira, 9 de março de 2012
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Mais de 75 mil brasileiros estão matriculados no ensino à distância

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://oglobo.globo.com/
Mais de 75 mil brasileiros estão matriculados no ensino à distância: 

RIO - A correspondência hoje é virtual, e o ensino pode se dar em tempo real, 
com avaliações online, aulas transmitidas ao vivo (algumas são ministradas até 
em redes sociais), e com maior abertura para trocas e interação. Mas ainda há 
muitos especialistas que torcem o nariz para a educação à distância. No Brasil, 
instituições públicas e particulares de ensino superior oferecem cursos desta 
modalidade para estudantes que moram longe ou que, por comodidade ou 
necessidade, preferem aprender pelo computador.

- Eu trabalho no setor varejista e só tenho uma folga por semana. Ter o 
compromisso de assistir aula presencial somente duas vezes na semana foi um 
grande diferencial para mim, porque em meu trabalho foi mais fácil flexibilizar 
o meu horário para isso - justifica a estudante Kelly Portela de Souza Bezerra, 
aluna do 6º semestre do curso de Administração EAD no Centro Universitário 
Plínio Leite.

Há oportunidades em graduação, pós-graduação, cursos técnicos e 
profissionalizantes. O último Censo da Educação Superior, em 2010, mostrou que a
Educação à Distância (EaD) já responde por 14,6% das matrículas de graduação no 
ensino superior do país. De acordo com dados divulgados recentemente pelo 
Ministério da Educação (MEC), em 2011 mais de 75 mil brasileiros se matricularam
na Rede e-Tec Brasil, sistema que oferta educação profissional e tecnológica à 
distância. Em 2012, o sistema gerará mais 150 mil vagas.
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A realidade assusta alguns educadores, que fazem ressalvas sobre a eficácia 
deste tipo de formação. Membro do Conselho Nacional de Educação do MEC, o 
professor Antônio Freitas acredita que nada substitui o contato humano entre 
professor e alunos.

- A qualidade do EAD é muito sofrível, o próprio MEC está tendo mais cuidado em 
autorizar novos cursos. Prioritariamente, o aluno tem que ir para o curso 
presencial, onde há o espírito de turma, a troca de ideias - defende o 
professor.

Ainda segundo Antônio Freitas, o ensino à distância exige mais disciplina do 
aluno.

- Se a pessoa não tem recursos, formação prévia, não vai tirar proveito. O 
ensino à distância exige mais determinação. Na minha opinião, serve mais para 
pós-graduação. Mas, é claro, que é muito bom e importante para o público certo: 
como um estudante que more no interior do Amazonas e queira fazer um curso que 
não tem por lá.
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Mais de 8 mil medicamentos não sofrerão aumento em 2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Mais de 8 mil medicamentos não sofrerão aumento em 2012: 
Em 2012, 8.840 medicamentos não sofrerão acréscimo inflacionário e manterão seus
preços inalterados nas prateleiras das farmácias. A decisão é válida para uma 
das três categorias de medicamentos, que inclui produtos como a ritalina 
(tratamento do déficit de atenção), stelara (psiríase) e o antirretroviral 
Kaleta. Esta categoria teve, pela primeira vez desde 2003, reajuste negativo de 
0,25%, autorizado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), 
órgão governamental composto por representantes de vários ministérios, que é 
responsável pela definição de preço de medicamentos no país.
Só foi possível não reajustar essa categoria de medicamentos devido à alta 
produtividade da indústria em 2011. Um dos fatores que contribuíram para este 
salto de produtividade foi o aumento das compras governamentais, impulsionado 
pela ampliação do acesso aos medicamentos, explicou o secretário-executivo da 
Cmed, Ivo Bucaresky.

Para outros 13.782 medicamentos, que fazem de outras duas categorias, a CMED 
autorizou o reajuste de preços abaixo da inflação - entre 2,80% e 5,85%. Em 
2011, o reajuste para todas as categoria ficou entre 4,78% e 6,01%. Os índices, 
definidos pela câmara, foram divulgados no Diário Oficial da União, nesta 
segunda-feira (19). O aumento está autorizado a partir de 31 de março.
Crescimento -O aumento da oferta de medicamentos à população se deu, por 
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exemplo, por meio de programas como o Farmácia Popular que, com ação Saúde Não 
Tem Preço, tornou gratuitos os medicamentos para hipertensão e diabetes nas 
farmácias credenciadas desde fevereiro de 2011. A ação triplicou o número de 
pessoas beneficiadas com esses medicamentos. Em 2010, o programa beneficiou 2,8 
milhões de pessoas e custou R$ 203 milhões. Com o novo formato, em 2011 atendeu 
7,8 milhões a um custo de R$ 579 milhões.

O orçamento do Ministério da Saúde para medicamentos mais do que dobrou de 2003 
para 2011 - correspondia a 5,8% do orçamento da pasta em 2003 e passou para 
12,5% a partir de 2010. Em 2012, o valor para compra desses produtos chega a R$ 
7,7 bilhões.
Metodologia- O cálculo do reajuste anual de preço dos medicamentos é feito com 
base no índice de inflação, na produtividade e no fator de preços relativos 
intra-setor e entre setores. Assim, entre as variáveis consideradas está o fator
de produtividade da indústria, que este ano foi de 6,1%. No ano passado, havia 
sido 2,47%. Quanto maior o índice de produtividade menor será o reajuste de 
preços, pois o faturamento da indústria permite que não repassem aos usuários 
seus custos.

Outra variável considerada no cálculo é a participação maior ou menor do mercado
de genéricos. Quanto maior a presença dos genéricos, maior a concorrência no 
setor. Portanto, quanto maior a participação de genéricos, menor os ganhos de 
cada empresa, o que eleva o repasse inflacionário ao consumidor.

A categoria de medicamentos que tem maior participação dos genéricos (na qual os
genéricos têm faturamento igual ou superior a 20%), chamados de medicamentos do 
Nível I, sofrerão este ano reajuste de 5,85%. Os medicamentos que têm 
participação média de genéricos (entre 15% e 20% do faturamento) poderão ter 
reajuste de até 2,80%. E a categoria de medicamentos que têm menor participação 
dos genéricos (inferior a 15%) terá reajuste de - 0,25%.

É ainda levado em consideração no cálculo a variação da cotação do dólar e o 
índice de preços da energia elétrica. A estabilidade desses valores em 2011 
somou para que o consumidor fosse beneficiado no preço dos medicamentos.
Fonte: Bárbara Semerene / Agência Saúde
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Manual ensina a ler rótulos de alimentos e ajuda na escolha dos mais nutritivos
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http://www.blog.saude.gov.br/

Manual ensina a ler rótulos de alimentos e ajuda na escolha dos mais nutritivos:
Foto: Tetra Images/Corbis
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Maravilha de trânsito!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://moniqueiroz.blogspot.com/

Mônica, trabalho lindo!!
Maravilha de trânsito!: 
No livro "Se criança governasse o mundo..." o autor Marcelo Xavier escreve em 
nome das crianças alguns mandamentos que provavelmente seriam suas escolhas.No 
caso do trânsito (nem gosto de pensar no caos diário que encontramos nas 
principais vias da cidade), se governado pelas crianças, seria uma maravilha!
[FOTO]

Brincando, nossos pequenos condutores de velotrol entenderam que podem seguir 
enquanto o sinal estiver verde. No sinal amarelo todos prestam atenção e param 
(antes da faixa) assim que o sinal fica vermelho, para que os pedestres 
atravessem a pista com segurança.
[FOTO]
Alunos da turma EI-31 montando coletivamente um semáforo.
[FOTO]
Atividade individual: semáforo com formas geométricas.

[FOTO]
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Marcia Tiburi: educação, filosofia e as mulheres
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://portal.aprendiz.uol.com.br/

Marcia Tiburi: educação, filosofia e as mulheres: 
[FOTO]

Para Marcia Tiburi, o seu papel enquanto filósofa e mulher é o do combate.
Filósofa,  professora, artista, escritora, feminista e mãe. Formada em Artes  
Plásticas e Filosofia, com apenas 20 anos já fazia mestrado e, com 25,  dava 
aula na graduação. Sempre fui uma das raras mulheres do meu  curso, afirma 
Marcia Tiburi.

A  gaúcha de 41 anos ficou famosa por participar durante cinco anos do  programa
Saia Justa, do canal por assinatura GNT. Atualmente, é  professora do programa 
de pós-graduação em Arte, Educação e História da  Cultura da Universidade 
Mackenzie, em São Paulo, e escreve artigos para a  Revista Cult, espaço que 
considera essencial para levantar reflexões e  dialogar com o público fora da 
sala de aula.

Por  trás de tudo isso está seu principal objetivo profissional: levar a  
prática da filosofia para o dia a dia das pessoas. E um dos grandes  frutos 
dessa empreitada é o projeto Filosofia do Rock, realizado pelo  CCBB (Centro 
Cultural do Banco Brasil) no Rio de Janeiro, São Paulo e  Brasília. O programa 
nada mais é que um bate-papo entre ela e músicos  convidados, sobre temas do 
rock e da filosofia, traçando afinidades  entre as obras de famosos roqueiros 
com questões levantadas pelos  principais pensadores do século XX.

Neste  Dia das Mulheres, o Portal Aprendiz conversou com Marcia Tiburi sobre a  
questão de gênero no mundo contemporâneo e a importância da educação,  da 
reflexão - e, por que não, da filosofia - como forma de emancipação  feminina. 
Confira!
Portal Aprendiz - Qual a importância de levar a filosofia para o cotidiano das 
pessoas? 
Marcia Tiburi - Quando  comecei a dar aula percebi que meus alunos não só 
queriam aprender a  história da filosofia, mas também a pensar em si mesmos e em
relação ao  mundo que vivem. Sempre tive a ideia de que a filosofia podia mais, 
falta filosofia na vida das pessoas e nas instituições. Em termos  políticos e 
éticos é muito claro o porquê dessa ausência. O pensamento  elucida, esclarece, 
liberta, e digamos que a liberdade hoje não seja um  valor promovido por aqueles
que comandam os dispositivos de poder. O  espaço do pensamento está colonizado 
pelos meios de comunicação, pela  moral, política e religião. A tarefa dos 
filósofos se assemelha a um  combate e acho que o papel da minha geração é 
colocar mais filosofia no  mundo.
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[FOTO]

"O papel da minha geração é colocar mais filosofia no mundo", diz. 

Aprendiz - Como levar a prática da filosofia às pessoas em um país cuja 
população ainda tem uma baixa escolaridade?
Tiburi - Há  um problema cultural muito sério no Brasil que vem da política e do
 sistema econômico. O capitalismo despreza a educação, mesmo para os  ricos, que
é voltada para a disciplina, controle e submissão. Raramente  encontramos 
projetos no Brasil de real emancipação pela educação e  pouco se fala da 
educação como formação da subjetividade. O caminho da  filosofia é 
necessariamente o da educação. No Brasil, a ditadura militar  baniu a filosofia 
do currículo, já que um pensar reflexivo era  ameaçador para o sistema de poder.
Apenas recentemente, retornou como  disciplina obrigatória nas escolas. Com o 
desprezo da educação e tudo  aquilo que é formativo, a filosofia acaba pegando a
rebarba de todo esse  processo e acaba sendo complicado falar com os estudantes 
utilizando qualquer exemplo de erudição. Por isso, trago aos meus alunos  coisas
novas e muito do que já se conhece. Tenho usado muito cinema e o  rock nas 
minhas aulas, tentando buscar o que chamo de Filosofia Pop,  que é a filosofia 
dos conteúdos rejeitados. Tudo o que a academia  rejeita, eu me interesso. A 
tarefa da filosofia de produzir diálogo no  mundo é justamente fazer a ponte 
entre esses universos. É difícil, mas  eu sou otimista! Por isso, o meu papel é 
o da luta.
Aprendiz - Nos livros Mulheres, Filosofia e Coisas do Gênero e As  Mulheres e a 
Filosofia, você aborda o feminismo. Quando começou a  se interessar por essa 
temática?
Tiburi - Até  a faculdade eu nunca tinha me preocupado com a questão de gênero, 
assim  como a maior parte das mulheres que não sofreram violência simbólica e  
nem física. No mestrado, percebi que eu praticamente não tinha colegas  do sexo 
feminino, e no doutorado não tinha nenhuma. Conforme você sobe  na vida 
acadêmica, as mulheres vão rareando. Em duas universidades, fui a  primeira 
mulher a dar aula de Filosofia, em cursos que existiam há 40  anos. Foi no 
doutorado que comecei a ficar feminista, eu ficava numa  sala cheia de homens e 
eles falavam tanta bobagem que eu ficava  amendrontada. Ao ler Filosofia, você 
percebe que quando os homens falam  de mulheres eles falam que elas não pensam. 
A história da Filosofia é  homossexual, homofóbica e muito machista. As mulheres
começam a aparecer  no cenário apenas no século XX, o livro da Simone de  
Beauvoir, O Segundo Sexo (1949), [ que discute o papel das mulheres na  
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sociedade] é uma grande novidade. E ela diz algo muito importante, que  as 
mulheres são marcadas pela sua sexualidade. E isso justifica o fato  das 
mulheres ganharem salários mais baixos que os homens, não ocuparem  cargos de 
poder.
Aprendiz - Dentro dessa questão, que temas têm te chamado mais atenção 
ultimamente?
Tiburi - Recentemente  escrevi o livro Filosofia, machismos e feminismos, que 
fala sobre o  aborto e o que o discurso e as práticas institucionais querem 
fazer com  nossos corpos. São diversas as questões que devem ser levantadas, 
desde o  problema é a saúde da mulher e se ela consegue criar aquele filho, até 
se ela deseja ter esse filhos. Outra questão que também me chama muita  atenção 
é a maternidade. No Brasil, há o mito da maternidade, que  envolve todo um 
sistema moral que pesa sobre as mulheres. Pela simples  condição de ser mulher, 
se espera que você seja mãe e que você tenha uma  postura natural em relação a 
isso, se naturaliza a maternidade. E nós  não somos seres naturais, somos seres 
culturais. É essa naturalização que  faz com que as mulheres também ocupem as 
profissões do cuidado, como  enfermeira, psicóloga e professora de séries 
iniciais.

[FOTO]

Marcia Tiburi acredita que é necessário discutir a questão das mulheres dentro e
fora da sala de aula. 

Aprendiz - Como a educação pode ajudar na emancipação feminina?
Tiburi - Para  Adorno, a educação só tem função enquanto emancipação. Eu 
considero que  a emancipação das mulheres envolve um caminho um pouco mais longo
que o  dos homens. Marx falava que as mulheres eram os proletários dos  
proletários, e nós sabemos o quanto elas estão  condicionadas a isso no sistema 
capitalista, hoje ela são as massas de  trabalhadores. A humilhação das mulheres
é uma constante cultural. São  tratadas como carne , objeto e há mil tentativas 
de humilhá-las sempre  que elas comparecem em posições de poder. Um exemplo é a 
Michelle Obama,  que é advogada e quando virou primeira-dama, foi tratada como  
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mulher-fêmea, negra e sensual que vivia somente para o seu marido. Já vi  isso 
até em relação a mim e isso me revolta. Em vez de olharem para o  que escrevo, 
olham para o fato de ter aparecido na televisão, se estou  magra ou gorda. É por
isso que cortei meu cabelo e o deixo com fios  brancos, meu cabelo embraquecendo
é uma bandeira contra essa  hetero-regulação que fazem sobre nossos corpos. A 
própria exigência de  que você esteja sempre bonita e magra é uma humilhação 
sobre você. Nós  não fazemos isso com os homens não é? Talvez a educação, no 
ponto onde  ela possa discutir a questão de gênero, devesse ajudar as mulheres a
 pensarem no porquê e como elas se tornaram aquilo que são hoje. Isso é  uma 
pergunta urgente: o que está acontecendo com as mulheres hoje. Você  as vê 
desesperadas por procedimentos estéticos, roupas, hormônios,  ginástica. Por que
esse desespero feminino? O que vai nos faltar sem  tudo isso? Talvez o discurso 
do patriarcado de que está faltando alguma  coisa nas mulheres tenha realmente 
colado sobre as mulheres. Em tempos  em que as mulheres se apoderaram 
radicalmente, isso não é mais a  questão.

Aprendiz - Quanto menor a escolaridade e menor a condição financeira, maior o 
machismo? Por quê?
Tiburi - Acho  que sim. Uma mulher que pode se bancar é menos vítima das 
violência  físicas que o machismo pode lhe oferecer. Ela pode não ter um homem e
 bancar a sua vida de mulher solteira e sua condição de mãe que não quis  ter um
pai para o seu filho. As mulheres que têm uma situação econômica  mais favorável
podem se sentir mais livres. Ao mesmo tempo, tem toda uma  violência simbólica 
que pesa sobre elas, sendo cobradas de ficarem para  titias, mães solteiras ou 
lésbicas. Mas também podemos pensar que  homens que tiveram mais chances de 
estudar são menos machistas. Em  certas classes sociais menos favorecidas as 
mulheres muitas vezes são  bem mais subservientes aos homens, consideram muito 
mais importante ter  um homem, a gravidez na adolescência tem muito a ver com 
isso. Quem  engravida mesmo na adolescência é a mulher da periferia. Não que as 
classes altas não engravidem, mas elas podem fazer aborto e elas são  melhores 
orientadas.

Aprendiz - Como  podemos levar essa discussão que é tão delicada para essas 
mulheres que  sofrem de violência física e como a filosofia pode ajudar nisso?
Tiburi - Não  podemos simplesmente inventar um discurso e lançar para as 
pessoas. É  preciso criar em cada contexto soluções que envolvam justamente a  
situação vivida por essas pessoas. É aí que eu acho que a filosofia é  muito 
legal, embora o seu alcance atual seja curto. Mas o importante é  conversar, 
estabelecer circuitos de diálogos. Quanto mais acesso à  informação, melhor, mas
só isso não basta, tem que ter reflexão sobre a  informação.
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

Março "Bodas de Prata do CIEP Glauber Rocha"

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Parabéns!!!
Março "Bodas de Prata do CIEP Glauber Rocha": [FOTO]

Mês de março estaremos com muitas atividades comemorativas,afinal de contas são 
25 anos de sucesso.E ainda estamos estamos de cara nova.
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MARCOS TAMOYO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Alunos da Marcos Tamoyo(1303) ligados na Educopédia hj às 14h.
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Matrícula na faixa etária Creche

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://adaoblogado.blogspot.com/

Rio de Janeiro, 07 de março de 2012.Assunto: Matrículana faixa etária Creche
Senhor(a)Coordenador(a) de E/SUBE/CRE,Senhor(a)Gerente de 
E/SUBE/CRE/GED,Senhor(a)Diretor(a) de Unidade Escolar,
Comoo Sistema de Controle Acadêmico foi flexibilizado para efetuar matrículas 
decrianças dentro da faixa etária da creche, em qualquer grupamento existente, 
aequipe da Gerência de Educação Infantil propõe a seguinte estratégia, em 
funçãoda demanda:as instituições que possuem vagas ociosas para determinado 
grupamentoe demanda para outro poderão efetuar a matricula, organizando asturmas
de acordo com a proximidade das idades.
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maus-tratos-contra-criancas-como.html
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

Maus-tratos contra crianças. Como identificar?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://blogdati.com/
Maus-tratos contra crianças. Como identificar?: Segundo os dados da Sociedade 
Internacional de Prevenção ao Abuso e Negligência na infância, 12% dos cerca de 
55 milhões de crianças brasileiras menores de 14 anos são vítimas de alguma 
forma de violência todos os anos.

[FOTO]
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MEC anuncia avaliação nacional da alfabetização

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://veja.abril.com.br/
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MEC anuncia avaliação nacional da alfabetização: 
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Miguel Couto terá unidade especializada em AVC

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/

Miguel Couto terá unidade especializada em AVC: 

Fotos: Erasmo Salomão - ASCOM/MS
O Hospital Municipal Miguel Couto vai ganhar, no segundo semestre deste ano, uma
unidade de Acidente Vascular Cerebral (AVC) com oito leitos. A necessidade desta
enfermaria especializada foi identificada no diagnóstico feito pelo S.O.S 
Emergências, ação do Ministério da Saúde em parceria com a Secretaria Municipal 
de Saúde e Defesa Civil. O sistema de monitoramento de leitos implantado na 
emergência mostrou que essa patologia tem uma das maiores ocorrências entre os 
pacientes de permanência prolongada nas salas amarela (para casos graves) e 
vermelha (gravíssimos).

A unidade vai funcionar no segundo andar do setor de emergência, após obras que 
reorganizarão a área do pronto-socorro do hospital. Todos os leitos da unidade 
de AVC contarão com monitores de multifunções, equipamentos e camas hospitalares
modernas - que serão compradas com recursos disponibilizados pelo Ministério da 
Saúde, através do S.O.S Emergências.

Nesta enfermaria especializada será aplicada linha de cuidados para o tratamento
de AVC isquêmico com o uso de trombolíticos, medicamentos capazes de dissolver 
as obstruções das artérias cerebrais, diminuindo as seqüelas às quais o paciente
está sujeito.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o AVC é a terceira maior causa de 
morte natural na população adulta no mundo (atrás do câncer e do infarto) e a 
primeira no Brasil (cerca de 100 mil óbitos ao ano). Também é um dos principais 
motivos de incapacidade no mundo: aproximadamente 70% dos pacientes que sofrem 
um acidente vascular cerebral não retomam uma vida produtiva. Reconhecer cedo e 
iniciar imediatamente o tratamento do AVC - em até quatro horas da ocorrência - 
são condições fundamentais para se reverter a deficiência e devolver o paciente 
a uma vida normal, destaca o diretor do hospital Miguel Couto, Luiz Alexandre 
Essinger.

Fonte: Elaine Duim /Agência Saúde
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<POSTAGEM>
momento-de-refeicao-conteudo-curricular.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 24 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Momento de refeição - Conteúdo curricular na educação infantil.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://paraalmdocuidar-educaoinfantil.blogspot.com/
Momento de refeição - Conteúdo curricular na educação infantil.: 
Maria Cristina dos Santos

[FOTO]

O que uma criança pode aprender na hora da refeição?A Professora Beatriz Ferraz 
em sua entrevista a Univesp TV diz que "a refeição é conteúdo curricular na 
educação infantil, pois as crianças estão aprendendo como segurar diferentes 
talheres; o que significa uma situação de refeição na nossa cultura.Os momentos 
das refeições são de encontro, de troca de estar junto. "E questiona porque isso
é vivido na escola de foma desconecta?Durante os momentos de alimentação podemos
mergulhar na nossa cultura ou ser inserido em outras.O cheiro, o gosto pode nos 
remeter a tantas sensações!A forma que é servida as refeições nas instituições 
de ensino revelam a nossa concepção de criança, escola e sociedade.Aoassistiro 
curtaMerenda saudável nas escolas municipais de São Paulopercebo que existe 
práticas avançadas na rede municipal de ensino.As imagens revelam ao apresentar 
crianças comendo em prato de vidro optar entre o que quer e quanto comer, porém 
provocaram algumasinquietações.Ao planejar o momento de alimentação a equipe 
educadora deve ter clareza das aprendizagens envolvidas e como cada um pode 
contribuir.Ao diretor cabe gerir os recursos financeiros para aquisição e 
manutenção desde o mobiliárioaosutensíliosutilizados nas diferentes refeições, 
bem comoos recursos humanos a partir do quadro de funcionários.Cabe ao 
coordenador observar, avaliar, formar a equipe educadora e fazer as intervenções
necessárias para garantir a qualidade das aprendizagens.Os professores precisam 
ter clareza nas aprendizagens envolvidas neste momento, nas interações como o 
objeto de aprendizagem, neste caso opróprioalimento, os talheres, com o colega e
com as questões afetivas que envolvem este momento.
A equipe de limpeza deve ter claro que neste momento de aprendizagem vai sujar o
chão e o quanto é importante a sua atuação para garantir um ambiente limpo 
esaudável.A equipe de apoio para dar sustentação a este momento, pois quanto 
menor for a criança maior a necessidade dos adultos para auxilia-los.
Para pensar:
Quem na cidade de São Paulo almoça as 10h da manhã e janta as 15h?Qual a 
necessidade nutricional da criança fazer 5 refeições em um período máximo de 
10h?Como fica a questão das 3h de intervalo entre as refeições?Este jantar as 
15h será a ultima refeição da criança?Prato Feito ? Onde está a autonomia?Prato 
de plástico e colher?
Como e quais são as aprendizagens do bebês?
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Como o professor pode ajudar para que os bebes possam fazer parte deste 
processo?
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Morar Carioca discute relação entre favela e asfalto

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.iabrj.org.br/

Discussões interessantes! 

Morar Carioca discute relação entre favela e asfalto: 

A sede do IAB-RJ, no Flamengo, recebeu no dia 8       de março a       sétima 
edição do Painel Morar Carioca, uma iniciativa que objetiva       discutir a    
  relação entre a cidade e seus habitantes.

O painel sempre conta com a presença de pessoas       que podem oferecer       
uma perspectiva diferente sobre a cidade. Segundo Pedro da Luz       Moreira, 
Vice-Presidente       de Administração do IAB-RJ, a finalidade dos encontros é 
lançar       novos olhares e       abrir novas perspectivas sobre a questão 
urbana no Rio.

Nesta edição, o Painel se dedicou a discutir a       relação entre       favela 
e asfalto no Rio de Janeiro, e de que maneira essa relação       pode vir a 
mudar       com a urbanização das favelas cariocas, que a Prefeitura se       
comprometeu a       completar até 2020.

O jornalista Sidney Rezende foi o moderador do       debate, que       contou 
com a participação da cineasta e atriz Carla Camurati, que       desde 2007 
preside       a Fundação Theatro Municipal do Rio de Janeiro, do renomado músico
      Hermínio       Bello de Carvalho e do arquiteto Luiz Fernando       Janot,
      ex-presidente do IAB-RJ.

Em meio a recordações de infância e causos       dos mais       variados, os 
participantes falaram da importância de se integrar       esses dois       
mundos e de tornar a favela verdadeiramente parte da cidade.

Segundo Carla Camurati, esse é um processo que       passa       necessariamente
pela criação e revitalização das áreas comuns de       lazer das       favelas.
Tem que se criar o espaço comum, senão você       mantém o       apartheid, 
disse Camurati, salientando que as várias incursões do       Theatro       
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Municipal nas comunidades pacificadas, que incluem concertos e       balés, 
ajudam a       diminuir as barreiras culturais entre favela e asfalto.

Hermínio, um habitual frequentador da Mangueira       na época dos       grandes
baluartes da escola, como Cartola e Carlos Cachaça,       lembrou que é       
necessário que haja uma verdadeira ocupação dos espaços culturais.
Cultura tem que circular. Se não circular, ela       não existe,       disse 
ele. Conhecer a cidade e habitá-la com propriedade é sempre       uma grande    
  conquista.

Por fim, Luiz Fernando Janot enfatizou que essa       integração       
favela-asfalto não pode ser só física, mas também existencial. É       
necessário, disse ele, que haja uma integração não apenas dos       espaços, mas
também das pessoas.
A cidade só pode acontecer de fato quando nós       tivermos uma       
integração com a favela, quando a favela não for mais vista com os       
preconceitos       com que foi vista por várias gerações, lembrou ele.
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Morar Carioca recebe Carla Camurati, Hermínio Bello de Carvalho e Douglas Silva

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.iabrj.org.br/
Morar Carioca recebe Carla Camurati, Hermínio Bello de Carvalho e Douglas Silva:
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MPF quer permitir menores de 6 anos no ensino fundamental

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://oglobo.globo.com/
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MPF quer permitir menores de 6 anos no ensino fundamental: 

BRASÍLIA - O Ministério Público Federal em São Paulo (MPF-SP) protocolou uma 
ação, na segunda-feira, na Justiça Federal para permitir que crianças com menos 
de 6 anos possam ser matriculadas no ensino fundamental. Atualmente, uma 
resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) define que, para ser 
matriculado no ensino fundamental, o aluno precisa completar 6 anos até 31 de 
março. No estado de São Paulo, uma deliberação do Conselho Estadual de Educação 
estipula o dia 30 de junho como data limite.

A ação, que inclui pedido de liminar, quer que a União e o estado de São Paulo 
reavaliem os critérios de acesso dos alunos ao ensino fundamental. Para o 
procurador Jefferson Aparecido Dias, o critério da idade retém o aprendizado 
infantil e acorrenta o desenvolvimento de crianças aptas a acompanhar a educação
escolar. Ele defende que a restrição é ilegal e incostituicional.

Pelas regras do CNE, a criança que não completou 6 anos em 31 de março deveria 
ser matriculada na pré-escola. No ano passado, ações semelhantes foram ajuizadas
pelo Ministério Público em outros estados. Em Pernambuco, a Justiça Federal 
acatou o pedido do MPF.

O objetivo da resolução do CNE, aprovada em 2010, é organizar o ingresso dos 
alunos no ensino fundamental, porque, até então, cada rede de ensino fixava uma 
regra diferente. O colegiado defendia, à época, que a criança poderia ser 
prejudicada ao ingressar precocemente no ensino fundamental sem o 
desenvolvimento intelectual e social necessário à etapa. As decisões do CNE não 
têm força de lei, mas servem de orientação geral para os sistemas públicos e 
privados de ensino.
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Mulheres da Paz começam a visitar comunidades nesta quarta-feira

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Ao
 longo dos próximos 12 meses, líderes comunitárias atuarão nos sete 
Territórios da Paz, determinados pelo Ministério da Justiça
20/03/2012
A
 prevenção ao uso de crack e identificação de situações de 
vulnerabilidade social nas comunidades do Rio de Janeiro, sobretudo de 
adolescentes e jovens com idades entre 15 e 24 anos ganha, a partir 
desta quarta-feira, dia 21, o reforço de 1.250 beneficiárias do Projeto 
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Mulheres da Paz. A iniciativa da Secretaria Municipal de Assistência 
Social (SMAS), que faz parte do Programa Nacional de Segurança Pública 
(PRONASCI), levará a campo mulheres de 44 comunidades capacitadas para 
atuar como lideranças comunitárias e multiplicadoras dos objetivos do 
Projeto, além de contribuir na identificação e acompanhamento de 2.500 
jovens que estejam no cumprimento de medidas socioeducativas, de penas 
alternativas, dentre outras situações.

Ao longo dos 
próximos 12 meses, as Mulheres da Paz atuarão nos sete Territórios da 
Paz, determinados pelo Ministério da Justiça, de acordo com os índices 
de violência contra mulheres e jovens. Nas regiões de Acari, Cidade de 
Deus, Penha, Santa Cruz/Reta João XXIII, Santa Marta, Senador Camará e 
Vila Kenedy.

Durante a intervenção em suas comunidades, 
estas mulheres realizarão a identificação de situações de 
vulnerabilidade, promovendo o encaminhamento dos casos às Equipes 
Técnicas das Estações Cidadania do Projeto Mulheres da Paz, que 
realizarão as articulações necessárias com os CRAS, CREAS e rede 
socioassistencial de cada região.

Todas as participantes 
do projeto têm idade acima dos 18 anos, renda familiar até dois salários
 mínimos, pertencem às comunidades de intervenção do Projeto, cursaram, 
no mínimo até a 4ª série do ensino fundamental e disponibilizam 12 horas
 semanais para participar das atividades previstas. Durante a 
capacitação, elas participaram do curso de formação cidadã, que abordou 
temas referentes à ética, direitos humanos, direitos das mulheres, 
mediação de conflitos e cidadania. As Mulheres da Paz receberam um kit 
de identificação (composto por blusas, bonés e bolsa), bem como serão 
beneficiadas com uma bolsa mensal no valor de R$ 190, durante o período 
do Projeto.
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Mulheres da Paz na Rede TV
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http://rodrigobethlem.blogspot.com/
Mulheres da Paz na Rede TV: 
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NASF NO PSE - NSEC06
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Parabéns equipe!!! 
NASF NO PSE: 

Trabalho do NASF no PSE, fotos relacionadas abaixo...
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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Notícias sobre Recursos Educacionais Abertos - REA
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http://programajornaleeducacao.blogspot.com/
Notícias sobre Recursos Educacionais Abertos - REA: Compartilhamos abaixo duas 
notícias sobre Recursos Educacionais Abertos - REA que nos deixam felizes e 
otimistas em relação ao destino dos REA no Brasil.Semana Mundial da Educação 
Aberta
De 5 a 10 de março acontece a Primeira Semana Mundial da Educação Aberta (Open 
Education Week), que tem como objetivo a conscientização quanto aos benefícios 
do compartilhamento livre e aberto na educação.
As webinars do Projeto REA Brasil na Semana da Educação Aberta acontecem no dia 
07/03, às 13h, com "Recursos Educacionais Abertos: como criar, usar e 
cpompartilhar" e, dia 08/03, às 15h, com "The case for open policy: the 
Brazilian experience". 
Você pode ver a progamação do evento, que acontecerá online e em diferentes 
lugares do mundo, com oportunidades de participação em webinars e discussões ao 
vivo aqui, e ler mais informações no blog do REA-Br.

Além disso, para conhecer mais sobre os recursos educacionais abertos, pode ver 
a apresentação feita pelo REA-Br (Débora Sebriam), em oficina, na última Campus 
Party/Educaparty (6 a 12/02/2012), abaixo. 
Oficina REA Educaparty View more presentations from Debora SebriamEstado de 
Washington aprova lei apoiando os REAO senado do estado de Washington, nos EUA, 
aprovou recentemente lei para promover o uso de recursos educacionais abertos 
(REA) nas escolas de educação básica e média (K-12), conforme noticia o blog da 
organização Creative Commons. No blog do jornalista Luis Nassif, há, traduzido, 
um trecho da matéria (aqui).A notícia original observa um ponto interessante: o 
"bom trabalho" que países como o Brasil têm feito na área dos REA.O que se 
evidencia, no caso brasileiro, tanto por legislações, quanto por políticas 
adotadas em secretarias de educação de municípios como São Paulo.Fonte: Mídias 
na Educação (NCE/USP)
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NOVA FUNDAÇÃO JOÃO GOULART CHEGA PARA APRIMORAR AS LIDERANÇAS DA PREFEITURA
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://cvasrio.blogspot.com/

NOVA FUNDAÇÃO JOÃO GOULART CHEGA PARA APRIMORAR AS LIDERANÇAS DA PREFEITURA: 
[FOTO]
A partir de hoje, começa a funcionar a nova Fundação João Goulart. Reestruturada
e com novo propósito, a instituição terá como principal objetivo descobrir e 
desenvolver os Líderes Cariocas. Com a nova estrutura, a Prefeitura do Rio 
pretende aprimorar as lideranças entre seus servidores, fazendo valer os méritos
de cada funcionário de forma segura e duradoura, baseada em resultados eficazes 
nos diversos setores.
Já como uma primeira ação será formada uma turma de servidores no COPPEAD  
Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ). No primeiro ano, serão três turmas de 45 alunos cada 
(um no primeiro semestre e duas no segundo). As inscrições serão online, através
do site www.liderescariocas.rio.rj.gov.br, onde os servidores também encontrarão
todos os detalhes dos processos de inscrição e seleção.
Além de garantir à Prefeitura líderes em quantidade e qualidade necessárias para
executar todas as rotinas e projetos necessários a fazer do Rio de Janeiro a 
melhor cidade do Hemisfério Sul para se morar e trabalhar, a nova Fundação João 
Goulart terá a missão de gerenciar o conhecimento em liderança na administração 
pública municipal.
Os selecionados terão regras diferenciadas de gratificação adicionais aos 
Acordos de Resultados, cursos exclusivos e acompanhamento individual de seu 
desenvolvimento profissional.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -DECRETO N. 35177 DE 2 DE MARÇO DE 2012Restabelece a 
Fundação Instituto João Goulart de Estudos de Administração Pública da Cidade do
Rio de Janeiro - FJG como entidade integrante da Administração Pública Indireta 
Municipal e dá outras providências.
O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que o estabelecimento de um projeto de futuro para o Rio constitui 
elemento fundamental para nortear a atuação do Governo de nossa Cidade, razão 
pela qual foi desenvolvido, em 2009, o primeiro Plano Estratégico da Prefeitura 
da Cidade do Rio de Janeiro;
CONSIDERANDO que, para enfrentar os novos desafios relacionados ao cumprimento 
das metas estratégicas da Municipalidade, é necessário aprofundar a cultura de 
meritocracia, desenvolver e motivar servidores de destaque, atrair novos 
profissionais de alto desempenho e melhorar as políticas e estruturas de gestão 
de pessoas, focando em Líderes que possam se tornar Gestores de excelência;
CONSIDERANDO a relevância de se desenvolver estrategicamente a Política de 
Gestão de Gente no âmbito desta Municipalidade, a fim de valorizar e aperfeiçoar
a potencialidade cognitiva, produtiva e multiplicadora de saberes e processos 
por parte dos servidores públicos municipais que possam ser guindados à posição 
de Líderes;
CONSIDERANDO a criação da Subsecretaria de Gestão de Gente no âmbito da 
Secretaria Municipal da Casa Civil, através do Decreto Municipal nº 34.109/2011 
de 11 de Julho de 2011, que tem como atribuições, dentre outras, a de propor 
Políticas de Gestão de Gente e de criar estratégias para identificar talentos e 
desenvolver lideranças para a Municipalidade, de forma a consolidar a 
meritocracia;
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CONSIDERANDO que a Lei Municipal n 1.848, de 27 de fevereiro de 1992, já 
autorizara a instituição de uma fundação destinada à coordenação de ações 
voltadas ao aperfeiçoamento do Quadro de Pessoal da Comuna e ao estímulo à 
realização de estudos sobre Administração Pública;
CONSIDERANDO a possibilidade regulamentar de disciplina da organização e do 
funcionamento dos órgãos e entidades da Administração Municipal, mediante ato 
normativo do Chefe do Executivo, haja vista o disposto no artigo 84, inciso VI, 
alínea a, da Constituição, e no artigo 107, inciso VI, alínea a, da Lei Orgânica
deste Município, com redação dada pela Emenda nº 23, de 8 de novembro de 2011;
D E C R E T A:
Art. 1.º Fica revogado o inciso IV do artigo 1º do Decreto nº 26.210, de 7 de 
fevereiro de 2006, restabelecendo-se, sem aumento de despesa, a Fundação 
Instituto João Goulart de Estudos de Administração Pública da Cidade do Rio de 
Janeiro - FJG, código 1141, vinculada à Secretaria Municipal da Casa Civil, com 
sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro e prazo de duração indeterminado, na 
forma do artigo 1 da Lei Municipal n 1.848, de 27 de fevereiro de 1992.
Parágrafo único À Secretaria Municipal da Casa Civil caberá a supervisão da 
atuação da Fundação João Goulart, sem prejuízo de sua autonomia.
CAPÍTULO I
Competências
Art. 2 O exercício das competências legais da Fundação João Goulart deverá ter 
como foco e vetor teleológico a formulação de estratégias de captação, seleção, 
gestão, aprimoramento, desenvolvimento e premiação das lideranças do Quadro de 
Pessoal do Município do Rio de Janeiro.
1º Ficam preservadas as atribuições conferidas ao Subsistema de Recursos Humanos
da Secretaria Municipal de Administração para os servidores em geral, mantido o 
foco da Fundação João Goulart nos servidores-líderes;
2º Sempre que houver aparente conflito de atribuições entre as competências da 
Secretaria Municipal de Administração e da Fundação João Goulart, o critério 
distintivo será o previsto no caput e 1º deste artigo, sem prejuízo de eventuais
ações conjuntas;
3º A organização e execução dos concursos públicos para admissão de servidores 
públicos municipais continua sob competência da Secretaria Municipal de 
Administração, cabendo à Fundação João Goulart a concepção, propositura e 
desenvolvimento de procedimentos de seleção de líderes;
4º Fica a Fundação João Goulart incumbida da prévia análise técnica, mediante 
parecer, das minutas de contratos da Administração Direta e Indireta que versem 
especificamente sobre serviços relacionados ao disposto no caput deste artigo, 
devendo atuar como respectiva terceira-interveniente.
CAPÍTULO II
Patrimônio e Recursos
Art. 3 Deverá haver dotação inicial do Município, para re-instituição da 
Fundação, no montante de recursos necessários ao exercício da autonomia 
financeira e orçamentária da entidade.
Parágrafo único. Caberá à Superintendência de Orçamento da Secretaria Municipal 
de Fazenda instituir a unidade orçamentária própria à entidade.
Art. 4º Também constituem patrimônio da Fundação os bens e recursos definidos 
nos incisos II a VI da Lei Municipal nº 1.848, de 27 de fevereiro de 1992.
Parágrafo único. Os bens e direitos da Fundação serão utilizados exclusivamente 
para a consecução de seus fins.
CAPÍTULO III
Dos Órgãos Dirigentes

Página 570



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
Art. 5 São órgãos dirigentes da Fundação:
I - Conselho Curador; e
II - Presidência;
Art. 6º O Conselho Curador é o órgão de deliberação da Fundação, ao qual 
incumbe:
I - participar da formulação das políticas e da definição das diretrizes da 
entidade;
II - aprovar o Regimento Interno da Fundação;
III - apreciar as questões que lhe forem submetidas pelo Presidente;
IV - acompanhar a gestão administrativa e financeira e a execução orçamentária 
da entidade.
Art. 7º Caberá ao Presidente da Fundação João Goulart:
I - praticar todos os atos necessários à administração da entidade, inclusive 
normativos, ressalvadas as competências do Conselho Curador;
II - representá-la ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente;
III - secretariar os trabalhos do Conselho Curador;
IV - dar execução às decisões tomadas pelo Conselho;
V - acompanhar o desenvolvimento profissional e funcional dos 
servidores-líderes, com vistas à propositura de planos, programas, projetos e 
ações ao Conselho Curador;
VI - emitir pareceres em contratos que tenham como objeto a matéria de que trata
o artigo 2º, caput, deste Decreto.
CAPÍTULO IV
Disposições Transitórias
Art. 8º No prazo de trinta dias, deverá ser consolidado, por decreto, o novo 
Estatuto da Fundação João Goulart, observado, em especial, o disposto no artigo 
1º, caput e 1º, deste Decreto.
Art. 9º Após a edição do referido Estatuto, caberá à Coordenadoria Especial de 
Gestão Institucional da Secretaria Municipal da Casa Civil a definição da 
estrutura da entidade e a especificação das competências de seus órgãos.
Art. 10 Fica extinta a Subsecretaria de Gestão de Gente - CVL/SUBGG, código 
10002, da Secretaria Municipal da Casa Civil e criada a Gerência de Gestão de 
Gente - CVL/GGG, código 44413, na mesma Pasta.
Art. 11 Fica alterada a Codificação Institucional dos cargos, na forma abaixo:
Art. 12 Os ocupantes dos Cargos em Comissão, extintos neste Ato, ficam 
automaticamente exonerados/dispensados.
Art. 13 Os órgãos competentes adotarão as providências necessárias à execução do
presente Decreto.
Art. 14 Os efeitos administrativos do presente Ato retroagem a 1.º de março de 
2012.
Art. 15 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 2 de março de 2012; 448º ano de fundação da Cidade
EDUARDO PAES
Disponível em http://doweb.rio.rj.gov.br/ acesso em 05 mar. 2012 (edição de 05 
mar. 2012) 
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NOVIDADES PARA O TROFÉU RIOEDUCA 2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

fonte: BlogAdão

Blog de Aluno ou de Alunos.
Em nossas incursões pelas escolas da rede, percebemos forte engajamento de 
muitos alunos no intuito de compartilhar as melhores práticas de aprendizagem, 
bem como as ações por eles protagonizadas nas U.E.s.Sendo assim, este ano iremos
incluir nas nossas listagens os blogs de aluno(a) e/ou de alunos(as). Esses 
blogs podem ser do Grêmio Escolar, de uma determinada turma, de representantes 
de turmas, ou mesmo de um único indivíduo.Para essa inclusão e consequente 
possibilidade de premiação, o blog deverá ter finalidade pedagógica e deve ser 
"apadrinhado" por um professor da escola, cuja função seja apenas a de orientar.
Além disso, o blog deverá ser atualizado, no mínimo, quinzenalmente.

Blog de Professor
Para estar ou continuar incluído no Portal Rioeduca e concorrer ao Troféu 
Rioeduca 2012, o blog docente também precisa ser atualizado, no mínimo 
quinzenalmente. O Blog do educador pode se apresentar de diversas formas tais 
como: mantendo lições de forma muito mais atraente, dicas, gabaritos de provas, 
desafios, mapas e ilustrações e dicas de suas disciplinas.Outra opção são os 
blogs em estilo diário de bordo em que o aluno se vê como personagem atuante da 
sua aprendizagem. Há ainda professores que fazem um trabalho em que compartilham
experiências entre suas turmas utilizando o blog - muitas vezes turmas de 
escolas e de coordenadorias diferentes.
Blog de Unidade Escolar
Para estar ou continuar incluído no Portal Rioeduca e concorrer ao Troféu 
Rioeduca 2012, os blogs de Unidades Escolares também deverão ter atualizações 
minimamente quinzenais.Os Blogs escolares deverão ser a extensão do seu PPP, com
publicações pedagógicas que vão desde simples tarefas digitalizadas, até 
atividades que provoquem o aluno a se ver, a tecer comentários. Além do mais, é 
importantíssimo que o Blog Escolar tenha como objetivo a aproximação maior com a
comunidade escolar, incluindo a família. Afinal, um blog escolar é um grande 
aliado do processo ensino-aprendizagem, que pode, inclusive, favorecer a troca 
de experiências através da interação interescolar.Além disso, as Unidades 
Escolares que desejam que seu blog continue incluído e concorrendo ao Troféu 
Rioeduca 2012, precisarão responder a este formulário até o dia05 de maio de 
2012. Para as escolas que não possuem blogs ou que não queiram incluí-lo no 
Rioeduca, o preenchimento é opcional (mas para efeito de concorrerem ao Troféu 
Rioeduca, também vale a data final de05 de maio de 2012) .
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O dia mundial da água na educação infantil #vivapositivamente

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://blogdati.com/
O dia mundial da água na educação infantil #vivapositivamente: 

Em tempo para as comemorações e reflexões sobre o Dia Mundial da Água, uma 
sugestão de boas ferramentas para trabalhar o assuntoÁGUAjunto às crianças na 
educação infantil são os vídeos. Histórias ilustrativas, desenhos, cores e bons 
exemplos de atitude para com o outro e com o planeta são muito representativos e
ajudam a abordar o tema junto às crianças. Que tal tentar? São exemplos simples 
como fechar a torneira ao escovar os dentes ou não jogar lixo em riachos e 
praias, mas suficientes para aguçar a discussão com sua criança. E astutos como 
são, os pequenos podem surpreender mostrando que já sabem muito a respeito de 
conservação.

Um vídeo super curtinho, inteligente objetivo produzido pela equipe de Sesame 
Street: water conservation. Não precisou nem uma palavra sequer do Elmo para que
a mensagem fosse compreendida.

* esse foi dica da amiga Gisele Barcellos @kidsindoors

Outra orientação boa, em vídeo é esta, com recomendações de DOKI, mascote do 
canal de tv a cabo Discovery Kids

Este outro vídeo é muito gracinha e fala da água em sua forma de chuva, a partir
do desenho Cid - o cientista, um fenômeno atual entre as crianças. A professora 
explica sua formação e conta seus benefícios. Impossível não ter muito a 
conversar depois desse material

<COMENTÁRIOS>
Assunto super importante e para as crianças, os vídeos, por terem um apelo 
visual muito forte, transmitem a mensagem com mais força! Adorei os outros 
vídeos!!! :)
bjão gi e kids!
www.kidsindoors.com
<COMENTÁRIOS>
É temos que divulgar os trabalhos que já existem.
Trazer este tema pra discussão sempre.
Obrigada pelo comentário!!!
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O Dia Online - Educação - Livros digitais ainda são desconhecidos pela maioria 
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dos brasileiros

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://adaoblogado.blogspot.com/
O Dia Online - Educação - Livros digitais ainda são desconhecidos pela maioria 
dos brasileiros: O Dia Online - Educação - Livros digitais ainda são 
desconhecidos pela maioria dos brasileiros
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O Dia Online - Educação - Pavuna brilha nos rankings que avaliam escolas 
municipais

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://adaoblogado.blogspot.com/
O Dia Online - Educação - Pavuna brilha nos rankings que avaliam escolas 
municipais: O Dia Online - Educação - Pavuna brilha nos rankings que avaliam 
escolas municipais
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O Dia Online - Educação - Pedro II abre turmas de pré-escola em Realengo
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http://adaoblogado.blogspot.com/
O Dia Online - Educação - Pedro II abre turmas de pré-escola em Realengo: O Dia 
Online - Educação - Pedro II abre turmas de pré-escola em Realengo
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O Japão está no Museu Histórico Nacional
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http://bairroeducador.blogspot.com/

O Japão está no Museu Histórico Nacional: 
No dia 08 de Março deu-se a abertura de exposição Japão, um ano depois do 
Terremoto no Museu Histórico Nacional localizado na Praça Marechal Âncora, s|nº 
- Centro. Esta exposição reúne imagens da superação do povo japonês e da 
reconstrução do país depois da catástrofe natural que ocorreu em 11 de Março de 
2011, quando o Grande Terremoto do Leste devastou a costa do país, na região de 
Tohoku, gerando um gigantesco tsunami, que atingiu diversas cidades.[FOTO]

A parceria entre o Museu Histórico Nacional e o CIEDS (Centro Integrado de 
Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável) vem beneficiando o Projeto 
Bairro Educador com a gratuidade da visita guiada aos alunos da rede pública de 
ensino e sua apropriação da cidade através da história, além disso também 
contribui para o fortalecimento da proposta pedagógica das escolas e o 
enriquecimento cultural dos alunos.
[FOTO]
Diretora do Museu Histórico Nacional
[FOTO]
Embaixador do Japão no Rio de Janeiro
[FOTO]
Coordenadora de Projetos Sociais do Museu Histórico Nacional

O Projeto Bairro Educador que tem parceria com o Museu Histórico Nacional esteve
presente na inauguração para conferir o evento.[FOTO]

A parceria entre o Museu Histórico Nacional (www.museuhistoriconacional.com.br) 
e a Embaixada do Japão (www.rio.br.emb-japan.go.jp) traz para visitação pública 
filmes japoneses (08 a 16 Março de 2012) e painéis fotográficos (09 a 13 de 
Março de 2012) que podem ser agendados através do e-mail 
projetossociaismhn@gmail.com ou pelos telefones: 2550-9220 | 2240-2382 para os 
grupos que tiverem interesse. O Bairro Educador agradece o Museu Histórico 
Nacional pela parceria.[FOTO]
Na foto equipe do Bairro Educador
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O Ministério da Saúde e o Ministério da Educação lançam em 2012 a Semana de 
Mobilização da Saúde na Escola, que acontecerá anualmente com um tema de 
mobilização nacional.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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http://www.portalconass.org.br/
O Ministério da Saúde e o Ministério da Educação lançam em 2012 a Semana de 
Mobilização da Saúde na Escola, que acontecerá anualmente com um tema de 
mobilização nacional.
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O nascimento de futuros cientistas em Acari
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http://www.educacao10.syncmobile.com.br/
O nascimento de futuros cientistas em Acari: 
[FOTO]
Sou professora do Ensino Fundamental, com formação em História, e participo de 
uma revolução na qualidade da educação pública da cidade do Rio de Janeiro. Como
docente da Escola Municipal CIEP Dr. Adão Pereira Nunes, venho dividir minha 
experiência com o projeto Cientistas do Amanhã.

Esse projeto maravilhoso tem proporcionado melhorias consideráveis no processo 
de aprendizagem dos alunos da turma 1.203, através da leitura dos textos e das 
experiências propostas - e tem estimulado o interesse e aguçado a curiosidade 
das crianças para o saber cientifico. A cada dia de aula de Ciências, os alunos 
me surpreendem com suas perguntas, colocações e produções textuais.

Com esta experiência, as crianças aprenderam o que são hipóteses e, 
principalmente, a formulá-las. Um exemplo desse desempenho foi o passeio que 
fizemos aos jardins da Pontifícia Universidade Católica (PUC). Num dado momento,
começou a garoar e o aluno Nicolas disse para eu não me preocupar, pois não nos 
molharíamos. Perguntei por quê? E ele respondeu que era devido ao fato de as 
copas das árvores serem muito grandes e cheias. Em seguida, pensou um pouco e 
afirmou que aquela era a sua hipótese. Os guias da PUC ficaram maravilhados com 
a colocação do aluno. Ao final do passeio, perguntei à turma se a hipótese do 
Nicolas tinha sido confirmada ou refutada. De fato ela se confirmou, e não nos 
molhamos.

Esse projeto tem despertado a consciência ambiental nos alunos e estimulado a 
interação e o companheirismo entre eles, pois a maioria das atividades é 
realizada em grupos.

Tem sido fantástico observar as crianças que moram na comunidade de Acari, onde 
o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é baixíssimo, com brilho nos olhos e 
sonhos de se tornarem cientistas. São essas coisas que me fazem ter orgulho de 
fazer parte dessa rede e estar diretamente ligada a esse processo.
Profª Gwendolyn Sonia da S. Brathwaite
CIEP Dr. Adão Pereira Nunes
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O Rio de Janeiro de 1608 a atualidade

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Que trabalho interessante, recuperando a história do Rio.
Parabéns!!!
O Rio de Janeiro de 1608 a atualidade: As modificações sofridas na paisagem 
geográfica da Cidade do Rio de Janeiro do século XVII ao século XXI. São 
exemplos dessa modificação o Porto do Rio de Janeiro e a Praça XV.

Porto do Rio de Janeiro

Praça XV de Novembro

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
obesidade-infantil-um-alerta-aos-pais.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 8 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Obesidade infantil: um alerta aos pais! - Autor(Dr. Sylvio Renan)
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http://blogdopediatra.blog.uol.com.br/

Obesidade infantil: um alerta aos pais! - Autor(Dr. Sylvio Renan): 

Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) Leia mais...
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Obesidade infantil

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://drauziovarella.com.br/
Repassando!!
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Obesidade infantil: 
MECANISMO DA FOME

O mecanismo da fome é controlado por um sistema complexo de comunicação entre 
diversas proteínas liberadas pelo aparelho digestivo e envolve mais de 250 genes
herdados de nossos pais. Visando a manter o equilíbrio energético do organismo, 
cada um desses genes produz uma determinada proteína. Sua regulação é tão 
precisa que, se a pessoa ingerir 120 kcal a mais do que suas necessidades 
energéticas por dia (o que equivale a um copo de refrigerante), no final de dez 
anos terá engordado50 kg.

O estômago é um importante regulador do apetite. Quando está vazio, ocorre 
aliberação de grelina, um hormônio que age no cérebro e dispara a sensação de 
fome, que diminui gradativamente à medida que comemos. A passagem dos alimentos 
para os intestinos provoca a liberação de outro hormônio, representado pela 
sigla PYY, que também age no cérebro, ativando o centro de saciedade e 
provocando a perda de apetite. O balanço estabelecido entre esses dois 
hormônios, grelina e PYY, indica o momento apropriado para iniciar ou terminar 
uma refeição.

Dependendo do tipo de alimentos ingeridos, há uma composição diferente na 
liberação desses hormônios. Por exemplo, carboidratos simples, como a batata e 
os doces, são absorvidos antes de os intestinos liberarem o hormônio PYY 
inibidor da fome. Quebrados pela insulina produzida pelo pâncreas, esses 
carboidratos ingeridos em excesso transformam-se em células gordurosas.

No entanto, a gordura de alimentos, como a da carne vermelha, por exemplo, passa
rapidamente para os intestinos e libera PYY, induzindo mais depressa a sensação 
de saciedade. Essa constatação derruba antigos mitos que condenavam a ingestão 
de certos alimentos mais gordurosos como prejudiciais à saúde.
MUDANÇA DE CRITÉRIOS
Drauzio - Por que atualmente a criança gordinha deixou de ser considerada 
saudável?
Linneu Silveira - Porque estamos entendendo melhor as consequências negativas do
excesso de peso na infância, entre elas a incidência de diabetes tipo II e a 
puberdade precoce. Na maioria dos casos, quando o diabetes é diagnosticado numa 
pessoa gorda, já se instalaram sérios comprometimentos arteriais. Seu 
diagnóstico reflete a existência de um processo que inclui a queda do sistema de
defesa e do HDL, o colesterol limpador das artérias. Combater a obesidade é 
conduta indispensável para prevenir esses problemas.
OBESIDADE E DIABETES TIPO II
Drauzio - O diabetes tipo I costuma manifestar-se precocemente e de forma 
independente da obesidade. O tipo II, que em geral costumava ocorrer a partir da
quarta década de vida, está adquirindo aspectos de epidemia nas crianças?
Linneu Silveira - É verdade. Essa epidemia de obesidade tem mostrado que a 
incidência de diabetes tipo II está mais relacionada ao estilo de vida, hábitos 
alimentares e à falta de atividade física do que se pensava anteriormente. Isso 
é curioso, porque sempre se considerou que esse tipo da doença era marcado por 
forte componente genético. Quando se comparavam irmãos gêmeos, se um fosse 
portador da doença, a probabilidade de ela se manifestar no outro era altíssima,
o que não acontecia com o diabetes tipo I.
FATORES GENÉTICOS
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Drauzio - Há crianças que comem muito, às vezes mais do que um adulto e não 
engordam. Outras ganham peso com mais facilidade. Essa diferença pode ser 
atribuída a fatores genéticos? 
Linneu Silveira - Não se pode negar o papel da genética nesse caso. Estudo 
realizado nos Estados Unidos com 13 pares de gêmeos idênticos demonstrou que, 
ingerindo 2.000 kcal extras por dia, no final de alguns meses, todos ganharam 
peso, mas em proporções diferentes. O ganho era o mesmo se considerado o par de 
gêmeos idênticos, mas chegava a atingir dez quilos de diferença, se os pares 
fossem comparados entre si. Dez quilos correspondem a 70 mil calorias a mais de 
aproveitamento, e são prova de que cada organismo reage de maneira particular à 
ingestão de alimentos. Essa é a razão por que, atualmente, os fatores genéticos 
estão contando menos do que o estilo de vida e a ingestão maciça de calorias 
como causa do diabetes tipo II.
Drauzio - A obesidade infantil pode ser influenciada por fatores pré-natais?
Linneu Silveira - A epidemia de fome que houve na Holanda durante a Segunda 
Guerra Mundial demonstrou que mãe mal nutrida na gravidez gera criança com maior
possibilidade de tornar-se obesa mais tarde. Sabe-se também que a lactação 
materna, no primeiro ano de vida da criança, protege-a contra obesidade e que 
criança alimentada com mamadeira tende a ser mais gorda no futuro.
Drauzio - Que consequências traz para o feto a mãe engordar 20 ou 30 quilos 
durante a gravidez?
Linneu Silveira - As consequências podem ser dramáticas. O excesso de peso da 
mãe pode desencadear diabetes gestacional o que prejudica a maturidade do feto. 
Além disso, como podem ter filhos com peso superior a 4 quilos, essas mães estão
sujeitas a dificuldades perinatais e ao risco de desenvolver outras doenças no 
futuro. E não é só. Crianças assim geradas, teoricamente, correm risco maior de 
tornarem-se obesas mais tarde.
HÁBITOS DIETÉTICOS
Drauzio - Que tipo de repercussão têm os hábitos dietéticos que especialmente as
avós criam nas crianças oferecendo-lhes alimentos a toda hora para vê-las mais 
nutridas e gordinhas?
Linneu Silveira - As repercussões são péssimas, porque em geral a oferta se 
baseia em alimentos que não provocam saciedade. Mesmo quando mães e avós estão 
atentas, a própria criança costuma encarregar-se de suprir o abastecimento e 
pode montar verdadeiro supermercado debaixo do colchão ou nos armários do 
quarto. Conheço uma atriz que, na volta de uma viagem, descobriu um arsenal de 
doces e chocolates sob o colchão do filho a despeito da atenção que a avó 
dedicava à dieta do neto.
Drauzio - Nós, médicos, passamos anos aconselhando a população a não comer carne
vermelha nem gordura, mas o resultado foi que esses alimentos foram substituídos
por carboidratos. Hoje, essa conduta está sendo seriamente discutida, não é 
mesmo? 
Linneu Silveira - Nós passamos anos pedindo que as pessoas evitassem comer carne
vermelha e gordura e elas obedeceram. Simultaneamente, porém, constatamos que os
casos de obesidade tinham se tornado mais frequentes uma vez que a ingestão de 
calorias e o tamanho as porções aumentaram e a gordura foi substituída pelo 
açúcar dos refrigerantes, a batata frita das lanchonetes, alimentos inibidores 
da percepção interna do organismo que comanda o parar de comer porque se atingiu
a saciedade.
ALIMENTAÇÃO ERRADA
Drauzio - Do ponto de vista prático, o que significa dizer que uma criança come 
errado?

Página 579



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
Linneu Silveira - Significa que ela come alimentos, constituídos principalmente 
pelos hidratos de carbono, que são rapidamente consumidos pelo organismo. A 
batata, por exemplo, libera grande quantidade de insulina, substância que 
favorece a transformação do que se come em tecido adiposo. Três horas depois, 
porém, uma queda significativa desse hormônio no sangue desencadeia a sensação 
de fome e a pessoa é forçada a comer novamente.
Drauzio - Por isso, embora tenha comido três pratos de macarrão no domingo, 
depois da soneca, a pessoa assalta a geladeira novamente?
Linneu Silveira - Para salvaguardar os hábitos alimentares da comunidade 
italiana, é preciso salientar que o índice glicêmico do macarrão é baixo e mais 
fácil de ser absorvido do que o da batata, arroz branco, pão branco e 
refrigerantes. Na verdade, esses últimos são os grandes responsáveis pela 
recente epidemia de obesidade.
RAÍZES ECONÔMICAS E DE MARKETING
Drauzio - Como contornar a avalanche de comerciais na televisão que apregoam o 
sabor de alimentos de altíssimo conteúdo calórico ou sua disponibilidade nas 
cantinas das escolas?
Linneu Silveira - Por irônico que possa parecer, nos Estados Unidos, a indústria
alimentícia dedica 12 bilhões de dólares para veicular no horário nobre da 
televisão a propaganda de alimentos baratos e altamente calóricos, como os 
salgadinhos, as bolachas e os biscoitos, enquanto a saúde pública americana 
gasta apenas um milhão de dólares para divulgar a importância de incluir frutas 
e verduras na dieta, alimentos bem mais caros do que os ricos em carboidratos.
Drauzio - Há razões econômicas que favorecem o consumo exagerado de 
carboidratos?
Linneu Silveira - Não se trata de uma postura errada que se toma 
deliberadamente. Nas lanchonetes, a refeição custa menos do que num restaurante 
convencional, as crianças ganham brindes, o atendimento é rápido e bem 
organizado. Tudo isso somado contribui para o crescimento do consumo de 
alimentos mais calóricos.
ALIMENTAÇÃO CALÓRICA E SEDENTARISMO
Drauzio - O que reverte em número de calorias uma refeição típica de lanchonete 
da qual constam um hambúrguer duplo, milkshake, sorvete e batatas fritas?
Linneu Silveira - Uma refeição dessas equivale a 2200kcal que para serem 
queimadas exigem uma caminhada de40 km, isto é, quase uma maratona. Como se vê, 
não há exercício habitual que consiga contornar esse acúmulo calórico obtido 
numa única refeição rápida de lanchonete.
Drauzio - Na minha geração, o garoto passava boa parte do dia jogando bola. 
Hoje, as crianças passam o tempo em que não estão na escola diante da televisão 
ou dos videogames. Qual o impacto desse comportamento sedentário no aumento da 
obesidade?
Linneu Silveira - O impacto é grande. Mais de quatro horas diárias diante da 
televisão ou do computador brincando com videogames favorece o aumento dos casos
de obesidade na infância, mas eles decrescem, se o tempo dedicado a essas 
atividades for menor do que uma hora.
ORIENTAÇÃO AOS PAIS
Drauzio - Como devem portar-se os pais das crianças, já que é difícil impedir 
que elas tomem refrigerantes ou comam um saquinho de batatas fritas na escola?
Linneu Silveira - Para manter o peso, a criança conta com uma vantagem sobre os 
adultos. Se estes para emagrecer precisam criar um déficit calórico que os 
obriga a passar fome, para elas é suficiente aumentar a atividade física e 
reduzir a ingestão de gorduras e de alimentos com alto índice glicêmico.

Página 580



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

As crianças são versáteis, adaptam-se razoavelmente depressa a outro tipo de 
alimentação. No início, podem estranhar a substituição do arroz branco pelo 
arroz integral, mas acabam aceitando tranquilamente e concordam em aumentar 
atividade física sem grande resistência.

Às vezes, porém, o problema mora dentro das despensas das casas onde se 
encontram todas as tentações imagináveis. Então, os pais trancam a despensa e 
criam uma expectativa permanente em relação aos alimentos saborosos ali 
guardados. Outro fator importante é que as escolas, para baratear os custos, 
fazem convênios com lanchonetes que servem, na hora do recreio, alimentos de 
alto teor calórico. As crianças comem, voltam para classe e retomam uma 
atividade sedentária, uma vez que são raras as escolas com espaço suficiente 
para jogos de bola ou brincadeiras movimentadas.
NOVA PIRÂMIDE ALIMENTAR
Drauzio - Qual sua opinião a respeito da tradicional pirâmide de alimentos cuja 
base é constituída por frutas, verduras e carboidratos e o topo por gordura 
animal?
Linneu Silveira - Ela está sendo discutida no momento, já que certas gorduras 
podem trazer benefícios para o organismo quando incluídas na dieta. A gordura de
peixe, principalmente dos peixes de águas profundas e geladas como salmão, 
arenque sardinha, atum e frutos do mar, é ótima para saúde porque contém ômega 
3, uma substância que reduz o risco de infarto, derrame e morte súbita. Alguns 
estudos sugerem que a ingestão desses alimentos e de óleos vegetais, como o de 
canola, que também se transformam em ômega3, reduz em cerca de 81% os casos de 
morte súbita. A Grécia, país de menor mortalidade por acidentes circulatórios do
mundo e grande consumidora de azeite de oliva, é exemplo típico desse fato.

No que se refere especificamente à pirâmide alimentar, a Universidade de Harvard
já tratou de contestá-la. A nova visão é que sua base, ou seja, a ingestão maior
do dia deve ser de óleos vegetais, cereais integrais, frutas e verduras seguidas
de leguminosas como feijão, lentilha, grão-de-bico, nozes, etc. Os cereais 
integrais melhoram a função intestinal e liberam menos insulina e mais peptídeo 
PYY.
ALIMENTOS DESACONSELHADOS
Drauzio - Pode-se dizer que pão comum, arroz, batata e açúcar são os principais 
responsáveis por essa explosão de obesidade?
Linneu Silveira - A rapidez da absorção desses alimentos faz com que liberem 
pouco peptídeo PYY. Retardando os mecanismos da saciedade que ocorrem no 
hipotálamo, eles aumentam a produção de insulina, substância que facilita a 
transformação da comida em tecido adiposo e gera fome pouco tempo depois por 
hipoglicemia.
Drauzio - Como convencer uma criança a passar longe de um prato de batatas 
fritas?
Linneu Silveira - Não se deve abolir o prazer proporcionado por uma comida 
gostosa. Batata frita é um alimento que as crianças adoram e não deve ser 
proibida de jeito nenhum. Ela não pode é constar do cardápio do dia a dia. Deve 
ser reservada para situações especiais. Assim, o dia de comer batata frita vira 
uma festa, uma alegria.
OBESIDADE INFANTIL E POLÍTICA SOCIAL
Drauzio - Não deveria haver uma política social encarregada de controlar a 
oferta abusiva de alimentos de alto teor calórico nas cantinas ou nas portas das
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escolas?
Linneu Silveira - Deveria, sem dúvida. Por isso estamos chamando atenção para a 
discrepância entre os gastos da saúde pública de diversos países em defesa da 
boa alimentação e os da iniciativa privada com alimentos de alto teor calórico. 
Só se anunciam as vantagens da laranja na alimentação, se todos os produtores 
dessa fruta estiverem interessados em desovar o produto, ao passo que investir 
na propaganda de um novo achocolatado matinal reverte em benefícios imediatos 
para a indústria que criou o produto, por exemplo.

No entanto, nossa expectativa é que essa maré de informações a respeito dos 
benefícios de uma alimentação equilibrada obrigue as indústrias a produzirem 
produtos mais saudáveis.
DIETA EQUILIBRADA
Drauzio - Que dieta você sugere às mães que procuram você porque os filhos estão
engordado?
Linneu Silveira - A primeira recomendação é oferecer de três a quatro copos de 
leite por dia, de preferência leite desnatado, e pão integral. Das refeições 
principais, devem constar feijão, que é um ótimo alimento, arroz integral, 
carne, saladas, frutas e sucos, especialmente o suco de laranja por causa do 
maior índice de vitamina C.
Drauzio - Quem convive diariamente com a criança, às vezes, não percebe que ela 
está mais gorda. Quando os pais devem levar a criança ao médico por causa da 
obesidade?
Linneu Silveira - Se os pais têm dificuldade de avaliar se o peso do filho 
excedeu os níveis da normalidade porque, no contato diário, não notaram que 
estava mais gordinha, a escola poderia ajudar chamando a atenção da família.Na 
minha geração, as crianças faziam o exame biomédico e praticavam exercícios mais
sistemáticos nas aulas de educação física. Hoje, praticamente só se joga bola e 
os gordinhos são, em sua maioria, postos de lado.
USO DE MEDICAMENTOS
Drauzio - Há uma tendência forte na medicina para tratar a obesidade dos adultos
com medicamentos. Qual sua opinião em relação às crianças?
Linneu Silveira - As crianças não devem tomar remédios para emagrecer. Em 
primeiro lugar porque ainda não conhecemos todos seus efeitos colaterais. 
Depois, é bom saber que esses medicamentos têm de ser usados por períodos 
prolongados e resultam numa perda de quatro a sete quilos por ano, que é 
triplicada se a pessoa fizer dieta e praticar exercícios. Nas crianças, isso se 
consegue sem ajuda farmacológica. Agora, o índice de perda de peso nunca é o 
ideal. São poucas as pessoas que fazem dieta e conseguem manter o peso, pois 50%
costumam ser recuperados em um ano e 100%, em cinco anos.
Drauzio - Esses dados se aplicam em adultos e crianças?
Linneu Silveira - São dados que se aplicam aos adultos, mas são tão expressivos 
que justificam o incremento ocorrido nas indicações cirúrgicas para controle da 
obesidade. Estudo recente publicado na Itália revelou que estavam curados 100% 
dos pacientes portadores de diabetes tipo II, submetidos à cirurgia de redução 
do volume do estômago, acompanhados durante três anos. Se por um lado a cirurgia
parece ser um dos caminhos mais eficazes para conter a avalanche de complicações
advindas do diabetes nos adultos, por outro a questão da farmacologia para 
crianças ainda precisa ser melhor estudada, uma vez que a necessidade de sua 
aplicação é discutível, pois o simples processo de crescimento infantil requer a
queima de muitas calorias. A experiência mostra que para fazer uma criança 
perder peso, basta ter paciência e reduzir um pouco o teor calórico de sua 
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alimentação.
Drauzio - Você é totalmente contra a indicação de medicamentos para tratar a 
obesidade das crianças?
Linneu Silveira - Sou totalmente contra. A medicina deve basear-se em evidências
e não há provas convincentes de que esses medicamentos sejam eficazes nem para 
os adultos.
ÍNDICE DE MASSA CORPÓREA
Drauzio - Que critério você adota para considerar que uma criança está acima do 
peso?
Linneu Silveira - O olho funciona bem, mas há tabelas que estabelecem a relação 
peso/altura. É o chamado índice de massa corpórea (IMC). As autoridades da saúde
pública americana conseguiram elaborar tabelas que variam de acordo com a faixa 
etária da criança e que deveriam ser divulgadas no Brasil, pois quanto mais 
precoce for a intervenção nos casos de obesidade, mais duradouros serão os 
resultados. Se uma criança comer errado durante doze anos, alterar seus hábitos 
alimentares fica mais difícil. E, como se sabe, crianças obesas são 
desmoralizadas na escola, ridicularizadas pelos colegas e desenvolvem baixa 
autoestima. Rejeitadas pelo grupo, sentem-se diminuídas diante dos colegas e 
acabam extravasando esse sentimento de inferioridade e frustração comendo mais.
REJEIÇÃO AOS OBESOS
Drauzio - Uma pesquisa realizada na Inglaterra demonstrou o grau de rejeição que
sofrem as crianças obesas. Foram exibidas a alunos da pré-escola fotografias de 
crianças carequinhas por causa da quimioterapia, em cadeiras de rodas, um chinês
que tem uma fisionomia diferente da que estavam acostumados a ver e a de um 
menino gordinho, muito simpático. Quando lhes pediram para escolher uma criança 
que não gostariam de ter como amigo, o gordinho ganhou estourado. A explicação 
foi simples e direta: ele era muito gordo.
LinneuSilveira - Esse julgamento das crianças, repete-se em algumas 
universidades americanas Quando há disputa por vagas, na análise dos currículos,
vence o adolescente magro. O gordo é preterido.
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Oficina REA no Educaparty: 

Vídeos com a íntegra da oficina promovida pelo Instituto Educadigital (IED) no 
Educaparty 2012, com facilitação de Bianca Santana, Diretora de Educação do IED 
e Débora Sebriam, gestora de comunicação do Projeto REA-Brasil e também 
integrante da equipe do IED.
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Colocando a cabeça pra funcionar: 

Lembra do nosso último post? Como já avisamos na semana passada, hoje é o 
primeiro dia do evento "Celebrando o cérebro", do Museu da Vida, que traz até 
sábado, dia 31, um monte de atividades sobre esse órgão. Hoje é também o segundo
dia da Semana do Cérebro no Rio de Janeiro. Por isso, a gente preparou pra você 
uma lista com várias coisas legais sobre o cérebro:Animações da Universidade das
Crianças: Nos vídeos Como conseguimos lembrar de tantas coisas? e Por que a 
gente não nasce sabendo?, você descobre as respostas para essas dúvidas de um 
jeito superdivertido. Ah, e um detalhe: o site da UC está de mudança para o que 
linkamos no título deste tópico, mas você ainda encontra parte do material do 
projeto na página antiga.Site e livros sobre o mal de Alzheimer: O Alzheimer é 
uma doença degenerativa que altera as funções do cérebro, atinge milhares de 
pessoas no mundo todos os anos e ainda não tem cura.A Alzheimer's Association 
criou uma Viagem ao Cérebro, em que você aprende virtualmente sobre o 
funcionamento do cérebro e como a doença o afeta. Nos livrosBlusa listrada com 
calça florida(deBarbara Schnurbush) e A vovó que virou bebê (de Renata Paiva), 
duas meninas precisam aprender a conviver com o Alzheimer de suas 
avós.LivroViagem pelo cérebro para pais e filhos: Com texto de Luísa Albuquerque
e ilustrações de Isabel Abreu, a obra mostra, sem complicação e com muitos 
desenhos, como o cérebro funciona. A publicação é daCiência Viva- Agência 
Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, de Portugal.Livros infantis de
Roberto Lent: Além de neurocientista, Roberto Lent é tambémautor de diversos 
livros para crianças sobre o cérebro. Neste link, você sabe mais sobre alguns 
deles, como O esquecimento do neurônio lembrador e O neurônio apaixonado.
Gostou? Então não perca a programação do "Celebrando o cérebro"!
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http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/index.html
Olimpíada de Matématica de 2012 recebe inscrições até dia 30: Agência Brasil
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Olimpíada Internacional Matemática sem Fronteira/2012: 

Circular E/SUBE/CED nº 22 Rio de Janeiro, 07de março de 2012.
Assunto:Olimpíada Internacional Matemática sem Fronteira/2012
SenhoraCoordenador(a) de E/SUBE/CRE,Senhora Assessor(a)de Integração da 
E/SUBE/CRE,Senhora Gerente da E/SUBE/CRE/GED,Senhora Diretor(a) deUnidade 
Escolar,
A Rede POC - Programa deOlimpíadas do Conhecimento - convida asescolas da Rede 
Municipal para participação na Olimpíada Internacional Matemática sem Fronteiras
2012, voltadapara alunos das turmas de 4º ao 9º ano. 
2.As escolas interessadas deverão acessar o site www.redepoc.com, que 
disponibiliza o regulamento da olimpíada, bemcomo informa sobre as condições 
necessárias à participação.
3. Ressaltamos que as inscrição estarão abertasaté o próximo dia 27/03/2012.
4. Ressaltamos, ainda, a importância da ampladivulgação junto às Unidades 
Escolares.
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http://emvirgiliomonteiro.blogspot.com/
Mais uma escola divulgando e interessada em participar.
Olimpíadas de matemática 2012: [FOTO]
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OMS atualiza política de tratamento da tuberculose em pacientes com HIV: [FOTO]
A Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou na sexta-feira (02/03) uma política 
atualizada sobre prevenção conjunta, diagnóstico e tratamento de tuberculose e 
HIV/aids. Estima-se que 910 mil vidas foram salvas em seis anos por causa das 
orientações para que as pessoas que vivem com HIV/AIDS se protejam contra a 
tuberculose.A tuberculose é uma das principais causas de morte entre pessoas que
vivem com HIV/AIDS por causa do enfraquecimento do sistema imunológico, 
tornando-as muito mais suscetíveis à infecção.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
opas-lanca-guia-de-preparacao-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 9 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

OPAS lança Guia de preparação e resposta ante a eventual introdução do Vírus 
Chikungunya nas Américas.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cievsrio.wordpress.com/

OPAS lança Guia de preparação e resposta ante a eventual introdução do Vírus 
Chikungunya nas Américas.: 

A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) lançou, nesta semana, o Guia de 
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preparação e resposta ante a eventual introdução do Vírus Chikungunya na 
América. Elaborado em parceria com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças
(CDC) norte-americanos, o guia destaca a necessidade de desenvolver programas de
monitoramento e prevenção em países onde ainda não há registro de circulação da 
doença.
Em geral, a proposta do documento é atuar como elemento facilitador para 
detecção e controle da doença. De acordo com especialistas da OPAS, existe um 
potencial risco de introdução e disseminação do vírus nas Américas, tendo em 
vista a ampla distribuição de vetores competentes e a grande circulação de 
turistas potencialmente infectados, bem como a falta de exposição prévia ao 
patógeno por parte da população americana.
O Brasil é um país tropical de grande extensão territorial (8.514.125 km2), onde
mais de 1/3 deste território é recoberto por florestas tropicais ou outros 
ecossistemas naturais com condições propícias para a ocorrência de diversas 
arboviroses, mantidas em uma grande variedade de ciclos zoonóticos. O risco para
a emergencia de novas arboviroses, dentre as quais o Chikungunya, relaciona-se a
existência de cidades grandes, populosas e infestadas por mosquitos, os quais 
encontram condições adequadas para reprodução e dispersão.
O Chikungunya é uma doença febril aguda causada por um arbovírus (termo 
relacionado aos vírus transmitidos por vetores artrópodes, como por exemplos os 
mosquitos), o Vírus Chikungunya (CHIKV). Os vetores são mosquitos do gênero 
Aedes, onde os mais comuns são o Aedes aegypti, notório pela transmissão do 
Dengue, e o Aedes albopictus, relacionado aos últimos focos da doença 
identificados na Ásia, o qual se mostra extremamente resistente às condições 
adversas do ambiente, sendo capaz de reproduzir-se tanto no meio rural quanto 
urbano.[FOTO]
Embora seja uma doença oriunda da África, atualmente a doença tem circulação em 
diversos países da Ásia, como por exemplo, Birmânia, Tailândia, Camboja, Vietnã,
Índia, Sri Lanka e nas Filipinas. Nos últimos três anos, casos isolados da 
doença foram registrados no Caribe, Estados Unidos, Itália e França.
O período de incubação do vírus varia de 2-12 dias e, na maioria das vezes, a 
doença é auto-limitante. Todavia, a mortalidade pode atingir até 0,4% em menores
de 1 ano, podendo ser mais elevada em indivíduos com patologias associadas e 
outros grupos mais vulneráveis.
Clinicamente, os sintomas são febre alta (acima de 38,9C), de início súbito e 
duração de vários dias há duas semanas, acompanhada de dor de cabeça, calafrios,
dores musculares e articulares, náuseas e vômitos. Após a fase aguda, alguns 
indivíduos podem desenvolver sintomas articulares prolongados, tais como 
artrites, tenossinovites e incapacidades motoras, bem como demais síndromes 
articulares. Estudos recentes revelam que até 64% dos indivíduos infectados 
queixam-se de dor ou rigidez muscular um ano após a infecção, e em 12% os 
sintomas articulares persistem após 3 a 5 anos.

O termo Chikungunya, que significa aqueles que se sobram, tem origem no Swahili,
um dos idiomas oficiais da Tanzânia, onde foi documentada a primeira epidemia da
doença em 1953. Este termo faz referência a aparência encurvada dos pacientes em
decorrência das fortes dores musculares e articulares.
Em 2004, foi registrada uma grande epidemia na costa do Quênia, dando início a 
um longo período de disseminação da doença por várias ilhas do Oceano Índico, 
Índia, e diversos países do Sudeste Asiático. Surtos na região ocorreram de modo
frequente entre 2004 e 2008, comprovando a facilidade com que o vírus se 
espalha. Em 2006, um grande surto foi registrado em Andhra Pradesh, na Índia, 
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mesma época em que casos autóctones foram descritos em diversos países europeus.
No Brasil, casos da doença foram detectados pela primeira vez em Agosto de 2010,
sendo dois paulistanos adultos, os quais apresentaram os sintomas após uma 
viagem para a Indonésia, e uma paulistana que esteve na Índia pouco antes de 
adoecer. Em um artigo publicado em Fevereiro deste ano na Revista da Sociedade 
Brasileira de Medicina Tropical, Albuquerque e colaboradores* descrevem o 
primeiro caso de infecção por Vírus Chikungunya diagnosticado no Rio de Janeiro.
Tratava-se de um homem de 41 anos, natural do Rio de Janeiro, sem comorbidades 
prévias, e com história de viagem prévia à Ilha de Sumatra, na Indonésia.
A análise do perfil epidemiológico recente tem demonstrado que epidemias da 
doença têm cruzado fronteiras internacionais, mediante a ocorrência de casos 
notificados em áreas sem circulação prévia da doença, a partir de viajantes 
egressos de áreas afetadas. Tendo em vista o elevado risco de introdução do 
Chikungunya nas Américas e, sobretudo, no Brasil, devido ao intenso fluxo de 
viagens internacionais, a competência e distribuição vetorial e suscetibilidade 
da população, torna-se fundamental fortalecer a vigilância da doença no 
continente, dando suporte a uma resposta efetiva ante uma eventual emergência.
*ALBUQUERQUE, I. G. C.; MARANDINO, R.; MENDONÇA, A. P.; NOGUEIRA, R. M. R.; 
VASCONCELOS, P. F. C.; GUERRA, L. R.; BRANDÃO, B. C.; MENDONÇA, A. P. P.; 
AGUIAR, G. R.; BACCO, P. A. M. Chikungunya vírus infection: report of the first 
case diagnosed in Rio de Janeiro, Brazil. Revista da Sociedade Brasileira de 
Medicina Tropical. Vol 45, n 1, Uberaba, jan-fev 2012.
Até sexta-feira que vem,
Equipe CIEVSRIO.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
oportunidade-inscricoes-para-bolsas-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 17 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

OPORTUNIDADE - Inscrições para bolsas de estudo em oito países

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://redecomunicadores.mec.gov.br/index.php?option=com_contentview=frontpage

Inscrições para bolsas de estudo em oito países: 
Brasília, 16/03/2012 - O Programa Ciência sem Fronteiras abre inscrição na 
próxima semana para estudantes de graduação nas áreas de ciência e de tecnologia
interessados em estudar no exterior. São 5.800 bolsas no total distribuídas em 
universidades da Austrália, Bélgica, Canadá,Coreia do Sul, Espanha, Holanda e 
Portugal. A bolsa pode chegar até 12 meses de estudos, que serão depois 
aproveitados pela universidade brasileira de origem do estudante.

Além do domínio da língua e de estar matriculado em curso nas áreas consideradas
prioritárias pelo Programa Ciência sem Fronteiras, o candidato deve ter 
desempenho acadêmico satisfatório e ter cursado no mínimo 20% e no máximo 90% do
currículo previsto. As inscrições começam na quarta-feira, 21, e vão até 30 de 
abril.
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Os editais já podem ser consultados na página do Ciência sem Fronteiras na 
internet. "Com exceção de Portugal, é a primeira vez que o Brasil está 
encaminhando estudante para esses países", ressalta Geraldo Nunes, coordenador 
geral de bolsas no exterior da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes).

Há oportunidade de bolsas também para interessados em doutorado na Inglaterra. 
As inscrições vão até 26 de abril. As universidades de Nottingham e Birmingham 
oferecem 20 vagas para doutorado pleno e 10 para doutorado sanduíche. O edital 
já está no ar.

Os projetos de pesquisa do doutorado devem ser em áreas de ciências biomédicas e
da saúde; computação e tecnologias da informação; tecnologia aeroespacial; 
fármacos; produção agrícola sustentável; petróleo, gás e carvão mineral; 
energias renováveis; biotecnologia; nanotecnologia e novos materiais; 
biodiversidade e bioprospecção.

Os doutorados nessas instituições diferem da maioria na Inglaterra e têm duração
de 36 meses. "Esperamos que esses bolsistas voltem e permaneçam no país por, 
pelo menos, o mesmo período em que ficaram estudando no exterior com o nosso 
apoio e contribua com pesquisas em empresas e instituições brasileiras", o 
coordenador Geraldo Nunes.

Ciência sem Fronteiras - O programa é uma iniciativa do governo federal e prevê 
a concessão de 100 mil bolsas de estudo no exterior em quatro anos. O programa é
uma parceria entre os ministérios da Educação (MEC), da Ciência, Tecnologia e 
Inovação, por meio da Capes e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
Ouça entrevista com Geraldo Nunes, coordenador-geral de Bolsas no Exterior 
(Capes/MEC) [sonora: 7'26'']

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
oportunidade-unica-concurso-premia.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 23 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

OPORTUNIDADE ÚNICA - Concurso premia projetos inovadores em educação

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Concurso premia projetos inovadores em educação: 
abrmai920
Professores de todo o mundo poderão se inscrever para o  prêmio Fundação 
Telefônica de Inovação Educativa entre os dias 9 de  abril e 20 de maio. O 
objetivo é reconhecer educadores que trabalham de  forma inovadora com as 
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC)  junto a alunos com idades entre 3
e 17 anos. Os trabalhos podem ser  apresentados em espanhol, português ou 
inglês.
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O prêmio pretende identificar, reconhecer, valorizar e divulgar  as melhores 
iniciativas de uso das tecnologias nos processos de ensino.  Serão aceitos 
trabalhos desenvolvidos entre abril de 2011 e abril de  2012 em três categorias,
separadas por faixa etária: a primeira  englobará trabalhos direcionados a 
alunos com idades entre 3 e 8 anos; a  segunda, para alunos entre 9 e 14 anos; e
a terceira, para jovens entre  15 e 17 anos de idade.

Dentro das respectivas categorias, os professores terão quatro  opções de 
modalidade: suporte à aula com recursos digitais e  mulltimídia;  exercícios 
interativos para praticar na classe; produção de conteúdos e  trabalhos em 
grupo; projetos colaborativos interescolares. Cada docente  poderá inscrever até
três trabalhos. Professores poderão, também, formar  grupos para inscrição 
conjunta, porém um deles precisa ser o  responsável.

A avaliação dos projetos inscritos ocorrerá até setembro e será  feita por júri 
composto por especialistas e representantes da Fundação  Telefônica. A premiação
acontecerá em Lima, no Peru, em novembro,  durante o 7º Encontro Internacional 
de Educação. No total, serão  premiados 39 trabalhos, número que engloba os três
primeiros colocados  em todas as categorias e modalidades e inclui três prêmios 
especiais  conferidos pelo júri: o primeiro, ao melhor trabalho colaborativo 
entre  professores e alunos de diferentes países; o segundo, para o uso da  
tecnologia junto a alunos com necessidades especiais; e o terceiro, a  ser 
votado pelos participantes entre uma seleção dos jurados.

Os vencedores ganharão equipamentos tecnológicos. Será dado um  aparelho ao 
professor e outro à escola sala. Mais informações podem ser  obtidas no 
www.educarede.org.br/premiointernacional.

(Terra)

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
oracoes-por-lia-diniz.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 4 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Orações por Lia Diniz

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Nos sentimos incapazes de encontrar palavras de consolo para sua dor, mas 
desejamos expressar nosso profundo pesar pela morte do querido do Rafael.
Estamos orando por você para que Deus console o teu coração.
Que Deus cuide de você e de toda a sua família dando conforto e Paz .
Receba o nosso abraço,

Inclua a Lia e sua família em suas orações para esta família 
Conte conosco, conte com Deus, pois Ele tem cuidado de nós.
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<COMENTÁRIOS>
Deus está no controle de nossas vidas, Ele vai cuidar de nossa querida amiga!
<COMENTÁRIOS>
Temos certeza disso, Deus está sempre no controle.
Vai sustentar nossa amiga na travessia nesse vale de sombras, sem temores, pois 
está com ela.
<COMENTÁRIOS>
Meu pensamento está voltado agora para Lia e sua família pedindo a JESUS e sua 
MÂE ( Maria)  confortá-los  para que suportem esta grande perda. Que eles tenham
força para continuar com serenidade.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ortografia-oficial-do-portugues-muda.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 7 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Ortografia oficial do português muda definitivamente a partir de 2013

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://portal.aprendiz.uol.com.br/

Ortografia oficial do português muda definitivamente a partir de 2013: "Dono da 
língua é quem usa a língua" - professora Neusa Bastos

[VÍDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pais-devem-ficar-atentos-com-presenca.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 15 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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Pais devem ficar atentos com a presença da catapora

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/

Pais devem ficar atentos com a presença da catapora: 
[FOTO]

Foto: Corbis Images
Durante o período de altas temperaturas, algumas doenças costumam aparecer. 
Entre elas a varicela, conhecida como catapora. A doença é causada por um vírus 
e pode ser transmitida pelo ar por meio de espirro, tosse ou pelo contato direto
com uma pessoa. A catapora atinge principalmente as crianças. O principal 
sintoma é a coceira.

A médica responsável pelo Núcleo de Vigilância Epidemiológica do Hospital 
Federal do Andaraí, no Rio de Janeiro, ligado ao Ministério da Saúde, Maria 
Vicência, dá dicas de como evitar a transmissão da doença.Tem a questão de você 
enfatizar a higiene de mãos com água e sabão. A questão da etiqueta da tosse, na
hora de alguém tossir, é sempre colocar a boca no antebraço ou no lenço de 
papel.

A médica afirma que em alguns casos específicos a catapora pode trazer 
complicações. Na maior parte das pessoas, a doença se apresenta de forma 
benigna, mas em alguns casos específicos ela pode ter complicações, às vezes 
incluindo o óbito. É uma doença que ela complica mais em adultos e em pessoas 
imunocomprometidas. Ela pode dar complicações respiratórias como pneumonia e 
encefalites.

Para Maria Vicência, a melhor prevenção da catapora é a vacina. Ela alerta ainda
que as crianças infectadas devem permanecer em casa, sem frequentar a creche ou 
escola.
Ouça a matéria da Web Rádio SaúdeFonte:Alexandre Penido / Web Rádio Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pais-poderao-faltar-ao-trabalho-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 6 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Pais poderão faltar ao trabalho para participar de reunião em escola de filho

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Pais poderão faltar ao trabalho para participar de reunião em escola de filho: O
trabalhador que precisar faltar ao trabalho para participar de reunião  na 
escola de seus filhos, uma vez por semestre, poderá ter a ausência  abonada, sem
prejuízo do salário. A medida consta de projeto (PLS 620/  2011) de autoria da 
senadora Lídice da Mata (PSB-BA), aprovado nesta  terça-feira (6) na Comissão de
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Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH).

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pais-professores-bulliyng.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 28 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PAIS & PROFESSORES - Bulliyng

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://bancodeatividades.blogspot.com/

PAIS  PROFESSORES - Bulliyng: Bullying é uma situação que se caracteriza por 
agressões intencionais, verbais ou físicas, feitas de maneira repetitiva, por um
ou mais alunos contra um ou mais colegas. O termo bullying tem origem na palavra
inglesa bully que significa valentão, brigão. Mesmo sem uma denominação em 
português, é entendido como ameaça, tirania, opressão, intimidação, humilhação e
maltrato.

É uma das formas de

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
palestras-da-appai.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 21 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Palestras da APPAI

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://adaoblogado.blogspot.com/

Palestras da APPAI: 
O Espaço do Brincar como Espaço de Aprendizagem
Data:22/03/2012 /Horário:8h30 às 12h30 -quinta-feira
Objetivo:analisar o brincar como sendo uma tarefa conjugada entre família e 
escola e como espaço de construção do conhecimento.
Palestrante:Marcia Regina F. Ribeiro - Psicóloga, com especialização em 
Psicopedagogia, pela Universidade de Havana - Cuba - Uniaal, em Psicopedagogia 
na Educação, pela UFRJ e em Psicologia Clínica, pela PUC-RJ.
Programação:a importância do brincar e a construção do conhecimento; o espaço em
que a família e a escola possibilitam a construção do conhecimento, dos limites 
e das correlações simbólicas com filhos e alunos; apresentar jogos práticos com 
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foco lógico, simbólico e na linguagem que permitam o educador vivenciar 
atividades do brincar que ajudem na aprendizagem; autores Alícia Fernandez, 
Winnicott, Freud e Ricardo Rudolfo.

Paulo Freire: o Cidadão do Mundo e sua Educação Transformadora
Data:23/03/2012 /Horário:8h30 às 12h30 - sexta-feira
Objetivo:promover a reflexão sobre uma proposta de educação como prática da 
liberdade e como movimento em busca da autonomia dos educandos.
Palestrante:Andrea da Paixão Fernandes - mestre em Educação (UFF).
Programação:quem foi Paulo Reglus Neves Freire?; concepções de educação na visão
freireana; experiências da década de 1960; contribuições de Paulo Freire para a 
atualidade; onde aprofundar as referências freireanas.

Comportamento Bullying e Transtornos de Conduta
Data:24/03/2012 /Horário:8h30 às 13h30 - sábado
Objetivo:proporcionar acesso ao conhecimento das formas de identificação dos 
principais problemas relacionados ao Bullying e aos transtornos de conduta, suas
características, efeitos e consequências; orientar os pais e professores em como
buscar tratamento e como podem agir na condição de mediadores na relação com 
alunos que necessitam aprender a controlar o comportamento e os impulsos.
Palestrante:Gustavo Teixeira - Médico Psiquiatra.
Programação:o desenvolvimento infantil; família e educação; fatores genéticos e 
ambientais.

Moralidade e Atualidade ? Repercussões na Educação: Moscas sobre a Moral
Data:28/03/2012 /Horário:8h30 às 12h30 - quarta-feira
Objetivo:propiciar a reflexão e o debate sobre a devolução à escola e, aos 
professores-educadores, o lugar de grande importância que ocupam na sociedade.
Palestrante:Samanta Obadia - graduada em Filosofia, pela PUC/RJ, com 
especialização em Filosofia para Crianças.
Programação:como trabalhar o conteúdo das disciplinas nas escolas diante da 
fratura ética presente em nossa sociedade?; como exercer a profissão de educador
para um alunado que despreza o conhecimento, pois não consegue vislumbrar 
utilidade nem sentido nesta aquisição?; como estabelecer disciplina numa 
instituição que se divide conceitualmente entre educação e entretenimento?.

A Voz do Professor: a Prevenção e Preservação da Saúde Vocal do Docente
Data:29/03/2012 /Horário:13 às 17h - quinta-feira
Objetivo:proporcionar ao professor conhecimentos gerais sobre os fatores de 
risco para a voz; informar sobre as medidas salutares para a manutenção da saúde
vocal; vivenciar técnicas para aquecimento e desaquecimento vocal, bem como para
o aprimoramento da expressão oral.
Palestrante:Angela Garcia - doutora em Fonoaudiologia pela Universidad del Museo
Social Argentino.
Programação:os profissionais da voz; a voz; o aparelho fonador; ruídos no 
processo de ensino; abusos e maus hábitos vocais; queixas; pregas e nódulos 
vocais; cuidados com a voz; aquecimento e desaquecimento vocal.

Transtorno Não Verbal de Aprendizagem
Data:31/03/2012 /Horário:8h30 às 12h30 - sábado
Objetivo:proporcionar aos profissionais de Educação o conhecimento desse 
transtorno de aprendizagem que acarreta não só dificuldades acadêmicas, como 
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também socioemocionais/adaptativas.
Palestrante:Kátia Badin - fonoaudióloga.
Programação:funcionamento x citoarquitetura neural; diferenciação entre 
transtorno de aprendizagem verbal e não verbal; modelo neuropsicológico 
explicativo.

Dificuldades de Aprendizagem
Data:11/04/2012 /Horário:8h30 às 12h30 - quarta-feira
Objetivo:possibilitar aos profissionais de Educação um contato com as variáveis 
que interferem no processo ensino-aprendizagem, levando-os a uma reflexão sobre 
as suas contribuições práticas, enquanto educadores, na identificação e 
diminuição das dificuldades de aprendizagem.
Palestrante:Patrícia Lorena - Mestre e doutoranda em Educação Especial, pela 
Uerj.
Programação:o que é aprendizagem ? entendendo os conceitos de aprendizagem e 
dificuldades de aprendizagem; conhecimento x saber; transtornos de aprendizagem.

Neurociências e Práticas Educacionais-Neuroeducação: uma Incógnita?
Data:12/04/2012 /Horário:8h30 às 12h30 - quinta-feira
Objetivo:Apresentar aos profissionais de Educação as possibilidades na correção 
das dificuldades escolares de aprendizagem utilizando a metodologia da 
Neuroeducação.
Palestrante:Rita Thompson - Mestre em Educação.
Programação:determinantes do desenvolvimento infantil: ambiente x genética; 
desenvolvimento psicomotor; desenvolvimento da linguagem.

TDAH ? Déficit de Atenção/Hiperatividade na Escola
Data:14/04/2012 /Horário:8h30 às 12h30 - sábado
Objetivo:propiciar aos profissionais de Educação lidar com o TDAH, na sala de 
aula e em todos os ambientes escolares.
Palestrante:Gustavo Teixeira - Médico Psiquiatra.
Programação:a escola: formação acadêmica, socialização e inclusão; professor: um
profissional de saúde mental infantil?; o que é transtorno de déficit de 
atenção/hiperatividade.

Saúde na Escola: Vulnerabilidades na Adolescência x Gravidez Precoce
Data:18/04/2012 /Horário:8h30 às 12h30 - quarta-feira
Objetivo:proporcionar, através da exposição do tema, a reflexão sobre a 
importância da prevenção e promoção em saúde nas escolas.
Palestrante:Dinah Oliveira Santos - Doutora em Saúde Coletiva - Instituto de 
Medicina Social, Uerj.
Programação:refletir sobre a importância da informação e do trabalho educativo; 
apresentar a questão da autoestima, das relações de gênero e da visão fantasiada
da realidade.

Potencialização Cognitiva: Instrumento de Aprendizagem Significativa!
Data:27/04/2012 /Horário:8h30 às 12h30 - sexta-feira
Objetivo:apresentar uma metodologia que facilite aos profissionais de Educação 
promover a potencialização da aprendizagem significativa.
Palestrante:Gleice Albuquerque - Especialista em Potencialização Cognitiva pelo 
Icelp (International Center for the Enhancement of Learning Potential) de 
Israel. Níveis 1 e 2.
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Programação:o potencial de aprendizagem; o que é mediação cognitiva; fatores 
indispensáveis para a aprendizagem.

Educação a Distância: Possibilidades e Caminhos
Data:28/04/2012 /Horário:8h30 às 12h30 - sábado
Objetivo:apresentar aos professores uma abordagem sobre a Educação a Distância 
(EAD) na sua forma mais ampla. .
Palestrante:Fernando Mattos - Analista de Sistemas com especialização pela PUC.
Programação:panorama da EAD no Brasil; funcionamento do sistema Universidade 
Aberta do Brasil (UAB); tipos de EAD.

Atenção:
Fica preservado à Appai, a qualquer momento, o cancelamento ou adiamento dos 
eventos pelo não preenchimento do número mínimo exigido de vagas ou por alguma 
outra eventualidade que impeça a realização do evento. Nesses casos, os 
inscritos serão comunicados por e-mail e/ou telefone no prazo de até um dia 
antes da realização do eventoPalestras:informamos que é conferido certificado ao
final de cada palestra aos que assistirem, no mínimo, 75% (setenta e cinco por 
cento) da carga horária total oferecida em cada evento.
A inscrição nas palestras é individualLocal:

Auditório Francisco de Pinho Costa

Rua Senador Dantas, 117, Sobreloja 218

Centro - Rio de Janeiro.Informações:

Através da páginaFale Conosco

Apoio ao Associado: (21) 3983- 3200

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
parabens-meu-rio-maravilhoso.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 1 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Parabéns meu Rio Maravilhoso!!!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
parceria-entre-tribunal-de-justica-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 7 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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Parceria entre Tribunal de Justiça e Bairro Educador

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://bairroeducador.blogspot.com/
Parceria entre Tribunal de Justiça e Bairro Educador: 
A parceria entre o Bairro Educador e a AMAERJ ( Associação dos Magistrados do 
Estado do Rio de Janeiro) acontece desde junho de 2011 e está se estendendo até 
2012. O Projeto Juristur, vinculado a AMAERJatende a duas unidades escolares do 
Bairro Educador: Escola Municipal Escultor Leão Velloso e Escola Municipal 
Andrea Fontes Peixoto. O objetivo desta parceria é ampliar o número de visitas 
guiadas, possibilitando assim que outros estudantes possam ter acesso a espaços 
reservados a aprendizagem e conhecimento.

[FOTO]
Alunos da rede municipal com o coordenador do Juristur, juiz Joel Pereira dos 
Santos

[FOTO]
Juíza Elizabeth Louro com estudantes logo após o Júri Simulado
Veja o resultado da parceria entre o Bairro Educador e o Projeto Juristur da 
AMAERJ:

http://www.amaerj.org.br/noticias/integracao-entre-judiciario-e-populacao
http://www.amaerj.org.br/noticias/estudantes-da-pavuna-participam-do-juristur

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
passo-passo-de-orelhas-de-coelho.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 20 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Passo-a-passo de orelhas de coelho

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://comofaz.net/

Passo-a-passo de orelhas de coelho: 
Como Faz - Tutoriais passo-a-passo de costura, cozinha e decoração.

Ano passado, a Elaine Cunha, do blogCaminhando e Contando, comentou comigo 
noTwitterque queria fazer chapéus com orelhas de coelho. Era para as crianças do
hospital onde ela é contadora de histórias. Como elas não podem se entupir de 
doces por causa do tratamento, precisavam de outra maneira de comemorar a 
páscoa.

Achei a idéia interessante, fiz um tutorial para aElainee para todo mundo que 
quer fazer uma brincadeira de páscoa, na escola ou em casa.É bem fácil e até as 

Página 597



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
crianças podem fazer!

O passo-a-passo está aqui:orelhas de coelhinhos para crianças.

Agora dá uma olhada nas fotos daElaine Cunha, se preparando para contar 
histórias no hospital!

Noblog delatem um post sobre as brincadeiras de páscoa lá, ano passado.

Post originalmente publicado em: Passo-a-passo de orelhas de coelho
Leia mais: Como Faz - Tutoriais passo-a-passo de costura, cozinha e decoração.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
periodo-de-acolhimento-momento-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 5 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Período de Acolhimento, momento de receber nossos alunos com todo carinho.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://escolaanamariacristina.blogspot.com/
Período de Acolhimento, momento de receber nossos alunos com todo carinho.: A 
equipe da escola Ana Maria se preparou para receber os alunos com todo o 
carinho, organizando os ambientes de forma agradável e acolhedora para que se 
sentissem confortáveis e felizes, neste momento de adaptação. Passamos por esse 
período de forma bem tranquila.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pesquisa-cecip-upps-e-primeira-infancia.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 24 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Pesquisa CECIP: UPPs e primeira infância

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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http://primeirainfancia.org.br/

Pesquisa CECIP: UPPs e primeira infância: Duas favelas do Rio, uma favela de 
Salvador. O que os moradores pensam sobre a presença (ou ausência) da Polícia em
suas comunidades? Conheça a pesquisa que mapeia o impacto das UPPs e analisa 
políticas de segurança pública e urbanismo Continuar lendo 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pesquisa-mostra-opiniao-da-populacao.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 7 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Pesquisa mostra opinião da população sobre importância e qualidade dos serviços 
de creche

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://portal.aprendiz.uol.com.br/

Pesquisa mostra opinião da população sobre importância e qualidade dos serviços 
de creche: Uma pesquisa realizada pelo Instituto Patrícia Galvão em parceria com
a empresa de pesquisas Ipsos sobre Creches avaliou como a população brasileira 
percebe a importância e a qualidade deste serviço. Uma das principais conclusões
foi a de que o cuidado com as crianças deve ser de responsabilidade da família e
do Estado.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pesquisa-mostra-quais-sao-as-nove.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 8 de março de 2012
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

Pesquisa mostra quais são as nove profissões do futuro

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://oglobo.globo.com/

Pesquisa mostra quais são as nove profissões do futuro: 

RIO - Uma pesquisa da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) feita 
em 402 indústrias de todo o Brasil revela quais são as profissões do futuro. São
nove áreas que terão grande oferta de vagas até 2020. Todas têm relação com 
engenharia, automação e conhecimentos de informática.

Sã elas: supervisor de transformação em indústria de transformação de plástico, 
engenheiro de petróleo, técnico em sistema de informação, trabalhador de 
superfície de metais, engenheiro de mobilidade, técnico em mecatrônica, 
biotecnologista, engenheiro ambiental e sanitário e desenhista técnico em 
eletricidade, eletrônica e eletromecânica.

- A perspectiva é mais positiva na área de produção, mas a área de gestão também
está bastante intensa - diz Hilda Alves, gerente de pesquisa da Firjan.

A projeção de crescimento traçada pelas empresas é um cenário que deve se 
estender até 2020, segundo a pesquisa. Porém, o panorama positivo tem um preço. 
Para cuidar de tanta automação e tecnologia, o setor industrial nunca esteve 
quanto exigente em relação à preparação e qualificação dos profissionais.

- Teremos uma trajetória de crescimento construída em cima dessas novas 
oportunidades, dessa grande mão de obra que o mercado vai continuar colocando - 
afirma Daniel Moczydlower, presidente de empresa.

A expectativa é tão boa que até quem ainda dá os primeiros passos no curso 
técnico já pensa nas oportunidades futuras.

- Quero fazer engenharia de automação industrial, me formar em engenheiro e 
procurar alguma especialização - diz Heitor Matos, aluno de curso técnico.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pic-2012-reuniao-com-responsaveis.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 26 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PIC 2012 - REUNIÃO COM RESPONSÁVEIS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://zilkacreche.blogspot.com/
PIC 2012 - REUNIÃO COM RESPONSÁVEIS: 
No dia 24/03/12 demos início ao PIC 2012 na Creche Municipal Zilka Salaberry. 
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Convidamos os responsáveis para conhecer o PROGRAMA INFÂNCIA COMPLETA que será 
iniciado com as crianças dia 14/04/12.Explicamos o que é o PIC, como funciona e 
que está atrelado ao Programa Bolsa Família e Cartão Carioca, a princípio. 
Aproveitamos a oportunidade e apresentamos todos os espaços da creche levando os
pais a andar por toda a creche. Eles ficaram maravilhados com o que viram. Foi 
um momento de descontração, apresentação e conversa. Ouvimos suas dúvidas e 
esclarecemos questões como as do Bolsa Família e Cartão Carioca. Apresentamos 
DVD da Secretaria de Educação que explicita todo o programa. No final um 
cafezinho pra descontrair.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
 E assim fortalecemos laços e envolvemos a família.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pic-programa-infancia-completa.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 26 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PIC - PRIMEIRA INFÂNCIA COMPLETA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
As atividades do PIC serão iniciadas no dia 14 de abril de 2012. 

Contamos com vcs para que as articulações de território possam ser 
efetivas!!!...

Aproveitamos para lembrar que a participação dos familiares no PIC é 
condicionalidade do Cartão Familia Carioca...

Seguem em anexo cronogramas A, B e C e listagem das creches.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pisa-ira-avaliar-25-mil-estudantes.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 12 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Pisa irá avaliar 25 mil estudantes brasileiros em maio

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/index.html
Pisa irá avaliar 25 mil estudantes brasileiros em maio: 

iG São Paulo

Avaliação internacional é a principal ferramenta de comparação do aprendizado de
jovens para mais de 60 países

Neste ano, 25,7 mil estudantes brasileiros com idades entre 15 a 16 anos de 
idade irão participar do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa), 
prova trienal aplicada pela Organização de Cooperação dos Países Desenvolvidos 
(OCDE) aos seus membros e nações consideradas parceiras comerciais que se 
dispõem a participar.
Pisa 2009: Estudantes brasileiros ficam em 54º em ranking de 65 países

A avaliação compreende provas escritas de leitura, matemática e ciências, e uma 
parcela dos estudantes responde também a testes eletrônicos de leitura e 
resolução de problemas matemáticos. As provas vão acontecer entre os dias 2 a 31
de maio, em 902 escolas públicas e particulares, rurais e urbanas, das 27 
unidades da Federação. Pela regra do Pisa, participam neste ano alunos nascidos 
em 1996 que estejam cursando do sétimo ao nono ano do ensino fundamental ou de 
qualquer série do ensino médio.

Em 2009, o Pisa foi aplicado em 65 países e o Brasil ficou em 54º lugar. Apesar 
de estar entre os "lanterninhas", o Brasil está entre os países que mais 
aumentaram a média das notas nas três áreas na última década, segundo a OCDE. De
2000, quando foi avaliado pela primeira vez, até 2009, o desempenho do País 
cresceu 33 pontos.
Custo

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), que coordena o 
Pisa no país, estima que a execução do programa custará R$ 2,8 milhões. Os 
recursos serão aplicados em seleção e treinamento de recursos humanos, 
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infraestrutura de treinamento, digitalização das provas e questionários e 
armazenamento do material. O exame terá 27 coordenadores estaduais, 902 
aplicadores (um por escola) e 902 coordenadores indicados pelas unidades 
participantes, entre outros profissionais da educação.

A cada edição do Pisa a ênfase recai sobre uma das áreas do conhecimento 
avaliadas. Em 2012, será matemática. Na última avaliação, o Brasil teve o pior 
desempenho justamente nesta disciplina, e ocupou a 57º posição . Em ciências, o 
País ficou em 53º e em Leitura, em 48º lugar.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
planejamento-familiar.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 16 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PLANEJAMENTO FAMILIAR

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cms-morrouniao.blogspot.com/

PLANEJAMENTO FAMILIAR: No CMS Morro União nossos profissionais se envolvem com o
Planejamento Familiar.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
plataforma-digital-abre-caminho-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 7 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Plataforma digital abre caminho para novos autores

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://portal.aprendiz.uol.com.br/

Plataforma digital abre caminho para novos autores: Hora de sair da gaveta: pela
plataforma digital CLUBE DOS AUTORES, quem tem uma obra literária inédita pode 
publicar e colocar à venda pelo site.  E o melhor: gratuitamente.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
poesia-no-anton-makarenko.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 14 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Poesia no Anton Makarenko

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://ciepantonmakarenko.blogspot.com/

Parabéns Brenda!!! 
Poesia no Anton Makarenko: Dentro do Programa Mais Educação, na Oficina de 
Letramento conduzidapela Professora Mirian, nossa aluna da Turma 1304, Brenda 
Barreto da Silva, escreveu um belo poema, "Amizade", que reproduzimos neste 
espaço.

Amizade

Nossa amizade é como pedra preciosa,
Que deve ser tratada com carinho.
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Que nossa amizade seja igual ao infinito,
Nunca se acabe, nem se destrua.
Ter amigos é uma virtude.
Pena daqueles que não tem amigos.
Que sorte a minha, amigo,
Que na solidão da vida encontrei você.

[FOTO]
Brenda Barreto da Silva, autora do poema e sua mãe Viviane Barreto.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
politicas-de-inclusao-levam-pessoas-com.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 29 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Políticas de inclusão levam pessoas com deficiência às escolas e universidades

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Políticas de inclusão levam pessoas com deficiência às escolas e universidades: 
Brasília, 28/03/2012 - Até 2014, o Ministério da Educação deve completar a 
instalação em todos os municípios brasileiros de salas com recursos 
multifuncionais, espaços com material pedagógico e de acessibilidade para 
atendimento a estudantes pessoas com diversos tipos de deficiência. A previsão é
de que no final de 2012, 42 mil escolas terão pelo menos uma sala com recursos 
multifuncionais.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
24% da população nacional são de pessoas com deficiência. Mais de 24 mil salas 
com recursos multifuncionais já foram implantadas em escolas públicas federais, 
estaduais e municipais. Dominó e memória tátil, lupa eletrônica, calculadora 
sonora e programas computacionais adaptados estão entre os mais de 30 itens que 
compõem as salas.

Outra ação do MEC é a distribuição de ônibus escolares acessíveis para que 
crianças não deixem de ir à escola por problemas de acessibilidade. "Vamos 
começar a buscá-las em casa, com a distribuição de 2,6 mil ônibus", afirmou o 
ministro da Educação, Aloizio Mercadante, em evento semana passada em 
comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de Down, no Congresso Nacional.

Outra ação será a reserva de 150 mil vagas para qualificação profissional de 
pessoas com deficiência, por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e ao Emprego (Pronatec). Desde 1998, o número de matrículas de 
estudantes especiais em escolas regulares passou de 43,9 mil para 558 mil em 
2011.

De acordo com os dados do Censo da Educação Superior do MEC, de 2009, há 465 
estudantes com algum tipo de deficiência intelectual matriculadas em 
instituições de ensino superior, públicas e privadas. Desse total, 62 estão em 
instituições federais.
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"As pessoas com deficiência tem direito à educação e os sistemas de educação têm
de oferecer condições para que elas venham para a escola e tenham acesso aos 
recursos de tecnologia assistida, garantindo igualdade de aprendizagem", disse 
Martinha Clarete Dutra, diretora de políticas de educação especial da Secretaria
de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi) do MEC.

Ouça discurso do ministro Aloizio Mercadante e entrevista com a diretora 
Martinha Clarete Dutra sobre a inclusão de alunos com deficiência na rede 
pública de ensino.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
polo-de-educacao-pelo-trabalho-antenor.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 21 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

POLO DE EDUCAÇÃO PELO TRABALHO ANTENOR NASCENTES ANO DE 2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://petanrj.blogspot.com/

POLO DE EDUCAÇÃO PELO TRABALHO ANTENOR NASCENTES ANO DE 2012: CAROS ALUNOS E 
PROFESSORES; SEJAM BEM VINDOS NO ANO LETIVO DE 2012.

EVENTO REALIZADO NO POLO DE EDUCAÇÃO PELO TRABALHO ANTENOR NASCENTES NO DIA 
21/03/2012.RIO + 20TEMA SUSTENTABILIDADE.

ESCOLAS PARTICIPANTES DO EVENTO- AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA 6ª CRE E O PRÓPRIO 
POLO ANTENOR NASCENTES.

VEJAM AS FOTOS DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO POLO PELAS OFICINAS DE FOTOGRAFIA , 
PROPAGANDA E MARKETING COM JOGOS EDUCATIVOS, ARTE COM ESTILO(CUSTOMIZAÇÃO), ARTE
EM MADEIRA,JORNAL ESCOLAR, TAPEÇARIA,JORNAL ESCOLAR ,GRAFISMO E BRINCANDO COM 
MATEMÁTICA.
TEMA ABORDADO SUSTENTABILIDADE.
VEJAM AS FOTOS:
NA OFICINA DE FOTOGRAFIA, TRABALHOU-SE A CRIAÇÃO DA IMAGEM DA SUSTENTABILIDADE 
NA CARROCERIA DE UM CARRO .

TEMA : O CARRO DA SUSTENTABILIDADE
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

NA OFICINA DE JOGOS EDUCATIVOS FOI APRESENTADO JOGOS FEITOS COM MATERIAIS 
REAPROVEITADOS QUE IRIAM PARA O LIXO.
OBJETIVOS DOS JOGOS:
COORDENAÇÃO MOTORA, LATERALIDADE ETC.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
NA OFICINA DE ARTE COM ESTILO REUTILIZA-SE TAMBÉM MATERIAIS REAPROVEITADOS QUE 
IRIAM PARA O LIXO, TRANSFORMANDO O LIXO EM LUXO.
VEJAM AS FOTOS:[FOTO]

NA OFICINA DE GRAFISMO FOI REALIZADO JUNTO COM OS ALUNOS ,UM PAINEL SOBRE O TEMA
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DA SUSTENTABILIDADE PARA O EVENTO.
VEJAM AS FOTOS:

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

NA OFICINA BRINCANDO COM MATEMÁTICA FEZ-SE FIGURAS GEOMÉTRICAS COM MATERIAL 
DESCARTÁVEL (CANUDINHOS ).
VEJA AS FOTOS:
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
polos-de-atendimento-para-dengue.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 16 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PÓLOS DE ATENDIMENTO PARA DENGUE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/

PÓLOS DE ATENDIMENTO PARA DENGUE: 
A Prefeitura do Rio possui mais de 20 pólos de atendimento para 
denguedistribuídos por todas as dez áreas de planejamento da cidade.Os locais 
são exclusivos para casos suspeitos da doença e estão à disposição para 
atendimento da população juntamente as unidades de saúde da cidade já 
existentes. Os pólos funcionam diariamente, durante 12 horas - das 8h às 20h - 
ou 24 horas (consulte a lista a seguir), realizando consultas, avaliações, 
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exames, medicação, acompanhamento e hidratação dos pacientes, quando necessário.
A estratégia de funcionamento dos pólos da dengue faz parte do plano traçado 
pela Prefeitura para enfrentamento da doença, que foi apresentado no dia 31 de 
agosto de 2011. O plano contempla ainda reforço e treinamento dos profissionais,
ampliação do número de agentes de saúde e aquisição de equipamentos, entre 
outras ações.
Relação dos polos de dengue:
(atualizada em 16 mar 2012)
Atendimento12horas
Centro Municipal de Saúde Oswaldo CruzAv. Henrique Valadares, 151 - Centro
Centro Municipal de Saúde Ernesto Zeferino Tibau Jr.Av. do Exército, 1 - São 
Cristóvão
Centro Municipal de Saúde João Barros BarretoRua Tenreiro Aranha, s/nº - 
Copacabana
Clínica da Família Maria do Socorro Silva e SouzaEstrada da Gávea, s/nº - 
Rocinha
Centro Municipal de Saúde Maria Augusta EstrellaRua Visconde de Santa Isabel, 56
- Vila Isabel
Policlínica Piquet Carneiro
Av. Marechal Rondon, 381 - São Francisco Xavier

Policlínica Hélio PellegrinoRua do Matoso, 96 - Praça da Bandeira
Clínica da Família Dr. Felippe CardosoAvenida Nossa Senhora da Penha, 42 - Penha
Clínica da Família Assis ValenteEstrada das Canárias com Av. Crispin, Praça s/nº
- Galeão
Policlínica Rodolpho RoccoEstrada Adhemar Bebiano, 339 - Del Castilho
Centro da FamíliaCabo Edney Canazaro de OliveiraAvenida Marechal Rondon s/nº com
Rua Antunes Garcia (dentro da Vila Olímpica) - Sampaio
Quartel dos Bombeiros
Rua Aristides Cairé, 56 - Méier

Clínica de Família Marcos ValadãoAvenida Pastor Martin Luther King - Acari
Policlínica Carmela DutraAvenida dos Italianos, 480 - Rocha Miranda
Centro Municipal de Saúde Harvey Ribeiro de Souza FilhoRua Guiomar Novaes, 133 -
Recreio dos Bandeirantes
Policlínica Newton BethlemRua Barão, 259 - Praça Seca
Centro Municipal de Saúde Waldyr Franco
Praça Cecília Pedro, 6 - Bangu

Policlínica Manoel Guilherme da Silveira FilhoAvenida Ribeiro Dantas, 571 - 
Bangu
Posto de Saúde Professor Masão GotoAvenida Carlos Pontes, s/nº - Jardim Sulacap
Centro Municipal de Saúde Belizário PennaRua Franklin, 29 - Campo Grande
Policlínica Carlos Alberto Nascimento
Praça Major Vieira de Melo (Comari) - Campo Grande

Posto de Saúde Dr.Alvimar de CarvalhoRua Soldado Eliseu Hipólito, s/nº - Pedra 
de Guaratiba
Policlínica Lincoln de Freitas FilhoRua Álvaro Alberto, 601 - Santa Cruz
Clínica da Família Lourenço de Mello
Rua Coronel Tito Porto Carrero, s/nº - Paciência
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Clínica da Família Valéria Gomes EstevesRua Vitória Régia, 4 - Sepetiba

Atendimento24horas
Hospital Municipal Souza Aguiar
Praça da República, 111 - Centro
Hospital Municipal Rocha Maia
Rua General Severiano, 91 - Botafogo
Hospital Municipal Paulino Werneck
Estrada da Cacuia, 745 - Ilha do Governador
Hospital Municipal Francisco da Silva Telles
Avenida Ubirajara, 25 - Irajá

Hospital Municipal Lourenço Jorge
Avenida Ayrton Senna, 2000 - Barra da Tijuca

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ponto-facultativo-05-abr-2012.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 21 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PONTO FACULTATIVO - 05 abr 2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
D. O. 21/03
PONTO FACULTATIVO - 05 abr 2012: 
DECRETO Nº 35274 DE 20 DE MARÇO DE 2012
Estabelece ponto facultativo nas repartições públicas municipais no dia 05 de 
abril de 2012.
O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1.º O ponto será facultativo nas repartições públicas municipais no dia 05 
de abril de 2012, excluídos desta previsão os expedientes nos órgãos cujos 
serviços não admitam paralisação.
Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Rio de Janeiro, 20 de março de 2012; 448.º ano da fundação da Cidade.
EDUARDO PAES

Disponível em http://doweb.rio.rj.gov.br/ acesso em 00 mar. 2012 (edição de 00 
mar. 2012)

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
porque-defendo-participacao-irrestrita.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 23 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Porque defendo a participação irrestrita dos pais na vida escolar dos filhos
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.samshiraishi.com/
Porque defendo a participação irrestrita dos pais na vida escolar dos filhos: 
É necessário romper o padrão da sala de aula, da carteira uma atrás da outra, do
professor transmissor da informação. Há interesse do MEC pensar novos padrões de
construção, mas sempre aliados a um novo projeto pedagógico

Pilar Lacerda[FOTO]

Li a entrevista com a educadora, fruto de um compartilhamento no grupo 
Refletindo sobre a educação, mantido no Faceobok por Cybele Meyer (do blog Educa
Já). Concordei com vários pontos, em especial com o fato de que ainda é 
necessário garantir a qualidade na educação para todos. Hoje temos 52 milhões de
alunos da rede pública no Brasil. É um trabalho que começa na educação infantil 
até melhorar e tornar o ensino médio mais adequado à juventude, mas sobretudo me
coloquei a pensar sobre os novos formatos de educação que precisamos encontrar 
neste novo século (sobre os quais falei em vários momentos aqui) e sobre o papel
que os pais têm a desempenhar para que esta mudança se efetive na vida das 
crianças e adolescentes.

Eu defendo a participação irrestrita dos pais na vida escolar dos filhos (tema 
do meu voluntariado no Todos Pela Educação e da causa que apadrinhei na Pritt 
lembram?) pois eu creio que as crianças que são estimuladas pelos pais em casa 
merecem que este entusiasmo e conhecimento dos pais chegue à escola, aos 
professores, aos outros colegas e contagie a comunidade numa corrente do bem.

Na matrícula para este ano eu marquei uma conversa com a direção para solicitar 
que eles organizassem uma classe com os alunos mais aplicados. É um direito que 
ele tem (o de conviver com colegas que estão interessados nas aulas e têm o 
mesmo ritmo) e uma obrigação da escola (ser capaz de observar a atuação de cada 
um). Reunir os alunos de acordo com suas aptidões é tb tarefa da coordenação e 
nós podemos ajudar em todas as etapas, relatando também o que percebemos nos 
momentos em que estudam com a gente.

E você, querido leitor, o que tem feito para que a educação dos seus filhos não 
seja mais do mesmo, para que avance e para que os novos formatos de apropriação 
da informação sejam aliados (e não entraves) neste processo?
P.S. Este foi assunto também o tema do meu post mais recente no blog de Pritt: 
Como estudar? Será que tem mesmo uma fórmula mágica?

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ppp-2012-educar-para-uma-vida.html
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quarta-feira, 7 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PPP 2012 - Educar para uma vida sustentável.
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://emvirgiliomonteiro.blogspot.com/
Divulgando o PPP da escola e queria ressaltar a importância de cuidar do 
planeta, do nosso bairro, da nossa escola, da nossa casa.
O Meio ambiente precisa ser pensado pelas gerações futuras e desenvolver ações 
que  o preservem.
Parabéns Virgílio pelo PPP .

PPP 2012 - Educar para uma vida sustentável.: Nosso blog está voltado para o 
novo PPP da escola, que aborda a sustentabilidade!

Várias ações já estão sendo feitas em nossa UE para conscientização sobre a 
temática, e uma delas, é o recolhimento de pilhas velhas, celulares e baterias 
para não contaminar o lixo. 
Vamos todos juntos abraçar o nosso Planeta!

E ainda vem mais por aí ...

Beijos!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pre-inscricaoforum-internacional-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 10 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Pré-inscrição:Fórum Internacional de Cidadania Digital

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://educopedia2010.blogspot.com/
Pré-inscrição:Fórum Internacional de Cidadania Digital: 

Educopedista,

A Educopédia ganhou 100 vagas para participar doFórum Internacional de Cidadania
Digital no próximo dia 15 de março.

Os 100 primeiros educopedistas/rioeducadores querealizarema pré-inscrição até o 
dia 12 de marçoàs 12horas,participarão do evento.Divulgaremos os nomes dos 
educopedistas/rioeducadoresàs 18h no blog http://educopedia2010.blogspot.com .

Obs: As 100 vagas estarão disponíveis para os professores 
educopedistas/rioeducadores que estão ativos no programa.
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Participe!!

[FOTO]
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<POSTAGEM>
prefeito-participa-de-inauguracao-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 23 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Prefeito participa de inauguração de nova unidade de teleatendimento na Zona 
Norte do Rio

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Prefeito participa de inauguração de nova unidade de teleatendimento na Zona 
Norte do Rio
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<POSTAGEM>
prefeitura-celebra-os-447-anos-da.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 1 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PREFEITURA CELEBRA OS 447 ANOS DA CIDADE COM DIVERSAS ATRAÇÕES PARA OS CARIOCAS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
PREFEITURA CELEBRA OS 447 ANOS DA CIDADE COM DIVERSAS ATRAÇÕES PARA OS CARIOCAS:
[FOTO]

Para celebrar os 447 anos que a cidade do Rio de Janeiro completa amanhã, dia 1º
de março, a Riotur programou diversos eventos para os cariocas. Entre as 
principais atrações está um grande show na Quinta da Boa Vista, neste dia 1º de 
março, com o grupo Sorriso Maroto, a partir das 19h. O espetáculo, com entrada 
franca, terá as participações especiais de Jammil, Trio Ternura, Gustavo Lima, 
Revelação, MC Sapão e Coral Resgate.
A festa de aniversário contará, também, a partir das 16h, com o baile popular da
Sociedade Amigos da Rua da Carioca e Adjacências (Sarca), animado pela Orquestra
Bianchini, incluindo apresentação de recreadores, personagens infantis e 
artistas circenses. Na mesma Rua da Carioca, às 18h, será aberto um bolo gigante
de 44 metros e 70 centímetros, que será distribuído para todos os presentes.
A comemoração começa hoje com uma homenagem a atriz Fernanda Montenegro, que 
recebe o título A Mais Carioca do Rio, no Corcovado.- - - - - - - - - - - - - - 
+ + + - - - - - - - - - - - - - -Aniversário do Rio: reforço na Quinta
O evento contará com 110 GMs em toda a extensão do parque e entorno para 
controle urbano, fiscalização e ordenamento do trânsito.
A Guarda Municipal do Rio de Janeiro (GM-Rio) vai atuar com 110 guardas no 
evento em comemoração ao aniversário da cidade do Rio de Janeiro, que acontece 
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amanhã, dia 1º, a partir das 19h, na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão.Os 
guardas municipais atuarão em pontos estratégicos em toda a extensão do parque e
no entorno para garantir o bem-estar e a segurança das pessoas que vão 
participar da comemoração. As ações de controle urbano, fiscalização das 
posturas municipais, ordenamento do trânsito e atendimento ao público em geral 
começarão a partir das 8h.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
prefeitura-realiza-semana-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

Prefeitura realiza Semana de Mobilização Saúde na Escola

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

O tema foi Prevenção e Controle da Obesidade
09/03/2012

Encerrando as atividades da Semana de Mobilização Saúde na 
Escola, a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil (SMSDC) e a 
Secretaria Municipal de Educação (SME) promovem nesta sexta-feira, 9 de 
março, diversas atividades voltadas para pais e alunos da Escola 
Municipal Francisco de Paula Brito, na Rocinha.
O 
evento, às 15h, contará com a presença dos secretários municipais de 
Saúde e Educação, Hans Dohmann e Cláudia Costin, e da coordenadora-geral
 de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, Patrícia Jaime. Os 
participantes assistirão a apresentações culturais e mostra de trabalhos
 dos alunos; participarão de atividades físicas; oficinas de culinária 
com orientações sobre alimentação saudável; avaliação antropométrica com
 medição de peso e altura dos alunos; escovação dentária supervisionada,
 entre outras atividades.
Durante a Semana de 
Mobilização Saúde na Escola, que teve como tema Prevenção e Controle 
da Obesidade, foram realizadas atividades envolvendo os alunos e suas 
famílias. O objetivo foi alertar para a importância das boas condições 
de saúde e alimentação para o desenvolvimento da criança/adolescente 
tanto na escola como na formação da cidadania, visando a aproximação da 
população com a Atenção Primária à Saúde.
No 
projeto Saúde nas Escolas as unidades de saúde desenvolvem atividades 
conjuntas com as escolas municipais mais próximas e atendem os alunos 
referenciados. Um médico e um dentista visitam mensalmente as escolas 
para prestar atendimento exclusivo aos alunos. As escolas contam também 
com um técnico de saúde fixo que presta assistência e desenvolve um 
banco de dados sobre a saúde das crianças, encaminhando os casos que 
necessitarem de atendimento especializado para tratamento nas unidades 
de saúde mais próximas.
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A Escola Municipal Francisco de Paula Brito fica na Rua Joanésia s/nº, Rocinha.
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pressao-alta.html
<DATA DA POSTAGEM>
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

Pressão alta

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://drauziovarella.com.br/
Pressão alta: Pressão alta é doença traiçoeira. Quando os sintomas aparecem, a 
doença está instalada há muito tempo e já comprometeu o funcionamento de vários 
órgãos. Para se ter uma ideia, no Brasil, 20% da população e metade das pessoas 
acima dos 65 anos sofrem de hipertensão arterial. Embora menos prevalente do que
nos adultos, a doença também pode manifestar-se na infância.

Considera-se que uma pessoa é hipertensa se os níveis da pressão arterial forem 
iguais ou superiores a 14/9. Nos casos de hipertensão leve (14,5/9, por 
exemplo), mudanças no estilo de vida podem contornar o problema. Emagrecer, não 
abusar do álcool e do sal de cozinha, fazer esportes, caminhar, evitar situações
estressantes, não fumar são dicas importantes para quem precisa controlar a 
pressão. Muitos pacientes, porém, apesar da boa vontade, nem sempre conseguem 
atingir o objetivo proposto e precisam tomar remédios todos os dias até o fim da
vida para controlar a pressão arterial.

Medir a pressão pelo menos uma vez por ano é, geralmente, a única maneira de 
estabelecer um diagnóstico precoce.
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prevencao-contra-o-mosquito-da-dengue.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 27 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PREVENÇÃO CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://zilkacreche.blogspot.com/
PREVENÇÃO CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE: 
Hoje tivemos na creche a presença dos profissionais da saúde (PSE), que em 
parceria conosco palestraram sobre como combater o mosquito causador da dengue, 
como a larva do mosquito se prolifera, quais são os sintomas e aonde procurar 
atendimento médico em caso de apresentarem sintomas da doença. A equipe 
esclareceu que há uma equipe na clínica da família no hospital Raul Gazola 
pronta para dar atendimento em caso de dengue. A palestra foi esclarecedora e 
convidativa à participação no combate ao mosquito da dengue. Responsáveis 
ouviram atentamente, fizeram perguntas e trocaram experiências. Vejam nas fotos 
a seguir:
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Página 618



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Trabalhar em parceria nos levar a crescer, contribui para fazer novos amigos e 
fortalecer laços com equipes de outra profissão. 
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<POSTAGEM>
prevencao-do-infarto.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 1 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Prevenção do infarto

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://drauziovarella.com.br/
Prevenção do infarto: Dr. Carlos Alberto Pastore, médico cardiologista, é o 
autor do livro Dicas de Saúde:Curiosidades e Esclarecimentos, uma coletânea das 
orientações  que dá diariamente aos ouvintes da Rádio Eldorado AM de São Paulo. 
Seus esclarecimentos, em linguagem precisa e accessível, são de grande utilidade
pública, especialmente num País como o nosso que carece desse tipo de 
informação. Nesta entrevista, concedida no Canal Universitário, o dr. Pastore  
explica o que se deve fazer  para prevenir as doenças do coração. 
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<POSTAGEM>
previ-educacao-2012-3-lote-sera-pago.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 29 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Previ-Educação 2012: 3º lote será pago nesta sexta (30/3)

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.rio.rj.gov.br/web/previrio/
Previ-Educação 2012: 3º lote será pago nesta sexta (30/3)

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
previ-educacao-2012-pagamento-do-1-lote.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 9 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PREVI-EDUCAÇÃO 2012: PAGAMENTO DO 1º LOTE SAIU EM 09/03/12

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/
PREVI-EDUCAÇÃO 2012: PAGAMENTO DO 1º LOTE SAIU EM 09/03/12: 
[FOTO]
Confira as listas do 1º lote do Previ-Educação, do 2º lote do Previ-Material 
Escolar e do pagamento de fevereiro do Previ-Creche

(os itens em negrito são links)
O pagamento do 1º lote do Previ-Educação foi efetuado em 9/3, assim como o do 2º
lote do Material Escolare o valor de fevereiro do Previ-Creche. Clique no nome 
do benefício em negrito na frase anterior para conferir a lista ou veja o 
arquivo em anexo no final do texto. Há ainda um lote residual do Previ-Bilíngue 
2012, do 1º semestre.
No 1º lote do Previ-Educação, foram contemplados 533 segurados e houve 687 
dependentes beneficiados, somando o valor total de R$ 427.314. No 2º lote do 
Previ-Material Escolar, houve 5.318 segurados contemplados, 7.527dependentes 
beneficiados, somando o valor total de R$ 359.100. No Previ-Creche de fevereiro,
são 2.717segurados contemplados, 2.950 dependentes beneficiados, somando o valor
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total de R$ 892.250,00. Há ainda um lote residual do Previ-Bilíngue 2012 do 
primeiro semestre, com 33 segurados contemplados, 40 dependentes beneficiados, 
somando o valor total de R$ 21.600.
Os pagamentos do 1º lote do Previ-Material Escolar e do Auxílio-Creche de 
janeiro foram depositados em 29/2. Receberam este primeiro benefício 24.519 
servidores, somando R$ 1.225.850.Clique aqui e confira a lista. No segundo, 
foram beneficiados 2.332 servidores, no valor total de R$ 583.000. Clique aqui e
confira a lista.

Entrega da documentação foi até o dia 5/3
A entrega da documentação do Previ-Educação, pelos servidores, expirou no dia 5 
de março e os RHs das respectivas áreas têm até dia 12 de março para entregar os
documentos. O prazo de inscrições para o Auxílio-Educação 2012 terminou em 24/2,
em duas de suas modalidades: Previ-Educação e Previ-Material Escolar, que 
começou no dia 18/1. As solicitações dos benefícios foram feitas exclusivamente 
pela internet. O Auxílio-Creche permanece aberto o ano inteiro. Para se 
inscrever, basta clicar aqui.
Leia também: comprovação do uso correto do Auxílio-Creche 2011 foi até o dia 13 
de janeiro
O Previ-Educação será concedido aos servidores que ganharem até R$ 2.180 em 
dezembro de 2011 e a ajuda é equivalente ao salário mínimo (R$ 622) por 
dependente menor matriculado na escola. Pensionistas menores também têm direito 
ao benefício. Já o Previ-Material Escolar, no valor de R$ 50 por filho ou de R$ 
100 para quem tem mais de um, será concedido independemente da faixa salarial. 
Ambos benefícios são pagos apenas uma vez no ano.
Clique aqui e confira o modelo de declaração para o Previ-Educação 2012
O Previ-Creche contemplará filhos com idade de 1 a 6 anos e será de R$ 250 
mensais por criança, desde que a remuneração do servidor não tenha ultrapassado 
R$ 1.635 no mês de dezembro passado.
Para ser habilitado a receber o Previ-Educação, o servidor deve apresentar a 
declaração escolar constando que o beneficiário encontra-se matriculado para o 
ano letivo de 2012; com assinatura do funcionário ou do responsável pela 
instituição de ensino com a respectiva identificação e a portaria expedida por 
órgão oficial competente da área de educação, autorizando o funcionamento do 
estabelecimento de ensino, dispensando-se tal exigência quando se tratar de 
estabelecimento de ensino público. Também são necessários a cópia do 
contracheque de dezembro de 2011 e o comprovante de inscrição pela internet. A 
apresentação da documentação deve ser feita até o 5 de março de 2012.
O servidor ativo deverá entregar a documentação ao Órgão Setorial de Recursos 
Humanos em que estiver lotado, que se encarregará de repassá-la à Gerência de 
Atendimento da Diretoria de Previdência e Assistência do PREVI-RIO, até o dia 12
de março de 2012. O servidor inativo, o pensionista ou o representante legal do 
beneficiário deverá apresentar a documentação na Central de Atendimento do 
PREVI-RIO, à Rua Afonso Cavalcanti, nº 455, bloco II, térreo, das 09 às 16 
horas, de segunda a sexta-feira, ou no posto de atendimento do PREVI-RIO no 
Poupa Tempo, localizado no 2º andar do Shopping Bangu, das 8h às 18h, de segunda
à sexta-feira, excetuados os dias e horários em que não haja expediente normal 
no serviço público municipal.
No caso do Previ-Creche, a comprovação de uso correto do benefício deverá ser 
feita em 2012 apenas no final do ano. Não é exigida documentação para o 
recebimento do Previ-Material Escolar.
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Primeira consulta ao ginecologista: 

Nem faz tanto tempo assim que as mocinhas menstruavam mais tarde e iam pela 
primeira vez ao ginecologista, já casadas, depois que engravidavam. Antes disso,
só consultavam um médico, na maior parte das vezes um clínico geral, velho amigo
da família, se tivessem algum problema sério de saúde.
Atualmente, as meninas menstruam mais cedo e o início da vida sexual é mais 
precoce. Teoricamente, antes que isso aconteça, é o momento ideal para a 
primeira consulta ao ginecologista. O problema é que muitas mães têm medo de que
levar a filha adolescente ao ginecologista possa representar um incentivo ao 
início de sua vida sexual. Puro engano! Quando a garota decide que chegou seu 
momento, com ou sem a aprovação materna, iniciará a vida sexual e é melhor que 
esteja informada e protegida contra doenças sexualmente transmissíveis (DST) e 
gravidez.
APARELHO GENITAL FEMININO
Drauzio - Você poderia dar uma noção a respeito dos órgãos genitais externos da 
mulher? 
Mauro Sancovski - Acho importante que todas as mulheres, especialmente as 
meninas que vão começar o ciclo menstrual, conheçam seu próprio corpo, tenham 
noção de sua anatomia.

Na imagem 1, estão representados os órgãos genitais externos. Os grandes lábios 
constituem a parte mais externa e carnosa. Por dentro deles estão os pequenos 
lábios, delicadas pregas cutâneas e o clitóris e o monte de Vênus, uma região 
coberta por pelos.

A extremidade inferior da vagina, ou introito vaginal, está localizada muito 
perto do meato uretral, orifício por onde sai a urina. A proximidade entre 
vagina e uretra explica a frequência da infecção urinária nas mulheres. Muitas 
vezes, entretanto, a dor não provém da infecção, mas de um corrimento vaginal 
que provoca irritação na uretra.

Na imagem 2, aparece o hímen, uma membrana perfurada existente na entrada da 
vagina e que é normalmente rompida na primeira relação sexual. Existem vários 
tipos de hímen. Alguns são mais carnosos como esse. Por ser mais grossa a 
espessura da pele, no momento da ruptura pode haver um ligeiro sangramento e 
certo incômodo.
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A imagem 3 deixa ver a entrada da vagina e outro tipo de hímen, dentro do qual 
existe uma pequena membrana. A imagem 4 registra o hímen fenestrado, que se 
caracteriza pela presença de vários buraquinhos por onde escapa o fluxo 
menstrual.

Quando começam a menstruar, em geral, as meninas querem saber se podem usar 
absorventes internos. Examinando o tipo de hímen, o ginecologista poderá 
orientá-las. Se o hímen for mais aberto, mais complacente, a colocação desses 
absorventes não traz nenhum inconveniente, o que não acontece com os hímens 
fenestrados, por exemplo. No exame ginecológico, usando um espelho, o médico 
poderá mostrar-lhes o tipo de hímen que possuem e quais os cuidados que devem 
ser observados.

Na imagem 4, pode-se observar um caso em que já ocorreu a ruptura himenial e a 
entrada da vagina está mais livre.
COMBATE À INIBIÇÃO
Drauzio -As meninas não costumam olhar o aparelho genital, não é verdade?
Mauro Sancovski - Não só as meninas, mas muitas mulheres. É lógico que há 
mulheres que com um espelhinho descobrem coisas que, às vezes, passariam 
despercebidas até no exame ginecológico.

Tudo é uma questão de saber lidar com o próprio corpo e depende de como a menina
foi criada. Se lhe ensinaram que mexer nos genitais é algo errado e pecaminoso, 
dificilmente terá naturalidade para tocá-los. Agora, se desde criança lhe 
disseram o contrário, ela usufruirá algumas vantagens. Primeiro, porque irá 
conhecer melhor seu organismo. Segundo, porque perderá o medo de colocar, por 
exemplo, um absorvente íntimo, um diafragma ou anéis hormonais, métodos de 
contracepção que implicam a necessidade de manipulação dos órgãos genitais. Além
disso, sob o ponto de vista da sexualidade propriamente dita, é fundamental que 
ela perca esses medos todos.
IMPORTÂNCIA DA ORIENTAÇÃO MATERNA
Drauzio - Existe uma regra que estabeleça quando deve ser feita a primeira 
consulta ao ginecologista?
Mauro Sancovski - Existe até um trocadilho a esse respeito: não existe regra, a 
regra é a menstruação. Na realidade, é um verdadeiro quebra-cabeça descobrir a 
época certa da primeira consulta ao ginecologista. Isso depende muito da menina 
ou da adolescente.

O primeiro passo é orientar as mulheres para que orientem bem suas filhas. 
Atualmente, há aulas de orientação sexual nas escolas, mas como se trata de uma 
atividade curricular, nem sempre as meninas prestam a devida atenção às 
explicações, assim como nem sempre é transmitido o que de fato importa. Algumas 
dominam a teoria, mas não têm a mínima noção de como ela pode ser aplicada em 
seu corpo no dia a dia. Conhecem o mecanismo menstrual, mas não entendem como 
funciona a própria menstruação. Por isso, acho fundamental a mãe estar preparada
para transmitir à filha a informação necessária a fim de que não se assuste com 
a menstruação. Ela precisa também tomar cuidado para não lhe transferir todos os
seus temores e sofrimentos. Muitas mulheres continuam sentindo cólicas e tensão 
pré-menstrual, embora atualmente haja recursos terapêuticos para evitá-las.

A partir do momento em que a menina menstruou, se sentir necessidade, deve ser 
levada ao ginecologista. Nunca deve ser levada à força, contra vontade. A 
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maneira como a mãe encara a imagem do médico ao longo da vida, é de fundamental 
importância. Se cresceu ouvindo a mãe reclamar das idas ao consultório, não verá
com bons olhos a primeira consulta. Agora, se a mãe considera o ginecologista 
uma pessoa amiga, que vai ajudá-la a conviver melhor com seus problemas ou a 
resolvê-los satisfatoriamente, a menina aceitará a ideia com tranquilidade. Uma 
sugestão é a garota ir com a mãe a uma das consultas não como cliente, mas como 
simples acompanhante.
Drauzio - Sua experiência diz que as meninas procuram o ginecologista quando 
estão pensando em iniciar a vida sexual?
Mauro Sancovski - O ideal seria que a primeira consulta fosse feita antes do 
início da vida sexual. Todavia, a experiência diz que as meninas procuram o 
ginecologista depois disso. A maioria o faz por sugestão da mãe que, ao tomar 
conhecimento do fato, encaminha a filha ao médico não para fazer exames, mas 
para receber orientação em termos de prevenção de doenças e de gravidez 
indesejada. Nessa ocasião, é importante tranquilizar a menina a respeito do 
exame ginecológico, porque o maior temor é que ele seja traumático.

Na verdade, a criança bem orientada pela mãe, que entrou tranquila no período 
menstrual, não precisa necessariamente ir ao ginecologista. No caso, porém, de a
mãe sentir-se insegura para desempenhar esse papel, deve consultar a filha sobre
a possibilidade de receber orientação mais visual e técnica de um médico 
ginecologista. Nesse primeiro contato, não há necessidade de exames nem da mesa 
ginecológica. O mais importante é o médico cativar a adolescente e convencê-la 
de que tem um aliado com o qual poderá contar para qualquer emergência, e que 
ela pode procurá-lo sem depender da mãe para trazê-la ou não.
EXAME GINECOLÓGICO
Drauzio - Quando uma paciente chega ao consultório pode ficar assustada com o 
equipamento que vocês usam?
Mauro Sancovski - Vai depender muito do tipo do consultório, se é público ou 
privado, mas acho importante que ela conheça o ambiente e os equipamentos. No 
geral, o padrão é semelhante ao que aparece na imagem 5. Nele existe uma mesa 
ginecológica com dois apoios laterais para colocar as pernas na qual a mulher 
fica semissentada de maneira a deixar a genitália exposta para ser examinada. Há
também um foco de luz e um espelho que pode ser direcionado num ângulo tal que 
lhe permita ver os órgãos genitais externos e, muitas vezes, também os internos,
possibilitando-lhe, assim, a oportunidade de acompanhar o próprio exame 
ginecológico.
Drauzio - Qual a importância do espéculo para o exame ginecológico?
Mauro Sancovski - O espéculo é um instrumento muito importante para o exame 
ginecológico. O que aparece na imagem 6 é descartável. Muitas mulheres o chamam 
de bico de pato e se enchem de pavor só de pensarem usá-lo. Esse é um medo sem 
fundamento. O exame ginecológico não dói se for feito com cuidado e corretamente
pelo médico e a mulher estiver relaxada. Além disso, ele tem a grande vantagem 
de possibilitar o exame de alguns órgãos internos sem recorrer a outros 
procedimentos de diagnóstico.
Drauzio - Vamos explicar como ele é usado?
Mauro Sancovski - O espéculo é um aparelho excepcional que permite a 
visualização do útero. É introduzido na vagina numa posição que não machuca a 
mulher que precisa estar relaxada nesse momento. Por isso, o médico deve 
conversar com ela, para que fique tranquila e solte o corpo na mesa, o que 
facilita muito a introdução do aparelho e o exame. A imagem 7 registra a entrada
da vagina e, em marrom, o útero.
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Drauzio - A imagem 7 reproduz o que o médico vê quando introduz o espéculo na 
vagina da mulher?
Mauro Sancovski - O médico consegue ver o colo do útero direitinho. Nessa 
imagem, estamos colhendo material para o exame de Papanicolaou. Muitas mulheres 
têm medo injustificado desse exame, que é muito simples. Num movimento circular,
com um cotonete ou uma espátula parecida com um palito de sorvete, o médico 
colhe células superficiais que descamam dessa região, põe numa lâmina onde são 
coradas e envia a um patologista a fim de identificar suas características.
IMPORTÂNCIA DO TOQUE VAGINAL
Drauzio - A imagem 8 mostra um toque vaginal. O ginecologista introduz dedos na 
vagina da mulher, com a outra mão sobre o abdomen ajeita a posição dos órgãos e 
apalpa-os. O que ele quer observar com esse exame? 
Mauro Sancovski - O toque é muito importante, porque permite analisar as 
condições em que se encontram os órgãos internos da mulher. Fazendo o toque, o 
ginecologista pode examinar o útero e verificar se existe alguma massa ou 
processo expansivo em desenvolvimento nos ovários, ou se eles estão inflamados. 
Em muitos aspectos, o ultrassom não consegue substituir o exame clínico do toque
que deixa avaliar a posição do útero numa moça com dificuldade para engravidar, 
por exemplo. Na verdade, esse exame é insubstituível em algumas situações.
ÓRGÃOS GENITAIS INTERNOS
Drauzio - Acho que é importante mostrar a anatomia dos órgãos genitais internos.
Mauro Sancovski - O médico não pode mostrar a anatomia dos órgãos genitais 
internos no próprio corpo da paciente como consegue fazer com os órgãos 
externos. Embora não consiga enxergá-los, porque se localizam dentro do abdômen,
precisa entender como funcionam.

O útero ocupa o centro da imagem 9. Chamado de mãe do corpo, é o órgão que 
menstrua, quando a gravidez não ocorre, e alberga o feto durante toda a 
gestação. Trata-se de um músculo com enorme capacidade de distensão provocada 
pela disposição de suas fibras que esticam e voltam ao normal depois do 
nascimento da criança. Apesar de medir apenas 7cm, consegue guardar dentro de si
um bebê de 4kg.

De um lado e outro do útero estão os dois ovários, órgãos responsáveis por 
abrigar as células germinativas da mulher, produzir os hormônios sexuais 
femininos e desenvolver as características sexuais secundárias (pelos pubianos, 
desenvolvimento dos quadris e das mamas e tonalidade da voz). Todos os óvulos 
que uma mulher possui estão com ela desde a vida intrauterina, isto é, desde 
quando ainda habitava o ventre de sua mãe. Durante toda a infância, eles 
permaneceram guardadinhos nos ovários e são liberados ciclicamente todos os 
meses, em geral, um de cada vez. O óvulo é captado pelas trompas, ou tubas 
uterinas, pequenos canais que desembocam no útero (imagem 10), e caminha por 
elas estimulado por sua contração ou movimento dos cílios existentes no seu 
interior. Se por ventura a mulher tiver uma relação sexual no período em que o 
óvulo está sendo liberado, os espermatozoides atravessarão o colo do útero e 
chegarão às trompas onde ocorre a fecundação. Unidos, óvulo e espermatozoide 
transformam-se num ovo que vai se dividindo e caminhando pelas trompas até cair 
novamente no útero em cujas paredes se fixa.
Drauzio - No exame de toque você consegue sentir todos os órgãos internos?
Mauro Sancovski - No exame de toque consigo sentir bem o útero, saber seu 
tamanho e posição e perceber se está aumentado. Os ovários também podem ser 
tocados e dá para dizer se estão normais ou não. Em alguns casos, é mais difícil
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apalpá-los. Isso indica que não estão aumentados, sinal de normalidade. Em 
relação às trompas, não se consegue senti-las a não ser que estejam inflamadas. 
O exame de toque permite identificar grandes patologias do útero, por exemplo. 
Para definir detalhes, o ultrassom é um recurso muito importante.
EXAME DE PAPANICOLAOU
Drauzio - O exame Papanicolaou é feito a partir de células colhidas no útero. 
Que informações busca o patologista que examina a lâmina? 
Mauro Sancovski - O Papanicolaou é o exame príncipe na prevenção contra o câncer
ginecológico. Ele trouxe um grande benefício para a mulher, porque previne o 
câncer de colo de útero, responsável por muitas mortes no passado. Com uma 
espátula semelhante a um palito de sorvete ou a um cotonete, num movimento 
circular, são raspadas as células superficiais do colo uterino (imagem 11). 
Examinando-as, o patologista consegue identificar alterações celulares 
sugestivas da infecção pelo HPV (papilomavírus humano), indício importante para 
a prevenção do câncer de colo uterino.
Drauzio - Com que idade e com que frequência o exame de Papanicolaou deve ser 
feito?
Mauro Sancovski - Não existe idade definida para esse exame. Entendemos que deva
ser feito a partir do momento em que a mulher passa a ter vida sexual ativa. É 
cabível perguntar, então, se por volta dos 40 anos, a mulher que não tem 
atividade sexual precisa fazer o Papanicolaou. Ela deve fazer. Mesmo nas 
virgens, o material pode ser colhido com cotonete sem nenhum trauma. No entanto,
a probabilidade de que não tenha problema algum é muito grande, porque é a vida 
sexual que favorece o aparecimento de alterações no colo do útero. Múltiplos 
parceiros simultâneos, infecções cruzadas, relação sexual sem o uso de 
preservativos são fatores de risco para o carcinoma de colo uterino.

A recomendação é que o Papanicolaou, assim como os exames de mama, sejam feitos 
uma vez por ano. Na rede de saúde pública, muitas vezes, ele é feito a cada dois
anos, mas o ideal seria que fosse realizado anualmente.
REGISTRO DO CICLO MENSTRUAL
Drauzio - Na fase da adolescência, que outros problemas podem aparecer no 
aparelho genital feminino?
Mauro Sancovski - Talvez não seja um problema, mas a adolescente precisa 
conhecer seu ciclo menstrual. Por isso, deve marcar a data das menstruações, 
quanto duraram e se o fluxo foi abundante ou não. Existem calendários próprios 
para esse registro que fornece ao médico ideia mais precisa de como funciona o 
mecanismo menstrual daquela mulher.
Drauzio - Elas devem marcar as datas porque, depois de algum tempo, a tendência 
é esquecer, não é mesmo?
Mauro Sancovski - Quando lembram, sabem apenas a data da última menstruação. Por
isso, é preciso marcar regularmente. Toda a adolescente possui uma daquelas 
agendas que vão engordando com recortes, fotografias, etc. Eis um bom lugar para
marcar o dia em que desceu a menstruação, se desceu pouco ou muito e quantos 
dias durou. Dessa forma, no fim do ano, conseguirá organizar os dados 
necessários para estabelecer o padrão de seu ciclo menstrual.
DÚVIDAS MAIS FREQUENTES
Drauzio - Quais são as dúvidas mais comuns entre as adolescentes que procuram 
você no consultório?
Mauro Sancovski - Elas têm muitas dúvidas no que se refere à menstruação e ao 
risco de gravidez. O médico tem que explicar o mecanismo do ciclo menstrual e 
orientá-las sobre um método de contracepção seguro, se já iniciaram ou querem 
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iniciar a vida sexual.

Muitas adolescentes, apesar da vida sexualmente ativa, não sabem o que seja 
prazer nem orgasmo. Muitas vão à consulta com os namorados e, quando lhes 
pergunto se sentem prazer, não sabem sequer informar. Passam a impressão de 
estarem fazendo uma coisa mecânica, sem grande envolvimento.

Por essa razão, sempre oriento as moças que me procuram antes de terem atividade
sexual para não precipitarem a relação se não sentirem que aquele é o momento 
certo e o parceiro adequado. No entanto, se quiserem ter relação, que a tenham 
sem culpa, sabendo que, usando preservativos, estarão protegidas contra doenças 
sexualmente transmissíveis e gravidez indesejada.

Digo-lhes que, se não estiverem relaxadas, a relação pode ser dolorosa, não 
haverá prazer e, no fundo, estarão torcendo para que tudo acabe logo. A 
adolescente precisa ir para um relacionamento sexual segura do que quer, 
independentemente do que a mãe pensa ou acha, segura de que nada irá atrapalhar 
ou complicar o exercício de sua sexualidade plena.

Drauzio - Existe uma idade em que o aparelho reprodutor feminino possa ser 
considerado amadurecido para o início da vida sexual?
Mauro Sancovski - Têm ocorrido mudanças no amadurecimento do aparelho reprodutor
feminino. Existe mesmo uma antecipação na idade da primeira menstruação. O 
grande problema não é o amadurecimento do aparelho reprodutor. É a maturidade 
emocional da menina. Embora sejam muito mais maduras que os meninos da mesma 
idade, muitas não estão prontas para iniciar a vida sexual e não é pequeno o 
número das que engravidam. As pessoas estão cada dia crescendo mais. Aos quinze,
dezesseis anos, as adolescentes são mulheres de porte grande. O problema não é 
físico, é de maturidade.
MENSAGEM AOS PAIS
Drauzio - Você tem alguma mensagem para mães e pais dessas meninas em relação à 
primeira consulta ao ginecologista?
Mauro Sancovski - As mães devem orientar suas filhas a respeito da importância 
da consulta ao ginecologista. Na verdade, tudo depende de como a mãe apresenta o
problema.

Embora não goste desse tipo de discriminação, às vezes faz diferença o 
profissional ser um homem ou uma mulher. Muitas adolescentes preferem uma 
ginecologista mulher.

É importante, ainda, a adolescente saber que tudo o que conta ao médico, desde 
que não a ponha em risco nem tenha um comprometimento sério demais, é um segredo
entre os dois que nunca será revelado. Por isso, pode ir ao médico de confiança 
da mãe, abrir o coração, que ele jamais vai contar o que ouviu. Esse é um dos 
grandes medos da adolescente. Portanto, é fundamental que ela saiba que todos os
médicos têm o dever ético e profissional de manter sigilo absoluto sobre o que 
disseram seus clientes.

A mãe deve levar a menina ao ginecologista para conversar e receber informações 
importantes. Ela precisa saber que o exame ginecológico, se absolutamente 
necessário, será feito na presença da mãe ou da enfermeira, se a menina assim o 
desejar.
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É imprescindível desmistificar a primeira ida ao ginecologista na medida em que 
não implica um exame minucioso. A menina não está doente. Tudo vai acontecer de 
acordo com suas necessidades e de acordo com sua vontade.
Drauzio - Quer dizer que estão erradas as mães que não levam as filhas ao 
ginecologista com medo de que ele lhes dê o aval para iniciar a vida sexual?
Mauro Sancovski - A iniciação da vida sexual vai ocorrer com ou sem o aval do 
ginecologista ou da própria mãe. A visita ao ginecologista pode representar mais
um instrumento para a menina agir de forma mais segura, se ou quando isso 
acontecer. Muitas mães acham levar a filha ao ginecologista pode ser sinal de 
que estão corroborando com a ideia de liberação da sexualidade da filha, o que 
não é verdade. De fato, o que está fazendo é cuidar da saúde física e mental da 
filha.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
primeira-infancia-completa.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 29 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PRIMEIRA INFÂNCIA COMPLETA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Este é cronograma de palestras com os devidos temas programados para 
apresentação nas creches incluídas no projeto PIC ( Primeira Infância Completa),
que prevê atividades aos sábados, com a presença dos responsáveis , sendo esta 
inclusive uma das condicionalidades para recebimento do cartão família carioca, 
um complemento ao bolsa família do governo federal. As creches PIC que estão em 
nossa área, até o momento, são:
6ª CRE - EDI 06.22.015 - Ernani Cardoso - tel: 3107-3653 - US Responsável: Pol. 
Augusto Amaral Peixoto

6ª CRE - Creche 06.22.602 - Sílvio Amâncio - tel: 3358-1453 - US Responsável: 
CSF Epitácio Soares

6ª CRE - Creche 06.25.611 - Zilka Salaberry - tel: 3452-0233 - US Responsável: 
CMS Marcus Valadão (Acari)
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Entrem em contato com a Unidade de Saúde de Referência e combinem as atividades.
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Problemas da fala na criança
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Problemas da fala na criança: 

Os pais olham os filhos sempre com muito orgulho. Na maioria das vezes, acham 
que eles têm desenvolvimento mais rápido e são mais espertos do que o das outras
crianças. Mas, quando o filho apresenta alguma dificuldade para falar ou 
desenvolve essa habilidade mais lentamente, ficam ansiosos. Se essa ansiedade 
não é boa para eles, é péssima para a criança que aí, sim, poderá apresentar 
problemas em relação à fala.

O ser humano demora alguns anos para dominar perfeitamente o mecanismo da fala. 
Alguns o fazem mais depressa; outros, mais devagar. Não existe data precisa para
determinar a normalidade desse processo que envolve uma série de aspectos 
orgânicos e psíquicos. Qualquer dúvida que surja a respeito do desenvolvimento 
da fala na criança deve ser esclarecida para evitar o agravamento da situação.
DESENVOLVIMENTO NORMAL DA FALA
Drauzio - Qual é o desenvolvimento normal da fala na criança, das primeiras 
sílabas até a formação de frases completas?
Rejane Rubino - Em termos de tempo, existe uma variabilidade muito grande. 
Aquilo que se considera normal não pode ser demarcado por um ponto fixo, mas por
algo que comporta variação. Pesquisas mostram, por exemplo, que uma criança de 
16 meses pode falar 150 palavras, enquanto outra da mesma idade não fala nenhuma
palavra ainda, o que não significa que esta última apresente um problema de 
linguagem, porque a questão do tempo variável tem peso significativo.

É importante notar que inicialmente a criança produz vocalizações que são 
tomadas pela mãe e pelo pai como fala, quer dizer, a criança é interpretada como
se fosse um falante antes mesmo de começar a falar.
Drauzio - Que tipo de vocalizações são essas?
Rejane Rubino - Essas vocalizações caracterizam-se pela emissão prolongada de 
uma vogal - aaaaa, por exemplo - ou até mesmo de sons que não serão produzidos 
mais tarde quando a criança for falante da língua. Depois, isso vai se 
transformando num balbucio que se caracteriza pela reduplicação de sílabas 
(babá, mamã), e que se aproxima da estrutura silábica da língua.
Drauzio - Essas reduplicações costumam ocorrer em que faixa etária?
Rejane Rubino - Elas estão presentes após os seis meses de idade. O importante é
que o adulto vai tomá-las como palavras. Em geral, quando as mães dizem que o 
filho começou a falar porque nesse balbucio emitiu um som próximo de mamã, por 
exemplo, na verdade, ele ainda não está falando. No entanto, o fato de o adulto 
tomar aquilo como fala é fundamental para que ele venha a falar. A criança 
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depende dessa interpretação para tornar-se um falante ativo.
Drauzio - Em que nível está a fala da criança com um ano aproximadamente?
Rejane Rubino - A partir dessa fala interpretativa que pai e mãe fazem, a 
criança vai tomando alguns fragmentos que irão reaparecer em situações parecidas
às que foram faladas pelos pais. Portanto, a primeira fala tem natureza bastante
imitativa. A criança repete fragmentos ditos pelo adulto que continua 
interpretando sua fala. Então, ela fala nenê e o adulto completa: Você viu que 
nenê bonito?. Esse movimento de tomar aquele pedacinho de fala e colocá-lo no 
contexto da língua imprime caráter gramatical à fala da criança. Esse processo 
de aquisição de uma gramática estruturada leva uns quatro anos, embora varie de 
uma criança para outra.
INTERFERÊNCIA DA ANSIEDADE PATERNA
Drauzio - Às vezes, os pais ficam aflitos porque a criança de um ano não fala e 
não sabem que isso pode fazer parte do desenvolvimento normal do filho, não é? 
Rejane Rubino - Os pais, às vezes, comparam um filho com o outro e concluem que 
o mais velho na mesma idade já falava, embora nem sempre entendessem o que 
dizia, enquanto o menor não fala nada. Costumo dizer, quando isso é motivo de 
grande preocupação, que eles devem ser orientados, porque essa ansiedade pode 
dificultar ainda mais o processo da fala infantil, na medida em que passa para a
criança a imagem de que deveria estar fazendo alguma coisa que ainda não 
consegue fazer.

Na clínica, é importante avaliar o modo como os pais falam sobre esse atraso. Às
vezes, eles estabelecem relações entre essa demora para falar (que pode nem ser 
uma demora de fato) com outras histórias da vida da criança e da história deles 
mesmos. É importante trabalhar para que a ansiedade da família se dissipe e, se 
realmente houver um problema, começar o tratamento precocemente.
ORIENTAÇÃO AOS PAIS E CRITÉRIOS DE DIAGNÓSTICO
Drauzio - Que tipo de conselhos você dá aos pais ansiosos e que critérios 
estabelece para diagnosticar um real problema de linguagem?
Rejane Rubino - Existem alguns fatores que precisam ser examinados. Muitas vezes
a criança ainda não fala, mas mostra sinais de que a linguagem está se 
organizando dentro dela. Um exemplo é a maneira como ela brinca. Se não fala, 
mas pega uma boneca, coloca-a para dormir, tira-a da cama, finge que a alimenta 
e lhe dá banho, apesar do silêncio, a linguagem está presente. É como se 
houvesse uma espécie de narrativa, evidenciada por eventos encadeados. No 
entanto, se a criança não consegue estruturar uma brincadeira, pega um brinquedo
e larga para pegar outro que também deixa de lado, os pais precisam ficar 
atentos a esse modo de reagir.

Outro fator a considerar é o efeito da fala do outro na criança. Se ela atende a
fala de terceiros, não há motivo para maiores preocupações, o que não acontece 
quando reage como se nada do que ouvisse tocasse nela.

Há, então, elementos que se usam na avaliação de linguagem para diferenciar o 
atraso que requer atendimento da simples demora para falar, uma vez que é 
praticamente impossível fixar uma idade exata em que essa demora deixa de ser 
normal.
FALAR ERRADO
Drauzio - E aquelas crianças que falam de um jeito que só as mães entendem?
Rejane Rubino - Isso aponta para outro quadro que não é o atraso da linguagem. A
troca de fonemas, por exemplo, que em fonoaudiologia é chamada de desvio 
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fonológico ou distúrbio articulatório, é um desses casos. Em vez de falar carro 
a criança fala calo; em vez de vaca, fala faca. Além das trocas, pode ocorrer 
também a omissão de sons.

Embora esteja estabelecido que em torno dos quatro anos de idade a criança deva 
estar com o sistema de sons da língua adquirido e estabilizado, existe certa 
margem de variação dentro dos limites da normalidade.

Há pais que trazem a criança com essa idade, preocupados porque ela fala errado 
a ponto de as pessoas de fora não entenderem o que diz. Isso demanda análise 
cuidadosa para verificar que sons a criança não produz ou troca por outros a fim
de determinar a necessidade de atendimento ou de esperar mais um pouco, pois ela
está em fase final de aquisição da linguagem. Por exemplo: ela já fala 
razoavelmente bem todos os sons da língua com exceção do r duplo e dos encontros
consonantais (fala Basil em vez de Brasil), em geral os últimos a serem 
adquiridos. Entretanto, mesmo antes dos quatro anos, pode ocorrer uma 
desorganização nos sistema de sons que merece o cuidado precoce do 
fonoaudiólogo.
Drauzio - Você poderia dar um exemplo disso?
Rejane Rubino - Há crianças que omitem sistematicamente os fonemas oclusivos 
velares, o /k/ de cola e o /g/ de gola e isso lhes causa incômodo e sofrimento. 
Lembro-me de que atendi uma menina cujo apelido era Cacá. Quando lhe perguntavam
qual era seu nome, ela dizia A-á. As pessoas não entendiam, perguntavam de novo,
ela repetia, mas não se fazia entender. A impossibilidade de dizer o próprio 
nome de maneira inteligível perturbava suas relações sociais. Num caso como 
esse, indica-se o atendimento mesmo antes dos quatro anos para evitar 
constrangimentos para a criança.

Ela se chamava Carolina e produzir o fonema /k/ fez uma enorme diferença em sua 
vida. O dia em que saiu da sessão falando Cacá, estava exultante. É através da 
fala que as pessoas se apresentam para o mundo. Não poder pronunciar 
corretamente o próprio nome é algo angustiante para a criança.

GAGUEIRA OU DISFLUÊNCIA
Drauzio - Tenho a impressão de que existem menos crianças gagas atualmente. 
Estou errado?
Rejane Rubino - Não saberia esclarecer a questão da frequência da gagueira, mas 
acho que é importante chamar atenção para o seguinte: certo grau de disfluência,
ou gagueira, é normal na fala de todos nós e, muitas vezes, nem nos damos conta 
dele. Em relação à infância, há uma disfluência da fala descrita como normal que
faz parte do processo de aquisição da linguagem e tende a desaparecer sozinha. 
Isso está relacionado com o momento em que a criança passa a produzir as 
próprias sentenças e tem de escolher uma palavra depois da outra. É como se 
estivesse diante de várias portas e estancasse hesitando por qual caminho deverá
seguir. Isso não é ruim e mostra um movimento da criança na própria aquisição da
linguagem.

É claro que o grau de disfluência varia de criança para criança assim como varia
a preocupação das famílias. É freqüente pais levarem o filho ainda pequeno que 
gagueja um pouco para uma consulta com o fonoaudiólogo porque temem que ele seja
gago.
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Diante de uma hesitação normal, é preciso alertar os pais de que, se a reação 
deles for tranqüila, o problema da criança vai sumir naturalmente. Por que é 
importante dizer isso? Porque o modo como os pais lidam com essa fala disfluente
pode criar uma autoimagem de mau falante na criança e levá-la realmente à 
gagueira. Quando ela começa a falar e para e o adulto interfere com dicas sobre 
a melhor forma de falar sem gaguejar (pense a sentença toda antes de falar, 
respire fundo, fale devagar), está brecando a fala da criança e criando uma 
tensão que ainda não existia. Por isso, é importante que os pais busquem 
orientação sobre a melhor forma de lidar com a disfluência dos filhos para não 
agravar um quadro que pode passar naturalmente.
Drauzio - A partir de que idade, os pais devem preocupar-se com a gagueira dos 
filhos?
Rejane Rubino - Eu diria que a partir dos quatro anos, aproximando-se dos cinco,
porque nesse momento a criança percebe a própria disfluência e a reação que 
provoca nos outros.

A gagueira normal tende a diminuir a partir dos três anos e não incomoda nem 
inibe a criança. O problema começa quando ela evita falar em certas situações ou
com determinadas pessoas e se recusa a pronunciar algumas palavras. Isso mostra 
que está criando mecanismos na tentativa de escapar da disfluência, o que agrava
mais ainda o problema.
AVALIAÇÃO DOS FONOAUDIÓLOGOS
Drauzio - Em que os fonoaudiólogos se baseiam para dizer que determinado 
comportamento em relação à fala é normal ou merece cuidados?
Rejane Rubino - Sempre se inicia por uma entrevista com os pais na qual colocam 
por que estão procurando atendimento e contam a história da criança. Num segundo
momento, o contato é com a criança. Há profissionais que optam por aplicar 
testes. Eu prefiro sessões livres e lúdicas. O material é gravado, transcrito e 
analisado para levantar erros e dificuldades que possam estar cristalizados, 
sintomas de um distúrbio que a criança apresenta e precisa de ajuda para 
superar.
Drauzio - Esses erros costumam ser sistemáticos ou aleatórios?
Rejane Rubino - Os erros da fala costumam ser sistemáticos, não no sentido de 
que sejam fixos, mas no sentido de que mostram uma sistematicidade própria da 
linguagem. Por exemplo, a criança que fala faca em vez de vaca vai trocar todos 
os fonemas sonoros pelos surdos. Ela vai falar cassa em vez de casa, cato em vez
de gato, etc., porque isso é uma lógica própria do sistema de sons da língua. 
Nesses casos, não se trabalha com os sons isoladamente, mas com a oposição de 
sons surdos e sonoros, mexendo com todo o sistema fonológico da criança.
Drauzio - Isso pressupõe uma avaliação bem cuidadosa, não é?
Rejane Rubino - Bem cuidadosa. É preciso descobrir que sons são trocados, qual a
relação existente entre eles, além de analisar outros fatores para escolher o 
melhor caminho para trabalhar com aquela criança especificamente.
LÍNGUA PRESA, LÍNGUA SOLTA
Drauzio - E os casos de língua presa, como são encaminhados?
Rejane Rubino - Aquilo que popularmente chamamos de língua presa, nada tem a ver
com língua presa mesmo. Recentemente, foi publicada uma reportagem dizendo que o
presidente Lula não tem língua presa, tem língua solta. Na verdade, o que ele, 
assim como outras pessoas têm, é uma projeção frontal da língua, resultante da 
flacidez ou hipotonia desse órgão. O ceceio característico de sua fala é 
provocado pelo mau posicionamento da língua, quer dizer, ela não fica contida no
espaço nem na posição correta para assegurar o tônus adequado.

Página 633



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

A língua presa, em contrapartida, está afixada na boca por uma prega que limita 
seus movimentos. Um bebê com língua presa pode ter dificuldade para mamar no 
seio da mãe, por exemplo. Por isso, às vezes, é necessário fazer uma pequena 
incisão para liberar os movimentos linguais.
Drauzio - Existem exercícios para reduzir os efeitos da hipotonia da língua?

Rejane Rubino- Existem, sim. Gostaria de ressaltar que o desenvolvimento da 
musculatura orofacial utilizada para a fala tem relação bastante próxima e forte
com funções como sucção, mastigação, deglutição e respiração. Assim, o ideal 
seria o bebê mamar no seio materno, mas nem sempre isso é possível. Alimentado 
na mamadeira, é importante que ele faça força para sugar. Muitas vezes, 
preocupadas com o ganho de peso da criança, as mães cortam o bico e o leite 
jorra sem o bebê fazer esforço algum. Mesmo que o bico seja ortodôntico e o furo
pequenininho, sugar no peito demanda força muito maior.

O movimento de sucção propicia o crescimento adequado das estruturas ósseas, das
mandíbulas e desenvolve o tônus adequado da musculatura que vai ser empregada na
fala.

O mesmo princípio deve ser observado na passagem para a alimentação sólida. Não 
é raro receber no consultório uma criança a quem a mãe só oferece alimentos 
macios e pastosos, apesar de já ter idade para aceitar a alimentação dos 
adultos. Às vezes, as pessoas perguntam: Quer dizer que o modo como meu filho 
come interfere no modo como ele fala?. Sim, interfere e muito.

Outro cuidado importante é observar como a criança respira. Se respira pela 
boca, é bom levá-la ao otorrino para uma avaliação, já que a respiração bucal 
pode estar relacionada com a flacidez da musculatura e língua mal posicionada.
APRENDENDO MAIS DE UMA LÍNGUA
Drauzio - Teoricamente, a criança nasce com uma circuitaria cerebral que permite
aprender a falar qualquer uma das centenas de línguas que existem.
Rejane Rubino - Elas são capazes de produzir quaisquer sons, mesmo aqueles 
inimagináveis depois que aprendemos a falar uma língua.
Drauzio - E as crianças que têm pais de nacionalidades diferentes e aprendem 
duas línguas. Isso resulta em alguma desvantagem?
Rejane Rubino - Existem estudos que estabelecem certa relação entre a 
possibilidade de problemas de linguagem e o bilinguismo, mas já vi dezenas de 
crianças crescendo em situação bilíngue sem nenhum problema.

Alguns pais optam por colocar os filhos em escolas estrangeiras, porque acham 
vantajoso aprender mais de uma língua. Se a criança, porém, manifesta algum 
distúrbio de linguagem tal atitude pode provocar embaraços, uma vez que ela se 
vê diante de uma língua estranha quando nem domina a língua materna.
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PROBLEMAS MATEMÁTICOS CURIOSOS
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PROBLEMAS MATEMÁTICOS CURIOSOS: PROBLEMAS CURIOSOS:

1. Uma pera custa igual a uma maçã, mas duas cerejas e quatro peras custam igual
a cinco maçãs.  Se uma cereja custa R$ 0,20, quanto custa uma pera?

2. Três árabes têm um irmão. Este irmão morre sem deixar irmãos. Como se explica
isso?

3. Torne verdadeira a igualdade abaixo, colocando sinais de adição e subtração 
entre os números:
                            1 2 3 4 5 6 7 8 9=100

4. Três gatos comem três ratos em três minutos. Um gato comerá um rato em 
quantos minutos?

5. Alguns meses têm 30 dias, outros 31. Quantos meses têm 28 dias?

6. Se um médico lhe dá três comprimidos e te pede para tomar a cada meia hora, 
em quanto tempo você terá tomado todos?

7. Um fazendeiro tinha nove ovelhas. Todas, menos nove, morreram. Quantas 
ovelhas ficaram vivas?

8.Você tem um fósforo e entra num quarto escuro e tem um aquecedor a óleo, uma 
lâmpada a querosene e uma vela. Qual você acende primeiro?

9. Quantos animais de cada espécie Moisés levou na arca?

10. Pegue duas de três maçãs, quantas maçãs você tem agora?

11. De que lado a galinha tem mais penas?

12. Se você dirigir um ônibus com 43 passageiros a bordo, saindo de São Paulo, 
parar em Campinas para pegar 7 passageiros e deixar 5, parar em Araraquara para 
deixar 8 passageiros e finalmente chega em São José do Rio Preto 8 horas depois,
qual é o nome do motorista?

13. Numa horta há 5 árvores, cada árvore com 6 galhos, cada galho com 2 ninhos, 
cada ninho com 3 ovinhos. À R$ 12,00 a dúzia, quanto custa cada ovo?

14. Meu avô tem cinco filhos; cada filho teve outros quatro filhos. Quantos 
primos tenho?

15. Um homem foi até a padaria e contou a sua direita 23 árvores. Na volta 
contou a sua esquerda 23 árvores. Quantas são as árvores no total?
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16. Como escrever 11, usando apenas 3 vezes o algarismo 2?

17. Pela estrada caminhavam, em fila, 50 burros. O da frente olhou para trás. 
Quantos burros contou?

18. Divida 30 por  e some 10. Quanto você achou?

19. Eu fui para cama às 8 h da noite. Dei corda no relógio e botei para 
despertar às 9 h da manhã. Quantas hora de sono eu tive antes de despertar o 
alarme do despertador?

20. Quando 4 pessoas se encontram, quantos apertos de mão são possíveis? E se 
fossem 6 pessoas?

RESPOSTAS

1-    Uma pera custa R$0,40.
2-    As três árabes eram mulheres.
3-    123 - 45 - 67 + 89 = 100
4-    Três minutos.
5-    Todos têm 28 dias.
6-     Uma hora.
7-    Nove ficaram vivas.
8-     O fósforo
9-    Não foi Moisés que levou os animais na Arca, e sim Noé.
10- Duas maçãs.
11-  Do lado de fora.
12-  O nome de quem está lendo o problema.
13-  Custa um real cada ovo.
14- Dezesseis primos.
15- Vinte e três árvores.
16- 22 : 2 = 11
17-  Burro não sabe contar.
18- Setenta.
19- Uma hora, pois o relógio era a corda, portanto não diferencia 8h00 de 20h00.
20- Se for 4 pessoas são possíveis 6 apertos de mãos e se for 6, são possíveis 
15 apertos de mãos.
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Boa reflexão a todos.
Professores culpam pais e alunos por nota baixa: 
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RIO e RECIFE - O aluno não aprende porque os pais não o acompanham? Para 88% dos
professores do nível fundamental da rede pública no país, sim. Quase 81% também 
acreditam que um aluno não vai bem na escola porque não se esforça. Os dados 
fazem parte de um levantamento feito pelo Movimento Todos Pela Educação em 
respostas dadas por professores da rede pública na Prova Brasil, do Inep. E 
levantam a questão: num sistema educacional público com má remuneração para o 
magistério e escolas mal equipadas, que recebem estudantes em que a própria 
família já tem, em geral, baixa escolaridade e frágil nível cultural, de quem é 
a culpa pelo mau aluno?

No Questionário do Professor da Prova Brasil de 2009, os professores receberam 
uma lista de possíveis causas para problemas de aprendizagem dos estudantes, 
para dizer com quais causas mais concordavam. Quase todos concordaram com as 
respostas "Falta de assistência e acompanhamento da família nos deveres de casa 
e pesquisas do aluno" e "Desinteresse e falta de esforço do aluno". Respostas 
que poderiam mostrar a responsabilidade do professor ou da escola - "Baixo 
salário dos professores, que gera insatisfação e desestímulo para a atividade 
docente" e "Escola oferece poucas oportunidades de desenvolvimento do aluno" - 
tiveram 30,5% e 27,4%, respectivamente.

- Como a educação depende de vários setores, é esperado que um jogue a 
responsabilidade para o outro. Se você for perguntar para muitos pais, eles vão 
dizer que a escola não ensina direito. Mas, apesar de esperada essa 
responsabilização do outro, é preocupante que o professor coloque a culpa na 
família, se pensarmos que, nas escolas públicas, em diversas vezes não lidamos 
com crianças imersas no mundo letrado. Jogar a culpa para a família, nesses 
casos, é o professor falar "não consigo lutar contra isso". Nesse tipo de 
realidade, a função da escola pública é essa mesmo, é exercer um papel que a 
família e o meio em que o aluno vive não estão conseguindo cumprir. O contrário 
seria condenar a criança pobre a não aprender - analisa Priscila Cruz, 
diretora-executiva do Todos Pela Educação.
Novas formas de participação

Se a família não consegue acompanhar a educação do aluno, diz Priscila, o papel 
da escola seria achar maneiras de estimular esse acompanhamento.

- Não podemos partir da suposição de que a família não apoia porque não quer. Às
vezes é porque não sabe mesmo, em muitos casos os pais estudaram menos do que o 
filho. Além disso, a escola reclama que os pais não vão às reuniões, mas as 
marca na terça às 9h. A classe trabalhadora trabalha na terça às 9h - destaca 
Priscila, para quem o baixo número de respostas de professores colocando a 
responsabilidade no nível salarial e no desestímulo que isso provoca também era 
esperado. - Seria até antiético, eles estariam admitindo que dão uma aula ruim.

Em áreas com indicadores sociais críticos, como Norte e Nordeste, a falta de 
acompanhamento da família às vezes tem a ver com problemas como o analfabetismo.
Ramone Maria do Nascimento, do bairro de Afogados, em Recife, tem duas filhas na
escola, Vanessa e Vandressa, alunas do colégio municipal Mércia Albuquerque. A 
mãe não sabe sequer escrever o nome todo:

- Vanessa precisou de muita ajuda na escola. Pedia às colegas para ensinar, pois
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não sei ler.

Vanessa, de 11 anos, escreve com desenvoltura, mas não sabe pontuar. Não leu um 
só livro em 2011 ou este ano.

Na casa de Cássia Cristina da Silva, no mesmo bairro, são quatro os filhos na 
escola. Com pai pedreiro com pouco estudo e ela analfabeta, as crianças só não 
tiveram mais dificuldades porque os pais pagaram reforço.

- Hoje um reforço aqui no bairro está entre R$ 35 e R$ 45 por aluno. A gente não
pode mais - reclama Cássia, que este ano comemorou o fato de a filha Cassiana 
ter conseguido um colégio com tempo integral.

No Mércia Albuquerque, a diretora Maria José Moura acha que atribuir culpa aos 
pais ou alunos é raciocínio distorcido:

- São vários fatores em comunidades como esta, com histórico de violência. A 
maioria dos alunos não tem pai. Outros estão com o pai preso ou envolvido com o 
tráfico. A comunidade não tem banheiro. Muitos alunos passavam muito tempo no 
banheiro, e descobri que era para aproveitarem o chuveiro, a torneira, que não 
têm em casa.

Mudar a forma de participação da família parece ser a saída, afirmam 
pesquisadores.

- Nas séries iniciais, acredito que a responsabilidade maior pela educação da 
criança seja da escola, porque são alunos mais interessados. A partir da 
adolescência, o interesse da família em acompanhar ganha peso maior. Agora, é 
mais fácil culpar os pais, quando a leitura correta é: como a escola pode mudar 
para conquistar esses pais? - diz João Batista Oliveira, presidente do Instituto
Alfa e Beto. - A escola trata o pai mal, só fala mal do filho. O pai não volta a
segunda vez. Quando a escola poderia, em vez disso, falar sobre o que o filho 
tem de bom. Se o aluno picha, como converter aquilo num trabalho com artes, por 
exemplo. Em vez de chamar o pai só para reuniões, chamá-lo para falar de cursos 
para esse pai.

- A família de aluno de rede pública em geral participa pouco. O problema são as
condições de participação, que afetam a qualidade dela. A escola tem de 
melhorá-las - afirma Daniel Cara, coordenador da Campanha Nacional pelo Direito 
à Educação. - Estudos mostram que o chamado efeito-família tem peso similar no 
aprendizado ao do efeito-escola. Mas, no Brasil, o efeito-família tem um 
obstáculo, a baixa escolaridade de boa parte das famílias. Aí, a escola é que 
tem de ser a diferença.

No bairro Jockey, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, o modo que a 
Escola Estadual Professora Odyssea Silveira de Siqueira encontrou para atrair a 
família foi, além das tradicionais reuniões de pais, chamar para palestras sobre
temas como drogas e gravidez; e para comemorações como desfiles ou o aniversário
da escola. No início de 2011, quando o colégio ficou sem diretor por alguns 
meses, pais de alunos chegaram a se reunir para ajudar na limpeza e na 
manutenção do espaço.
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- Não adianta a escola ser bilíngue se a família não mostra ao filho o valor de 
ter um projeto de vida. E a escola, em regiões como a nossa, precisa também 
educar os pais para isso - diz a professora de Ciências Marcele Kloper Balado, 
coordenadora do projeto Os Pais na Escola, criado há um ano no Odyssea.

- Chamar o pai só para reclamar do filho não funciona. Tem de saber como chamar 
esse pai - acrescenta o diretor do colégio, Carlos José Pestana Moreira, 
destacando a melhora dos resultados da escola nas provas do Saerj em 2011, 
ficando acima das notas médias do estado.
Quando o filho explica o dever

Mãe de dois alunos do Odyssea, a dona de casa Joelma de Lima, que estudou até a 
antiga 3 série primária, diz que aprendeu a fazer o casal de filhos explicar 
para ela o dever de casa:

- Explicaram raiz quadrada, que para mim era coisa do outro mundo, e uma coisa 
de ciência que gostei muito, sobre evolução do ser humano. Se deixar as criança 
por ela mesma, ainda mais a mais velha, não vai estudar como deveria - diz 
Joelma, concordando que não há pai ou mãe que goste de só ouvir falarem mal do 
filho. - Fico mais tranquila, porque não chamam só nesses momentos.

A resposta "Carência de infraestrutura física e pedagógica da escola" recebeu 
apenas 28% da concordância dos professores no levantamento da Prova Brasil. Mas,
para Danilo Serafim, professor de Sociologia da rede estadual do Rio e 
coordenador geral do Sindicato dos Professores do Estado do Rio (Sepe), esse é 
um dos principais itens que demonstram que o culpado não é nem o pai nem o 
professor:

- É o sistema educacional. As políticas educacionais, que não põem contraturno 
nas escolas, laboratórios... Estive numa escola de Valença recentemente, e, 
quando chove, o professor tem de levar os alunos para o banheiro, o único lugar 
onde não chove lá dentro. É claro que há diferença do aluno de uma família que 
participa para um que tem família ausente. Mas estou perplexo com o fato de a 
maioria dos professores ter respondido que a causa está nos pais. Se o professor
ficar apontando dedo para a família, e a família, para o professor, os reais 
responsáveis só vão ficar assistindo a isso de camarote.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
programa-de-sabado-garantido-musica.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 23 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PROGRAMA DE SÁBADO GARANTIDO - Música erudita é a atração deste sábado no Centro
Cultural Parque das Ruínas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Música erudita é a atração deste sábado no Centro Cultural Parque das Ruínas

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
programa-familia-acolhedora.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 28 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Programa "FAMÍLIA ACOLHEDORA"

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://creged06.blogspot.com/
Programa "FAMÍLIA ACOLHEDORA": 
[FOTO]

O programa se destina a atender crianças e adolescentes em situação de risco  
pessoal e social que sejam vítimas de algum tipo de violência doméstica e/ou que
 estejam em situação de abandono necessitando de acolhimento familiar. 

O  acolhimento é feito por um período de tempo determinado até que possa ser  
reintegrado à sua família de origem. Cada família que acolher uma  
criança/adolescente recebe uma bolsa auxílio mensal que varia de acordo com a  
faixa etária: para acolhimento de crianças de 0 a 6 anos, é concedida  
bolsa-auxílio de R$350; de 7 a 14 anos, bolsa de R$450 e adolescentes de 15 a  
18, uma bolsa de R$600. 

Casais, mulheres e homens solteiros podem ser  acolhedores. Para isso, eles 
precisam ter disponibilidade de tempo e afeto para  cuidar da criança, idade 
entre 24 e 65 anos, boa saúde, zelar pela saúde da  criança, garantir a 
freqüência em escola. 

Além disso, é preciso que o  interessado não esteja respondendo a inquérito 
policial ou envolvido em processo  judicial, não tenha problemas psiquiátricos, 
alcoolismo ou vício em drogas  ilícitas e ter residência fixa no município do 
Rio. Os acolhedores passam por  capacitação de dois meses em aulas semanais.

Maiores informações pelo link 
http://www.rio.rj.gov.br/web/smas/exibeconteudo?article-id=124955

Tel. 2976.1527

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
programa-saude-na-escola-desenvolvido.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 28 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DESENVOLVIDO NA CRECHE MUNICIPAL ZUZU ANGEL

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cmzuzuangel.blogspot.com/
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DESENVOLVIDO NA CRECHE MUNICIPAL ZUZU ANGEL: 
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PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DESENVOLVIDO PELA EQUIPE do PSF-MORRO UNIÃO.

08/03: Palestra sobre Saúde Bucale Estímulo a Atividade física.
A equipe do PSE- Morro União compareceu à reunião de direção e responsáveis no 
dia daMulhere apresentou palestra sobre Saúde Bucal e sobre a necessidade do 
exércicio físico. Nossosresponsáveisforamincentivadospela professora de 
Educaçãofísicaque agora faz parte da Equipe Morro União.
[FOTO]

13/03: Escovação, avaliação e Aplicação de flúor.
[FOTO]

19/03: Pesagem, medidas e cartão de vacina.
Nesse dia a equipe pesou, mediu e avaliou os cartões de vacinas de nossas 
crianças.
[FOTO]

Programa Saúde na Escola tem metas e ações de promoção, prevenção, educação e 
avaliação das condições de saúde das crianças e adolescentes.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
programacao-da-semana-da-mulher.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 6 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA MULHER

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://smsdc-cms-flaviocouto.blogspot.com/
PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA MULHER: DE 05/03/2012 À 09/03/2012OBJETIVO: ACOLHIMENTO
DE MULHERES DE 20 À 69 ANOSDIVUGAÇÃO DOS PROGRAMAS: DA MULHER, TABAGISMO, 
HIPERTENÇÃO E DIABETES, ACADEMIA CARIOCA, AURICULOTERAPIA, HANSEN, TUBERCULOSE.
ATIVIDADES: COLETA DE PREVENTIVO                         EXAME DAS MAMAS        
                PALESTRAS                        CAMÊLO INFORMATIVO             
          DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS                        INSERÇÃO DE DIU  
                     SOLICITAÇÃO DE EXAMES DE RASTREIO DE DIABETES, COLESTEROL. 
                      INCENTIVO A VACINAÇÃO CONTRA HEPATITE E TÉTANO.
PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS:MÉDICOS: JORGE E ALEXANDRE
ENFERMEIROS: MARIA DA GRAÇA, RITA DE CASSIA, CAMILA, MARCELO, LIANE, ANDREA, 
JORGETE, ELDA, ANGELA E VANICE.
EDUCADOR FÍSICO: RAFAEL
TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES COMUNITÁRIOS.
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[FOTO]

CUIDAR É UM ATO DE AMOR !!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
projeto-alimentacao-saudavel-maternal.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 6 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Projeto Alimentação Saudável - Maternal

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://meustrabalhospedagogicos.blogspot.com/
Projeto Alimentação Saudável - Maternal: 

[FOTO]

MATERNAL - projeto semana da alimentação

Brincando com os alimentos

Descrição:

O presente projeto tem como objetivo abordar e discutir assuntos relacionados à 
alimentação saudáveis a partir dos 2 anos de idade, ampliando os conhecimento 
dos educandos sobre o tema.

Duração: 3 meses

Destinado aos alunos de Educação Infantil.

Justificativa:

A fome será, provavelmente, o maior problema político e moral que as ciranças 
deverão enfrentar como lideres de seus pais no futuro.No Brasil, a fome é uma 
questão para ser discutida na escola. E a discussão começa pela situação de vida
dos alunos e seus direitos e deveres como cidadãos.

As crianças precisão conhecer a realidade da fome no Brasil e no mundo. Esse 
papel cabe aos educadores, que devem preparar seus alunos para a construção de 
uma sociedade mais igualitária, em que as pessoas tenham não apenas o direito, 
mas as condições necessárias para usufruir de uma alimentação equilibrada 
qualitativa e quantitativamente.

Objetivos:
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 Incentivar aos bons hábitos alimentares;

 Identificar as preferências alimentar dos alunos;

 Concientizar os alunos sobre a importãncia e os motivos pelos quais nos 
alimentamos;

 Reconhecer os alimentos que faz bem à nossa saúde;

 Identificar cores, textura e os diferentes sabores dos alimentos.

Procedimentos: Será desenvolvido em 12 aulas assim distribuídas:

1ª aula: Assunto - Frutas

Salada de frutas para degustação

Pintura à dedo

Contagem de frutas, cores, tamanho

2ª aula: Assunto - Verduras

Confecção de carimbos com batata

Explorar com s verduras cores e texturas

3ª aula: Assunto - Legumes

Fazer com os alunos uma sopa utilizando cenoura, chuchu, beterraba, batata

Colagem com papel camurça.

4ª aula: Assunto: Rótulos

Trabalhar com os alunos rótulos de embalagens de alimentos

Utilizar as embalagens trazidas pelos alunos e montar um mural com informações 
de cada alimento.

5ª aula: Assunto: Hortaliças/ Higiene com os alimentos

Página 643



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

Montar uma horta na escola

Junto com os alunos lavar os alimento e mostrar os cuidados que devemos ter com 
os alimento Lavar antes de comê-los, comer alimentos naturais e saudáveis.

Fazer a degustação de tomate, alface, cenoura

Atividades de desenho.

6ª aula: Assuntos - Vitaminas

Explorar com os alunos as frutas que serão utilizadas na vitamina - banana e 
maçã.

Trabalhar a importância do leite no desenvolvimento da criança.

7ª aula: Alimentos não - saudáveis

Mostrar que alguns alimentos devem ser consumidos com moderação

Confeccionar um mural com esses alimentos e registrar os comentários no blocão

Exemplos de alimentos que devem ser consumidos com moderação: pirulito, 
chiclete, balas, doces, refrigerantes, entre outros.

8ª aula: Assunto - Derivados do Leite

Trazer para sala queijos, leite e iogurte e explorar a importância desses 
alimentos

Utilizar embalagens de leite e confeccionar brinquedos com os alunos.

9ª aula: Assuntos - Cereais e Massas

Explicar que alguns alimentos são importantes em nossa dieta, mas que devem ser 
consumidos uma vez ao dia.
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10ª aula: Assunto - Higiene Pessoal

Explicar para os alunos que a higiene pessoal é necessária para se ter uma boa 
saúde

Trabalhar com os alunos os cuidados que devemos Ter: beber água filtrada, cortar
as unhas, lavar sempre as mãos antes das refeições, escovar os dentes após as 
refeições, praticar esporte.

11ª aula: Assunto - Alimentação Saudável

Apresentação de teatro de fantoches

Mostrar tudo que foi trabalhado pelas professoras durante as aulas.

12ª aula: Assunto - Lanche Gostoso

Os alunos trarão um lanche nutritivo e saboroso para fazer um grande piquenique 
coletivo

Experiências Interessantes:

Dando continuidade ao projeto "Brincando com os alimentos" foram realizadas 
várias atividades: Apresentação teatral, "Sopa de Pedra", enfocando a 
importância dos alimentos para manter uma vida saudável, na qual os alunos 
participaram com entusiasmo.

Degustação das frutas, explorando cor, tamanho, espessura e o sentido (paladar).
Cada turma desenvolveu as atividades de acordo com nível escolar.

Apresentamos aos alunos diferentes tipos de legumes e verduras. Os quais puderam
observar na palestra quais suas funções, vitaminas e nutrientes. Depois, para 
complementar a atividade, os alunos tiveram a oportunidade de degustar uma 
gostosa sopa de legumes e verduras.

Fontr: banco de Atividades

Receba nossas atividades Digite aqui seu email:

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
projeto-cineclube-nas-escolas.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 12 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Projeto Cineclube nas Escolas.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://adaoblogado.blogspot.com/

Projeto Cineclube nas Escolas.: 
No próximo dia30 de março,das 9h às 13h, a Gerência de Mídia Educação promove a 
Aula Inaugural doProjeto Cineclube nas Escolas, cujo tema é Cineclube nas 
Escolas: a relação entre cinema e educação.Na ocasião, será realizada a palestra
da professora Rosália Duarte, da PUC/RJ, autora do livro Cinema e Educação (que 
consta do acervo do Cineclube).Solicitamos às CRES a inscrição de 1 
professorarticulador porunidade integrante do projeto.Nos próximos dias, 
divulgaremos o local do evento.Aguardem!!!!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
projeto-conhecer-para-preservar-2012.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 21 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Projeto: "Conhecer para Preservar 2012"

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://creged06.blogspot.com/

Divulgando; 

Projeto: "Conhecer para Preservar 2012": 
[FOTO]
O projeto consiste em uma realização de visitas guiadas com alunos da Rede 
Municipal de Ensino aoParque do Flamengo e seu entorno. Tem com fundamento a 
idéia de que para amar, valorizar e preservar um lugar, é preciso conhecê-lo.

Público: 40 alunos por Unidade Escolar do Ensino Fundamental

As visitas terão o acompanhamento de 2 Coordenadores e 1 Estagiário para cada 10
alunos.
As inscrições serão realizadas na CRE, conforme vagas disponíveis. As inscrições
devem ser enviadas até o dia 23/03.

Maiores informações pelo telefone 2976-2291 e/ou 2976-2336 ou pela Circular 
E/SUBE/CED n.º 28, de 20/03/2012.

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
projeto-da-sala-de-leitura-sugestao-do.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 17 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Projeto da Sala de Leitura - Sugestão do Leitor

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Participação é tudo!! Parabéns!!
http://ciepglauberocha.blogspot.com/
Projeto da Sala de Leitura - Sugestão do Leitor: 

Nossos alunos adoram ler e indicar boas leituras.
A professora Edilza deu a ideia e todos estão curtindo![FOTO]
[FOTO]

Você tem alguma dica legal?

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
projeto-de-cinema-itinerante-na.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 1 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Projeto de cinema itinerante na periferia de Teresina recebe prêmio nacional

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Idéia interessante.
Projeto de cinema itinerante na periferia de Teresina recebe prêmio nacional: 
Tudo começou com uma televisão de 14 polegadas, levada para o meio da rua para 
exibir filmes em comunidades da periferia de Teresina, no Piauí.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
projeto-do-iapoqui-ao-chui-eu.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 5 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PROJETO DO IAPOQUI AO CHUÍ: EU, DESCOBRIDOR DO BRASIL

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://zilkacreche.blogspot.com/
PROJETO DO IAPOQUI AO CHUÍ: EU, DESCOBRIDOR DO BRASIL: CRECHE MUNICIPAL ZILKA 
SALABERRYPROJETODO IAPOQUI AO CHUÍ: EU, DESCOBRIDOR DO BRASIL
DIREÇÃO: CÁTIA CRISTINA B GOMES E CRISTINA RAMOS 
PROFESSORA ARTICULADORA:VÂNIA CRISTINA CHAVES PINTO

[FOTO]

APRESENTAÇÃO:
Somente através da prática (trans) formadora é que poderemos construir uma 
sociedade mais justa, que inclui e não exclui, que perceba a escola como espaço 
de construção, através da valorização, das individualidades, do respeito, para 
com as diferenças, com a cultura de cada um, onde a educação é o elemento 
essencial para um mundo melhor.       Busca-se neste projeto explorar as 
diversidades encontradas nas regiões do nosso país e com isso possibilitar o 
conhecimento das características singulares de cada região.
JUSTIFICATIVA:
  Tendo como pressuposto o nosso Projeto Político Pedagógico BRINCANDO DESCUBRO 
O MUNDO, o Projeto DO IAPOQUI AO CHUÍ: EU DESCOBRIDOR DO BRASIL propõe uma 
discussão não só com os pequeninos, mas também com toda a comunidade sobre a 
identidade cultural destes e as várias culturas existentes no país, sendo um 
subsídio como ponto  de partida para sair do seu próprio local e romper 
fronteiras em busca de novos conhecimento sobre as origens e as peculiaridades 
de cada região brasileira.
OBJETIVO GERAL:
      Abordar as diversidades culturais bem como suas particularidades, através 
do processo de conhecer, descobrir, interagir, crescer e apropriar-se de novos 
repertórios de forma prazerosa, rica e envolvente.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
        Conhecer e respeitar o modo de vida de diferentes grupos sociais, em 
diversos tempos e espaços, reconhecendo semelhanças e diferenças entre eles;
üDescobrir e reconhecer as regiões brasileiras a partir das suas 
particularidades;
üConhecer a história da origem de cada região;
üEstabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e seus pares, fortalecendo
a auto-estima e ampliando gradativamente suas possibilidades de comunicação e 
interação social;
üPossibilitar a construção e valorização da cultura brasileira, buscando uma 
verdadeira identidade cultural;
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üEntrar em contato com manifestações artísticas, expressões de sua cultura;
üParticipar de brincadeiras, cantigas de roda , jogos específicos  de cada 
região;
DESENVOLVIMENTO:         O projeto será apresentado as turmas na roda de 
conversa através da demonstração de gravuras das regiões brasileiras.As turmas 
dos maternais ficarão responsáveis em explorar uma das cinco regiões 
brasileiras: Sul, Sudeste, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, singularizando cada 
cultura no âmbito social e coletivo, através das diversas linhas do conhecimento
interdisciplinar. A turma do Berçário ficará responsável em explorar a origem do
nosso  pais, dando destaque os primeiros habitantes - OS ÍNDIOS.        Cada 
turma trabalhará a origem e características específicas da região escolhida, 
através do diálogo coletivo, de questionamentos a respeito de suas próprias 
experiências sobre as diversas  culturas.        No decorrer do projeto será 
apresentada a localização de cada região no mapa do Brasil para observação e 
conhecimento do clima, pontos turísticos, linguagem (fala-sotaque), comidas 
típicas, histórias, pontos turísticos, vestuário, literatura, músicas, danças, 
tipos fisicos etc...Além disso, participará de experiências nas oficinas do 
sabor, do cheiro e do artesanato nas quais terá a oportunidade de vivenciar, 
sentir e degustar peculiaridades de cada região.
ATIVIDADES:
        Conversa e registro no blocão (sondagem dos conhecimentos 
prévios);üApresentação do mapa do Brasil;üCORES: trabalhar as cores da bandeira,
roupas etc...üRelacionar nomes de comidas típicas;üJogos e 
brincadeiras;üContação de histórias;üRepresentação de cantigas e 
lendas;üConstrução de textos coletivos (à vista de gravuras);üRecorte e 
colagem;üQuebra-cabeça (mapa do Brasil)üConfecção de personagens;üBrinquedos 
cantados;üDramatização;üModelagem com massinha;üLeitura de diversos tipos de 
textos (jornais, revistas, livros etc.)
RECURSOS:
    DVD, músicas, histórias, livros, CD, tintas, papeis variados, cola, 
revistas, jornais, gravuras, brinquedos, jogos pedagógicos, tintas, pincéis 
etc...
AVALIAÇÃO:    
         Será através de registros por parte do professor na sala frente a 
participação de cada criança de forma individual e coletiva e do desenvolvimento
da aprendizagem durante as atividades propostas.       A avaliação será feita 
também através do resultado da exposição dos trabalhos na culminância do 
projeto.[FOTO]

A criança só pode entender a diversidade se perceber que faz parte disso.
PROJETO ELABORADO PELA PROFESSORA ARTICULADORA VÂNIA CRISTINA

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
projeto-gravidez-e-uma-questao-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 21 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Projeto "Gravidez ... é uma questão de escolha"

Página 649



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://creged06.blogspot.com/
Projeto "Gravidez ... é uma questão de escolha": 
[FOTO]
Este projeto tem por objetivo propor ações acerca da temática da gravidez não 
planejada.

Público: Professores da Rede Pública do Rio de Janeiro

Período: Abril a Junho de 2012

Maiores informações na Circular E/SUBE/CED n.º 27, de 20/03/2012.

Divulgue este projeto em sua escola. Os nossos jovens precisam estar muito bem 
informados sobre este assunto tão importante na atualidade.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
promotores-culturais-universidade-das.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 13 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PROMOTORES CULTURAIS - Universidade das Quebradas, da UFRJ, volta em 20 de março

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://oglobo.globo.com/
Universidade das Quebradas, da UFRJ, volta em 20 de março: 

RIO - A aula inaugural da Universidade das Quebradas (UQ) acontece no próximo 
dia 20 de março. A UQ é um curso de extensão gratuito, promovido pelo Programa 
Avançado em Cultura Contemporânea (PACCUFRJ), e visa oferecer formação aos 
produtores culturais e artistas das comunidades do Rio por meio do encontro 
entre pesquisadores e professores da UFRJ e outras instituições.

O curso é realizado no Colégio Brasileiro de Altos Estudos da UFRJ (Avenida Rui 
Barbosa, 762, Flamengo) e as aulas serão ministradas às terças-feiras, das 13h30
às 18h30.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
promovendo-amamentacao-nas-unidades-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 1 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Promovendo a Amamentação nas Unidades de Educação Infantil da Rede Municipal de 
Educação do Rio de Janeiro
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://semanadobebecarioca.blogspot.com/
Promovendo a Amamentação nas Unidades de Educação Infantil da Rede Municipal de 
Educação do Rio de Janeiro: [FOTO]
A rede de promoção de amamentação nas creches vem realizando encontros com 
objetivo de estimular essa prática e planejar coletivamente as estratégias para 
abordar esse tema.  É também o momento de apresentar e distribuir os materiais 
de apoio: o painel interativo, que tem como objetivo fazer circular informações 
para mães e comunidade escolar; os procedimentos operacionais padrão que são 
guias passo a passo para coleta, armazenamento e oferta do leite materno. No 
primeiro encontro de 2012 o público se ampliou, estavam presentes profissionais 
de creches, maternidades e da Estratégia da Saúde da Família.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
prouni-mec-oferece-mais-bolsas-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 23 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Prouni: MEC oferece mais bolsas de estudo

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://oglobo.globo.com/
Prouni: MEC oferece mais bolsas de estudo: 

RIO - Uma portaria do Ministério da Educação (MEC) publicada nesta sexta-feira 
(23) no Diário Oficial da União, uma portaria regulamentando a concessão de 
bolsas de estudo remanescentes do Programa Universidade para Todos (Prouni). 
Adesão das instituições não é obrigatória, elas poderão dar bolsas remanescentes
a novos e antigos alunos. Para os candidatos do vestibular, o critério para 
aprovação, segundo a portaria, deverá ser a classificação no processo seletivo. 
Já os estudantes matriculados desde anos anteriores serão selecionados para 
bolsas do Prouni de acordo com seu desempenho acadêmico.
Veja aqui a portaria

A portaria define ainda que a bolsa só será retroativa para candidatos que 
passaram no vestibular neste ano e, "em função de impedimentos de natureza 
operacional", não ganharam bolsa do programa. Nos demais casos, ela vale a 
partir da concessão do benefício.
Critérios

Podem se candidatar às bolsas integrais estudantes com renda familiar, por 
pessoa, de até um salário mínimo e meio (R$ 933, a partir de 1º de janeiro). As 
bolsas parciais são destinadas a candidatos com renda familiar de até três 
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salários mínimos (R$ 1.866, em janeiro) por pessoa. Além de ter feito o Enem 
2011, com um mínimo de 400 pontos na média das cinco notas do exame e pelo menos
nota mínima na redação, o candidato deve ter cursado todo o ensino médio em 
escola pública ou, em caso de escola particular, na condição de bolsista 
integral.

Professores da rede pública de ensino básico que concorrem a bolsas em cursos de
licenciatura, curso normal superior ou de pedagogia não precisam cumprir o 
critério de renda, desde que estejam em efetivo exercício e integrem o quadro 
permanente da escola na qual atuam.

Criado em 2004, o Prouni já concedeu 919 mil bolsas de estudos em cursos de 
graduação e sequenciais de formação específica.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pse-nsec-06-ciep-rubens-gomes.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 19 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE NSEC 06 - CIEP RUBENS GOMES

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Na Semana do Combate a Obesidade, os Núcleos de Educação e Saúde tiveram ações 
voltadas para a Alimentação Saudável. Começaram com a verificação de peso, 
altura e também foi feita a medida antropométrica de todos os alunos. Conversas 
sobre alimentação saudável.
Todos as atividades foram feitas de maneira lúdica.
Equipe de parabéns!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pse-nsec-06-semana-rio20.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 16 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE NSEC 06 - Semana Rio+20

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://ciepantonmakarenko.blogspot.com/
Semana Rio+20: Nesta semana, evocando a Rio+20, diversas atividades foram 
programadas para esta sexta-feira: Oficina de Reaproveitamento de Alimentos, 
confecção de brinquedos e instrumentos musicais usando materiais descartáveis, 
palestras e atividades do Núcleo PSE e outras que mostraremos neste post.

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
pse-nsec06-6-cas-condicionalidades.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 23 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE - NSEC06 - 6ª CAS - CONDICIONALIDADES

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Para melhor acompanhar as condicionalidades nas famílias que fazem parte do 
Programa Bolsa Família e Cartão Carioca estamos implantando 12 pólos de 
acompanhamento.
Estaremos presentes nas reuniões dos responsáveis nos sábados (nas escolas com 
índices de frequência abaixo do estimulado pelo programa) , faremos reuniões 
mensais com as famílias, atenderemos os casos solicitados pelas escolas e 
participaremos das reuniões mensais das Unidades de Saúde para acompanhar também
as condicionalidades da Saúde.

Pólos de Reuniões de Família

a) Responsabilidade: CRAS Yara AmaralE. M. ALEXANDRE FARAHE. M. MÁRIO 
PIRAGIBEE.M. BÉLGICAE. M. ANTENOR NASCENTESb) REsponsabilidade: CRASAcariE. M. 
ALÍPIO MIRANDAE. M. MONTE CASTELOE. M. CHARLES ANDERSONE. M. HILTON GAMA
c) Responsabilidade: CRAS Francisco Salles
E. M. LEÃO VELLOSOCIEP ZUMBI DOS PALMARESE. M. ALZIRO ZARURCIEP ANTON MAKARENKO
Estes Pólos serão implantados na 2ª semana de abril (09/04 à 11/04).

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pse-nsec06-acao-da-saude-bucal-na.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 19 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE NSEC06 - Ação da Saúde Bucal na escola Levy Miranda

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Ação da Saúde Bucal na escola Levy Miranda: 
No dia 13 de março de 2012, terça-feira foi realizada palestra sobre higiene 
bucal, seguido exame bucal com finalidade epidemiológica e entrega de kits 
odontológicos nas turmas 1602, 1604, 1608 e 1702.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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Foram atendidas 134 crianças, totalizando 105 altas.
[FOTO]

[FOTO]

Estiveram presentes na atividade a equipe de Saúde Bucal composta por CD-Alice 
Urano, ASB- Selma e ACS Lidjane

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pse-nsec06-acao-de-saude.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 18 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE NSEC06 - AÇÃO DE SAÚDE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

AÇÃO DE SAÚDE: 
EM PARCERIA COM O CMS DA FAZENDA BOTAFOGO, FOI REALIZADA UMA AÇÃO DE SAÚDE EM 
NOSSA ESCOLA, QUANDO OS AGENTES FIZERAM A VERIFICAÇÃO DO PESO E DA ALTURA DAS 
CRIANÇAS PARA QUE ESTAS INFORMAÇÕES SEJAM ANALISADAS POR PROFISSIONAIS DA ÁREA 
DA SAÚDE QUE IRÃO AVALIAR AS CONDIÇÕES FÍSICAS DE NOSSOS ALUNOS. FORAM 
VERIFICADAS TAMBÉM AS CARTEIRAS DE VACINA. OS RESPONSÁVEIS PELAS CRIANÇAS QUE 
ESTAVAM COM VACINAS EM ATRASO FORAM ORIENTADOS A PROCURAR O POSTO DE SAÚDE O 
MAIS BREVE POSSÍVEL.
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pse-nsec06-brotoeja-miliaria.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 3 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE - NSEC06 - Brotoeja / Miliária

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://drauziovarella.com.br/

Informações importantes no verão.
Espero que gostem.
Brotoeja / Miliária: Brotoeja é o nome popular de miliária, uma dermatite 
inflamatória aguda causada pela obstrução dos dutos excretores das glândulas 
sudoríparas, o que impede a saída do suor. As lesões aparecem, em geral, no 
tronco, pescoço, nas axilas e nas dobras de pele, sob a forma de pequenas 
vesículas, pápulas ou pústulas. Ambientes quentes e úmidos, o excesso de roupas 
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e agasalhos assim como a febre alta favorecem esse tipo de erupção cutânea.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pse-nsec06-cms-enf-josuete-na-e-m.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 17 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE NSEC06 - CMS ENF. JOSUETE NA E. M. ISAIAS ALVES

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Equipe da Saúde da Família da CMS ENFº JOSUETE foi a E. M. Isaias Alves em 
Guadalupe pesar, medir e falar sobre Alimentação saudável e os perigos da má 
alimentação.
Todos ficaram muito empolgados com as ações e informações.
Parabéns equipe Saúde Escolar do CMS ENFº JOSUETE.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

<COMENTÁRIOS>
Que trabalho maravilhoso! Todos unidos para o bem social da família!
<COMENTÁRIOS>
Obrigada, tentamos pensar e organizar o trabalho juntos.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pse-nsec06-higienizar-o-aparelho-do-ar.html
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<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 3 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE - NSEC06 - Higienizar o aparelho do ar condicionado evita doenças

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://blogdalergia.blogspot.com/

Atenção a higiene do ar condicionado.

Higienizar o aparelho do ar condicionado evita doenças: [FOTO]
Você tem hábito de limpar o ar condicionado de sua casa ou do seu carro?  Uma 
pesquisa mostrou que a resposta é não, na maioria das vezes. Ou então: limpo de 
vez em quando. Ou ainda: eu lavo o filtro de tempos em tempos...

E o susto é grande quando amostras  coletadas de filtros de aparelhos são 
analisadas, demonstrando a presença de fungos de várias espécies. Estes fungos 
se acumulam,  crescendo nos aparelhos que ficam sem limpeza e quando inalados se
acumulam no nariz, na garganta e nos pulmões, podendo agravar as alergias 
respiratórias. Crianças e idosos estão mais sujeitos a riscos pois costumam 
permanecer no ambiente domiciliar por mais tempo e tem imunidade mais frágil. 

Seguem algumas dicas de limpeza:
Lave o filtro que fica na parte da frente dos aparelhos residenciais no mínimo 
uma vez por mes. Quando estão sujos, reduzem o desempenho do produto e pioram a 
qualidade de ar que você respira. Lave em água corrente por alguns minutos até 
ficar limpinho e deixe secar antes de recolocar no aparelho. Se você mora em 
áreas poluídas, lave o filtro com mais frequencia.Existe um tipo de filtro 
adicional, capaz de reter partículas muito pequenas. Este dispositivo tem custo 
baixo e pode melhorar qualidade do ar condicionado.A limpeza completa do 
aparelho é feita em locais autorizados e deve obedecer a orientação do manual. 
Mas, um fator que influencia é o tempo de uso do aparelho: se este é utilizado 
apenas no verão, é importante que na primavera se providencie a limpeza geral e 
verificação do filtro. Mas, se o seu aparelho é usado permantemente, deve ser 
limpo com intervalos menores. O filtro do ar no carro deve ser trocado entre 
três e seis meses. Se o motorista viajar pouco e não rodar muito com o veículo 
em estradas de terra, a troca pode ser uma vez por ano. Da mesma maneira, 
periodicamente deve ser realizada a higienização dos dutos de ventilação.
Fonte : G1

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pse-nsec06-intoxicacao-alimentar.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 3 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE - NSEC06 - Intoxicação alimentar

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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http://drauziovarella.com.br/
Intoxicação alimentar: Intoxicação alimentar, ou gastrintestinal 
(gastroenterocolite aguda), é um problema de saúde causado pela ingestão de água
ou alimentos contaminados por bactérias (Salmonella, Shigella, E.coli, 
Staphilococus, Clostridium), vírus (Rotavírus), ou por suas respectivas toxinas,
ou ainda por fungos ou por componentes tóxicos encontrados em certos vegetais 
(comigo-ninguém-pode, mandioca brava) e produtos químicos. A contaminação pode 
ocorrer durante a manipulação, preparo, conservação e/ou armazenamento dos 
alimentos.

Nas crianças e idosos, a intoxicação alimentar pode ser uma doença grave.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pse-nsec06-motivos-para-cocar.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 7 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE - NSEC06  - Motivos para coçar
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://blogdalergia.blogspot.com/

Motivos para coçar: [FOTO]

Quem nunca sentiu uma coceirinha? 

Mas, coçar pode se tornar um grande problema... E descobrir a causa de uma 
coceira não é uma tarefa fácil. O médico precisa atuar como um verdadeiro 
detetive investigando um crime. É importante conhecer cada paciente, sua 
história pessoal e familiar, tendências alérgicas, condições de moradia, 
profissão, hábitos de vida, outras doenças, remédios em uso, etc. Além disso, 
definir o tipo da coceira, horário de piora, localização no corpo, etc. 

Por exemplo, uma coceira no lóbulo da orelha pode ser alergia ao níquel, um 
metal muito comum nos brincos e bijouterias. Se for confirmada a suspeita, a 
opção é deixar de usar brincos ou então substituir pelos de ouro, que são 
antissépticos e, por serem metais nobres, precisam de muito pouco ou quase nada 
de níquel para serem moldados. 

A coceira em axilas pode ser uma reação alérgica ao desodorante, o que pode 
deixar a axila avermelhada e com pequenas bolhas. Um dos fatores que pode 
provocar a alergia é a presença de fragrâncias nos desodorantes,mas também pode 
ser por um componente químico contido no produto.

Se você sente coceira nos olhos e pescoço, o problema pode ser causado pela 
alergia ao esmalte de unha. Isso acontece porque os olhos e o pescoço costumam 
ser os lugares mais tocados pelas mulheres. A alternativa é usar bases e 
esmaltes hipoalergênicos. 

Tecidos sintéticos podem irritar a pele e causar coceira. O ideal é usar roupas 
de algodão, folgadas e confortáveis.

Produtos de limpeza, como o sabão, detergente ou o sabonete usado para lavar as 
roupas podem causar alergia nas mãos. O uso de luvas apropriadas é uma 
alternativa na hora de lavar a louça e as roupas. 

A coceira em virilhas, axilas ou logo abaixo das mamas pode apontar para uma 
micose. O calor, a escuridão e a umidade nesses locais são perfeitos para o 
surgimento de fungos e leveduras que podem causar micose. 
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A pele seca coça com facilidade. Vários fatores podem ressecar a pele: idade, 
banhos quentes, uso de buchas, calor ou frio em excesso, entre outros.  Por 
isso, é importantíssimo manter a pele bem hidratada. Vale lembrar que o 
hidratante deve ser aplicado logo após o banho com a pele ainda umedecida, para 
obter melhor efeito.

Uma coceira pode ser localizada em uma área pontual ou pode acometer uma área 
extensa da pele. Pode ocorrer isoladamente ou se acompanhar de lesões visíveis 
na pele. A coceira pode fazer parte do cortejo de sintomas de várias doenças, 
alérgicas ou não. 

Em suma, nem tudo que coça é alergia e nem toda coceira é igual. O uso de 
medicamentos alivia o incômodo, mas para tratar, o ideal é detectar e controlar 
a causa da coceira. 

Este texto foi elaborado baseado na matéria publicada no portal G1. Leia na 
íntegra clicando no link: Bem estar

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pse-nsec06-na-luta-contra-o-alcoolismo.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 26 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE NSEC06 - NA LUTA CONTRA O ALCOOLISMO!!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Divulgue esta idéia!!! 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pse-nsec06-osteoporose.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 3 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE - NSEC06 - Osteoporose

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://drauziovarella.com.br/
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PSE - NSEC06
Osteoporose: Osteoporose é uma condição metabólica que se caracteriza pela 
diminuição progressiva da densidade óssea e aumento do risco de fraturas.

Para entender o que acontece, é preciso lembrar que os ossos são compostos de 
uma matriz na qual se depositam complexos minerais com cálcio. Outra 
característica importante é que eles estão em constante processo de renovação, 
já que são formados por células chamadas osteoclastos encarregadas de reabsorver
as áreas envelhecidas e por outras, os osteoblastos, cuja função de produzir 
ossos novos. Esse processo permanente e constante possibilita a reconstituição 
do osso quando ocorrem fraturas e explica por que a mais ou menos a cada dez 
anos o esqueleto humano se renovs por inteiro.

Com o tempo, porém, a absorção das células velhas aumenta e a de formação de 
novas células ósseas diminui. O resultado é que os ossos se tornam mais porosos,
perdem resistência. Perdas mais leves de massa óssea caracterizam a osteopenia. 
Perdas maiores são próprias da osteoporose e podem ser responsáveis por fraturas
espontâneas ou causadas por pequenos impactos, como um simples espirro ou uma 
crise de tosse, por exemplo.

Na maioria dos casos, a osteoporose é uma condição relacionada com o 
envelhecimento. Ela pode manifestar-se em ambos os sexos, mas atinge 
especialmente as mulheres depois da menopausa por causa da queda na produção do 
estrógeno.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pse-nsec06-pitiriase-versicolor.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 3 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE - NSEC06 - Pitiríase versicolor

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://drauziovarella.com.br/
Pitiríase versicolor: Pitiriase versicolor é uma infecção superficial da pele 
provocada pela levedura lipodependente Malassezia furfur, dos fungos 
Pityrosporum orbiculare e Pityrosporum ovale. A presença dessas leveduras é 
extremamente comum na pele de todos os seres humanos, de forma especial nas 
áreas mais gordurosas do corpo, como tronco, braços, face, pescoço e couro 
cabeludo. São fatores de rico para o aparecimento das lesões calor, umidade, 
pele oleosa, sudorese abundante e baixa resistência imunológica.

A doença afeta indistintamente homens e mulheres jovens e sua principal 
característica é a mudança na pigmentação da pele. Ela também é conhecida pelos 
nomes tínea ou tinha versicolor, pano branco e micose de praia.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pse-nsec06-saude-na-escola.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 21 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE NSEC06 - SAÚDE NA ESCOLA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Parabéns, Equipes!!!

SAÚDE NA ESCOLA:  As Equipes de Saúde da Josuete Sant'anna estão empenhadas na 
promoção de Saúde nas Escolas da área de cobertura e circunvizinhas. Os alunos 
estão recebendo orientações diversas de saúde, entre elas: DST, higiênie 
pessoal, saúde bucal, orientação sobre imunização e a importância da mesma e 
orientação sobre pediculose. Com isso os alunos das escolas acompanhadas pela 
clínica da familia estão sendo pesados, medidos e atualizando suas cadernetas de
vascinação. Também estão recebendo o kit odontolólico com orientação de 
escovação.

Escolas cobertas pela Unidade Josuete Sant'anna de Oliveira.

E.M. Emilio Carlos;

E.M. Isaías Mendes;

E.M. Bélgica;

E.M. Rose Klabim;

E.M. Barão de Itararé;

E.M. Fernão Dias;

E.M. Oswaldo Goeldi;

E.M. Antonio Francisco Lisboa;

Creche Sempre Vida Palmerinha.

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pse-nsec06-semana-de-mobilizacao-saude.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 16 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE - NSEC06 - Semana de Mobilização Saúde na Escola - Escola Municipal Ana 
Maria Cristina Ribeiro

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdcrj-academiacarioca-cmsfb.blogspot.com/
Semana de Mobilização Saúde na Escola - Escola Municipal Ana Maria Cristina 
Ribeiro: 
Semana de Mobilização Saúde na Escola - Escola Municipal Ana Maria Cristina 
Ribeiro[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pseclinica-da-familia.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 29 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE/CLÍNICA DA FAMÍLIA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://ciepglauberocha.blogspot.com/
PSE/CLÍNICA DA FAMÍLIA: 

Hoje, 29-03-12, recebemos a visita da equipe do PSE/Clínica da Família do Posto 
de Saúde Dr. Nascimento Gurgel, para avaliação de todos os alunos: peso, 
altura.[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
recursos-educacionais-abertos-rea-como.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 9 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Recursos Educacionais Abertos (REA) Como usar, criar e compartilhar

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://programajornaleeducacao.blogspot.com/

Recursos Educacionais Abertos (REA) Como usar, criar e compartilhar: 
Debora Sebriam - Open Education Week

View more presentations from REA Brasil

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
rede-municipal-do-rio-coloca-7-mil.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 25 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Rede municipal do Rio coloca 7 mil alunos em salas de realfabetização - vida - 
versaoimpressa - Estadão

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://adaoblogado.blogspot.com/
Rede municipal do Rio coloca 7 mil alunos em salas de realfabetização - vida - 
versaoimpressa - Estadão: Rede municipal do Rio coloca 7 mil alunos em salas de 
realfabetização - vida - versaoimpressa - Estadão

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
relatorio-do-dia-da-mancha.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 29 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

RELATÓRIO DO DIA DA MANCHA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cms-flaviocouto.blogspot.com/

RELATÓRIO DO DIA DA MANCHA: NO CMSFCV, EM 28 DE MARÇO DE 2012 ÀS 07:00, 
ACONTECEU A CAMINHADA DO DIA DA MANCHA, EM PARCERIA COM A ACADEMIA CARIOCA.

COM AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA HANSENÍASE.
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COM AS SEGUINTES AÇÕES:
DISTRIBUIÇÃO DE FOLDERS PARA OS USUÁRIOS E MORADORES DA LOCALIDADE.REALIZAÇÃO DE
BASCILOSCOPIA.ATIVIDADE EXTRAMURO ATRAVÉS DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DE ORIENTAÇÕES
PARA OS MORADORES DO LOCAL.REALIZAÇÃO DE TESTE DE SENSIBILIDADE.ORIENTAÇÃO EM 
SALA DE ESPERA.
DIVULGAÇÕES DO EVENTO.
REALIZADO ATRAVÉS DE FAIXA COM INFORMATIVO DURANTE A CAMINHADA.
DISTRIBUIÇÃO DE FOLDERS DURANTE A CAMINHADA.
RETORNANDO A UNIDADE COM COFEE BREAK, PARA OS PROFISSIONAIS COM PARCERIA DA 
ACADEMIA CARIOCA JUNTAMENTE COM O PROFESSOR RAFAEL.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
relatorio-final-sobre-pne-sera.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 1 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Relatório final sobre PNE será apresentado até 20 de março

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Relatório final sobre PNE será apresentado até 20 de março: O relatório final do
Plano Nacional de Educação (PNE - PL 8035/10, do Executivo), com as metas do 
setor para os próximos dez anos, será apresentado até 20 de março. A  
expectativa é votar o texto até o final do mês para enviá-lo, em  seguida, ao 
Senado. As datas foram anunciadas nesta terça-feira (28), na  primeira reunião 
do ano da comissão especial que analisa o projeto.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
remedio-contra-diabetes-e-nova-arma.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 29 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Remédio contra diabetes é nova arma contra Alzheimer - Saúde - Notícia - 
VEJA.com

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://veja.abril.com.br
Remédio contra diabetes é nova arma contra Alzheimer - Saúde - Notícia - 
VEJA.com

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
resultado-do-alfabetiza-rio-2011.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 7 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Resultado do Alfabetiza Rio 2011

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://creged06.blogspot.com/

Resultado do Alfabetiza Rio 2011: 
Resultado do Alfabetiza Rio 2011

View more documents from PatriciaGed.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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resultado-do-desafio-rioeduca-de-2011.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 19 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Resultado do Desafio Rioeduca de 2011

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://creged06.blogspot.com/
Parabéns alunos, Parabéns professores, Parabéns família...Parabéns Equipe de 
Direção.
Resultado do Desafio Rioeduca de 2011: Os alunos abaixo participaram do Desafio 
Rioeduca no final de 2011 e foram premiados pelo desempenho no Simulado 
Zuuum@Educopéida. Veja a listagem com o nome dos alunos contemplados:

E.M. Abraham Lincoln - Thamires de Oliveira Rocha (1501)
E.M. Alexandre Farah - Phelipe Martins da Silva (1902)
E.M.Alexandre Farah - Pedro Henrique Lacerda de Souza (1902)
E.M. Narbal Fontes - João Nicolas de Queiroz (1501)
E.M. Emílio Carlos - Patrick da Silva Barros (1901)
E.M. Rose Klabin - Lidiane Kopke Barreto da Silva (1902)
Ciep Oswald de Andrade - Júlio Ferreria Xavier dos Santos (1501)
E.M. Deput. Hilton Gama - Carla Letícia dos Santos Lima (1901)
E.M. Deput. Hilton Gama - Rômulo Pinto Soares (1901)
E.M. Deput. Hilton Gama - Thamyres Moreira Neves (1901)
Ciep Rubens Gomes - Beatriz Correa da Silva (1503)

O evento de entrega do Mérito Escolar e Desafio Rioeduca será realizado no dia 
30 de março, às 9:30h no Hotel Guanabara (Av. Presidente Vargas, 392 - Centro).
Os diretores e, pelo menos, 1 professor de português ou matemática da (s) turma 
(s) do (s) aluno (s) premiado (s), estão convidados a comparecer ao evento.
[FOTO]
O empenho de todos os integrantes da escola para localizar os alunose garantir 
sua presença, acompanhado peloseu responsável, para receber o prêmio,será muito 
importante.
O evento contará com a presença da Secretária Cláudia Costin.

Parabéns a todos os alunos e professores!!!!!!!
Nós somos a seXta CRE!!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
resultado-final-do-desafio-rioeduca.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 23 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Resultado Final Do Desafio Rioeduca 2011 - Categoria Educador

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://adaoblogado.blogspot.com/
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Resultado Final Do Desafio Rioeduca 2011 - Categoria Educador: 
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Em virtude dos comentários positivos recebidos dos avaliadores, concluímos o que
já suspeitávamos: a qualidade dos textos finalistas é EXCELENTE!
Sendo assim, e para não deixar poucos de fora, a SME/SUBTE e o Portal Rioeduca 
decidiram premiar todos os 27 finalistas do Desafio Rioeduca 2011.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
resultados-do-alfabetizario2011lingua.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 7 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Resultados do AlfabetizaRio/2011:Língua Portuguesa

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Parabéns a todas as escolas, equipes de direção, professores, alunos e pais.

FONTE: PCRJ - SME

Leitura: - DESIGN. ESCOLA PROFICIÊNCIA ORDEM
204019 MINAS GERAIS 236,128206 1019501 1º DE MAIO 232,1072023 622011 PROFESSOR 
ZITUO YONESHIGUE 231,3941771 515047 FREI LEOPOLDO 227,1401379 817047 BANGU 
226,8884149 107004 FLORIANO PEIXOTO 226,6411545 514010 IRA 226,5940788 724014 
PROFESSORA DIDIA MACHADO FORTES 226,4823594 8514007 ALBERT SABIN 225,9584838 
625503 GLAUBER ROCHA 225,0116811 123003 JULIA LOPES DE ALMEIDA 223,1616845 
431022 ENEYDA RABELLO DE ANDRADE 222,4871071 625025 OTAVIO KELLY 222,0384105 
1019205 ROBERTO MORENA 221,7717168 625021 OCTAVIO TARQUINIO DE SOUZA 221,6469209
420006 AMADEU ROCHA 221,6123232 420009 PADRE JOSE DE ANCHIETA 221,3382768 625020
ARTUR AZEVEDO 221,0376089 724011 VICE-ALMTE ALVARO ALBERTO DA MOTTA SILVA 
220,7704212 918026 MAFALDA TEIXEIRA DE ALVARENGA 219,2341262 515061 ASPIRANTE 
CARLOS ALFREDO 218,2200275 313037 AUGUSTO FREDERICO SCHMIDT 217,7952051 1026013 
ANA NERI 215,8097283 420002 CANDIDO PORTINARI 213,2428616 625035 PREFEITO MARCOS
TAMOYO 212,8245388 208002 REVERENDO MARTIN LUTHER KING 212,4523118 515044 
ESPIRITO SANTO 211,9495142 102505 JOSE PEDRO VARELA 211,3275247 208008 ALMIRANTE
BARROSO 210,6360295 312012 MANOEL BOMFIM 210,1047287 420016 SUN-YAT-SEN 
209,8981749 716008 MANO DECIO DA VIOLA 209,7484779 918030 RAYMUNDO CORREA 
209,6721677 209018 RODRIGO MELLO FRANCO ANDRADE 209,1692293 410017 LAIS NETTO 
DOS REIS 208,7611126 817064 MARIETA DA CUNHA DA SILVA 208,3707011 431021 HEITOR 
BELTRAO 208,135229 622024 MARIO PIRAGIBE 208,0041195 107008 JOSE MOREIRA DA 
SILVA 207,9748856 918043 TENENTE GOES MONTEIRO 207,5162648 1026015 NESTOR VICTOR
207,4224609 817072 UBALDO DE OLIVEIRA 207,0972315 04010 FRANCISCO ALVES 
207,0775951 208013 MARIO DA VEIGA CABRAL 206,9556502 918006 JARDIM GUARARAPES 
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206,3068642 625009 CORNELIO PENA 205,9069389 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
reuniao-coordenador-pedagogico.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 28 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Reunião Coordenador Pedagógico

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://creged06.blogspot.com/
Reunião Coordenador Pedagógico: 
[FOTO]
No dia 26 de março realizou-se no Auditório da 6ª CRE um encontro entre os 
Coordenadores Pedagógicos e a Gerência de Educação. A professora Simone Soares, 
Assistente da Gerência de Educação, ministrou a reunião juntamente com a 
professora Patrícia Fernandes, também Assistente desta Gerência.

A abertura do encontro foi feita pela Gerente da GED Kátia Barbosa, que falou da
importância do Coordenador Pedagógico na articulação das ações que acontecem 
dentro das escolas. Segundo a Gerente, a parceria entre a GED e os CP's é de 
fundamental importância para o sucesso dos nossos alunos.

A reunião teve por objetivo acolher os novos Coordenadores e tratar de diversos 
assuntos como: atribuições do CP, calendário anual da 6ª CRE, orientações 
curriculares, cadernos pedagógicos, provas bimestrais, Casa de Alfabetização, 
Momentos Pedagógicos entre outros.

"-Ficamos muito felizes com a participação dos coordenadores na reunião, o 
auditório estava lotado. Tivemos a oportunidade de discutir assuntos importantes
para o bom andamento do trabalho neste bimestre e escutar os coordenadores, que 
muito tem a acrescentar para a Gerência de Educação." - Professora Patrícia 
Fernandes

O encontro foi um verdadeiro sucesso!!!!! 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
reuniao-de-nsecs-marco.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 23 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

REUNIÃO DE NSECs - MARÇO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A próxima reunião de NSECs será realizada no dia 27 de março de 2012 (terça) das
9 às 12h na sala 649 do CASS.
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Pauta principal:
- Apresentação do NSEC 4
- Desenvolvimento Infantil - Luciana Borges (SMSDC)

- Gravidez na Adolescencia - Elvira (SME)
- Gremios e PSE - Maria das Dores (SME) e Aline (SMSDC)

Informes:
- Pense 2012
- Ciclo de Debates PSE e Alimentação Saudavel/SMSDC
- Semana Prevenção da Obesidade e SIMEC

- PIC
- outros

Solicitamos as seguintes informações sobre a Semana de Prevenção da Obesidade:
-
 nomes das escolas/creches envolvidas nas ações de educação em saúde; 
metodologias propostas e numero de alunos envolvidos nas ações

- nomes das escolas/creches envolvidas nas ações de avaliação antropométrica; 
numero de alunos envolvidos nas ações
- considerações diversas

Contamos com sua presença!!
Um abraço,
Aline e GTI PSE

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
reuniao-do-pse-nsec06.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 2 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Reuniao do PSE - NSEC06

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
rio-20-no-ciepglauberocha.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 1 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Rio +20 no @ciepglauberocha.
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Rio 20 no @ciepglauberocha.: Rio+20 no @ciepglauberocha.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
rio-contra-dengue.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 7 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Rio contra dengue

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://emthomasjefferson.blogspot.com/
PSE - NSEC 06 - NÚCLEO DE SAUDE NA ESCOLA E NA CRECHE 06
Parabéns pelo trabalho  intersetorial com grande participação da comunidade 
Escolar.

Rio contra dengue: [FOTO]

Os alunos da nossa U.E. participaram de uma campanha de 
conscientização contra a DENGUE.
[FOTO]

Após as explicações em sala de aula, as crianças elaboraram cartazes, paródias, 
dobraduras e pequenas explicações alertando sobre esta doença.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Na última sexta-feira, orientados pelo representante do Bairro Educador, Carlos 
Carvalho, e a P.S.E. Jaqueline, as turmas e professores realizaram a culminância
do projeto, que teve uma participação muito especial: o grupo "Chegando de 
Surpresa". 
[FOTO]

[FOTO]

Esse grupo talentoso é formado por funcionários da COMLURB .Eles utilizam a 
música para informar e alertar sobre a DENGUE e outras doenças causadas pelo 
acúmulo de lixo e transmitidas por ratos, baratas e insetos. Também alertaram 
sobre importância dos 3 R's: REDUZIR, REUTILIZAR e RECICLAR.
[FOTO]
[FOTO]
Os alunos ficaram encantados com a presença do SUPER GARI e de dois mosquitos 
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AEDES AEGYPTI 
dançando no palco...Mas os mosquitos Jaqueline (P.S.E.) e Matheus (1501) logo 
foram eliminados pelo SUPER GARI!!![FOTO]

Também contamos com a presença da equipe da saúde que passou informações 
valiosas sobre o combate ao mosquito transmissor da DENGUE.

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

Finalizando a culminância do
projeto, ainda em ritmo de carnaval, os alunos realizaram o 
"Bloquinho Contra a Dengue", cantando as paródias que elaboraram e utilizando 
instrumentos musicais feitos 
de materiais recicláveis.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

As crianças estão ligadinhas em busca de focos do mosquito da DENGUE! Colabore 
também... Xô, DENGUE!!!
[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
rio-de-janeiro-cidade-maravilhosa-447.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 6 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

" RIO DE JANEIRO, CIDADE MARAVILHOSA, 447 ANOS DE PURA BELEZA"

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://escolaanamariacristina.blogspot.com/
Parabéns!!
" RIO DE JANEIRO, CIDADE MARAVILHOSA, 447 ANOS DE PURA BELEZA": A E.M. ANA MARIA
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não podia ficar de fora desta festa, por isso, abrimos  as comemorações com a 
execução dos Hinos Nacional e Cidade Maravilhosa.  Seguimos com um bate papo 
sobre as belezas e a cultura da nossa cidade.  As crianças cantaram o "Samba do 
Avião", "Aquele Abraço" e "Garota de  Ipanema". As professoras desenvolveram 
diferentes atividades com seus  alunos. Foi um dia de festa e muito aprendizado.

[FOTO]
Cantando os Hinos
[FOTO]

[FOTO]
Assistindo a vídeo sobre as belezas do Rio 
[FOTO]
Cantando parabéns para o Rio com a bandinha feita de sucata

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
rio-sem-tuberculose.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 22 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Rio Sem Tuberculose

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/

Rio Sem Tuberculose: 

Foto: Corbis Images
Nesta sexta-feira (23) será realizado um grande ato público para marcar o dia 
Mundial de Luta Contra a Tuberculose. O evento, denominado Rio Sem Tuberculose 
acontecerá na Cinelância, em frente a Câmara Municipal, das 9h às 17hs. Objetivo
principal é mobilizar a sociedade carioca sobre a importância de se intensificar
as ações de controle e cura da doença, já que o Rio de Janeiro lidera as 
estatísticas de casos.

O Brasil atualmente é um dos 22 países priorizados pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS) que concentram 80% da carga mundial de tuberculose e está na 19ª 
posição em relação a número de casos. O Rio de Janeiro é o estado com mais 
índices da doença por habitante. A taxa de incidência é de 70 para cada 100.000 
habitantes.

A iniciativa do evento é da Secretaria Estadual de Saúde do RJ e da Secretaria 
da Saúde da Capital, em parceria com o Centro de Referência Professor Hélio 
Fraga (ENSP/Fiocruz), UniRio , Fórum ONGs Tuberculose RJ, Rede de Comunidades 
Saudáveis, Cruz Vermelha Brasileira, Fundação Ataulfo de Paiva , Projeto Fundo 
Global TB Brasil e USAID/Brasil.
Fonte:Aline Silva de Souza / Fiocruz Farmanguinhos
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
rio-tem-maior-reducao-de-tuberculose-do.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 30 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Rio tem maior redução de tuberculose do país

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
FONTE: PCRJ
Rio tem maior redução de tuberculose do país

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
rio-vai-receber-investimentos-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 23 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Rio vai receber investimentos para corredor expresso de BRT da Avenida Brasil e 
VLT do Porto

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Rio vai receber investimentos para corredor expresso de BRT da Avenida Brasil e 
VLT do Porto

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
riocard.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 8 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

RIOCARD

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://adaoblogado.blogspot.com/

Riocard: 
[FOTO]
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
roger-chartier-participara-do-3.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 16 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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Roger Chartier Participará do 3º Congresso Internacional CBL do Livro Digital | 
Revolução E-book

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://adaoblogado.blogspot.com/
Roger Chartier Participará do 3º Congresso Internacional CBL do Livro Digital | 
Revolução E-book: Roger Chartier Participará do 3º Congresso Internacional CBL 
do Livro Digital | Revolução E-book

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saiba-mais-ingerir-pouco-liquido-pode.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 21 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAIBA MAIS - Ingerir pouco líquido pode causar cansaço e prejudicar o intestino

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/

Ingerir pouco líquido pode causar cansaço e prejudicar o intestino: 
[FOTO]

Fotos: Corbis Images
A má ingestão de líquidos pode influenciar no cansaço, no funcionamento do 
intestino e até na aparência da pele e do cabelo. Em casos extremos, a 
desidratação contribui ainda para o surgimento de cristais na urina, conhecidas 
como pedras nos rins. Além de água e sucos, o consumo de frutas como melancia, 
melão e laranja deve ser usado como hidratação complementar.

Mariana Carvalho Pinheiro, consultora técnica e nutricionista da 
Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição do Departamento de Atenção Básica do
Ministério da Saúde, explica como frutas e hortaliças podem ajudar a manter o 
corpo hidratado. Elas trazem uma quantidade elevada de água na composição, assim
como os alimentos frescos, de uma forma geral, afirma.

A nefrologista Ana Beatriz Barra,do Hospital Federal da Lagoa, vinculado ao 
Ministério da Saúde, explica que beber de 2 a 3 litros de água diariamente deve 
ser um hábito. De acordo com a médica, é preciso evitar líquidos como 
refrigerantes e sucos industrializados. Eles não são saudáveis. Uns têm muito 
sódio, outros têm muito corante e substâncias tóxicas, aponta.

Segundo ela, beber água frequentemente também combate a prisão de ventre. Não 
existe um período do dia mais indicado para a ingestão, mas existem momentos em 
que perdemos mais líquidos, como quando suamos muito ou praticamos exercícios 
físicos. São nessas ocasiões em que devemos nos cuidar, afirma Ana Beatriz.

A nefrologista afirma que a ingestão de líquidos durante as refeições pode 
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causar dilatação do estômago. O hábito acostuma o organismo com uma quantidade 
maior de alimentos. Não é tão saudável como parcelar a ingestão de líquidos 
durante o dia, destaca. De acordo com ela, idosos, crianças e gestantes são os 
que devem se hidratar mais, pois têm uma saúde mais frágil.
Fonte: Samuel Bessa / Agência Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-lanca-programa-de-qualidade-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 27 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Saúde lança programa de qualidade para mamografias

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Saúde lança programa de qualidade para mamografias: 
[FOTO]
Foi publicada hoje no Diário Oficial da União a portaria 530, que cria o 
Programa Nacional de Qualidade em Mamografia (PNQM). Destinado a todos os 
serviços que realizam mamografia tanto no Sistema Único de Saúde (SUS) quanto na
rede privada, o Programa tem o objetivo de melhorar a qualidade dos mamógrafos, 
da imagem e do laudo, e obter informações sobre o rastreamento da doença no 
Brasil. A mamografia é o exame responsável pela prevenção e diagnóstico do 
câncer de mama.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirma que o PNQM prevê a capacitação de
profissionais de saúde que realizam o exame de mamografia. A capacitação dos 
profissionais será uma das nossas prioridades, pois eles são responsáveis pela 
realização dos exames. São eles que orientam a paciente e têm que posicionar a 
mulher de forma correta. É esse controle que precisamos ter, é a certificação 
dos trabalhos que são realizados, destaca.

Segundo o ministro, o Programa terá regras e os hospitais, tanto públicos quanto
privados, terão até o final do ano para se adequar. Eke alerta que a partir de 
2013 quem não cumprir as diretrizes estabelecidas deixará de receber pelo exame 
realizado. Não tínhamos um controle de qualidade dos exames, agora estabelecemos
esse programa que terá um período de adaptação. Estamos buscando uma avaliação 
com qualidade. A partir de janeiro só será pago o exame de mamografia que tiver 
seguindo o programa de controle de qualidade, explica Padilha.

Além disso, para melhorar o sistema de vigilância do câncer, o Ministério criou 
o Sistema de Informação (Siscan), responsável por identificar os dados em tempo 
real dos pacientes do SUS.
Assista ao vídeo no qual o ministro Alexandre Padilha explica a importância do 
PNQM.
Mamografia móvel - Como parte das ações do Programa Nacional de Controle do 
Câncer de Mama, o Ministério prevê, ainda este ano, a instalação de dez unidades
de mamografia móvel. A ideia consiste em um caminhão que ficará em determinados 
pontos da cidade realizando exames, que serão enviados via satélite para uma 
central e um médico avaliará o exame e encaminhará o resultado em 24h. Cada 
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caminhão terá capacidade para realizar 800 exames por mês.O Mamografia Móvel já 
existe no Distrito Federal e Bahia. Até o final deste mês os estados de Minas 
Gerais e Goiás farão parte do programa.
Investimento - Até 2014, oMinistério da Saúde vai investir R$ 576 milhões na 
implantação de 32 novos serviços de radioterapia em centros de oncologia e na 
atualização tecnológica de 48 serviços já existentes. Também está prevista a 
inauguração de 50 novos centros especializados em diagnóstico e tratamento do 
câncer de mama.

Saiba mais:
Saúde lança medidas para melhorar assistência oncológicaMônica Plaza / Blog da 
Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-na-escola-municipal-max-feiuss.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 19 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Saúde na Escola Municipal Max Feiuss

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://smsdc-cfepitaciosoaresreis.blogspot.com/

Saúde na Escola Municipal Max Feiuss: 
Foi realizada palestra sobre higiene bucal, exame bucal com finalidade 
epidemiológica e entrega de kits odontológicos nas turmas EI-10, 1101.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Foram atendidas 51 crianças e realizado TRA em 07 crianças totalizando 47 
altas.[FOTO]

[FOTO]

Estiveram presentes na atividade a equipe de Saúde Bucal composta por CD-Alice 
Urano e ASB- Selma.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-na-escola-participacao-na-reuniao.html
<DATA DA POSTAGEM>
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sábado, 31 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE NA ESCOLA   PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE PAIS DE ALUNOS DA CRECHE PROF. 
ROGÉRIO PEDRO BATISTA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cms-fazendabotafogo.blogspot.com/

Unidaos Somos MAIS - Saúde + Educação + Assistência.

Parabéns!!! 
SAÚDE NA ESCOLA   PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE PAIS DE ALUNOS DA CRECHE PROF. 
ROGÉRIO PEDRO BATISTA: 
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-na-rio-20.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 28 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

A saúde na Rio +20

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
A saúde na Rio +20: 
[FOTO]
Faltam pouco menos de 90 dias para a Conferência das Nações Unidas Sobre 
Desenvolvimento Sustentável, e muito ainda tem sido debatido sobre a temática 
deste ano. Conhecida por Rio +20, a Conferência será realizada entre os dias 20 
e 22 de junho na cidade do Rio de Janeiro - RJ. É a segunda vez que o Brasil 
sedia o evento, que está comemorando seu 20º aniversário.

O primeiro rascunho do texto base, que irá conduzir os debates da Rio +20, já 
foi divulgado pela organização do evento. É um material com 19 páginas elaborado
com a participação de vários países. A redação tem como viés os três pilares do 
desenvolvimento sustentável: a economia, o social e o ambiental. Tambémconhecido
por draft 0, ainda aborda de forma sintética soluções para 15 temas chaves: 
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entre eles a segurança alimentar, as florestas e a mudança climática.

Apesar de atingir de forma indireta, não está estabelecida neste documento, que 
ainda pode sofrer alterações até a realização da Conferência, a questão da 
saúde. Pensando nisso, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz),em parceria com o 
Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), criou um 
Grupo de Trabalho com intenção de inserir a pauta da saúde nos debates da Rio 
+20.

Membro do GT Fiocruz Rio +20, Francisco Netto destaca a articulação para que 
aconteça esta inserção. O GT tem algumas funções primordiais, a primeira delas é
criar um documento indutor analítico que vai ser usado junto com os parceiros 
para fazer uma consulta pública sobre a posição setorial da saúde do Brasil na 
Rio +20, explica Netto. De acordo com Francisco, o documento deve ser 
disponibilizado para consulta pública nacional no site da Saúde na Rio +20 em 
meados do mês de abril. A proposta é que sejam promovidos eventos para divulgar 
os resultados. Neste site já estão disponíveis outros documentos referentes à 
saúde na Conferência.
Saúde e desenvolvimento sustentável

Nesta edição, a cúpula da Terra destaca para o debate aeconomia verde no 
contexto do desenvolvimento sustentávele da erradicação da pobreza; e o quadro 
institucional para o desenvolvimento sustentável. Seguindo este foco, o 
documento que será apresentado pelo Grupo de Trabalho da Saúde se propõe 
aapontar pontos positivos da saúde no Brasil e mostrar outros fatos que afetam a
saúde da população, como o caso da urbanização descontrolada.

Fenômenos naturais em ambientes urbanos podem afetar a saúde da população 
segundo a pesquisadora da Fiocruz, Diana Marinho. A gente observa que eventos 
extremos podem acarretar um aumento de algumas doenças. Um exemplo que podemos 
estar vendo especificamente para o Rio de Janeiro, é a presença daleptospirose, 
que é uma doença que tende a crescer, tende a aparecer surtos, quando se tem 
enchentes, explica.

Professor da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP), Alexandre 
Dias lembra que é preciso avaliar os impactos do desenvolvimento com 
antecedência, ainda que sejam favoráveis para o meio ambiente. Um parque eólico,
por mais que ele produza energia do vento, se ele não for devidamente 
equacionado, considerando os interesses locais, o histórico do território, pode 
trazer impactos socioambientais. Sabemos que isso traz uma série de impactos à 
saúde mental, à saúde física, à condição de renda da população, exemplifica o 
professor.
GT da Saúde -Em agosto de 2011, foi publicada Portaria do Ministério da Saúde 
2030/11 que instituiu o Grupo de Trabalho da Saúde para a Conferência das Nações
Unidas em Desenvolvimento Sustentável (RIO + 20).

O GT tem o compromisso de formular propostas de contribuição da saúde para os 
eixos da Conferência Rio +20: economia verde no combate à miséria; governança 
visando o fortalecimento do desenvolvimento sustentável; e articular a 
participação do setor Saúde na Conferência das Nações Unidas sobre o 
Desenvolvimento Sustentável (Rio + 20).
Histórico da Conferência
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Em 1992, 108 chefes de Estado se reuniram no Rio de Janeiro para discutir o 
desenvolvimento sustentável do Planeta.A Conferência das Nações Unidas sobre 
Ambiente e Desenvolvimento ficou conhecida como Eco 92.O resultado de tudo que 
foi discutido produziu a Agenda 21, documento com 2.500 recomendações para 
promover a sustentabilidade no Planeta.10 anos depois, em Joanesburgo, África do
Sul, a ONU realizou a Rio +10. Esta, a segunda cúpula da Terra, conferiu avanços
e apontou questões que não foram discutidas na Eco 92.
Jéssica Macêdo / Blog da Saúde com informações do Canal Saúde.
Veja o Programa Sala de Convidados do Canal Saúde sobre saúde na Rio +20.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
semana-da-luta-contra-tuberculose.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 16 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SEMANA DA LUTA CONTRA A TUBERCULOSE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://otics-iraja.blogspot.com/

SEMANA DA LUTA CONTRA A TUBERCULOSE: 
[FOTO]

Programação:

8:40h - Abertura do Fórum - Diretora da DAPS Enfª Adriana Ferreira

9h - A Organização do Serviço de Pneumologia Sanitária na  Unidadede Saúde - Drª
Mônica Flores (CMS Augusto Amaral Peixoto)

9:40h - As vantagens do TDO no tratamento da Tuberculose - Enfª
Jaqueline Oliveira (CMS Augusto Amaral Peixoto)

10:20h -  Experiências Exitosas:

- A experiência da unidade em parceria com o Fundo global na Busca 
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deSintomáticos Respiratórios - Enfª Lúcia Helena (CMS
Enf Marcos Valadão)

- A importância do vínculo com a comunidade na realização de ações dePrevenção 
de tuberculose - Enfª Maria de Lourdes
(CMS Sylvio Frederico Brauner)

- A importância do trabalho do ACS na detecção precoce de novos casosde 
Tuberculose - ACS João (CMS Enfª Edma Valadão)

- Inovações na abordagem da prevenção da Tuberculose - Enfª
Jaqueline Oliveira (CMSAugusto Amaral Peixoto)

11:30h - Intervalo

12:00h - A experiência no exame de contato dos pacientes - Dr Paulo
Albuquerque ( CMS Augusto Amaral Peixoto)

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
semana-da-mulher.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 7 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SEMANA DA MULHER

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Parceiras em ação!!!

http://smsdc-cms-flaviocouto.blogspot.com/
SEMANA DA MULHER: CONTINUA A SEMANA COM MUITOS EVENTOS PARA AS MULHERESPALESTRA 
SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL COM A NUTRICIONISTA CRISTINA DO NASF, PARA AS ALUNAS 
DA ACADEMIA CARIOCA.[FOTO]
A NUTRICIONISTA CRISTINA, COM A PRESENÇA DO PROFESSOR RAFAEL.[FOTO]

[FOTO]

E A SEMANA CONTINUA...

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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semana-de-mobilizacao-saude-na-escola.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 1 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Semana de Mobilização Saúde na Escola - Prevenção e Controle da Obesidade

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Semana Saúde na Escola acontecerá anualmente a partir de 
2012 com um tema de mobilização nacional. Para o ano de 2012
 foi escolhido o tema de Prevenção da Obesidade. Entre os dias 05 à
 09 de março de 2012 serão realizadas atividades envolvendo os 
escolares e suas famílias, com o intuito de alertar para a importância 
das boas condições de saúde para a melhoria no desenvolvimento pleno da 
criança/adolescente tanto na escola como na formação da cidadania, 
visando a aproximação da população com a Atenção Primária à Saúde. 

Os dados mais recentes de monitoramento de saúde dos 
escolares, realizado com alunos do 9º ano da rede municipal do Rio de 
Janeiro, e da Pesquisa Nacional de Saúde dos Escolares apontam que:
- 80% dos escolares gastam mais de 4 horas por dia com TV, videogame ou 
computador
- 70% dos escolares come vendo TV 3 dias ou mais por semana
- 17,3% dos escolares apresentam excesso de peso e 2,0% baixo peso
- 43% dos escolares consomem refrigerante 5 dias ou mais por semana

Para saber mais sobre esses dados, consulte o documento 
Monitoramento da Saúde Escolar - resultado do segundo inquérito do 
Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção à Saúde de 
Adolescentes da Cidade do Rio de Janeiro.

O município do Rio de Janeiro se compromete a realizar as 
ações de avaliação antropométrica e orientação de visitas das famílias 
às Unidades Básicas de Saúde (UBS), bem como: a) atividade educativa 
sobre promoção da alimentação e modos de vida saudáveis com a comunidade
 escolar, considerando os alimentos regionais e b) atividades abordando 
as temáticas das diversidades, bullying, discriminação e preconceito no 
cotidiano da escola e homofobia. 

Estas ações estão de acordo com o planejamento das equipes que atuam
 nas Escolas do Amanhã (PSE/IABAS). As equipes de saúde da família são 
convidadas a participar da mobilização e atuarão de acordo com suas 
possibilidades.

O resultado das ações realizadas ao longo da Semana deverá ser
 registrado no SIMEC na aba Semana Saúde na Escola 2012 até 30/04/2012 e
 contará para o alcance das metas pactuadas no Termo de Compromisso. 
Para isso é preciso registrar as seguintes informações:

a) dos escolares que participarão de avaliação 
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antropométrica - data; nome da escola; nome da equipe; nome do aluno; 
data de nascimento; matrícula na escola; número do cartão SUS (se 
tiver); peso e altura

b) dos escolares que participarão das atividades educativas - data; tema; e 
quantitativo de alunos

No link abaixo há um documento com sugestões de atividades: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/semana_saude_escola_guia_sugestao_ativ
idades.pdf

Além deste documento, para apoiar o planejamento de ações também sugerimos 
consultar os seguintes materiais:
Projeto Com Gosto de Saúde - Obesidade e Desnutrição (disponível em 
http://www.rio.rj.gov.br/web/smsdc/exibeConteudo?article-id=127650) 

Semana de Alimentação Escolar 2010 - Alimentos Industrializados (disponível em 
http://www.rio.rj.gov.br/web/smsdc/exibeConteudo?article-id=126864) 

Caderneta de Saúde do/da Adolescente - páginas 13 a 19 (disponível em 
http://portal. saude.gov. br/portal/ arquivos/ pdf/cardeneta_ meninos.pdf e 
http://portal. saude.gov. br/portal/ arquivos/ pdf/cardeneta_ meninas.pdf)

Manual operacional para profissionais de saúde e educação - promoção da 
alimentação saudável nas escolas (disponível em 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_operacional_profissionais_saude
_educacao.pdf)

Projeto RAP da Saúde - Rede de Adolescentes Promotores da Saúde - vídeo 
Gentileza (disponível em [VÍDEO]
http://www.youtube.com/watch?v=4Wck1gQMxJQ)

Bom trabalho para todos nós!!
Equipe GTI/PSE

-- 
Aline Bressan
Coordenação de Saúde Escolar
SPS/SUBPAV/SMSDC Rio de Janeiro

tel: 21-2293-4956 e 2273-7398

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

Semana de Mobilização Saúde na Escola combate a obesidade
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://oglobo.globo.com/
Semana de Mobilização Saúde na Escola combate a obesidade: BRASÍLIA - Estudantes
de 22 mil escolas da rede pública, em 1.938 municípios, começaram a ser 
examinados nesta segunda-feira (5) por agentes de saúde. Com foco na prevenção 
da obesidade, a primeira Semana de Mobilização Saúde na Escola será realizada 
até sexta-feira (9), com a meta de atender cinco milhões de alunos, de 5 a 19 
anos. A iniciativa é dos ministérios da Saúde e da Educação, em parceria com as 
prefeituras.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
semana-de-mobilizacao-saude-na-escola_16.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 16 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Semana de Mobilização Saúde na Escola - Ação na Charles Anderson Weaver

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdcrj-academiacarioca-cmsfb.blogspot.com/

Semana de Mobilização Saúde na Escola - Ação na Charles Anderson Weaver: 
Semana de Mobilização Saúde na Escola
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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<POSTAGEM>
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SEMANA  DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://escolaanamariacristina.blogspot.com/

Cuidar do Meio Ambiente é cuidar da vida, é cuidar da saúde.

SEMANA  DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE: 

NESTA SEMANA, O TEMA DESENVOLVIDO PELOS PROFESSORES NA ESCOLA ANA MARIA FOI A 
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E A SUSTENTABILIDADE. FORAM REALIZADAS DIVERSAS E 
INTERESSANTES ATIVIDADES QUE TROUXERAM MUITAS INFORMAÇÕES E OPORTUNIZARAM A 
FORMAÇÃO DE UMA CONSCIÊNCIA AMBIENTAL.[FOTO]
A TURMA 20 CONSTRUINDO UM OCEANO LIMPINHO, LIVRE DE POLUIÇÃO. 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
semana-rio20-confeccao-de-instrumentos.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 21 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Semana Rio+20 - Confecção de instrumentos de percussão com materiais 
descartáveis.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
CIEP Makarenko, cuidando do Planeta.
http://ciepantonmakarenko.blogspot.com/
Semana Rio+20 - Confecção de instrumentos de percussão com materiais 
descartáveis.: 

Continuando com a Semana RIO+20, fotos e vídeos da Oficina de Instrumentos de 
Percussão, feitos pelos alunos das Turmas 1402 (Prof. Roberta) e 1403 (Prof. 
Renata), os quais foram utilizados nos vídeos que seguem neste post, da 
apresentação feita no auditório do CIEP Anton Makarenko. Reduzir, reutilizar e 
reciclar o material descartável, para não prejudicar o meio-ambiente.
[FOTO]
Os instrumentos de percussão feitos pelos alunos.
[FOTO]
Apresentação dos alunos, com os instrumentos por eles criados.
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Semana Rio+20 - Oficina de Reaproveitamento de Alimentos
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://ciepantonmakarenko.blogspot.com/

Parabéns!!! 
Semana Rio+20 - Oficina de Reaproveitamento de Alimentos: 
De acordo com o movimento de sustentabilidade na cidade do Rio de Janeiro, o 
CIEP Anton Makarenko promoveu a Oficina de Reaproveitamento de Alimentos com as 
mães.A oficina foi conduzida pelos parceiros da escola, representados pelo 
gestor de projetos do Bairro Educador Amarildo Silva e pela Técnica de Saúde do 
PSE Joyce Flores, em conjunto com a Direção e Coordenação Pedagógica. Dentro da 
exposição foi apresentado além das receitas os resultados de uma alimentação 
saudável para o desenvolvimento das crianças e suas famílias.
[FOTO]
Joyce Flores na abertura da Oficina de Reaproveitamento de Alimentos.
[FOTO]
Amarildo Silva, gestor do Bairro Educação.
[FOTO]
Preparo de uma das receitas da Oficina.
[FOTO]
O Núcleo PSE, também presente no evento.
[FOTO]
A presença das mães no auditório do CIEP Anton Makarenko.

--------------------------------------------------------------------------------
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seminario-debate-novas-tecnologias-e.html
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Seminário debate novas tecnologias e educação

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/Seminário debate novas tecnologias e educação:
abrabr910
Durante os dias 9 e 10 de abril acontece o Seminário Mediação Tecnológica e 
Interação Social na Escola. Mediação tecnológica e os sistemas colaborativos na 
educação são alguns dos temas abordados em mesas de debates.
O evento é uma iniciativa do laboratório Espaço do IPPUR/UFRJ e faz parte das 
atividades do projeto Rede de Políticas Públicas para a Educação.
O objetivo é pensar as novas formas de comunicação mediadas pelas tecnologias da
informática na educação, especialmente a partir da realidade na cidade do Rio de
Janeiro.
Abaixo a programação completa e os contatos para outras informações.Local do 
Evento: 
Local: Auditório do IPPUR/UFRJ

Endereço: Universidade Federal do Rio de Janeiro
Prédio da Reitoria - 5º andar, sala 530
Cidade Universitária - Ilha do Fundão, Rio de Janeiro
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TEL 21 25981931
Email: cleberneto@gmail.com (Cleber Neto)Programação: Dia 09/04/2012Mesa de 
abertura: 9h às 9h30 Apresentação do Projeto Políticas Públicas para Tecnologias
da Educação 
Tamara Tania Cohen Egler - Coord. da Rede de Políticas Públicas /IPPUR/UFRJ
Claudia Werner - Coord. da Rede de Políticas Públicas /COPPE/UFRJManhã - 9h30 às
11h30 Política, Tecnologia e Educação.Coordenação: Eveline Algebaile 
(UERJ)Participantes:
Alzira Batalha Alcantara (UERJ)
Vânia Maria Salomon Guaycuru de Carvalho (UFRJ)
Eveline Algebaile (UERJ)
Lena Lavinas (UFRJ)
Filipe Ceppas de Carvalho e Faria (UGF)Manhã - 11h30 às 13h30 Rede, comunicação 
e linguagem na educaçãoCoordenação: Regina Marteleto (FIOCRUZ)Participantes:
Mauricio Peixoto(NUTES /UFRJ)
Paulo Carrano (UFF)
Reinaldo Ramos da Silva (Laboratório Espaço/IPPUR)
Regina Marteleto (FIOCRUZ)
Vera Magalhães (Laboratório Espaço/IPPUR) ( Relatória )Almoço: 13h30 às 14h30 
Tarde - 14h30 às 16h30 Escola , Interação e Cidade. Coordenadora: Cátia Antonia 
da Silva (UERJ)Participantes:
Cátia Antonia da Silva (UERJ) e Ivy Schipper (Lastro /IPPUR/UFRJ)
Carlos Rodrigo Avilez (UFRJ)
Lucia Maria Alves Ferreira (UNIRIO)
Natalia Urbina (Laboratório Espaço/ IPPUR)Dia 10/04/2012Manhã - 9h às 11h 
Mediação tecnológica na educação Coordenação: Andrea Lapa (UFSC)Participantes: 
Luiz Paulo Mercado (UFAL)
Rosalia Duarte (PUC-Rio)
Ana Carolina Brasil (Laboratório Espaço/IPPUR)
Cleber Dias da Costa Neto (CAp-UFRJ e Laboratório Espaço/IPPUR)
Andrea Lapa (UFSC)Manhã - 11h às 13h Tecnologia, Imagem e Educação. Coordenação:
Claudia Werner(Laboratório 3D/COPPE/UFRJ)Participantes:
Marcos Elia (NCE/UFRJ)
Siddharta Almeida Fernandes (Colégio Pedro II)
Claudia Susie Camargo (COPPE/UFRJ)
Felipe Pontes (Laboratório Espaço/IPPUR)
Neide dos Santos (UERJ)Almoço: 13h às 14hTarde - 14h às 16h Sistemas 
Colaborativos para Educação Coordenação: Tamara Tania Cohen Egler (Laboratório 
Espaço /IPPUR/UFRJ)Participantes
Rafael Parente (Subsecretário de Novas Tecnologias Educacionais - PCRJ)
Marco Silva (UERJ)
Maria Tereza Goudard Tavares (FFP-UERJ)
Fabiana Mabel de Oliveira (Laboratório Espaço/IPPUR)
Rodrigo Pereira (COPPE/UFRJ)
Tamara Tania Cohen Egler (Laboratório Espaço /IPPUR/UFRJ)
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seminario-sobre-racismo.html
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Seminário sobre racismo.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://adaoblogado.blogspot.com/
Seminário sobre racismo.: 
[FOTO]
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<POSTAGEM>
senac-rio-prepara-jovens-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 20 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Senac Rio prepara jovens para megaeventos internacionais no Rio

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Programa Portal do Futuro 2012 abre 300 vagas para capacitação em gastronomia e 
hotelaria

Atento para o crescimento econômico, nos megaeventos e na atual demanda do 
mercado de trabalho no Estado do Rio de Janeiro, o Senac Rio oferece pelo 
programa Portal do Futuro a oportunidade para jovens de baixa renda e em risco 
social se prepararem para a primeira experiência profissional. Com aulas de 
cidadania e de inglês, e capacitação em cursos de hotelaria e gastronomia, além 
de vivência profissional em uma empresa, o projeto social abre 300 vagas para 
quem tem entre 16 e 24 anos de idade.

As inscrições podem ser feitas de 5 de março a 13 de abril em uma das oito 
unidades do Senac Rio que receberão o Portal do Futuro. Os cursos disponíveis 
são de bartender, de organizador de eventos e de recepção em meios de 
hospedagem. Para participar, é necessário ter renda familiar per capita de até 
dois salários mínimos e cursar pelo menos o 1º ano do ensino médio. Na 
inscrição, o candidato deve apresentar originais e cópias dos seguintes 
documentos: RG, CPF, comprovante de escolaridade e de residência (menores de 16 
devem apresentar, ainda, documentação do responsável). Após essa etapa, há um 
processo de seleção. As aulas começam no dia 7 de maio.

O Programa

O Portal do Futuro existe desde 2000 e já formou mais de seis mil pessoas. O 
objetivo é atuar junto ao jovem para transformá-lo no convívio social e para a 
vida profissional. Em 2012 será a primeira vez que o programa é exclusivamente 
direcionado para a área de gastronomia e turismo, e oferece, além da programação
pedagógica, um curso de capacitação profissional. Em 2011, uma pesquisa do Senac
Rio apontou que 97% dos alunos egressos do programa declararam ter percebido 
mudança em suas vidas profissionais.
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Durante os sete meses do programa, os alunos têm 316 horas de aulas distribuídas
em oficinas que compõem três projetos (Ser Pessoa, Ser Cidadão e Ser 
Profissional). Na primeira fase, atividades de autoconhecimento e reforço da 
autoestima auxiliam os jovens a traçar perspectivas concretas de futuro. Na 
etapa seguinte os focos são direitos e deveres, bem como o papel do indivíduo 
nas comunidades em que vivem. Na terceira fase, o aluno desenvolve competências 
profissionais, como espírito de equipe, inovação, liderança e foco em 
resultados.

Após esta etapa, os jovens terão 160 horas de capacitação profissional no curso 
escolhido das áreas de gastronomia e turismo. Para ficarem mais preparados para 
os eventos internacionais eles receberão 60 horas de aulas de inglês. Neste 
período, serão realizadas palestras com profissionais renomados e visitas 
guiadas a hotéis, restaurantes e bastidores de eventos. Por fim, o aluno passa 
por vivência em empresas para observar o cotidiano de trabalho ou podem já ser 
encaminhados para oportunidades de emprego pelo Click Oportunidades, programa do
Senac Rio. 

Mais informações no portal do Senac Rio (www.rj.senac.br) ou pelo Disque Senac 
(4002-2002).

Unidades:
Bonsucesso - Rua Dona Isabel, 700 (curso de bartender)
Campo Grande - Rua Barcelos Domingos, 58 (curso de recepção em meios de 
hospedagem)
Copacabana - Rua Pompeu Loureiro, 45 (curso de recepção em meios de hospedagem)
Duque de Caxias - Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 764 - 25 de agosto (curso de 
bartender)
Irajá - Rua Emiliano Felipe, 173 (recepção em meios de hospedagem e organizador 
de eventos)
Madureira - Rua Ewbanck da Câmara, 91 (curso de recepção em meios de hospedagem)
Niterói - Rua Almirante Teffé, 680 - Centro (curso de recepção em meios de 
hospedagem)
Riachuelo (Centro Politécnico ) - Rua 24 de Maio, 543 (curso de bartender e 
organizador de eventos

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
servico-acolhe-e-orienta-mulheres.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 5 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Serviço acolhe e orienta mulheres vítimas de violência

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.blog.saude.gov.br/

Serviço acolhe e orienta mulheres vítimas de violência: [FOTO]
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Na semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher (8 de março), o Blog 
da Saúde irá homenagear as mulheres com posts especiais. De hoje até sábado, 
iremos destacar a saúde feminina e mostrar como o Sistema Único de Saúde (SUS) 
se preocupa com as brasileiras. Para começar, vamos falar sobre a Central de 
Atendimento à Mulher - Ligue 180, meio de comunicação de enfrentamento à 
violência contra a mulher.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
sesc-madureira-teatro-gratuito-em-maio.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 28 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SESC Madureira - Teatro gratuito em maio

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

ESPETÁCULO UM JACARÉ NA MINHA JANELA 

 24 DE MAIO -14h - Um show com as músicas de maior sucesso de Zé Zuca e a
 arte da mímica e interpretação teatral de Josué Soares. Ao abrir as 
janelas da imaginação, a dupla leva a garotada a uma viagem cheia de 
aventuras, com muitas brincadeiras e um  jacaré voador que leva todo 
mundo pra passear em sua garupa. quadra.Grátis. Livre. Agendamento pelos
 telefones: 3350-3532 / 3350-6862/ 9993-1839  .
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smas-natacao-que-salva-vidas.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 30 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SMAS - Natação que salva vidas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://rodrigobethlem.blogspot.com/
Natação que salva vidas: 
Olhando assim, parece até um clube esportivo que recebe seus associados, 
diariamente, para a prática de esportes. E na piscina temos o 
esporte mais completo de todos, a natação, que trabalha diversos 
grupamentos musculares, aumenta a resistência cardio-respiratória, ajuda
 a recuperar lesões e a reduzir a gordura corporal, além de aliviar as 
tensões do dia-a-dia.
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Se a natação pode trazer tantos benefícios, melhorando a saúde e a 
qualidade de vida de pessoas em condições físicas normais, imagine para 
quem vivia pelas ruas e raramente teve acesso a um serviço de saúde?

Esse grupo ao lado, é formado por ex-moradores de rua, abrigados na 
Unidade Municipal de Reinserção Social Rio Acolhedor, que tem uma 
piscina semi-olímpica própria. As aulas de natação acontecem às 
segundas, terças, quintas, sextas e sábados, sempre das 7h às 12h. Os 
usuários também praticam outras 
atividades como futebol de campo e de salão, handebol, volei, ginástica 
para idosos, além de frequentarem aulas de alfabetização e informática, 
cursos qualificação profissional e grupos de apoio à dependentes 
químicos.

A SMAS não quer apenas retirar essas pessoas das ruas, mas 
cuidar desses cidadãos para que tenham uma vida mais digna, seja na 
infância, na juventude ou até mesmo na velhice. 

Abrigo não é depósito de gente, abrigo
 é um local de acolhimento, tratamento e reinserção. Pode até ser uma 
unidade de acolhida provisória, mas o importante é fazer com que o 
cidadão que está ali queira permanecer por algum tempo, até conseguir 
resgatar sua cidadania e retomar a sua vida.

Confira aqui a estrutura que a Prefeitura oferece e o trabalho que realizamos na
UMRS Rio Acolhedor, em Paciência.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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Só a ecoalfabetização pode salvar o planeta
<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Só a ecoalfabetização pode salvar o planeta: 

Enquanto o Brasil se prepara para receber a Rio + 20 e ainda engatinha na 
intenção de fazer da sustentabilidade uma preocupação coletiva, o pesquisador 
austríaco FritjofCapra, que trata do assunto há décadas, alerta: sem uma 
alfabetização ecológica, o planeta está perdido.
Nós precisamos incutir nos estudantes, nos empresários, nos líderes políticos os
valores de sustentabilidade, diz Capra, que participou nesta semana da série de 
eventos Encontro de Sustentabilidade, promovido no Rio e em São Paulo pelo banco
Santander.

É a tal consciência ecológica, a capacidade de observar a natureza e trazer 
esses ensinamentos para a vida real que Capra e sua equipe chamaram, ainda nos 
anos 90, de ecoalfabetização.
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Hoje, o físico austríaco radicado nos Estados Unidos e autor de vários livros 
dirige o Centro de Ecoalfabetização (http://www.ecoliteracy.org/) em Berkeley, 
uma entidade que ajuda escolas a incluírem sustentabilidade transversalmente no 
currículo, com tarefas participativas e multidisciplinares. Capra defende que a 
ecologia não pode ser compreendida nem abordada separadamente de outras áreas do
conhecimento, por isso suas contribuições acadêmicas começam em física, química 
e biologia e chegam a campos tão diversos quanto administração e sociologia.
Quando olhamos para os ecossistemas, nós percebemos que eles são comunidades de 
plantas, animais e microrganismos que se relacionam de forma que maximizam sua 
sustentabilidade. Não tem desperdício na natureza.

Para ajudar a desenvolver essa percepção desde cedo, por exemplo, Capra sugere 
levar turmas da pré-escola para uma horta. Lá, afirma o professor, os pequenos 
podem ser apresentados ao ciclo de vida dos alimentos, aprender que nenhum ser 
vive sozinho e descobrir que isso também ocorre no dia a dia deles.
Em São Paulo, se a criança vive no centro, ela não sabe de onde o alimento vem. 
Ela acha que a comida vem do supermercado.

Algumas das propostas de atividades escolares pelo centro de Capra a escolas 
serão publicadas no livro Smart by Nature 
(http://www.ecoliteracy.org/books/smart-nature-schooling-sustainability), com 
edição em língua portuguesa prevista, mas ainda sem data definida. As 
experiências do livro, de acordo com o especialista, podem ajudar escolas 
brasileiras a tratarem do assunto.
O Brasil não pode copiar o que estamos fazendo na Califórnia porque o sistema 
escolar, a cultura e o clima são diferentes. Mas os professores podem se 
inspirar e fazer do seu próprio jeito, afirma.
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SUBSECRETÁRIA DE ENSINO, HELENA BOMENY, PARTICIPA DO LANÇAMENTO DO PROJETO 
ANFITRIÕES DO FUTURO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
SUBSECRETÁRIA DE ENSINO, HELENA BOMENY, PARTICIPA DO LANÇAMENTO DO PROJETO 
ANFITRIÕES DO FUTURO
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SUBSECRETÁRIA DE ENSINO, HELENA BOMENY, ENTREGA OS PRÊMIOS MÉRITO ESCOLAR E 
DESAFIO RIOEDUCA
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

FONTE: PCRJ - SME

Ao
 todo, 125 alunos das escolas da Prefeitura receberam um computador 
pessoal, do tipo netbook, por terem se destacado em suas escolas em 2011
30/03/2012Autor:Isabella Amorim 
A 
subsecretaria de Ensino, Helena Bomeny, entregou os prêmios Mérito 
Escolar e Desafio RioEduca 2011 com o Zuuum Educopédia, nesta 
sexta-feira (dia 30), no Clube Monte Líbano, no Leblon. As duas 
premiações têm por objetivo incentivar e reconhecer o esforço dos alunos
 que se destacaram nas escolas da Prefeitura. Ao todo, 125 alunos 
estudantes foram premiados com um computador pessoal, do tipo netbook. 
Pelo Mérito Escolar, 21 estudantes receberam o prêmio. Eles concluíram o
 Ensino Fundamental em 2011 com notas entre 9 e 10 e conceito MB (muito 
bom), em todas as disciplinas ao longo de todo o 9 Ano. Já
 pelo Desafio Rio Educa 2011 com o Zuuum Educopédia, 107 alunos foram 
premiados. Eles estão entre os 500 estudantes que se destacaram na Prova
 Rio 2011 e foram convidados para participar do desafio. O Zuuum 
Educopédia é uma ferramenta, que se encontra na plataforma Educopédia, 
planejada para treinar as competências e habilidades de Língua 
Portuguesa e Matemática dos alunos do 5 e 9 Anos. Durante
 a cerimônia de premiação, a subsecretária de Ensino, Helena Bomeny, 
ressaltou a importância do evento para valorizar o esforço dos alunos. 
Para ela, a dedicação dos alunos continuará a render frutos no futuro. -
 Eles concluíram o Ensino Fundamental na nossa rede com muita 
competência e foram para excelentes colégios. Com certeza daqui a alguns
 anos vão continuar com essa trajetória de sucesso. Tirar nove e dez em 
todas as disciplinas durante todo o ano não é para qualquer um. Vocês 
são o orgulho da rede municipal e merecem os parabéns de todos - disse a
 subsecretária. O subsecretário de Novas Tecnologias Educacionais, Rafael 
Parente, também subiu ao palco para parabenizar os estudantes. -
 Vocês que estão aqui hoje são vencedores. Cada minuto que vocês estão 
dedicando aos estudos vai ser recompensado lá na frente com um futuro 
brilhante, com mais oportunidades, conforto e qualidade. Aqueles alunos 
que se esforçam mais, que batalharam mais e que foram mais além precisam
 do reconhecimento. É a educação pública da nossa cidade que vai 
torná-la mais maravilhosa ainda - contou o subsecretário. Por
 terem se destacado nas duas premiações, os alunos Bruno Dias e Bruna 
Santos, da Escola Municipal Ary Barroso, e Hylana Pereira, da Escola 
Municipal Professor Albert Einstein, também receberam um Ipod. 
Representando todos os alunos presentes na cerimônia, a aluna Bruna 
Santos subiu ao palco para dar um conselho aos estudantes.-
 Desde pequena eu aprendi que se o aluno se dedicar nos estudos vai 
garantir boas notas e depois vai ter oportunidade de estudar em uma 
ótima faculdade e ter um bom emprego que é o objetivo de todos aqui. Se 
vocês se dedicarem ao máximo podem conseguir alcançar todos os seus 
sonhos. Hoje eu estudo no colégio Santo Inácio, com bolsa de 100%, tudo 
graças ao meu esforço. Se vocês se esforçarem podem conseguir também - 
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revelou. Para
 o diretor da Escola Municipal Ary Barroso, Eduardo Alves Fernandes, que
 teve oito alunos premiados, a receita para o sucesso é simples: 
dedicação e empenho dos professores, esforço dos alunos e participação 
dos pais na escola.-
 Nossa escola está muito integrada e família é muito importante nesse 
processo. Os oitos alunos premiados estão muito bem encaminhados, com 
vagas no Colégio Santo Inácio, Pedro II, FAETEC e CEFET. Incentivamos 
todos os nossos alunos para galgar um ensino médio de qualidade - disse o
 diretor. 
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SUS reforça luta contra preconceito no Dia Internacional Contra a Discriminação

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Reforce esta luta, repasse esta postagem.
http://www.blog.saude.gov.br/
SUS reforça luta contra preconceito no Dia Internacional Contra a Discriminação:

[FOTO]

Foto: SEPPIR
No Dia Internacional Contra a Discriminação Racial, o Ministério da Saúde alerta
para a importância de ações capazes de combater o preconceito no atendimento 
oferecido em toda a rede pública de saúde. A realidade ainda atinge o Brasil em 
todos os setores, inclusive na área da saúde. Por esse motivo, é importante 
reforçar o combate à discriminação para melhorar o acesso à saúde dentro do SUS.

O coordenador geral de Apoio à Educação Popular em Saúde de Mobilização Social 
do Ministério da Saúde, Reginaldo Alves das Chagas, afirma que é necessário 
encarar que o preconceito racial ainda faz parte do dia a dia do brasileiro para
melhorar a saúde da população negra.Uma criança negra tem duas vezes mais 
chances de morrer de pneumonia do que uma criança branca. Uma mulher negra tem 
três vezes mais chances de morrer de câncer de colo de útero do que uma mulher 
branca. O que nós estamos querendo fazer dentro do Ministério é dar visibilidade
à situação da saúde da população negra e começar reverter os indicadores de 
saúde dessa população. Então, não é construir um serviço paralelo, um hospital 
para o negro. A questão da saúde da população negra é o direito ao acesso de 
qualidade dentro do Sistema Único de Saúde.

Recentemente, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e a ministra da Secretaria
de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Luiza Bairros, assinaram um acordo
para adesão à campanha Igualdade Racial é Pra Valer. O acordo prevê o 
enfrentamento ao racismo institucional no SUS.
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Ouça a matéria da Web Rádio SaúdeFonte: Alexandre Penido / Web Rádio Saúde
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SYLVIO BRAUNNER NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cms-sylviofbrauner.blogspot.com/
Parabéns!!

SYLVIO BRAUNNER NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA: 

Ação PSE na escola Fernando Rodrigues em Costa Barros

População alvo:estudantes(envolvidos 185)

Objetivo:abordar temas relacionados a postura, nutrição e avaliação 
antropometrica

Profissionais:equipe multiprofissional do CMS SYLVIO BRAUNNER e saúde escolar da
escola Fernando Rodrigues

Avaliação: positiva, com envolvimento de funcionários da escola e pais abordando
dúvidas em relação aos temas.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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TeleSSaúde

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
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Terrário

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://dicasdeciencias.com/
Terrário: Um Terrário é um Ecossistema  Se você montou um terrário, você montou 
um ecossistema. Nele temos uma parte abiótica ( água, solo, ar) e outra biótica 
( plantas e animais). Essas duas partes se relacionam : as plantas , por 
exemplo, usam a água para fazer a fotossíntese. Neste ecossistema, as plantas 
têm tudo Continue lendo 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
trocando-ideias-fichas-de-leitura.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 1 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

TROCANDO IDÉIAS  - FICHAS DE LEITURA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
FICHAS DE LEITURA: 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
trofeu-rioeduca-2012-novidades-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 28 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Troféu Rioeduca 2012 - Novidades para a Categoria Blog!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://educopedia2010.blogspot.com/
Troféu Rioeduca 2012 - Novidades para a Categoria Blog!: 
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Pesquisadores comprovam: os blogs de professores e os de escolas propiciam uma 
maior interação entre a escola e a Comunidade Escolar como um todo.

Pais que nem sempre têm a oportunidade de acompanhar os projetos pedagógicos nos
quais seu filho está envolvido, podem fazê-lo através dos blogs. Os alunos 
certamente têm o prazer de mostrar o que fizeram. Além disso, os blogs acabam 
sendo utilizados como trocas de experiências, pois divulgam atividades 
pedagógicas que podem ser replicadas e readaptadas.

A pesquisadora e escritora Betina von Staa afirma que, com linguagem coloquial, 
os blogs viraram uma ferramenta pedagógica valiosa. Eles são capazes de 
aproximar alunos e professores, ainda distantes na escola tradicional. Na escola
tradicional, com lousa, giz, mesa e carteira, o professor costuma ser o único 
detentor do conhecimento. Com os blogs, esse modelo muda. "

Plugados, crianças e adolescentes de hoje acabam se identificando com o 
professor e/ou com a escola através do blog, universo virtual em que eles adoram
navegar.

Quando bem elaborado, com princípios pedagógicos como metas, o blog faz com que 
as atividades não fiquem mais restritas aos muros da escola. Professores que 
interagem com seus alunos através do blog, aumentam o interesse destes. Além 
disso, professores e escolas passam a colocar em seus blogs links para páginas 
interessantes. Isso aguça a curiosidade dos alunos e contribui para uma melhora 
no processo de aprendizagem.

NOVIDADES PARA O TROFÉU RIOEDUCA 2012Blog de Aluno ou de Alunos.
Em nossas incursões pelas escolas da rede, percebemos forte engajamento de 
muitos alunos no intuito de compartilhar as melhores práticas de aprendizagem, 
bem como as ações por eles protagonizadas nas U.E.s.
Sendo assim, este ano iremos incluir nas nossas listagens os blogs de aluno(a) 
e/ou de alunos(as). Esses blogs podem ser do Grêmio Escolar, de uma determinada 
turma, de representantes de turmas, ou mesmo de um único indivíduo.
Para essa inclusão e consequente possibilidade de premiação, o blog deverá ter 
finalidade pedagógica e deve ser "apadrinhado" por um professor da escola, cuja 
função seja apenas a de orientar. Além disso, o blog deverá ser atualizado, no 
mínimo, quinzenalmente.Blog de Professor
Para estar ou continuar incluído no Portal Rioeduca e concorrer ao Troféu 
Rioeduca 2012, o blog docente também precisa ser atualizado, no mínimo 
quinzenalmente. O Blog do educador pode se apresentar de diversas formas tais 
como: mantendo lições de forma muito mais atraente, dicas, gabaritos de provas, 
desafios, mapas e ilustrações e dicas de suas disciplinas.
Outra opção são os blogs em estilo diário de bordo em que o aluno se vê como 
personagem atuante da sua aprendizagem. Há ainda professores que fazem um 
trabalho em que compartilham experiências entre suas turmas utilizando o blog - 
muitas vezes turmas de escolas e de coordenadorias diferentes.Blog de Unidade 
Escolar
Para estar ou continuar incluído no Portal Rioeduca e concorrer ao Troféu 
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Rioeduca 2012, os blogs de Unidades Escolares também deverão ter atualizações 
minimamente quinzenais.
Os Blogs escolares deverão ser a extensão do seu PPP, com publicações 
pedagógicas que vão desde simples tarefas digitalizadas, até atividades que 
provoquem o aluno a se ver, a tecer comentários. Além do mais, é importantíssimo
que o Blog Escolar tenha como objetivo a aproximação maior com a comunidade 
escolar, incluindo a família. Afinal, um blog escolar é um grande aliado do 
processo ensino-aprendizagem, que pode, inclusive, favorecer a troca de 
experiências através da interação interescolar.
Além disso, as Unidades Escolares que desejam que seu blog continue incluído e 
concorrendo ao Troféu Rioeduca 2012, precisarão responder a este formulário até 
o dia 05 de maio de 2012. Para as escolas que não possuem blogs ou que não 
queiram incluí-lo no Rioeduca, o preenchimento é opcional (mas para efeito de 
concorrerem ao Troféu Rioeduca, também vale a data final de 05 de maio de 2012) 
.
Fonte:http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=1808

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
tu-es-divina-e-graciosa-estatua.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 11 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Tu és, divina e graciosa estátua ...

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Dia internacional da mulher na E. M.Dep. Pedro Fernandes.
http://emdpedrofernandes.blogspot.com/
Tu és, divina e graciosa estátua ...: 
No Dia Internacional da Mulher a E.M. Deputado Pedro Fernandes homenageou todas 
as mulheres com a letra da música de Pixingunha, que retrata bem a mulher 
brasileira. Também trabalhamos em sala de aula onde os alunos contaram aos 
demais sobre a profissão de suas mães e de outras mulheres que vivem com eles. 
Ampliamos a conversa chamando a atenção para as diversas profissões em que as 
mulheres atuam: médicas, professoras, motoristas, secretárias, desenhistas, 
domésticas, cozinheiras, cabeleireiras, dentistas etc. Salientamos que todas as 
profissões são importantes e fazem diferença na sociedade, além de estarem 
relacionadas entre si.[FOTO]
Tulipa com a letra da música de Pixinguinha.
[FOTO]
Recorte e colagem de mulheres.
[FOTO]
Com a tulipa na mão para entregar a mulher que eles acham mais importante na 
vida deles.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
tuberculose-pessoas-com-aids-sao-mais.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 27 de março de 2012
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

TUBERCULOSE - Pessoas com aids são mais atingidas pela tuberculose

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Pessoas com aids são mais atingidas pela tuberculose: 
A tuberculose é a doença que mais impacta na mortalidade dos pacientes de aids, 
que ficam muito mais suscetíveis à infecção por conta do enfraquecimento do 
sistema imunológico. Para se ter uma ideia, em 2010, entre os casos novos de 
tuberculose notificados, 10% eram de pessoas que tinham HIV.
A oferta universal da testagem anti-HIV aos pacientes com tuberculose é a 
principal estratégia do governo para reduzir o número de mortes resultante da 
coinfecção com o vírus da aids, afirmou o secretário de Vigilância em Saúde do 
Ministério da Saúde, Jarbas Barbosa, durante a apresentação dos dados do Boletim
Epidemiológico Tuberculose 2012, que aconteceu nesta segunda - feira (26), em 
Brasília. De acordo com o secretário, enquanto em 2001 apenas 25% dos pacientes 
com tuberculose faziam o teste para saber se tinham aids, em 2010, 60% foram 
testados.

O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) mostrou que em 2010 a 
região Sul do Brasil apresentava o maior percentual de coinfecção, com 18,6% dos
casos - quase duas vezes superior à média nacional. Os estados com as maiores 
taxas de infecção são Santa Catarina (21,1%) e Rio Grande do Sul (26,6%). Esse 
indicador está intimamente relacionado à realização do exame anti - HIV. No Sul 
é onde se registra o maior percentual de realização do exame: 67,1%.

Por outro lado, o número de casos da doença na população em geral diminuiu 3,54%
de 2010 para 2011 (de 71.790 para 69.245), o que já é, segundo o ministro da 
Saúde, Alexandre Padilha, um sinal de que a estratégia de enfrentamento da 
doença está no caminho certo. É a primeira vez que fechamos o ano com menos de 
70 mil casos registrados. A doença já vem diminuindo no Brasil, mas 
intensificamos essa curva de redução, disse o ministro.

Para o secretário Jarbas Barbosa, os determinantes sociais influenciam 
diretamente nas estatísticas. Cerca de 24% dos casos novos são em pessoas em 
situação de pobreza. Por essa razão, cada vez mais devemos buscar sinergia entre
os programas sociais e os de saúde, afirmou.

A inclusão da tuberculose no Plano Brasil Sem Miséria, do governo federal, é a 
maneira de se articular com outros setores para o enfrentamento da doença, 
levando em consideração os aspectos socioambientais e econômicos.
Blog da Saúde, com informações doDepartamento de DST, Aids e Hepatites Virais

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
turminha-do-pe-de-vento.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 10 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

TURMINHA DO PÉ DE VENTO
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
FONTE: EDUCADÃO

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
um-terco-dos-alunos-que-deveriam-estar.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 15 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Um terço dos alunos que deveriam estar no ensino médio ainda estão no 
fundamental

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blogeducacao.org.br/
Um terço dos alunos que deveriam estar no ensino médio ainda estão no 
fundamental

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
universidade-de-londres-oferece-vagas.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 27 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Universidade de Londres oferece vagas para professores de inglês

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://redecomunicadores.mec.gov.br/index.php?option=com_contentview=frontpage
Universidade de Londres oferece vagas para professores de inglês: 
Brasília, 27/03/2012 - O Ministério da Educação, por meio da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), tem um programa específico
para professores formados em língua estrangeira e que estejam lecionando na rede
pública de ensino. Trata-se do Programa de Ensino de Inglês como Língua 
Estrangeira, que está com inscrições abertas até 20 de abril.

O edital pode ser consultado na página da Capes. São oferecidas até 30 vagas 
para curso de aperfeiçoamento em didática da língua inglesa no Instituto de 
Educação da Universidade de Londres. Para se candidatar, o professor tem de ter 
nacionalidade brasileira e licenciatura em língua inglesa e comprovar 
proficiência no idioma e vínculo com a rede pública de educação básica.

As inscrições são gratuitas e feitas exclusivamente pela internet. A professora 
Estela Knitter leciona desde 2000 na rede pública de ensino de Teresina (PI) e 
participou ano passado do programa oferecido pela Universidade de Oregon (EUA).
Ouça o depoimento da professora Estela Knitter.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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vagas-para-cursos-gratuitos-do-pronatec.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 28 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

VAGAS PARA CURSOS GRATUITOS DO PRONATEC: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AGENTE DE 
CONTROLE DE ENDEMIAS, CUIDADOR DE IDOSO, CUIDADOR INFANTIL, RECEPCIONISTA EM 
SERVIÇOS DE SAÚDE, E MUITOS OUTROS ATÉ 05 DE ABRIL

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/
VAGAS PARA CURSOS GRATUITOS DO PRONATEC: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AGENTE DE 
CONTROLE DE ENDEMIAS, CUIDADOR DE IDOSO, CUIDADOR INFANTIL, RECEPCIONISTA EM 
SERVIÇOS DE SAÚDE, E MUITOS OUTROS ATÉ 05 DE ABRIL: 
[FOTO]
A Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio das Secretarias Municipais de Trabalho 
e Emprego (SMTE) e Assistência Social (SMAS), oferece 4.274 vagas para cursos 
gratuitos de capacitação do Programa Nacional ao Ensino Técnico e Emprego 
(Pronatec). As inscrições serão realizadas até 5 de abril nos Centros Públicos 
de Emprego, Trabalho e Renda. Os cursos estão disponíveis para formação de 
beneficiários de programas federais, como o Bolsa Família. Para se inscrever, é 
preciso ter idade entre 18 e 59 anos.Esta é uma ação promovida em parceria com o
Governo Federal que viabiliza a formação e intermediação de mão de obra por meio
do Programa Brasil Sem Miséria. Os cursos serão realizados pelas Unidades do 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial (Senac) e do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia 
(IFS). Os candidatos selecionados receberão material didático, vale transporte 
(ida/volta) e alimentação, durante o período de quatro a seis meses de curso com
carga horária entre 160 e 400 horas/aula.São necessários os seguintes documentos
para a pré-inscrição:Identidade, CPF, Cartão Programa Bolsa Família e número do 
NIS, Carteira de Trabalho e Comprovante de Residência.Vale ressaltar que para 
mais informações os interessados poderão procurar o Centro Público de Emprego, 
Trabalho e Renda (CPETR) da SMTE ou um dos Centros de Referência da Assistência 
Social (CRAS).Saiba onde se inscrever e locais de realização dos cursos 
acessendo o Diario Oficial do 
Municípiohttp://doweb.rio.rj.gov.br/sdcgi-bin/om_isapi.dll?softpage=_infomaininf
obase=27032012.nfo

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
veja-as-30-unidades-da-prefeitura-do.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 23 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

VEJA AS 30 UNIDADES DA PREFEITURA DO RIO COM POLOS DE DENGUE:

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://otics-iraja.blogspot.com/
VEJA AS 30 UNIDADES DA PREFEITURA DO RIO COM POLOS DE DENGUE:: O Rio passa a 
contar com 30 unidades de atendimento e hidratação, completando o número de 
polos definido pelo Plano de Combate à Dengue lançado pela Prefeitura do Rio em 
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agosto de 2011. Esses Polos são exclusivos para casos suspeitos de Dengue e 
realizam consultas, avaliações, exames, medicação, acompanhamento e hidratação 
dos pacientes, quando necessário.

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
vejam-que-lindo-semana-do-circo-na.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 19 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Vejam que lindo!!! - SEMANA DO CIRCO NA CRECHE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://zilkacreche.blogspot.com/

Parabéns!!! Alegria é fundamental!
SEMANA DO CIRCO NA CRECHE: 
HOJE TEM MARMELADA? TEM SIM SENHOR!HOJE TEM CRIANÇADA? TEM SIM SENHOR!FOI NUM 
CLIMA DE MUITA ALEGRIA E BRINCADEIRAS QUE A CRECHE ZILKA SALABERRY COMEMOROU 
JUNTO COM A CRIANÇADA A SEMANA DO CIRCO. TEVE MALABARISMOS, PIPOCA E PALHAÇOS 
QUE CONVIDARAM A CRIANÇADA PARA BRINCAR... E ASSIM ACONTECEU...[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
CHEGOU, CHEGOU, TÁ NA HORA DA ALEGRIA, NO CIRCO TEM PALHAÇO, TEM, TEM TODO DIA 
...

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
video-rio20.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 20 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Vídeo Rio+20
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Parabéns, pessoal!!!
http://nucleodeartegrandeotelo.blogspot.com/
Vídeo Rio+20: [FOTO]

NOVO VÍDEO SOBRE OS PREPARATIVOS DO NÚCLEO PARA O RIO +20.
CLIQUE ACIMA PARA SER REDIRECIONADO AO VÍDEO NO YOUTUBE!
(Rio+20) é a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, 
que acontecerá na Cidade do Rio de Janeiro, de 13 a 22 de junho de 2012Tal como 
aconteceu em 1992, há vinte anos, o Rio de Janeiro estará recebendo cerca de 
duas centenas de líderes vindos de todos os países do mundo. Serão chefes de 
Estado, chefes de Governo e outros representantes, no mais alto nível, que 
estarão produzindo um documento político focado no desenvolvimento 
sustentável.Ainda que os preparativos para a Rio+20 não apresentem o mesmo 
aparato nem o aspecto glamouroso da Eco 92, os objetivos e temas que serão 
tratados persistirão na abordagem dos novos desafios emergentes, procurando 
assegurar um comprometimento político renovado com o desenvolvimento 
sustentável, além, é claro, de fazer uma avaliação do progresso alcançado nos 
últimos vinte anos e o que ainda tem que ser feito daqui para a frente. Quanto 
aos dois temas que estarão sendo focalizados na Conferência: 1) a economia verde
no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza;2) o 
quadro institucional para o desenvolvimento sustentável.Acreditamos que as 
escolas municipais do Rio de Janeiro poderão desenvolver uma série de trabalhos 
começando por esclarecer o conceito de economia verde.Este vídeo foi 
desenvolvido para as preparações do Rio+20, a partir das oficinas desenvolvidas 
no Núcleo de Arte Grande Otelo. Trabalhos dos professores: Luciana Lima, Jabim 
Nunes e Juliana Reis. Edição: Bruno Bentolila.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
videos-com-aulas-de-americano-sao.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 1 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Vídeos com aulas de americano são vistos 200 mil vezes em português

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/index.html

Vídeos com aulas de americano são vistos 200 mil vezes em português: Cinthia 
Rodrigues, iG São Paulo[VÍDEO]

[VÍDEO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
videos-do-pe-de-vento.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 28 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Vídeos do Pé de Vento

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://educopedia2010.blogspot.com/
Vídeos do Pé de Vento: Atenção, alfabetizadoras!

Acabou de vazar mais uma música do Pé de Vento para o YouTube!!! "O Rock dos 
Dois Mundos", inspirada no rock do Maluco Beleza, fala sobre a importância de 
buscar um equilíbrio entre o mundo real e o virtual... Isso é alfabetização + 
formação integral do humano! via Rafael Parente

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
visita-exposicao-agua-na-oca.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 11 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Visita a exposição Água na oca.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Visita a exposição Água na oca.: As professoras Michelle, Claudia e Maria Alice 
levaram seus alunos a exposição Água na Oca. As crianças adoraram , essa foi a 
primeira aula passeio do tema gerador desse ano: Sustentabilidade e Educação. As
crianças adoraram e os professores também. Obrigada ao Bairro Educador, Sangari 
e Metrô Rio grandes parceiros de nossa equipe.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
vittra-telefonplan-uma-escola-com-um.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 1 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Vittra Telefonplan: Uma escola com um ambiente diferente

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.rodrigostoledo.com/
Vittra Telefonplan: Uma escola com um ambiente diferente: [FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
1-exposicao-virtual-prefeitura.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 18 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

1ª EXPOSIÇÃO VIRTUAL - PREFEITURA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://cvasrio.blogspot.com/
1ª EXPOSIÇÃO VIRTUAL - PREFEITURA: 
[FOTO]
O site do servidor procura talentos para sua 1ª Exposição Virtual. Participe, 
você pode ser um deles.
Você ilustra? Fotografa de forma criativa? Produz vídeos inusitados? Chegou a 
hora de mostrar todo o seu talento em uma galeria de arte virtual aberta 
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especialmente para os servidores da prefeitura, como você.
Nesta primeira etapa, as categorias serão ilustração, fotografia e vídeo. O tema
é livre. É só entrar no site Servidor Presente e clicar na notícia Prata da 
Casa. As informações de como enviar o seu trabalho estão lá.
Aproveite a oportunidade e convide seus colegas de trabalho para também se 
cadastrarem no site www.servidorpresente.rio.rj.gov.br. Quem sabe você não 
conhece na prefeitura gente criativa para compartilhar esse espaço de arte com 
você?
Vamos lá! Participe!
Além do talento para cuidar da cidade, agora o servidor também podem revelar sua
alma de artista!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
10-maneiras-criativas-de-utilizar.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 10 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

10 Maneiras Criativas de utilizar Celulares em Sala de Aula.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://prezi.com/amnrxtbaigud/10-maneiras-criativas-de-utilizar-celulares-em-sal
a-de-aula/

.prezi-player { width: 550px; } .prezi-player-links { text-align: center; 
}&#160;

.prezi-player { width: 550px; } .prezi-player-links { text-align: center; } 

.prezi-player { width: 550px; } .prezi-player-links { text-align: center; }
[VÍDEO]
10 Maneiras Criativas de utilizar Celulares em Sala de Aula. on Prezi

.prezi-player { width: 550px; } .prezi-player-links { text-align: center; 
}&#160;

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
10-minutos-contra-dengue-clinica-da.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 27 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

10 MINUTOS CONTRA A DENGUE CLÍNICA DA FAMÍLIA MARIA DE AZEVEDO RODRIGUES PEREIRA
PROFESSORA SANTINHA
<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://otics-iraja.blogspot.com/
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Anchieta já está na campanha. 
10 MINUTOS CONTRA A DENGUE CLÍNICA DA FAMÍLIA MARIA DE AZEVEDO RODRIGUES PEREIRA
PROFESSORA SANTINHA: 
[FOTO]

A Clínica da Família Maria de Azevedo Rodrigues Pereira, nesta quinta-feira 26 
de abril, realizou em parceria com os agentes de vigilância em saúde, a campanha
10 minutos contra a dengue.O objetivo desta campanha foi de estimular as pessoas
a investir 10 minutos da semana para eliminar possíveis criadouros do mosquito 
em suas casas, já que o ambiente doméstico concentra cerca de 80% dos focos.Os 
agentes de saúde em parceria com os agentes de vigilância em saúde, levaram o 
guia 10 minutos contra a dengue à população durante visitas às casas, bem como 
sala de espera dentro da Unidade de saúde. Este manual traz diversas orientações
sobre como é preciso ficar atento a diversas questões, tais como: caixa dágua 
destampada, ralos no quintal acumulando água da chuva, pratinho em baixo dos 
vasos de plantas, entre outros.
Segue a baixo, as fotos da ação;
[FOTO]

[FOTO]
Geraldo (AVS) dando início à campanha 10 minutos contra a dengue, na CF Profa. 
Santinha
[FOTO]
A equipe de AVS da CF Profa. Santinha[FOTO]
ACS Jocelaine, fantasiada de mosquita da dengue[FOTO]
A saúde bucal da CF Profa. Santinha também participa das ações de combate à 
dengue - Nossa ASB Érika fantasiada de mosquita da dengue.

A CLÍNICA DA FAMÍLIA MARIA DE AZEVEDO RODRIGUES PEREIRA, CONVIDA A TODOS, PARA A
GRANDE CAMINHADA DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A DENGUE E COMBATE AO MOSQUITO 
TRANSMISSOR, NESTE SÁBADO DIA 05/05, QUANDO ESTAREMOS REALIZANDO O DIA D DE 
VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
11-caminhada-de-mobilizacao-contra.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 17 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

11ª Caminhada de Mobilização contra a Dengue

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://smsdc-cms-fazendabotafogo.blogspot.com/
11ª Caminhada de Mobilização contra a Dengue: 

Foi um sucesso a nossa 11ª Caminhada contra Dengue. Estamos lutando para acabar 
com a proliferação do mosquito, diminuindo assim o número de casos na nossa 
área...
[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Parabéns a todos os profissionais e participaram que participaram!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
2-de-abril-dia-internacional-do-livro.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 2 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

2 de abril - Dia Internacional do Livro Infantil

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Hoje é o Dia Internacional do Livro Infantil. Comemora-se a 2 de Abril, data de 
nascimento do
 escritor dinamarquês Hans Christian Andersen. A celebração deste dia é 
uma iniciativa da IBBY (International Board on Books for Young People), 
que se realiza anualmente desde 1967, com o principal objectivo de 
promover o livro infantil e o prazer da leitura nas crianças.[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
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25-anos-do-ciep-glauber-rocha.html
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

25 ANOS DO CIEP GLAUBER ROCHA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Dia 4 de abril foi comemorado os 25 anos do CIEP GLAUBER ROCHA.

O CIEP GLAUBER ROCHA com o trabalho que tornou-se construiu durante esses 25 
anos tornou-se referência da educação carioca. Parabéns Equipe de Direção, 
Parabéns Professores, Parabéns Alunos, Parabéns Famílias e a todos que ajudaram 
esta Escola a ser melhor da Rio de Janeiro.
[FOTO]

[FOTO]

<COMENTÁRIOS>
Parabéns a todos os envolvidos em toda trajetória.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
2604-dia-nacional-de-prevencao-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
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26/04 DIA NACIONAL DE PREVENÇÃO E COMBATE À HIPERTENSÃO ARTERIAL

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://otics-iraja.blogspot.com/

26/04 DIA NACIONAL DE PREVENÇÃO E COMBATE À HIPERTENSÃO ARTERIAL: 

O que é a Hipertensão Arterial?Hipertensão arterialoupressão altaocorre quando a
pressão sistólica (pressão arterial quando o coração se contrai bombeando o 
sangue) em repouso é superior a 140 mm Hg ou quando a pressão diastólica (quando
o coração relaxa entre duas batidas) em repouso é superior 90 mm Hg ou ambos.
A hipertensão, embora pouco conhecida, atinge uma média de 20% a 25% da 
população brasileira, sendo que esta estatística sobe para 50% nas faixas 
etárias mais avançadas. A Organização Mundial de Saúde (OMS) apontou-a como uma 
das 10 principais causas de morte no mundo. Além disso, a hipertensão é um fator
agravante para as doenças cardiovasculares - a número um em causa de mortes no 
planeta.
Por ser um grave problema na idade adulta é que a prevenção deve começar desde a
infância. Irritabilidade, ganho de peso e crescimento inadequados, cansaço 
excessivo durante as mamadas e os exercícios físicos são sintomas da Hipertensão
Arterial. Porém, na maioria dos casos, a criança não apresenta indícios da 
doença.Tipos de hipertensãoExistem dois tipos dehipertensão arterial 
(HA):hipertensão primária e secundária. A HA primária caracteriza-se por não 
apresentar uma causa conhecida, enquanto na HA secundária já é possível 
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identificar uma causa para a hipertensão, como por exemplo problemas renais, 
problemas na artéria aorta, tumores (feocromocitoma) e algumas doenças 
endocrinológicas.DiagnósticoO ideal é medir a pressão pelo menos a cada seis 
meses, ou com intervalo máximo de um ano. Assim é possível se diagnosticar a 
doença tão logo ela surja. A pressão considerada normal está abaixo de 13 por 
8,5. A faixa de risco está entre 13 por 8,5 e 13,9 por 8,9. Hipertenso é todo 
indivíduo que tenha pressão igual ou acima de 14 por 9.PrevençãoComo medida de 
prevenção, deve-se controlar os fatores de risco, como o excesso de peso, 
sedentarismo, elevada ingestão de sal, baixa ingestão de potássio e consumo 
excessivo de álcool e, em alguns casos, intolerância à glicose e diabete, 
tabagismo, estresse e menopausa.A doença tem tratamento, mas não cura, o que 
acaba onerando, em muito, os gastos pessoais do doente e o investimento do 
serviço público de saúde.
Doença silenciosa, ela ocorre porque os vasos nos quais o sangue circula se 
contraem e fazem com que a pressão do sangue se eleve. Essa elevação da pressão 
acaba causando danos à camada interna dos vasos, fazendo com que se tornem 
endurecidos e estreitados, podendo, com o passar dos anos, entupir ou romper-se.
Isso pode levar a problemas sérios, como Angina e Infarto,"derrame cerebral" ou 
AVC, e a paralisação dos rins.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
50-dicas-para-administrar-o-defict-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 3 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

50 DICAS PARA ADMINISTRAR O DEFICT DE ATENÇÃO EM SALA DE AULA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://inclusaobrasil.blogspot.com/

Achei estas dicas bem interessantes para várias situações em sala de aula. 

50 DICAS PARA ADMINISTRAR O DEFICT DE ATENÇÃO EM SALA DE AULA: 
[FOTO]

Os professores sabem o que muitos profissionais não sabem: não existe apenas uma
única síndrome de Déficit de Atenção (DA), mas muitas; que DA raramente ocorre 
de uma forma "pura", mas, ao contrário, normalmente apresenta-se ligada a muitos
outros problemas como dificuldade de aprendizado ou mal humor ; que DA muda 
conforme o clima, é inconstante e imprevisível; e que o tratamento para DA, a 
respeito de ser claramente esclarecido em vários livros, representa uma dura 
missão de trabalho e devoção.
Não há uma solução fácil para administrar DA na sala de aula ou em casa. Depois 
de tudo é feito, a eficácia de qualquer tratamento deste problema na escola 
depende do conhecimento e da persistência da escola e do professor.Aqui 
apresentamos algumas dicas para o trato de crianças com DA na escola. As 
sugestões a seguir visam o professor na sala de aula para crianças de qualquer 
idade. Algumas sugestões vão ser evidentemente mais adequadas às crianças 
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menores, outras às mais velhas, mas, em termos de estrutura, educação e 
encorajamento, são pertinentes a qualquer um.
01 - Antes de tudo, tenha certeza de que o que você está lidando é DA. 
Definitivamente não é tarefa dos professores diagnosticarem a DA, mas você pode 
e deve questionar. Especificamente tenha certeza de alguém tenha testado a 
audição e a visão da criança recentemente e tenha certeza também de que outros 
problemas médicos tenham sido resolvidos. Tenha certeza de que uma avaliação 
adequada foi feita. Continue questionando até que se sinta convencido. A 
responsabilidade disso tudo é dos pais e não dos professores, mas o professor 
pode contribuir para o processo.
02 - Segundo prepare-se para suportar. Ser uma professora na sala de aula onde 
há duas ou três crianças com DA pode ser extremamente cansativo. Tenha certeza 
de que você pode tem o apoio da escola e dos pais. Tenha certeza de que há uma 
pessoa com conhecimento á qual você possa consultar quando tiver um problema 
(pedagogo, psicólogo infantil, assistente social, psicólogo da escola ou 
pediatra), mas a formação da pessoa não é realmente importante. O que importa é 
que ele ou ela conheça muito sobre DA, conheça os recursos de uma sala de aula e
possa falar com clareza. Tenha certeza de que os pais estão trabalhando com 
você. Tenha certeza de que os colegas podem ajudar você.
03 - Conheça seus limites. Não tenha medo de pedir ajuda. Você, como professor, 
não pode querer ser uma especialista em DA.  Você deve sentir-se confortável em 
pedir ajuda quando achar necessário.04 - PERGUNTE À CRIANÇA O QUE PODE 
AJUDAREstas crianças são sempre muito intuitivas. elas sabem dizer a forma mais 
fácil de aprender, se você perguntar. Elas ficam normalmente temerosas em 
oferecer informação voluntariamente porque isto pode ser algo muito ousado ou 
extravagante. Mas tente o sentar sozinho com a criança e perguntar a ela como 
ela pode aprender melhor. O melhor especialista para dizer como a criança 
aprende é a própria criança. É assustadora a freqüência com que suas opiniões 
são ignoradas ou não são solicitadas. Além do mais, especialmente com crianças 
mais velhas, tenha certeza de que ela entende o que é DA. Isto vai ajudar muito 
a vocês dois.
05 - Lembre-se de que as crianças com DA necessitam de estruturação. Elas 
precisam estruturar o ambiente externo, já que não podem se estruturar 
internamente por isso mesmo.Faça listas. Crianças com DA se beneficiam 
enormemente quando têm uma tabela ou lista para consultar quando se perdem no 
que estão fazendo. Elas necessitam de algo para fazê-las lembrar das coisas. 
Eles necessitam de previsões. Eles necessitam de repetições. Elas necessitam de 
diretrizes. Elas precisam de limites. Elas precisam de organização.
06 - LEMBRE-SE DA PARTE EMOCIONAL DO APRENDIZADOEstas crianças necessitam de um 
apoio especial para encontrar prazer na sala de aula. Domínio ao invés de falhas
e frustrações. Excitação ao invés de tédio e medo. É essencial prestar atenção 
ás emoções envolvidas no processo de aprendizagem.
07 - Estabeleça regras. Tenha-as por escrito e fáceis de serem lidas. As 
crianças se sentirão seguras sabendo o que é esperado delas.
08 - Repita as diretrizes. Escreva as diretrizes. Fale das diretrizes. Repita as
diretrizes. Pessoas com DA necessitam ouvir as coisas mais de uma vez.
09 - Olhe sempre nos olhos. Você pode "trazer de volta" uma criança DA através 
dos olhos nos olhos. Faça isto sempre. Um olhar pode tirar uma criança do seu 
devaneio ou dar-lhe liberdade para fazer uma pergunta ou apenas dar-lhe 
segurança silenciosamente.
10 - Na sala de aula coloque a criança sentada próxima à sua mesa ou próxima de 
onde você fica a maior parte do tempo. Isto ajuda a evitar a distração que 
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prejudica tanto estas crianças.
11 - Estabeleça limites, fronteiras. Isto deve ser devagar e com calma, não de 
modo punitivo. Faça isto consistentemente, previamente, imediatamente e 
honestamente. Não seja complicado, falando sem parar. Estas discussões longas 
são apenas diversão. Seja firme.
12 - Preveja o máximo que puder. Coloque o plano no quadro ou na mesa da 
criança. Fale dele frequentemente. Se você for alterá-lo, como fazem os melhores
professores, faça muitos avisos e prepare a criança. Alterações e mudanças sem 
aviso prévio são muito difíceis para estas crianças. Elas perdem a noção das 
coisas. Tenha um cuidado especial e prepare as mudanças com a maior antecedência
possível. Avise o que vai acontecer e repita os avisos à medida que a hora for 
se aproximando.
13 - Tente ajudar às crianças a fazerem a própria programação para depois da 
aula, esforçando-se para evitar um dos maiores problemas do DA: a 
procrastinação.
14 - Elimine ou reduza a freqüência dos testes de tempo. Não há grande valor 
educacional nos testes de tempo e eles definitivamente não possibilitam às 
crianças DA mostrarem o que sabem.
15 - Propicie uma espécie de válvula de escape como, por exemplo, sair da sala 
de aula por alguns instantes. Se isto puder ser feito dentro das regras da 
escola, poderá permitir à criança deixar a sala de aula ao invés de se desligar 
dela e, fazendo isto, começa a aprender importantes meio de auto-observação 
auto-monitoramento.
16 - Procure a qualidade ao invés de quantidade dos deveres de casa. Crianças DA
frequentemente necessitam de uma carga reduzida. Enquanto estão aprendendo os 
conceitos, elas dever ser livres. Elas vão utilizar o mesmo tempo de estudo e 
não vão produzir nem mais nem menos do que elas podem.
17 - Monitore o progresso frequentemente. Crianças DA se beneficiam enormemente 
com o freqüente retorno do seu resultado. Isto ajuda a mantê-los na linha, 
possibilita a eles saber o que é esperado e se eles estão atingindo as suas 
metas, e pode ser muito encorajador.
18 - Divida as grandes tarefas em tarefas menores. Esta é uma das mais 
importantes técnicas de ensino das crianças DA. Grandes tarefas abafam 
rapidamente as crianças e elas recuam a uma resposta emocional do tipo eu nunca 
vou ser capaz de fazer isto. Através da divisão de tarefas em tarefas mais 
simples, cada parte pequena o suficiente para ser facilmente trabalhada, a 
criança foge da sensação de abafado. Em geral estas crianças podem fazermuito 
mais do que elas pensam. Pela divisão de tarefas o professor pode permitir à 
criança que demonstre a si mesma a sua capacidade. Com as crianças menores isto 
pode ajudar muito a evitar acessos de fúria pela frustração antecipada. E com os
mais velhos, pode ajudar as atitudes provocadoras que elas têm frequentemente. E
isto vai ajudar de muitas outrasmaneiras também. Você deve fazer isto durante 
todo o tempo.
19 - Permita-se brincar, divertir. Seja extravagante, não seja normal. Faça do 
seu dia uma novidade. Crianças DA adoram novidades. Elas respondem às novidades 
com entusiasmo. Isto ajuda a manter a atenção - tanto a delas quanto a sua. 
Estas crianças são cheias de vida, elas adoram brincar. E acima de tudo, elas 
detestam ser molestadas. Muitos dos tratamentos para elas envolvem coisas chatas
como estruturas, programas, listas e regras. Você deve mostrar a elas que estas 
coisas não estão necessariamente ligadas às pessoas, professores ou aulas 
chatas. Se você, às vezes, se fizer de bobo poderá ajudar muito.20 - Novamente, 
cuidado com a superestimulação. Como um barro de vaso no forno, a criança pode 
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ser queimada. Você tem que estar preparado para reduzir o calor. A melhor 
maneira de lidar com os caos na sala de aula é, em primeiro lugar, a prevenção.
21 - Esforce-se e não se dê satisfeito, tanto quanto puder. Estas crianças 
convivem com o fracasso, e precisam de tudo de positivo que você puder oferecer.
O fracasso não pode ser super - enfatizado: estas crianças precisam e se 
beneficiam com os elogios. Elas adoram o encorajamento. Elas absorvem e crescem 
com isto. E sem isto elas retrocedem e murcham. Frequentemente o mais devastador
aspecto da DA não é DA propriamente dita e sim o prejuízo à auto-estima. Então, 
alimente estas crianças com encorajamento e elogios.
22 - A memória é frequentemente um problema para eles. Ensine a eles a 
utilizarem cartões ou papéis com lembretes. Eles normalmente têm problemas com o
que Mel Levine chama de Memória do Trabalho Ativa, o espaço disponível no quadro
da sua mente, por assim dizer. Qualquer coisa que você inventar - rimas, 
códigos, dicas - pode ajudar muito a aumentar a memória.
23 - Use resumos. Ensine resumido. Ensine sem profundidade. Estas técnicas não 
são fáceis para crianças DA, mas, uma vez aprendidas, podem ajudar muito as 
crianças a estruturar e moldar o que está sendo ensinado, do jeito que é 
ensinado. Isto vai ajudar a dar à criança o sentimento de domínio durante o 
processo de aprendizagem, que é o que elas precisam, e não a pobre sensação de 
futilidade que muitas vezes definem a emoção do processo de aprendizagem destas 
crianças.
24 - Avise sobre o que vai falar antes de falar. Fale. Então fale sobre o que já
falou. Já que muitas crianças com DA aprendem melhor visualmente do que pela 
voz, se você puder escrever o que será falado e como será falado, isto poderá 
ser de muita ajuda. Este tipo de estruturação põe as idéias no lugar.
25 - Simplifique as instruções. Simplifique as opções. Simplifique a 
programação. O palavreado mais simples será mais facilmente compreendido. E use 
uma linguagem colorida. Assim como as cores, a linguagem colorida prende 
atenção.
26 - Acostume-se a dar retorno, o que vai ajudar a criança a se tornar-se 
auto-observadora. Crianças com DA tendem a não ser auto-observadora. Elas 
normalmente não têm idéia de como vão ou como têm se comportado. Tente 
informá-las de modo construtivo. Faça perguntas como: Você sabe o que fez? ou 
Como você acha que poderia ter dito isto de maneira diferente? ou Você acha que 
aquela menina ficou triste quando você disse o quedisse?. Faça perguntas que 
promovam a auto-observação.
27 - Mostre as expectativas explicitamente.
28 - Um sistema de pontos é uma possibilidade de mudar parte do comportamento 
(sistema de recompensa para as crianças menores). Crianças com DA respondem 
muito bem às recompensas e incentivos. Muitas delas são pequenos empreendedores.
29 - Se a crianças parece ter problemas com as dicas sociais - linguagem do 
corpo, tom de voz, etc - tente discretamente oferecer sinais específicos e 
explícitos, como uma espécie de treinamento social. Por exemplo, diga antes de 
contar a sua história, procure ouvir primeiro a de outros ou olhe para a pessoa 
enquanto ela está falando. Muitas crianças com DA são vistas como indiferentes 
ou egocêntricas, quando de fato elas apenas não aprenderam a interagir. Esta 
habilidade não vem naturalmente em todas as crianças, mas pode ser ensinada ou 
treinada.
30 - Aplique testes de habilidades.
31 - Faça a criança se sentir envolvida nas coisas. Isto vai motivá-la e a 
motivação ajuda o DA.
32 - Separe pares ou trios ou até mesmo grupos inteiros de crianças que não se 
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dão bem juntas. Você deverá fazer muitos arranjos.
33 - Fique atento à integração. Estas crianças precisam se sentir enturmadas , 
integradas. Tão logo se sintam enturmadas, se sentirão motivadas e ficarão mais 
sintonizadas.
34 - Sempre que possível, devolva as responsabilidades à criança.
35 - Experimente um caderno escola - casa - escola. Isto pode contribuir 
realmente para a comunicação pais - professores e evitar reuniões de crises. 
Isto ajuda ainda o freqüente retorno de informação que a criança precisa.
36 - Tente utilizar relatórios diários de avaliação.
37 - Incentive uma estrutura do tipo auto-avaliação. Troca de idéias depois da 
aula pode ajudar. Utilize também os intervalos de aula.
38 - Prepare-se para imprevistos. Estas crianças necessitam saber com 
antecedência o que vai acontecer, de modo que elas possam se preparar. Se elas, 
de repente, se encontram num imprevisto, isto pode evitar excitação e inquietos.
39 - Elogios, firmeza, aprovação, encorajamento e suprimento de sentimentos 
positivos.
40 - Com as crianças mais velhas, faça com que escrevam pequenas notas para eles
mesmos, para lembrá-los das coisas. Essencialmente, eles anotam não apenas o que
é dito a eles mais também o que eles pensam. Isto pode ajudá-los a ouvir melhor.
41 - Escrever à mão às vezes é muito difícil paras estas crianças. Desenvolva 
alternativas. Ensine como utilizar teclados. faça ditados. Aplique testes 
orais.42 - Seja como um maestro: tenha a atenção da orquestra antes de começar. 
Você pode utilizar do silêncio ou bater o seu giz ou régua para fazer isto. 
Mantenha a turma atenta, apontando diferentes partes da sala como se precisasse 
da ajuda deles.
43 - Sempre que possível, prepare para que cada aluno tenha um companheiro de 
estudo para cada tema, se possível com o número do telefone (adaptado de Gary 
Smith).
44 - Explique e dê o tratamento normal a fim de evitar um estigma.
45 - Reuna com os pais frequentemente. Evite o velho sistema de se reunir apenas
para resolver crises ou problemas.
46 - Incentive a leitura em voz alta em  casa. Ler em voz alta na sala de aula 
tanto quanto for possível. Faça a criança recontar estórias. Ajude a criança a 
falar por tópicos.
47 - Repetir, repetir, repetir.
48 - Exercícios físicos. Um dos melhores tratamentos para DA, adultos ou 
crianças, é o exercício físico. Exercícios pesados, de preferência. Ginastica 
ajuda a liberar o excesso de energia, ajuda a concentrar a atenção, estimula 
certos hormônios e neurônios que são benéficos. E ainda é divertido. Assegure-se
de que o exercício seja realmente divertido, porque deste modo a criança 
continuará fazendo para o resto da vida.
49 - Com os mais velhos a preparação para a aula deve ser feita antes de entrar 
na sala. A melhor idéia é que a criança já saiba o que vai ser discutido em um 
certo dia e o material que provavelmente será utilizado.
50 - Esteja sempre atento às dicas do momento. Estas crianças são muitos mais 
talentosas e artísticas do que parecem. Elas são cheias de criatividade, 
alegria, espontaneidade e bom humor. Elas tendem a ser resistentes, sempre 
agarradas ao passado. Elas tendem a ser generosas de espírito, felizes de poder 
ajudar alguém. Elas normalmente têm algo especial que engrandece qualquer coisa 
em que estão envolvidas.
Elaborado por: Edward M. Hallowell  John J. Ratey em 1992CH ADD National 
Office499, Northwest 70 th Avenue, suite 101Plantation, Florida 33317(0800) 233 
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40-50Internet: http://www.chadd.orgTradução: Luiz Henrique (031) 411 50-57Cleber
Canabrava Amaral

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
7-ano-do-gec-fernando-rodrigues-no.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 8 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

7º Ano do GEC FERNANDO RODRIGUES   no Ponto Cine

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://gec-fernando.blogspot.com/

Vejam que bacana!!!
7º Ano no Ponto Cine: Os alunos do 7.º Ano foram com o Professor Issac ver o 
documentário Hotxuá no Ponto Cine de Guadalupe.

Hotxuá: Registro de como vive a tribo indígena Krahô, no Tocantins, e sua 
tradicional Festa da Batata, que marca a passagem da estação chuvosa para a seca
e celebra a fertilidade da tribo.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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<POSTAGEM>
abertas-inscricoes-para-cursos-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 11 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ABERTAS INSCRIÇÕES PARA CURSOS DE INVERNO NA ENSP

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/
ABERTAS INSCRIÇÕES PARA CURSOS DE INVERNO NA ENSP: 
Estão abertas as inscrições para mais uma edição do Seminário David Capistrano 
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da Costa Filho de Atualização em Saúde e Ambiente, promovido pelo Programa de 
Pós-graduação em Saúde Pública e Meio Ambiente da ENSP. A sétima edição dos 
Cursos de Inverno acontece no período de 9 a 27 de julho de 2012 e traz 21 
disciplinas de curta duração que abordam diferentes aspectos conceituais nessa 
área temática. As inscrições estão abertas até o dia 15 de junho e devem ser 
feitas pelo endereço eletrônico selribeiro@ensp.fiocruz.br.
Os Cursos de Inverno da ENSP têm o objetivo de permitir aos pesquisadores e 
alunos de diferentes programas de pós-graduação acesso ao que de mais recente 
vem se produzindo na área de Saúde e Ambiente. A diversidade de temas oferecidos
contribuiu para a inscrição de mais de 200 candidatos em cada uma das duas 
últimas edições.
A cada nova edição o Seminário David Capistrano busca ampliar a abrangência 
temática dos cursos ofertados em função das necessidades observadas nesse campo 
de atuação, segundo o coordenador Sergio Koifman. Em 2012, serão oferecidos 21 
cursos, dos quais sete são inéditos: Contaminantes químicos ambientais em água 
de abastecimento público, que analisará a toxicidade dos principais 
contaminantes da água para consumo humano; Metodologias de avaliação de risco 
para a exposição humana à contaminação ambiental, que debaterá os métodos de 
avaliação de risco para saúde humana decorrentes de exposições ambienatais e sua
aplicação; Tópicos de biologia molecular aplicada à pesquisa ambiental e ao 
diagnóstico clinico, onde serão discutidas as principais aplicações da biologia 
molecular no campo da pesquisa ambiental e clínica; Introdução à toxicologia 
forense, abordando as bases conceituais e aplicações desse importante campo do 
conhecimento em expansão; Ecogenotoxicologia e avaliação da qualidade ambiental,
que apresentará o debate sobre os danos causados por agentes genotóxicos e os 
principais testes utilizados atualmente para avaliá-los; e Saúde ambiental 
infantil, que debaterá os efeitos de diversas exposições ambientais no organismo
da criança e como elas podem impactar seu estado de saúde tanto durante a 
infância como durante a vida adulta.
Entre as novas disciplinas, incluem-se também duas de suporte instrumental às 
atividades de pesquisa: Construção e validação de instrumentos de coleta de 
dados (questionários) para a pesquisa em saúde e o curso sobre como Organizar e 
formatar referências bibliográficas empregando o EndnoteWeb. As aulas valerão 
créditos acadêmicos no Programa de Pós-Graduação de Saúde Pública e Meio 
Ambiente da ENSP, mas também serão abertos aos alunos de outros programas de 
pós-graduação, a pesquisadores ou outros profissionais de quaisquer instituições
que atendam aos pré-requisitos específicos. A carga horária varia entre 15 e 30 
horas (1 a 2 créditos).
Confira a relação dos cursos oferecidos em 2012Agrotóxicos e seus impactos sobre
a saúde no BrasilAmbiente, saúde e doença: aspectos filosóficosBiologia 
molecular aplicada à pesquisa ambiental e ao diagnóstico clínicoConstrução e 
validação de instrumentos de coleta de dados (questionários) para pesquisa em 
SaúdeContaminantes químicos ambientais em água de abastecimento públicoDireito 
ambiental e saúdeEcogenotoxicidade e avaliação da qualidade ambientalEconomia, 
saúde e ambienteEfeitos de exposições ambientais no ciclo de vidaExposições 
ambientais e distúrbios neurocomportamentais na infânciaEstudos de fauna para 
avaliação da saúde de ecossistemasGenética, ambiente e enfermidadeIntrodução à 
toxicologia forenseMetodologia da investigação: o desenho do projetoMetodologias
de avaliação de risco da exposição humana à contaminantes ambientaisMetais no 
ambiente e na saúde humana: aspectos toxicológicos e avaliação de 
exposiçãoOrganizar e formatar referências bibliográficas empregando o EndNote 
WebSaúde ambiental infantilSaúde, ambiente e comunicaçãoSaúde do trabalhador sob
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um perspectiva de saúde ambientalVigilância ambiental: aplicação do modelo da 
OMS (Força Motriz, Pressão, Estado/ Situação, Exposição, Efeito e Ação) Estudo 
de Casos
As inscrições podem ser realizadas pelo e-mail selribeiro@ensp.fiocruz.br ou 
pelo telefone (021) 2598-2546. Caso o número de candidatos supere o das vagas, 
os critérios de seleção ficarão a cargo dos coordenadores das disciplinas.
Disponível em: 
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/29962.Acesso
em: 14 mar. 2012

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
abertas-inscricoes-para-o-programa.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 1 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Abertas inscrições para o Programa Missão Pedagógica no Parlamento

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://adaoblogado.blogspot.com/

Abertas inscrições para o Programa Missão Pedagógica no Parlamento: 

Estão abertas, até 14 de maio, as inscrições para o processo seletivo da segunda
edição do Programa
Missão Pedagógica no Parlamento, realizado pela Câmara dos Deputados, em 
Brasília. O projeto vai selecionar
54 professores de escolas públicas, sendo dois de cada Estado e Distrito 
Federal, e visa promover um

programa de educação para a valorização da escola como espaço para vivência e 
valores democráticos.
A novidade desta edição será a participação de professores do Ensino 
Fundamental.Acesse aqui o 
edital.http://www.educacao.ba.gov.br/sites/default/files/edital_missao_pedagogic
a.pdf
Os interessados serão selecionados através de análise de currículo e relato de 
experiência educacional.
O programa vai ser realizado em três etapas, com dois encontros à distância e um
presencial que ocorre
em Brasília, nas instalações da Câmara dos Deputados, no período de 20 a 24 de 
agosto de 2012.
A metodologia no encontro presencial consistirá em aulas dialogadas, palestras, 
visitas, oficinas pedagógicas
e temáticas, privilegiando a participação ativa do professor, a integração entre
a teoria e a prática e a
troca de experiência. Os participantes terão suas despesas pagas pela 
organização durante a realização
do encontro.

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
abertas-inscricoes-para-premio.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 17 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Abertas inscrições para Prêmio Fecomercio Sustentabilidade

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://portal.aprendiz.uol.com.br/

Abertas inscrições para Prêmio Fecomercio Sustentabilidade: 
abrset1728
Estão abertas as inscrições para o 3º Prêmio Fecomercio de  Sustentabilidade, 
promovido pela Federação do Comércio de Bens, Serviços  e Turismo do Estado de 
São Paulo (FecomercioSP) em parceria com a  Fundação Dom Cabral (FDC).

O prêmio visa conscientizar e reconhecer iniciativas sustentáveis  inovadoras, 
voltadas à responsabilidade socioambiental, de autoria de  professores e 
estudantes de graduação e pós-graduação, além de empresas e  entidades.

Será concedido um título de capitalização ou previdência no valor de  R$ 15 mil 
a cada um dos vencedores, nas categorias academia (professor e  estudante), 
indústria (microempresa, pequena/média empresa, grande  empresa, entidade 
empresarial/sindical) e órgão público.

As inscrições dos projetos podem ser realizadas até 28 de setembro. A premiação 
será realizada em março de 2013.

De acordo com os organizadores do prêmio, a avaliação dos projetos  será baseada
nos critérios de inovação, relevância para o negócio,  amplitude, resultado e 
nível de atendimento de um ou mais itens que  compõem os 16 princípios do varejo
responsável, estabelecidos pela  Fundação Dom Cabral.

Na última edição o prêmio contou com 314 projetos inscritos, de 19  Estados, das
cinco regiões do Brasil. Foram selecionados 28 finalistas  que concorreram nas 
categorias empresa, órgão público e academia.

Mais informações e inscrições: www.fecomercio.com.br/sustentabilidade .

(Agência Fapesp)

--------------------------------------------------------------------------------
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abolicao-da-escravatura-literatura.html
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Abolição da Escravatura - Literatura Infantil
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://educadoradevanguarda.blogspot.com/
Momento de falar de diversidades.
Abolição da Escravatura - Literatura Infantil: 
Este livro eu recomendo para se trabalhar na semana da abolição da escravatura. 
As crianças adoram. Pode ser trabalhado do EI ao 5º ano.
Algumas sugestões para trabalhar com este livro:
- escrever trechos do livro em cartolina para cada aluno ler em voz alta;- Pedir
para que os alunos construam um final para a história (em grupos). Cada grupo lê
o seu final e depois ler para eles o final original. (A reação deles é muito 
legal!)- Fazer ilustrações para a história.
Aqui no blog tem uma página chamada "Sala de Leitura" com algumas fotos em que 
trabalhei este livro com as crianças na E.M.Unidade Integrada em São João de 
Meriti em 2009.
[FOTO]

Sobre o livro:
No Brasil, no tempo da escravidão, brancos e negros não podiam ser amigos, não. 
Mas, para as crianças, quem manda é o coração. E o escravo matias era amigo de 
ioiô, seu patrão. Brincavam e brigavam, indiferentes a qualquer lei, sem saber 
que, um dia, um deles ainda seria rei.
As histórias da SÉRIE VOU TE CONTAR! foram escritas pela Ruth Rocha durante os 
anos de 1969 a 1981 em várias revistas para crianças que ela dirigiu, 
publicações que faziam um grande sucesso entre os pequenos. São histórias que 
mostram situações e personagens que valorizam a independência de pensamento e a 
ousadia: um coelhinho que não queria ser coelho de Páscoa e escolhe outra 
profissão, um menino fazendeiro que se torna amigo de um menino escravo, um 
macaco e um porco que são companheiros de aventuras e saem pelo mundo ajudando 
as pessoas... e muitas outras coisas mirabolantes, que a gente lê, relê e sempre
dão muito que pensar!

--------------------------------------------------------------------------------
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Abuso de cocaína acelera envelhecimento cerebral - Saúde - Notícia - VEJA.com

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
FONTE: http://veja.abril.com.br/saude/
Abuso de cocaína acelera envelhecimento cerebral - Saúde - Notícia - VEJA.com
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AÇÃO DO PSE( PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA)

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://smsdc-cms-morrouniao.blogspot.com/

Parabéns Equipe!!!
AÇÃO DO PSE( PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA): 

Assista o vídeo do PSE no CMS Morro União:

--------------------------------------------------------------------------------
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agenda-acao-nos-bairros-contra-dengue.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 19 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

AGENDA: AÇÃO NOS BAIRROS CONTRA A DENGUE - AÇÃO SIMULTÂNEA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://cvasrio.blogspot.com/
AGENDA: AÇÃO NOS BAIRROS CONTRA A DENGUE - AÇÃO SIMULTÂNEA: 
[FOTO]
A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil realizará mais uma edição do 
projeto Ação nos Bairros contra a Dengue, dessa vez de forma simultânea nas 10 
Áreas Programáticas da cidade (AP). As ações acontecerão no próximo sábado, dia 
21 de abril, das 09 às 14h.
Os agentes de vigilância em saúde realizarão vistoria domiciliar, 
inspeção/tratamento/eliminação de criadouros do mosquito transmissor da doença. 
Além destas atividades, serão montados estandes onde serão dadas orientações de 
prevenção e outras abordagens.
Além dos pontos centrais (ver quadro abaixo), acontecerão ações complementares 
em diversos outros bairros da cidade.
AP: 1.0BAIRRO: SÃO CRISTÓVÃO
LOCAL: RUA MARECHAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: JARDIM UPP DO TUIUTI
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AP: 2.1
BAIRRO: COPACABANA/BAIRRO PEIXOTO
LOCAL: COMUNIDADE TABAJARA/CABRITOS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PONTO CENTRAL: RUA SIQUEIRA CAMPOS, AO LADO DA 
ESTAÇÃO DO METRÔ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AP: 2.2
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BAIRRO: TIJUCA
LOCAL: LARGO DA USINA
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: A AÇÃO ATINGIRÁ TAMBÉM A COMUNIDADE DO CATRAMBI
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AP: 3.1
BAIRRO: PENHA
LOCAL: COMUNIDADES QUATRO BICAS, VILA CRUZEIRO E MERENDIBE
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PONTO CENTRAL: EM FRENTE A CF FELIPE CARDOZO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AP: 3.2
BAIRRO: INHAUMA
LOCAL: PÇ. 24 DE OUTUBRO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EM FRENTE AO MERCADO INTERCONTINENTAL, NA EST. 
ADEMAR BEBIANO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AP: 3.3
BAIRRO: OSWALDO CRUZ
LOCAL: PRAÇA JAGUARE
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EM FRENTE A E. M. WALDEMAR FALCÃO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AP: 4.0
BAIRRO: PÇ.SECA
LOCAL: PÇ. BARÃO DA TAQUARA
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AP: 5.1
BAIRRO: BANGU
LOCAL: CALÇADÃO DE BANGU
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EM FRENTE AO SUPERMERCADO GUANABARA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AP: 5.2
BAIRRO: GUARATIBA
LOCAL: COMUNIDADE PIRAQUÊ
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EST. DA MATRIZ, S/N, LARGO DO PIRAQUÊ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AP: 5.3
BAIRRO: SANTA CRUZ
LOCAL: PÇ. DA AREIA BRANCA
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EM FRENTE À CF JOSÉ ANTÔNIO CIRAUDO

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
agenda-da-promocao-da-saude-14-20-de.html
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<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 17 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 14 a 20 de abril

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://elosdasaude.wordpress.com/

AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 14 a 20 de abril: 
[FOTO]
CAMINHADA CONTRA A DENGUE
Neste sábado, 14 de abril, tem Caminhada Contra a Dengue na cidade do Rio de 
Janeiro! A atividade é uma iniciativa do Movimento Carioca por uma Cidade Mais 
Saudável, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio 
de Janeiro (SMSDC-RJ), para a mobilização da população para o controle da dengue
e a eliminação coletiva de possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti. A 
concentração acontece às 8 horas da manhã, em todas as unidades de saúde da 
cidade. Para participar, compareça ao ponto de encontro mais próximo de sua 
residência!
[FOTO]
PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA
A Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz (Ensp/Fiocruz) 
promove nesta terça-feira, 17 de abril, mais uma edição do ciclo de debates 
Participação e Tecnologia Social em Saúde. A palestra Participação comunitária: 
o que queremos com isso? será o ponto de partida sobre a participação social em 
projetos e políticas de saúde. A atividade será realizadade 9h às 17h no salão 
internacional da Ensp/Fiocruz e é aberta ao público. O evento também será 
transmitido pela Internet.
[FOTO]
JUVENTUDE E HOMOSSEXUALIDADE
Nesta quarta-feira, 18 de abril, o Em Cine - Ciclo de Debates exibe o filme 
Delicada Atração, que conta a história de dois adolescentes gays e suas relações
com a família e a sociedade. Após a exibição, o debate sobre juventude e 
homossexualidade será coordenado pelo psicólogo Luan Cassal, coordenador adjunto
do Projeto Diversidade Sexual na Escola da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ). O Em Cine - Ciclo de Debates é uma iniciativa do Instituto de 
Psicologiada Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e acontece toda 
última quarta-feira do mês, de 17h30 às 20h30, na UERJ (Rua São Francisco 
Xavier, 524, 10º andar, Tijuca). Mais informações pelo telefone (21) 2334-0872ou
pelo emailproadol@uerj.br.
[FOTO]
OPORTUNIDADE PARA JOVENS
Estão abertas até 19 de abril, quinta-feira, as inscrições para o Amigo do 
Seguro, programa de responsabilidade social da Escola Nacional de Seguros, 
realizado em parceria com a Fundação Mudes. O programa oferece gratuitamente o 
Curso de Iniciação ao Trabalho, com aulas de Noções de Língua Portuguesa, de 
Informática, Conceitos Básicos de Seguros, Excelência no Atendimento, Orientação
Profissional e Laboratório de Seguros. Após a conclusão da etapa da aula, cuja 
duração é de cerca de um mês, os estudantes são encaminhados para programas de 
estágio em empresas do mercado de seguros. No Rio de Janeiro, são 30 vagas 
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disponíveis para jovens entre 16 e 20 anos, que estejam cursando o primeiro ou o
segundo ano do ensino médio em escolas públicas, no turno da manhã ou da noite. 
Os interessados devem enviar o currículo para ana.furlan@mudes.org.br, com o 
assunto Vaga do Amigo do Seguro.
[FOTO]
PARA ENFERMEIROS E DENTISTAS
O Ministério da Saúde oferece bolsas de especialização paraatuação de 
odontólogos e enfermeirosna atenção básica, em municípios onde há carência de 
profissionais. A ação foca os profissionais selecionados pelo Programa de 
Valorização da Atenção Básica (Provab), que atuarão nos pequenos municípios, em 
áreas de extrema pobreza e nas periferias das grandes cidades, com bolsa mensal 
no valor de R$ 2.384,82. Com duração de um ano, a especialização terá jornada de
40 horas semanais - 32 em serviço nas unidades básicas e oito teóricas, sob 
supervisão de universidades parceiras do programa. Estas instituições darão 
suporte presencial e à distância por meio do programa Telessaúde, coordenado 
pelo Ministério da Saúde. O edital do curso será lançado até 20 de abril, de 
modo que os profissionais possam se matricular até o fim do mês. As aulas e o 
início do serviço começarão em maio.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
agenda-da-promocao-da-saude-21-27-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 21 a 27 de abril

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://elosdasaude.wordpress.com/
AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 21 a 27 de abril: 
[FOTO]
PROJETOS CULTURAIS
A Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro recebe até quarta-feira, 25 
de abril, inscrições de projetos culturais de artes visuais, de dança (FADA 
2012), de música (FAM-2012) e de artes cênicas (Teatro e Circo - FATE 2012) para
concurso com oferta de apoio financeiro. As inscrições devem ser feitas no 
Centro de Artes Calouste Gulbenkian, na Cidade Nova, de 10h ao meio-dia e de 14h
às 16h. Mais informações: (21) 2273-1497 | fate@smc.rio.rj.gov.br.

[FOTO]

CORAÇÃO BOM
Esta quinta-feira, 26 de abril é Dia Nacional de Combate e Prevenção à 
Hipertensão Arterial. A data é oportunidade para promover atividades de 
conscientização da população, profissionais de saúde e professores sobre a 
prevenção e controle da hipertensão arterial. Neste ano, a campanha do 
Ministério da Saúde tem dois motes: Quem tem bom coração combate a hipertensão -
eu sou 12 por 8 e Menos pressão. Acesse o site 12 por 8-lá você encontra 
informações e um kit digital com avatares, banners e diversos materiais de apoio
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para a realização de campanhas.
[FOTO]
SAÚDE NA ESCOLA E NA CRECHE
Estão abertas até dia 27 de abril, sexta-feira, as inscrições de trabalhos para 
a II Mostra Municipal de Saúde na Escola e na Creche do Rio de Janeiro. O evento
acontece dia 8 de maio, de 9h às 13h, na Tenda Paulo Freire do 10º Congresso 
Internacional da Rede Unida. A programação inclui os espaços Nosso Varal, em que
serão expostos registros produzidos pela comunidade escolar sob a forma de 
fotografias, desenhos e poesias, entre outros formatos; Fazendo Arte com Saúde, 
para a apresentação de músicas, dramatizações, recital de poesias, danças, 
teatro, teatro de fantoches, contação de histórias, slide show e filmes; e 
Brincando com Saúde, para a exposição de de jogos e brincadeiras utilizados 
pelos profissionais no seu dia a dia nas ações de promoção da saúde e prevenção 
no ambiente escolar, de modo que os participantes do evento possam interagir com
os materiais educativos. Acesse o formulário de inscrição. Mais informações pelo
email gti.pse@gmail.com.
[FOTO]
PSICANÁLISE E CINEMA
Na sexta-feira, 27 de abril, o Instituto Uniarte promove mais uma sessão do 
Fórum de Psicanálise e Cinema, no auditórioVera Janacopulus da Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), às 18h. O filmeArmações do Amor, 
de Tom Dey, será o ponto de partida para o debate moderado pelo 
psicanalistaWaldemar Zusman, autor do livro Os filmes que vi com Freud.A 
atividade é gratuita e não é preciso realizar inscrição. O Fórum de Psicanálise 
e Cinema acontece toda última sexta-feira do mês, sempre às 18h, na Unirio.
[FOTO]
CULTURA DA PAZ
O Instituto Fernandes Figueira da Fundação Oswaldo Cruz (IFF/Fiocruz) promove, 
em maio, o curso Violência contra Crianças e Adolescentes: a Intersetorialidade 
na Prevenção e na Atenção. Todas as segundas-feiras, de 9h às 17h, serão 
debatidos temas relativos à prevenção e ao atendimento de casos de violência 
infantojuvenil, a partir dos aspectos histórico-sociais, jurídicos e 
institucionais. Os encontros também abordarão o papel dos setores da saúde, da 
educação, da assistência social, dos conselheiros tutelares e de direitos e das 
demais áreas afins envolvidas. O curso gratuito e as vagas são limitadas. As 
inscrições devem ser feitas através do email cestudos@iff.fiocruz.br. É preciso 
informar nome completo, CPF, data de nascimento, e-mail, endereço completo, 
telefone, celular, categoria profissional. Confira a programação do curso. Mais 
informações: (21) 2554-1714.
Ô, LILI
Está de volta aos palcos do Rio de Janeiro a peça Ô, Lili. Elaborada a partir de
conversas com pessoas detidas em penitenciárias do município do Rio de Janeiro, 
a narrativa é aborda o cotidiano de seis personagens que vivem uma prisão de 
regime fechado. O espetáculo leva ao público um pouco docotidiano de uma prisão 
de regime fechado: os rituais de convivência, as hierarquias, a longa espera por
cartas e visitas, os anestésicosespirituais, a falta de privacidade e o tempo 
estático. A peça está em cartaz na Cia dos Atores, na Lapa, com sessões aos 
sábados e domingos, às 20h.

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
agenda-da-promocao-da-saude-28-de-abril.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 27 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 28 de abril a 04 de maio

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://elosdasaude.wordpress.com/

AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 28 de abril a 04 de maio: 

TRANSMISSÃO DO WORLD NUTRITION RIO 2012
O Congresso Mundial de Nutrição, que acontece de 27 a 30 de abril no Rio de 
Janeiro, será transmitido pela Internet através do TeleSSaúde Uerj. As sessões 
terão tradução simultânea e os participantes poderão enviar perguntas e 
comentários por meio de uma ferramenta de bate-papo. As plenárias abordam temas 
como os desafios do século 21 para a alimentação e nutrição em Saúde Coletiva; a
garantia dosdireitos humanos e da equidade em saúde, alimentação e nutrição; a 
determinação de hábitos alimentares; e políticas para a alimentação saudável. 
Também serão transmitidos relatos de grupos de trabalho e a leitura da 
Declaração Rio 2012, entre outras informações. Cada sessão suporta 80 acessos e 
as inscrições devem ser feitas por instituições, preferencialmente 
universidades, instituições científicas, organismos governamentais, organizações
não governamentais e organismos internacionais. Acesse a ficha de inscrição e as
orientações para acesso às plenárias.Conheça a programação completa do World 
Nutrition Rio 2012.
CURSO SOBRE DOENÇAS CRÔNICAS
Estão abertas até segunda-feira, 30 de abril, as inscrições para o Curso de 
Capacitação à Distância em Doenças Crônicas Não Transmissíveis, promovido em 
parceria pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e a Universidade
Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). O Curso contempla diversas interações entre 
os serviços de saúde e a academia, como o apoio às investigações realizadas na 
área de abrangência da capacitação, reunidos em uma rede de retroalimentação 
contínua ao seu desenvolvimento. Considerando o número de profissionais a serem 
atendidos, além das dificuldades e custos de deslocamento para treinamentos 
presenciais, a melhor alternativa para alcançar os resultados pretendidos é a 
modalidade de educação à distância, que permite o alcance de um número maior de 
treinandos em menor tempo. Mais informações: dcnt2012@ufrgs.br
CRACK: PARA ONDE VAMOS?
[FOTO]
O crescente consumo de crack no País está em debate nesta quarta-feira, 02 de 
maio, no Centro de Estudos da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca 
(Ensp/Fiocruz). O seminário Tendências da Política de Combate ao Crack: Para 
Onde Vamos? recebe a secretária adjunta de Saúde de São Bernardo do Campo, 
Lumena Furtado, o pesquisador da ONG Psicotropicus, Luiz Paulo Guanabara, e o 
jornalista Denis Russo Burgierman, autor do livro O fim da guerra. A mesa será 
coordenada pelo pesquisador da Ensp/Fiocruz Paulo Amarante. O encontro acontece 
às 14h, no Salão Internacional.
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<POSTAGEM>
agora-e-lei-no-rj-pessoas-com.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 15 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

AGORA É LEI! - NO RJ PESSOAS COM TRANSTORNOS MENTAIS ESTÃO INCLUIDAS NAS COTAS 
OBRIGATÓRIAS DAS EMPRESAS (LEI 8213)

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://saudementalrj.blogspot.com/
AGORA É LEI! - NO RJ PESSOAS COM TRANSTORNOS MENTAIS ESTÃO INCLUIDAS NAS COTAS 
OBRIGATÓRIAS DAS EMPRESAS (LEI 8213): 
ATA DE AUDIÊNCIA
Aos doze dias do mês de abril do ano de 2012, às  14h05, na sede da Procuradoria
do Trabalho da 1ª Região, com as  presenças das procuradoras do Trabalho, 
Lisyane Chaves Motta e Luciana  Tostes de Guadalupe e Silva, no interesse do 
Procedimento Promocional  nº 002290.2011.01.000/3, foi inaugurada a reunião para
ressaltar o papel  instrumental do Procedimento Promocional e se registra desde 
já a  premissa para atuação institucional de que estão incluídas nas cotas das  
empresas (lei 8213) pessoas com transtorno mental na forma da Convenção  de 
2008.
Considerando a experiência de inclusão  de usuários de saúde mental na empresa 
Prezunic Comercial Ltda (Projeto  Gerência de Trabalho), O setor mercadista foi 
o eleito para a expedição  de notificação recomendatória dando conta da nova 
situação, ou da  inclusão nas cotas de pessoas com transtorno mental.
Enfim,  testemunhamos medidas efetivas de proteção ao trabalho formal para uma  
parcela da população historicamente excluída do contrato social.
Sim, esse é um espetacular avanço na conquista de direitos ao usuário de saúde 
mental no Brasil!
Estiveram presentes: Lisyane Motta (MPT), Luciana Tostes (MPT), Narciso  Guedes 
(Auditor Fiscal do Trabalho), Marcelo de Freitas (Auditor Fiscal  do Trabalho), 
Maria Christina Menezes (SSSAT/SETRAB/RJ), Vera Pazos  (NUSAMT), Naira Saraiva 
(OAB), Geraldo Nogueira (Comissão de direitos de  PPD), Ana Cecília Salis 
(Projeto Gerência de Trabalho).
att
Ana Cecília Salis
LEINº8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991, lei  de contratação de Deficientes nas 
Empresas. Lei 8213/91, lei cotas  para Deficientes e Pessoas com Deficiência 
dispõe sobre os Planos de  Benefícios da Previdência e dá outras providências a 
contratação de  portadores de necessidades especiais.

Art. 93 - a empresa com 100 ou mais funcionários está obrigada a  preencher de 
dois a cinco por cento dos seus cargos com beneficiários  reabilitados, ou 
pessoas portadoras de deficiência, na seguinte  proporção:- até 200 
funcionários.................. 2%

- de 201 a 500 funcionários........... 3%
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- de 501 a 1000 funcionários......... 4%

- de 1001 em diante funcionários... 5%

--------------------------------------------------------------------------------
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ALERTA GERAL - RIO DE JANEIRO ENFRENTA EPIDEMIA DE DENGUE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/
Vamos intensificar o trabalho de combate ao foco, então é hora de limpeza 
geral!!

Contamos com todos!!!
RJ ENFRENTA EPIDEMIA DE DENGUE: 
Secretário de Saúde diz que entrada de novo vírus gera quadro epidêmico, como em
2002 e 2008
[FOTO]
A Secretaria Municipal de Saúde anunciou, na tarde dessa terça-feira, que a 
cidade do Rio de Janeiro passa por uma epidemia de dengue.
Em números, isso quer dizer que há mais de 300 casos da doença por cada grupo de
100 mil habitantes. Segundo a secretaria, esse número tende a crescer. Do dia 1º
de janeiro até 21 de abril de 2012, foram registrados 50.016 casos e 12 mortes 
na cidade pela doença.
Apesar do alto número de casos, de acordo com a secretaria, o número de óbitos é
inferior ao do ano passado, quando não houve epidemia. Em 2011, foram 31 mortes.
A gente continua em estado de alerta. Nesse momento, o que a gente mais precisa 
é do cidadão combatendo o foco, trabalhando. Um foco que é combatido hoje, evita
a contaminação amanhã e na semana seguinte, disse o secretário de Saúde, Hans 
Dohmann, que explicou o aumento do número de casos em 2012.
Este ano, especificamente, nós tivemos a entrada de um vírus novo na cidade, o 
que obviamente facilita o aumento do número de casos, como se deu nas outras 
epidemias quando também entraram vírus novos na cidade.
Em 2002 e 2008, anos das últimas epidemias, aconteceram 62 e 136 óbitos, 
respectivamente, nesse mesmo período. É a hora do pico de casos. Agora é a hora 
que a gente precisa de todos para manter baixa a mortalidade, diz o secretário.
Para combater a epidemia, a prefeitura espalhou pela cidade, ao todo, 31 polos 
de hidratação; dez deles funcionam 24 horas. Confira a lista completa no site.
Polos 24 horas
Conheça alguns dos principais polos de combate à dengue em funcionamento no Rio 
de Janeiro:
1- Hospital Municipal Lourenço Jorge: Avenida Ayrton Senna, 2.000 - Barra da 
Tijuca.
2- Hospital Municipal Rocha Maia: Rua General Severiano, 91 - Botafogo.
3- Hospital Municipal Souza Aguiar: Praça da República, 111 - Centro.
Disponível em: 
http://www.band.com.br/noticias/cidades/noticia/?id=100000499612.Acesso em: 25 
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Alfabetização com Clarice Lispector

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://oglobo.globo.com/
Alfabetização com Clarice Lispector: 

RIO - O que Isabelly Batista Gomes mais gostou em A mulher que matou os peixes, 
de Clarice Lispector, foi que a tal mulher pediu desculpa:

- Eu também fiz uma história sobre peixe, sobre o peixe trabalhante. Ele foi 
trabalhar; a mulher dele, também; o filho foi estudar. De noite, voltaram pra 
casa e tomaram banho todos juntos, apertados - diz a menina de 7 anos sobre o 
que escreveu ao lado de um desenho.

Veja também
Aula de alfabetização e de competênciaTexto criado pelo aluno e CD para 
acalmarCampeã de conteúdo e afeto
Isabelly é uma das alunas de Maria de la Paloma Muñoz Waite, a segunda colocada 
no AlfabetizaRio. A segunda e também a décima, porque uma outra turma de Paloma,
do mesmo colégio - a Escola Municipal Minas Gerais, na Urca, Zona Sul do Rio -, 
ficou em décimo lugar no ranking.

Entre suas ferramentas em sala, Paloma adota um dos elementos que muitas das 
professoras nas primeiras posições do ranking usam, segundo a secretária Claudia
Costin: procurar levar a biblioteca para a sala de aula. Com base no livro de 
Clarice Lispector, por exemplo, os alunos de Paloma fizeram desenhos, expostos 
na sala de aula, e vão montar um aquário.

A professora também leva suas turmas para leituras na UniRio, ali perto da 
escola. E mais uma ferramenta sua: o uso de música, com a leitura de cantigas, 
por exemplo.

- Todo dia lemos algum livro - diz Paloma, pedagoga com pós em Psicopedagogia. -
O mais difícil é quando você vai apresentar esse mundo da letra à criança e 
percebe que ela fica perdida por não ter referências disso em casa. É como 
entrar num lugar com textos numa língua que você não faz ideia de qual seja.

- A Paloma propõe a leitura em grupo, o que cria um envolvimento da turma. Além 
disso, circula pela sala. Isso é muito importante para se conectar com todos. 
Mas um ponto que chama atenção é que ela não se contenta com qualquer resposta. 
Não aceita qualquer coisa. Deixa o aluno pensar para ele responder melhor - 
comenta a educadora Andrea Ramal sobre o que viu das aulas da professora nas 
imagens gravadas pelo GLOBO. - Isso eleva o padrão de excelência que ela busca 
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na turma, faz com que ela vá atrás do máximo que a turma pode dar. Não é aquele 
pensamento é aluno de escola pública, então, para o que ele é, está bom.

--------------------------------------------------------------------------------
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ALTERAÇÕES - CONSELHO ESCOLA COMUNIDADE - CEC

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
FONTE: EDUCADÃOAltera a Resolução SME N.º 212 de 24 de agosto de 1984 e dá 
outras providências.

 A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela legislação em vigor, tendo em vista o disposto na 
Resolução SME nº 212 de 24 de agosto de 1984, que cria o Conselho 
Escola-Comunidade e,

 CONSIDERANDO a importância de valorizar a representatividade para uma educação 
cidadã;

 CONSIDERANDO a Escola como espaço legítimo de reflexão e de discussão da 
sociedade;

 CONSIDERANDO o CEC como elo integrador entre Escola / Família e Comunidade;

 CONSIDERANDO que a educação pressupõe ações que devem estar em sintonia com o 
tempo em que se vive e se busca transformar.

 RESOLVE:

 Art. 1º. Ficam alterados os artigos 3º, 4º e 5º da Resolução SME N.º 
212 de 24 de agosto de 1984, que passam a vigorar com as seguintes 
redações:

 Art. 3º O Conselho Escola-Comunidade terá a seguinte composição:

 I - diretor da Unidade Escolar;

 II - dois professores e/ou especialistas de educação;

 III - dois responsáveis por alunos;

 IV - dois alunos;

 V - um funcionário que não ocupe o cargo de Professor;
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 VI - um representante de Associação de Moradores, legalmente constituída.

1º Caso não haja representante da Associação de Moradores, na composição do CEC 
será incluído mais um responsável.

2º Nas Unidades Escolares com atendimento até o 3º ano será incluído mais um 
responsável e mais um funcionário.

3º Nas Unidades Escolares com atendimento exclusivo de Classes 
Especiais poderão compor o CEC, de acordo com a avaliação do Instituto 
Helena Antipoff, alunos que possuam mais de 9 anos; na impossibilidade 
será incluído mais um responsável e/ou mais um funcionário.

 
Art. 4º Os membros do Conselho serão escolhidos através de eleições 
diretas a serem realizadas nas Unidades Escolares, para um mandato de 
igual vigência ao do Diretor da Unidade Escolar. O diretor, que como 
membro nato, atuará no Conselho na qualidade de presidente, com direito a
 voto de desempate.

1º O representante da Associação de Moradores no CEC será indicado após processo
seletivo realizado pela própria Associação;

2º Na Unidade Escolar que houver mais de uma Associação de Moradores, a
 escolha de um único representante será feita em conjunto pelas mesmas;

3º Os componentes do Conselho Escola-Comunidade não receberão qualquer tipo de 
remuneração.

 Art. 5º A Coordenadoria de Gestão Escolar e Governança baixará normas
 complementares a esta Resolução, especialmente no que se refere à 
eleição dos membros do CEC.

 Art. 2º. Ao Conselho Escola-Comunidade, criado por intermédio da Resolução SME 
N.º 212 de 24 de agosto de 1984, caberá:

 I - ter atuação conjunta e participativa com a Escola garantindo, desta
 forma, que o processo educativo reflita os anseios e valores da 
comunidade;

 II - promover reuniões mensais com registro em Ata,
 por segmento, garantindo o fluxo de informações, Escola-Comunidade, que
 permitam elaborar as propostas a serem apresentadas à direção da 
Escola;

 III - promover reuniões mensais com a direção da Escola;

 IV - receber e movimentar os recursos oriundos dos Convênios e 
Programas, gerenciando sua execução sempre em benefício do aluno e 
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prestando contas de sua aplicação ao órgão competente e a Comunidade 
Escolar;

 V - programar, executar e manter atualizados o pagamento de impostos e outros 
tributos;

 VI - participar da elaboração e desenvolvimento do Projeto Político- Pedagógico
da Unidade Escolar ;

 VII - participar do planejamento e da avaliação global da Unidade Escolar, 
colaborando na organização das turmas;

 VIII - criar espaços para discussão democrática nos diversos segmentos,
 mobilizando todos os componentes para as atividades do Conselho 
Escola-Comunidade, visando contribuir para a organização e funcionamento
 da Unidade Escolar e assegurando o desenvolvimento da política de 
democratização da escola;

 IX - tomar conhecimento dos Decretos, Resoluções, Portarias e outros documentos
de interesse da escola;

 X - definir em conjunto as prioridades para aplicação dos recursos 
financeiros destinados à Escola, bem como acompanhar a execução 
financeira;

 XI - organizar o calendário de suas atividades;

 XII - definir a pauta de suas reuniões bem como registrar todas as suas
 atividades em Atas que ficarão arquivadas na Unidade Escolar;

 XIII - elaborar o seu Estatuto e mantê-lo atualizado, estabelecendo as 
atribuições de cada membro;

 XIV - providenciar local para afixar propostas, informações e 
documentos relativos ao CEC e os de interesse da comunidade escolar;

 XV - manter, preservado, em arquivo, na escola, à disposição das 
autoridades competentes, conforme prazo estipulado pela legislação 
vigente, o relatório da prestação de contas da execução 
físico-financeira dos recursos recebidos, bem como a documentação 
complementar pertinente.

 XVI - avaliar em conjunto com a equipe
 de direção sobre os casos de regentes excedentes e regentes não 
engajados na Unidade Escolar;

 XVII - apoiar a Unidade Escolar, 
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na tomada de decisão de atitudes cabíveis, no caso do aluno não cumprir 
seu deveres, conforme art. 23 da Resolução SME Nº 1074 de 14 de abril de
 2010;

1º É vedado ao CEC assumir compromissos que não sejam exclusivamente do 
interesse da Unidade Escolar.

2º A movimentação pelo CEC dos recursos destinados às Unidades 
Escolares far-se-á através de conta bancária, específica, em nome do 
CEC.

3º Os Conselhos Escola-Comunidade ficam obrigados a 
manter em sua organização um Conselho Fiscal, composto de três membros 
(sendo dois membros efetivos e um suplente), encarregado de acompanhar, 
fiscalizar e aprovar a aplicação das verbas repassadas diretamente ao 
CEC, emitindo parecer sempre que necessário.

 Art. 3º. A 
Secretaria Municipal de Educação, através de suas Coordenadorias 
Regionais, manterá acompanhamento sistemático das atividades do CEC.

 Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução SME nº 
827, de 02 de abril de 2004, e os artigos 2º, 3º, 4º e 5º da Resolução 
SME nº 1041, de 22 de setembro de 2009.

 Rio de Janeiro, 26 de abril de 2012

 CLAUDIA COSTIN
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amizade-se-aprende-na-creche.html
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AMIZADE SE APRENDE NA CRECHE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://yaraamaral.blogspot.com/

AMIGO É COISAPRA SE GUARDAR ......
[FOTO]
 NOVO AMIGO NA CRECHE: O MENINO MALUQUINHO

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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ANTES DE IREM CADA UMA PARA SUA SALINHA,AS IRMÃS E AMIGAS DANDARA E KIARAABRAÇAM
-SEE BEIJAM-SE NUMA EMOCIONANTE DESPEDIDA.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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Anvisa disponibiliza novas bulas no Bulário Eletrônico

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.blog.saude.gov.br/

Anvisa disponibiliza novas bulas no Bulário Eletrônico: 
A partir desta quarta-feira (18/4), o Bulário Eletrônico da Anvisa contará com 
mais 135 bulas de medicamentos. Já seguindo as novas regras contidas na RDC 
47/09, as bulas têm letras maiores, texto mais simples para o paciente e 
conteúdo revisado.

Para dar mais celeridade ao processo de análise de bulas adequadas às novas 
regras (RDC 47/09) e aumentar o número de bulas publicadas no Bulário, a Anvisa 
estuda estabelecer parceria com Universidades Federais do Brasil. Nesta quarta e
quinta-feira (18 e 19/4), a Equipe do Projeto Bulas e Rótulos da Gerência Geral 
de Medicamentos está reunida com professores de faculdades de farmácia e de 
outras áreas da saúde para a construção do método de trabalho.

O Bulário também está disponível em nova versão, concebida para facilitar a 
pesquisa. Ao digitar as primeiras três letras do nome do medicamento ou do nome 
do principio ativo, aparecerão todos os nomes que se encontram cadastrados na 
base até o momento. Assim, basta escolher uma das opções. A ferramenta de Busca 
Avançada também pode ajudar a filtrar a pesquisa na base de bulas.

Outra novidade do Bulário é a disponibilização do histórico de atualizações, 
onde é possível visualizar todas as versões de bulas do medicamento, da mais 
recente até a mais antiga. Para cada uma é possível verificar: a data de 
aprovação pela Anvisa; quais itens foram atualizados; e, caso seja uma Bula 
Padrão, se as alterações devem ser consideradas nas bulas dos medicamentos que a
seguem.

Mais detalhes podem ser verificados em:
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Como acessar e localizar bulas no Bulário Eletrônico?
Fonte: Anvisa
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Anvisa lança exposição Emagrece, Brasil
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Anvisa lança exposição Emagrece, Brasil: 
[FOTO]

Foto: Anvisa
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) lançou hoje a exposição 
Emagrece, Brasil, que tem o objetivo de explicar à população as conseqüências da
obesidade no organismo e como ela pode ser prevenida. A iniciativa está de 
acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde para incentivar uma alimentação 
saudável e o combate às doenças crônicas. São 32 paineis, divididos em cinco 
estações, nos quais os visitantes podem conferir a jornada de um sanduíche até 
virar energia; entender a força do exercício e calcular o Índice de Massa 
Corporal (IMC).

O Emagrece, Brasil busca promover mudanças nos hábitos dos brasileiros e tem o 
apoio do Sesc e dos Ministérios da Educação e do Esporte. A exposição está 
aberta ao público na sede da Anvisa, em Brasília, de segunda a sexta-feira, das 
8h às 17h, até o dia 25 de maio. Visitas guiadas podem ser agendadas pelo 
telefone (61)3462-5312 ou 3462-5310.

O diretor-presidente da Anvisa, Dirceu Barbano, falou ao Blog da Saúde sobre a 
importância da exposição.

Mônica Plaza / Blog da Saúde
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Aprendizagem alia educação, emprego e renda aos jovens brasileiros
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http://www.blog.saude.gov.br/
Aprendizagem alia educação, emprego e renda aos jovens brasileiros: 
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Tenho acompanhado na imprensa brasileira as discussões sobre os desafios da 
educação, principalmente em relação ao ensino técnico e às iniciativas louváveis
para sua ampliação, como a do Sistema S e o recém-criado Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), do Governo Federal.

O espaço Coluna Livre publica artigos de opinião produzidos por leitores do 
Portal Aprendiz. O texto Aprendizagem alia educação, emprego e renda aos jovens 
brasileiros é de autoria deMarinus Jan van derMolen, engenheiro civil e 
superintendente executivo do Espro e  membro do Fórum Nacional de Aprendizagem.
Segundo o Censo da Educação Básica de 2011, o total geral de matrículas nas 
escolas públicas e privadas do país caiu em torno de 2,1% em relação ao ano 
anterior, principalmente nos anos iniciais do ensino fundamental. No total, o 
Brasil fechou o ano com 50,972 milhões de matrículas em todos os ciclos, da 
creche ao ensino médio, passando por educação de jovens e adultos, portadores de
deficiência e cursos técnicos.

A Secretaria de Educação Profissional e Tecnologia do Ministério da Educação 
(MEC) estima que, em 2011, as matrículas nos cursos técnicos cresceram 10%, 
totalizando cerca de 1,5 milhão de alunos. Mesmo com a boa notícia, o número 
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corresponde somente a 15% do total de alunos matriculados no ensino médio e 
fica, ainda, aquém dos países que investem em educação profissionalizante. Como 
é o caso de nossa vizinha, Argentina - que tem este índice em 25% -, a Espanha, 
com 30%, e a Alemanha chegando a 50%.

A oferta do ensino profissionalizante no país carece de um maior alinhamento com
a realidade do mercado de trabalho, de forma a atender ao apagão da mão de obra 
qualificada e às necessidades futuras de empregabilidade no Brasil, 
principalmente nas áreas de Tecnologia da Informação e Comunicações e Educação.

O estudo As razões da Educação Profissional: Olhar da Demanda, publicado em 
fevereiro 2012, pela CPS/FGV, informa que 77,5% da população com mais de 10 anos
nunca frequentou um curso de profissionalização e o motivo principal alegado por
68,8% dos entrevistados é a falta de interesse. Porém, governo, instituições de 
ensino e a sociedade precisam, urgentemente, entender melhor esse desinteresse, 
falta de motivação e descrença na educação como meio de emancipação 
socioeconômica.

Acesse o Conexão Aprendiz e saiba tudo sobre a Lei de Aprendizagem.
A evasão escolar causada pela iniciação no mercado de trabalho é outra grave 
realidade praticada pelos jovens e, com isso, torna-se um grande problema para a
sociedade que vislumbra um crescimento sustentável. Não raro, este ingresso 
precoce ocorre em vagas informais, com poucas garantias trabalhistas e sociais, 
e em condições questionáveis de segurança e salubridade. Verdadeiros 
sub-primeiro-empregos.

Seja pela falta de estímulo na escola, seja pela necessidade de ganhar dinheiro 
para demandas pessoais ou para ajudar no sustento da sua família, o fato é que 
quem entra precocemente no mercado de trabalho corre um risco maior de ser 
expulso deste mesmo mercado, também de forma precoce, pela falta de investimento
educacional.

A cada ano, o mercado tende a exigir níveis maiores de escolaridade dos 
candidatos às vagas disponibilizadas. Ainda na primeira década deste século, a 
exigência mínima de 11 anos de estudo (ensino médio completo) aumentou em 40%, 
enquanto a demanda para quem tinha de 8 a 9 anos de estudo (ensino fundamental) 
reduziu em cerca de 33%.

O nível de escolaridade também está diretamente relacionado à remuneração. É o 
que mostra o Anuário do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda 2010-2011, 
divulgado pelo Dieese, e o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), quanto menor 
o grau de instrução, mais baixo é o salário.
Lei de Aprendizagem

A Aprendizagem é uma política pública importante que contribui para evitar a 
evasão escolar, pois além de oferecer uma possibilidade de renda, exige que os 
jovens brasileiros freqüentem a educação formal pelo menos até o nível médio e 
garante o aumento do seu grau de educação profissional.
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Quando um jovem participa de um programa de Aprendizagem obtém qualificação 
social e profissional adequada às suas demandas e diversidades, em sua condição 
peculiar de pessoa em desenvolvimento no que tange às dimensões ética, 
cognitiva, social e cultural do aprendiz.

O contrato de Aprendizagem também oferece as garantias de direitos tanto 
trabalhistas quanto assistenciais, permite a formação técnico-profissional 
básica, o acompanhamento do jovem e regulamenta o desempenho das entidades 
formadoras que tenham por objetivo a assistência ao adolescente e a educação 
profissional.

Entretanto, o fator que considero mais importante no programa de Aprendizagem é 
a prevalência do aspecto educacional sobre o aspecto produtivo. Educação em 1º 
lugar! Oferecer uma melhor educação para todos é um desafio gigantesco para o 
país e é o melhor e mais rentável investimento que temos a fazer.

Neste contexto, as instituições que oferecem Aprendizagem promovem uma ampliação
de conceito de educação, que não fica restrita apenas aos processos de 
ensino-aprendizagem no interior das unidades escolares. Ao contrário, há - 
especialmente no caso das ONGs - a convocação para transpor os muros das 
escolas, a extrapolar os limites da educação formal, a desencadear e gerir 
processos educativos em espaços comunitários, articulando parcerias e promovendo
ações espontâneas do chamado terceiro setor. É a manifestação da 
responsabilidade social agindo por meio da educação profissional. Trata-se de um
poderoso instrumento para diminuir a desigualdade de acesso ao mundo de trabalho
para propiciar a profissionalização da população juvenil.

Segundo o MTE, existem atualmente mais de 198 mil contratos de Aprendizagem em 
todo o País. A meta do Governo Federal é chegar, até 2015, ao número de 1,200 
milhão de admitidos. Entendemos o quanto é fundamental o envolvimento entre 
empresa, governo e organizações certificadoras como a nossa, para que esses 
números possam sair do papel. Contribuir para isso é o nosso papel e o que 
milhares de jovens brasileiros esperam de nós.
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As redes sociais do cérebro
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http://drauziovarella.com.br/
As redes sociais do cérebro: 

A evolução do cérebro humano esteve associada às demandas da complexidade do 
ambiente social.
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Provavelmente válida também para os demais primatas, essa ideia tem sido testada
em sistemas experimentais. Nesses trabalhos, surgiram evidências de que 
determinadas regiões do cérebro são mais desenvolvidas em pessoas que mantém 
contato com maior número de parentes, amigos e colegas de trabalho.

Não sabemos, entretanto, se existe relação de causa e efeito entre essas 
variações anatômicas e a capacidade de estabelecer relacionamentos 
interpessoais. Em outras palavras, não sabemos se a interação com maior número 
de personagens cria novos neurônios e conexões que hipertrofiam determinadas 
partes do cérebro ou se indivíduos nos quais essas áreas são naturalmente 
hipertrofiadas têm mais habilidade para criar laços sociais.

Dois estudos publicados em 2009 demostraram que estímulos sensoriais e motores 
provocam alterações na anatomia do cérebro, mesmo na vida adulta. Por exemplo, 
aprender a usar uma nova ferramenta aumenta a densidade da massa cinzenta em 
certas regiões cerebrais dos macacos Rhesus.

Massa ou substância cinzenta é a camada de 2 mm a 6 mm que envolve a parte mais 
externa dos hemisférios cerebrais, como se fosse uma casca (daí o nome córtex 
cerebral). Nela estão localizados os corpos dos neurônios (os axônios), enquanto
seus prolongamentos (os dendritos) penetram a substância branca para conectar-se
uns aos outros (as sinapses).

A integridade dos neurônios do córtex é essencial para a coordenação do 
pensamento, dos movimentos voluntários, da linguagem, da percepção e do 
julgamento.

Em Oxford, Jérôme Sallet e Matthew Rushworth realizaram um experimento com 
macacos Rhesus, para testar se o agrupamento altera a concentração de neurônios 
em estruturas ligadas ao controle de uma variedade de características envolvidas
na convivência em sociedade.

O experimento foi realizado com 23 macacos (14 machos e 9 fêmeas) com 4,3 anos 
de idade, em média, alojados ao acaso em ambientes com dois a sete indivíduos. 
Apenas um ficou em local separado.

Depois de passar em média 15 meses em seu grupo, cada animal foi submetido à 
ressonância magnética para avaliar a configuração anatômica do cérebro, e 
confrontá-la com as características das interações grupais.

Os macacos mantidos em ambientes com maior número de indivíduos apresentaram 
hipertrofia da massa cinzenta em diversas partes do córtex do lobo temporal, que
incluíam o sulco temporal superior. Neurônios desse sulco estão envolvidos no 
reconhecimento de faces, nos movimentos voluntários e na curiosidade pelo objeto
da atenção alheia.

É provável que a hipertrofia cinzenta do sulco temporal superior tenha surgido 
em resposta à necessidade crescente de decodificar expressões, gestos e 
movimentos, à medida que aumentam o número e complexidade dos contatos 
interindividuais.
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No ano passado, o grupo de Geraint Rees, da Universidade de Londres, mostrou que
a densidade de massa cinzenta presente nesse mesmo sulco, em humanos, é 
proporcional ao número de participantes inscritos em suas redes no Facebook.

Nos animais alojados em grupos mais numerosos, a ressonância também revelou 
aumento de volume da massa cinzenta na amídala, estrutura situada na 
profundidade do lobo temporal, intimamente ligada às emoções.

Sob o comando da amídala, decidimos para que indivíduos e eventos devemos 
dirigir a atenção. Numa festa, é ela que nos orienta para evitarmos pessoas 
desagradáveis e nos aproximarmos das mais simpáticas.

Nos macacos que pertenciam aos grupos maiores houve ainda hipertrofia do córtex 
pré-frontal, área ligada à teoria da mente, isto é, ao reconhecimento de que 
outros podem ter intenções e valores diferentes dos nossos. O animal com maior 
volume de massa cinzenta pré-frontal tende a ser dominante.

Estudo publicado em 2011 revelou que a densidade de massa cinzenta na região 
pré-frontal humana, também está associada à hierarquia social.

Embora modificações na configuração das áreas descritas possam não ser a causa, 
mas simples consequência da complexidade dos relacionamentos interpessoais, está
cada vez mais evidente que o cérebro é uma ferramenta social.
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Assistência Social capacita mais 30 Famílias Acolhedoras
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Fonte: PCRJ 
Assistência Social capacita mais 30 Famílias Acolhedoras
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FONTE: PCRJ
Até o dia 30/04.
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MATRÍCULAS ABERTAS PARA O PROGRAMA PROJOVEM URBANO 2012
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Dor no peito e cansaço podem ser sinais de miocardite: 
[FOTO]
Falta de ar, cansaço, dores no peito e falta de disposição podem ser sinais de 
miocardite. A doença é um processo inflamatório que atinge o coração. A pessoa 
pode contrair a doença por meio de vírus, bactérias, fungos ou drogas e bebidas 
alcoólicas. A miocardite pode ser confundida com o estresse, não escolhe idade e
atinge mais os homens.

O cardiologista do Instituto Nacional de Coração (INC), Stephan Lachtermacher, 
alerta para o tempo e gravidade dos sintomas da doença. Mesmo em uma forma mais 
aguda, mais precoce antes de duas semanas, se você interpretar que o paciente 
está muito grave, que ele não consegue respirar, sair da cama, cansa até para 
pentear o cabelo aos pequenos esforços. Caso gripal mais arrastado que não se 
curam em uma e duas semanas mantendo aquele quadro, esse paciente deve procurar 
uma assistência médica.

Lachtermacher informa quais são os exames que diagnosticam a doença.Desde exames
laboratoriais, exames de imagens como, por exemplo, um eco cardiograma, um 
raio-x de tórax, exames eletrocardiográficos, o eletrocardiograma, uma 
ressonância cardíaca e se o colega achar indicado o individuo pode até que fazer
uma biopsia cardíaca para determinar que aquele coração está doente.

O tratamento da miocardite é feito de graça pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
Ouça a matéria da Web Rádio SaúdeFonte: Alexandre Penido / Web Rádio Saúde
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ATENÇÃO - EQUIPE MÓVEL - SEMANA DE 9 À 13 DE ABRIL
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A Equipe Móvel estará nas seguintes escolas esta semana:

09/04 - E M ANDRÉA FONTES PEIXOTO
10/04 - E M MOTORISTA PASCOAL ANDRÉ
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11/04 - E M ZILDA NUNES DA COSTA
12/04 - CIEP ZUMBI DOS PALMARES
13/04 - GEC FERNADO RODRIGUES DA SILVEIRA
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DENGUE: RIO REGISTRA MÉDIA  DE 470 CASOS POR DIA: 
Total de vítimas da doença em 2012 chega a 31.176 na capital fluminense
Entre os dias 1º e 7 de abril, 3.317 pessoas foram contaminadas pelo vírus da 
dengue na cidade do Rio de Janeiro. Em média, a doença atingiu na última semana 
473 vitimas por dia. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, foram 
registrados no município, desde o início do ano até o último sábado (7), 31.176 
casos.
O Rio é a única cidade do Estado a registrar presença dos tipos 1,3 e 4 de 
dengue. De acordo com boletim divulgado nesta segunda-feira (9), o número de 
seis mortos na cidade por causa da doença não foi alterado.
Em todo o Estado, até a divulgação do boletim do último dia 4, haviam sido 
registrados 38.527 casos da doença, com sete mortes - seis na capital e uma em 
Niterói, na região metropolitana.
O tipo 1 da doença foi identificado em Barra do Piraí, Itaboraí, Mesquita, Nova 
Iguaçu, Valença e Vassouras. Há notificações do tipo 4 em Belford Roxo, Japeri, 
Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, São Gonçalo e São João de Meriti.
Dengue pode ser mais grave em pessoas com problema de coração
Especialistas da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro chamaram a
atenção para o aumento do risco da doença em pessoas com doenças 
cardiovasculares. Segundo eles, esses pacientes podem ter o quadro agravado, 
principalmente em relação à queda da pressão arterial e síndrome do choque. A 
maior preocupação é com pessoas que já fazem uso de anticoagulantes e 
antiagregantes, medicamentos que evitam a formação de coágulos nas artérias, por
tornarem o sangue mais fino.
Como o vírus da dengue ataca as plaquetas, que são responsáveis pela coagulação 
sanguínea, e o uso desses medicamentos também reduz a quantidade dessas células,
existe um risco aumentado de hemorragias, como explicou o médico Wolney Martins.
- Somente um especialista pode determinar como será o tratamento de cada 
paciente. Na grande maioria dos casos, o benefício trazido pelos antiagregantes 
e anticoagulantes é superior ao risco de sangramento e, dessa forma, mantém-se a
utilização desses medicamentos durante a dengue.
Nas situações quando o risco de sangramento ultrapassa o benefício que o 
medicamento traz, é preciso recorrer à suspensão temporária, com retorno após a 
recuperação da dengue.
Disponível em: 
http://noticias.r7.com/saude/noticias/dengue-rio-registra-media-de-470-casos-por
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-dia-20120409.html. Acesso em: 10 abr. 2012
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ATENÇÃO!!!Prêmio Fundação Telefônica de Inovação Educativa 2012 com inscrições 
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Prêmio Fundação Telefônica de Inovação Educativa 2012 com inscrições abertas: 
[FOTO]

Você pode ajudar com a divulgação acessando material promocional 
aqui:http://www.educared.org/global/premiointernacional/promo2012
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ATENÇÃO!!!Reunião de responsáveis
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Reunião de responsáveis: 
[FOTO]

[FOTO]
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ATENÇÃO!!!!VÍRUS DA DENGUE TORNA MOSQUITO MAIS FAMINTO
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VÍRUS DA DENGUE TORNA MOSQUITO MAIS FAMINTO: 
Vírus que controla genes
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[FOTO]
A ilustração mostra a presença do vírus
da dengue no sistema sensorial do mosquito
(antenas e palpos) e nos órgãos de alimentação
(probóscide).[Imagem:Johns Hopkins]Quando o mosquito Aedes aegypti é infectado 
com o vírus da dengue, o vírus induz alterações genéticas que aumentam sua fome 
e sua capacidade de se alimentar.
Segundo os cientistas da Universidade Johns Hopkins (EUA), que fizeram a 
descoberta, isso torna o pernilongo mais propenso a espalhar a doença para os 
seres humanos.
Especificamente, eles descobriram que a infecção do vírus da dengue na glândula 
salivar do mosquito desencadeia uma resposta que envolve genes de três grupos: 
do sistema imunológico do inseto, do seu comportamento alimentar e da capacidade
do mosquito para sentir odores.
Mosquito faminto
"Nosso estudo mostra que o vírus da dengue infecta os órgãos do mosquito, as 
glândulas salivares e as antenas, que são essenciais para encontrar e se 
alimentar [do sangue] de um hospedeiro humano," explicou George Dimopoulus, 
orientador do estudo.
Esta infecção "liga" genes associados à produção de proteínas que ajudam o 
animal a detectar odores.
"O vírus pode, portanto, melhorar a capacidade do mosquito em procurar 
hospedeiros, e pode - pelo menos teoricamente - aumentar a eficiência de 
transmissão [do vírus], embora nós ainda não compreendamos totalmente as 
relações entre a eficiência na alimentação e a transmissão do vírus.
"Em outras palavras, um mosquito faminto com uma melhor capacidade para 
encontrar o alimento tem maior probabilidade de propagar o vírus da dengue," 
completou o pesquisador.
Genes influenciados pelo vírus
O estudo revelou que a infecção pelo vírus da dengue influencia 147 genes que 
atuam em vários processos, incluindo a transmissão do vírus, a imunidade, a 
alimentação por sangue e a busca de hospedeiros.
Análises subsequentes mostraram que silenciar - ou "desligar" - dois genes 
ligados à sensação de odores resulta na normalização da capacidade do mosquito 
em localizar novas fontes de alimentação.
"Demonstramos pela primeira vez que um patógeno humano pode modular genes 
relacionados com a alimentação e com o comportamento do seu mosquito vetor, e o 
impacto disso sobre a transmissão da doença pode ser significativo," disse 
Dimopoulos.
Disponível em: 
http://www.diariodasaude.com.br/news.php?article=virus-dengue-mosquito-mais-fami
ntoid=7591.Acesso em: 18 abr. 2012
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Atividades Abolição da Escravatura
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://educadoradevanguarda.blogspot.com/
Atividades Abolição da Escravatura: 
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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atividades-de-alfabetizacao-dia-do.html
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quarta-feira, 18 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Atividades de  alfabetização - Dia do Índio

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://ensinarexigealegria1.blogspot.com/
Atividades de  alfabetização - Dia do Índio: 
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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Fonte: arco-ris.blogspot.com.b
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

http://www.alemdogiz.com
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Atividades para o Dia das Mães

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://educadoradevanguarda.blogspot.com/
Atividades para o Dia das Mães: 

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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aula-8-o-que-acontece-na-barriga-da-mae.html
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AULA 8: O QUE ACONTECE NA BARRIGA DA MÃE?  9/4/12

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://euamoserprofessora.blogspot.com/

Página 745



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
AULA 8: O QUE ACONTECE NA BARRIGA DA MÃE?  9/4/12: 
OLÁ PESSOAL!ONTEM TRABALHAMOS A AULA 8 E FOI TÃO LEGAL VER AS CARINHAS DAS 
CRIANÇAS COM A NOVIDADES QUE DESCOBRIMOS COM ESSA AULA, QUE VOCÊS NÃO FAZEM 
IDEIA.ESSA AULA EU DIVIDI EM DUAS PARTES, POIS É UM ASSUNTO BEM EXTENSO.BEM, 
ELES FICARAM ENCANTADOS NA HORA DA MONTAGEM DO CICLO DE VIDA HUMANO, POIS DERAM 
3 POSSIBILIDADES E TODAS 3 ESTAVAM CORRETAS.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

NA PRÓXIMA AULA PASSAREI UM VÍDEO SOBRE A GESTAÇÃO HUMANA.DESDE JÁ AGRADEÇO A 
TIA MICHELLE PELO VÍDEO... BJKAS E ITÉ.
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Aula de alfabetização e de competência

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://oglobo.globo.com/
Aula de alfabetização e de competência: 

RIO - O país considerado a sexta economia do mundo ainda carrega o número de 
cerca de 15 milhões de analfabetos adultos. E apresenta sérias dificuldades para
ensinar 100% de suas crianças a ler e escrever na idade certa: o Censo 2010 do 
IBGE mostra que 15% das crianças com 8 anos ainda são analfabetas; entre as mais
pobres, o percentual vai a 29%, enquanto, entre as mais ricas, cai para apenas 
1%.

Veja também
Texto criado pelo aluno e CD para acalmarCampeã de conteúdo e afetoAlfabetização
com Clarice Lispector
Uma das falhas mais apontadas por educadores é que as escolas costumam colocar 
nas séries iniciais, onde ocorre a alfabetização, justamente professores 
iniciantes e menos preparados. Não é este o caso de um seleto grupo de 
professores da rede municipal do Rio, que mostram que é possível ter bons 
resultados mesmo trabalhando com alunos de áreas pobres.

Vânia Lima, Paloma Waite, Elaine Souza e Simone Alcântara são as primeiras 
colocadas num ranking dos professores de turmas de alfabetização com melhor 
desempenho. O ranking, no qual entraram 741 escolas municipais, é resultado de 
uma avaliação dessas turmas da rede em 2011 - e dá exemplos do que significa 
ensinar uma criança a ler, escrever e também entender.
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A nota desejável na avaliação, com critérios da Provinha Brasil, do Inep, era 
150. Todas as turmas nas dez primeiras posições tiraram mais de 220, e a maioria
fica em áreas com baixos indicadores sociais: são da Zona Norte e Oeste sete das
oito escolas da lista com as dez professoras mais bem colocadas (há duas escolas
com duas turmas na lista).

Para ajudar a entender o que há em comum entre as professoras campeãs de 
alfabetização, O GLOBO filmou as aulas dessas profissionais e pediu à educadora 
Andrea Ramal, doutora em Educação pela PUC-Rio e autora de Depende de você - 
Como fazer de seu filho uma história de sucesso, para identificar boas práticas 
(os vídeos podem ser vistos no site do GLOBO).

- Você precisa ter uma metodologia de trabalho. Mas, além desse planejamento 
sistemático, ser um bom alfabetizador significa você dar atenção personalizada a
seus alunos. Tem que ficar atento aos ritmos de cada um. E ter orgulho de 
ensinar.

Nas três escolas visitadas pelo GLOBO, duas convivem com a violência ao redor. 
Uma estratégia comum às professoras é acalmar os alunos, seja colocando um CD 
para relaxarem, seja permitindo que falem um pouco dos problemas que os 
aborrecem antes de começar a lição.

As professoras incentivam a leitura desde cedo, mas também dão margem para que 
as crianças tenham papel mais ativo, construindo suas próprias histórias, em vez
de apenas lerem textos decorados. E têm a preocupação de fazer com que todos os 
alunos aprendam, não apenas os melhores.

A secretária municipal de Educação do Rio, Claudia Costin, diz que um dos 
principais problemas diagnosticados ao assumir o cargo era o alto percentual de 
analfabetos funcionais na rede.

- Em 2009, aplicamos uma prova nas escolas municipais e constatamos que tínhamos
28 mil estudantes analfabetos funcionais. No 4, 5 e 6 anos, 14% dos alunos liam 
sem entender ou desenhavam a letra sem saber o que era - conta a secretária.

- Realfabetizamos esses alunos, tirando-os das suas turmas para fazer grupos de 
reforço de um ano. Mas também precisávamos melhorar a alfabetização, senão 
continuaríamos a produzir analfabetos funcionais.

Uma das ações para combater o problema foi justamente a criação de avaliações 
das turmas de alfabetização: uma quando o aluno entra no 1 ano (antiga classe de
alfabetização); uma segunda no meio do ano; e uma terceira, que ganhou o nome de
AlfabetizaRio e é aplicada ao final do ano letivo, por uma instituição externa 
(em 2011, a segunda edição da avaliação, foi a Consulplan).

Base das avaliações do AlfabetizaRio, a Provinha Brasil será reformulada pelo 
MEC. Hoje, o resultado das provas aplicadas nas escolas não vai para o 
ministério, ficando para exame dos próprios professores. A ideia é fazer com 
esse resultado também seja enviado à pasta.

Página 747



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
aulas-gratuitas-na-lona-cultural-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 10 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Aulas gratuitas na Lona Cultural de Guadalupe

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Lona Cultural Municipal Terra, em Guadalupe, oferece diversas atividades 
gratuitas para a população. Às quartas, são oferecidas aulas de artesanato e 
capoeira. Às segundas, quartas e sextas as aulas são de alongamento e caminhada.
A Lona fica na Rua Marcos de Macedo, s/n, junto à Praça Edison Guimarães. 
Inscrições e informações podem ser obtidas pelos telefones 3018-4203 e 
3287-0921.
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BACANA DEMAIS - Leia o artigo Ameaça à urbanidade, de Luiz Fernando Janot

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.iabrj.org.br/

Leiam isso!! São colocações bem interessantes.
Leia o artigo Ameaça à urbanidade, de Luiz Fernando Janot: 

Publicado no último dia 21 de abril, no jornal O Globo, o artigo Ameaça à 
urbanidade, do arquiteto e urbanista Luiz Fernando Janot, fala da importância do
investimento em urbanização das favelas no contexto das pacificações, entre 
outros temas. Leia o texto abaixo.
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BADEN POWELL - Herois do Futuro

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://badenpowell06.blogspot.com/
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Herois do Futuro: 
Nossos alunos estão participando do Projeto Herois do Futuro promovido pela 
Firjan-Sesi. Após assistirem o vídeo sobre os Herois do Futuro e compreenderem a
importância de preservar o planeta e da contribuição que a Rio + 20, conferência
que ocorrerá em junho no Rio de Janeiro, os alunos ficaram bastante empolgados 
para participarem do projeto e muitos já se inscreveram para participar das 
atividades promovidas pela Firjan.
[FOTO]

Veja você também ovideo Herois do Futuro
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BAIRRO EDUCADOR////////////////    GRAVAÇÃO DO DVD DO QUINTETO VILA LOBOS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://escolamontecastelorj.blogspot.com/

Divulgando a iniciativa o BE e participação da Escola dndo oportunidade aos 
alunos de conhecer pessoas, ouvir sons, sentir a emoção através da música. 
BAIRRO EDUCADOR////////////////    GRAVAÇÃO DO DVD DO QUINTETO VILA LOBOS: 
[FOTO]
NOSSOS ALUNOS OUVIRAM MÚSICAS DA MELHOR QUALIDADE!
[FOTO]

NOSSOS ALUNOS ABSORVENDO UM TIPO DE MÚSICA QUE ATÉ ENTÃO NÃO CONHECIAM[FOTO]
TODOS CURTINDO MÚSICA CLÁSSICA.MARAVILHOSO!!!
[FOTO]
GRAVAÇÃO DO DVD,COM A PARTICIPAÇÃO DOS NOSSOS ALUNOS.
[FOTO]
CONHECENDO O SOM DOS INSTRUMENTOS.
[FOTO]
INTERAÇÃO DOS ALUNOS COM O QUINTETO VILA LOBOS.
[FOTO]
OS ALUNOS GOSTARAM DO ESPETÁCULO E FICARAM EMPOLGADOS COM O ESTILO DE MÚSICA 
APRESENTADO.
[FOTO]
PERGUNTAS,PERGUNTAS E MAIS PERGUNTAS!
[FOTO]
ACOMPANHADOS DE UM ALUNO TOCANDO PANDEIRO.FOI LINDO!
[FOTO]
QUINTETO VILA LOBOS COM A EQUIPE DA MONTE.MICHELE DO BAIRRO EDUCADOR, PROFª 
CRISTIANE ROCHA (ARTES)CENÓGRAFA DO ESPETÁCULO E A COORDENADORA PEDAGÓGICA PROFª
DEISE MARA.
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UM DIA PARA NÃO SER ESQUECIDO.
MARAVILHOSO!!!![FOTO]
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Boa  Inciativa - Mulheres Mil: programa será ampliado este ano com 20 mil novas 
vagas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Mulheres Mil: programa será ampliado este ano com 20 mil novas vagas: 

O programa Mulheres Mil, voltado para a elevação de escolaridade e  formação 
profissional de brasileiras em situação de vulnerabilidade  social, será 
estendido para mais 102 campi de institutos federais de  educação, ciência e 
tecnologia. As instituições serão selecionadas por  meio de chamada pública, 
publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira, 2.  O documento é 
dirigido a todas as unidades de institutos federais que  ainda não implantaram a
política, já presente em 112 campi da Rede  Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica, com mais de  10 mil brasileiras matriculadas.

Cada um dos novos núcleos do  programa receberá R$ 100 mil para início das 
atividades ainda em 2012. O  investimento total para ampliar o Mulheres Mil será
de R$ 10 milhões.  Além disso, a previsão é de que sejam geradas mais de 10 mil 
vagas nos  novos núcleos, 100 por campus, e outras 10 mil nos campi selecionados
em  2011.

Veja Também:
Nós, mulheres da periferia 
Programa prevê a capacitação de 20 mil brasileiras este ano
Em uma década, cursos tecnológicos receberam 547% mais alunos em SP 
Esperamos que as novas beneficiárias do Mulheres Mil  tenham a chance de voltar 
a estudar e encontrem novas possibilidades de  inclusão social e produtiva, 
afirma o secretário de educação  profissional e tecnológica do Ministério da 
Educação, Marco Antonio de  Oliveira. O programa é coordenado pelo MEC e 
executado pelos institutos  federais.
Os cursos são organizados de acordo com os saberes que  as mulheres possuem e 
com os arranjos produtivos locais, pois o  programa visa a formação 
profissional, a elevação da escolaridade e a  inserção no mundo do trabalho, 
explica Stela Rosa, coordenadora do  Mulheres Mil. Trabalhamos com mulheres 
adultas de 18 a 70 anos nos  campi de institutos federais de todo o Brasil, que 
ministram cursos em  diversas áreas.

Os 204 gestores dos novos núcleos, dois em  cada, do programa participarão de 
curso de formação, em Brasília, em  maio. Eles serão apresentados à metodologia 
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do Mulheres Mil (sistema de  acesso, permanência e êxito, metodologia de 
avaliação, entre outros). As  aulas nos campi selecionados terão início ainda no
segundo semestre.
Metas -  Até 2014 serão beneficiadas 100 mil brasileiras com ações que aliam a  
formação profissional à elevação de escolaridade. Parte integrante do  Brasil 
Sem Miséria, o Mulheres Mil foi instituído como programa em 2011.  Entre 2007 e 
2010 a iniciativa funcionou como projeto-piloto em 13  estados das regiões Norte
e Nordeste em uma parceria entre institutos  federais e instituições canadenses,
quando mais de mil mulheres foram  beneficiadas.

(MEC)
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Boletim Semanal da Dengue

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Boletim Semanal da Dengue
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Brasil ganha site especializado em inovações educacionais

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Brasil ganha site especializado em inovações educacionais: 

No Dia da Educação, 28 de abril, inaugura-se o Porvir, uma iniciativa de 
comunicação e mobilização social do Instituto Inspirare que pretende promover a 
produção, difusão e troca de conteúdos sobre inovações educacionais. A 
plataforma digital deve abordar a educação em seu sentido mais amplo, 
considerando os processos de ensino que acontecem não só em escolas e 
universidades, mas também em organizações sociais, empresas e até na rua.

O site compartilha conteúdos sobre experiências, ferramentas, ideias e pessoas 
que estejam inovando nesta área, com o objetivo de inspirar iniciativas que 
ampliem o acesso dos brasileiros a oportunidades qualificadas de aprendizado. 
Além de mapear matérias veiculadas pela mídia sobre o tema, a plataforma digital
funcionará como uma agência de notícias, ajudando os veículos de comunicação a 
identificar fontes, pautas e abordagens diferenciadas.
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Em entrevista exclusiva ao Portal Aprendiz, a editora do Porvir, Mariana 
Fonseca, explica que o site será produzido por uma rede de colaboradores 
nacionais e internacionais e que todo o conteúdo divulgado pode ser disseminado 
livremente. Confira o bate-papo!
Portal Aprendiz - O que significa Porvir?
Mariana Fonseca - Existem vários significados no dicionário e um deles é o 
bem-estar futuro para todas as pessoas. É desse conceito que nos apropriamos 
para construir a nossa proposta: pensar o bem-estar futuro de todos, passando 
pela educação, que é o que consideramos a base para transformar a sociedade e 
melhorar a qualidade de vida.
Portal Aprendiz - Qual o principal objetivo do site?
Mariana Fonseca - Inspirar inovação em educação no Brasil. E como vamos fazer 
isso? Queremos ser uma iniciativa de comunicação e mobilização social em 
inovação em educação. Para isso, criamos uma plataforma que vai servir como uma 
agência de notícias livre, onde todo o conteúdo pode ser usado por blogs, 
projetos sociais e até mídia em geral. E também promoveremos encontros menores 
com interlocutores estratégicos para discutirmos o tema e também grandes eventos
abertos ao público.
Portal Aprendiz - Quem produz o material veiculado no site?

Mariana Fonseca - As matérias serão feitas pela nossa equipe que contará com uma
rede de antenas nacionais e internacionais, que são colaboradores ligados à área
que vão nos mandar sugestões de pautas, fontes e projetos.
Portal Aprendiz - Que tipo de conteúdo será encontrado no Porvir?

Mariana Fonseca - Faremos um clippling, na seção Garimpo, com matérias que 
saíram na mídia nacional e internacional sobre educação no sentido mais amplo, 
de ensino e aprendizagem. Vamos trabalhar desde a educação online, na rua, em 
empresas, em organizações sociais, escolas, universidades e nas casas. A ideia é
que o site sirva também como uma agência de notícias, com ações de mobilizações 
com a mídia, tentando criar pautas junto aos jornalistas. O Porvir vai 
disponibilizar fontes, criando uma rede de troca para servir de inspiração.
Portal Aprendiz - Como é a política de compartilhamento do site para matérias e 
fotos?
Mariana Fonseca - Tudo o que for texto e fotos do Porvir é  livre pela licença 
Creative Commons e pode ser usado sem citar fonte. É  claro que preferimos que 
cite, mas não é obrigatório. Mas não nos  responsabilizamos pelo uso das imagens
de outros veículos e jornalistas  publicadas no site, que seguem as regras de 
compartilhamento definidas  por eles próprios.
Portal Aprendiz - Qualquer um pode ser um colaborador? Como participar?
Mariana Fonseca - Qualquer um pode colaborar indicando pautas, deixaremos no 
site todos os contatos. Uma coisa importante é que vamos creditar todas as 
matérias com o nome do antena que nos deu a dica, porque a ideia é poder 
valorizar essa rede.
Portal Aprendiz - Além dessa mobilização em rede, o Porvir pretende atuar também
de alguma forma off-line?
Mariana Fonseca - Sim, vamos organizar eventos menores com a presença de 
interlocutores estratégicos com poder de transformar a educação brasileira e 
também eventos maiores, abertos ao público, que possam servir de inspiração e 
ajudem a mobilizar mais pessoas em torno desse tema.
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<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 29 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

C. M. HEBERT DE SOUZA - SEMANA DA ALIMETAÇÃO SAUDÁVEL

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
SEMANA DA ALIMENTAÇÃO:

Uma alimentação saudavel é muito importante.

E por que não colocar a mão na massa ?

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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C. M. ZILKA SALABERRY - Família Presente - COLOCANDO A MÃO NA MASSA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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http://zilkacreche.blogspot.com/
COLOCANDO A MÃO NA MASSA: 
[FOTO]
[FOTO]

COLOCANDO A MÃO NA
MASSANA CRECHE ZILKA
SALABERRY[FOTO]

JUSTIFICATIVA:

Percebendo que váriosresponsáveis se sentem curiosos em saber das atividades dos
filhos na creche eda necessidade em participar da vida educacional dos filhos, 
foi quecriamos o PROJETO COLOCANDO A MÃO NA MASSA, que é um criador de laços 
eincentivador da participação ativa dos pais na educação dos filhos.

OBJETIVOS:Fazer uma educação dequalidade que envolva toda a comunidade escolar, 
trazendo os responsáveis paraacompanhar a educação dos filhos;Criar laços 
afetivos;Convidar os responsáveis aparticiparem das atividades que são 
realizadas diariamente com as crianças nacreche;Participar da nossa rotina.
DESENVOLVIMENTO: O Projeto convida os pais a participaremdas atividades 
realizadas na creche. Umavez por mês, cinco responsáveis por turma são 
convidados a ficarem um diainteiro na creche junto ao seu filho. Na sala eles 
ajudam as educadoras nasatividades pedagógicas, contam histórias, dão banho, 
comida, etc Ao colocar amão na massa, os pais se sentem como os filhos ao 
desenvolverem suas atividadespedagógicas. São expostos vários cantinhos como o 
da pintura, das artesplásticas, da dobradura, do conto infantil, das alegorias, 
do alinhavo, dosjogos e por último da brincadeira de roda com músicas infantis e
todos são convidados a colocar amão na massa;criando, contando, 
brincando,jogandoeparticipando de inúmeras atividades infantis. O resultadosão 
pais e mães contando histórias, falando de suas experiências com a 
leitura,fazendo trabalhos de coordenação motora, com jogos e tinta, pintando o 
sete,criando dobraduras, fazendo molduras decorativas, brincando de roda 
enfim,relembrando os tempos da infância. 
AVALIAÇÃO: Os responsáveiscurtem muito esse momento que acontece bimestralmente 
contribuindo paravivenciarem o trabalho pedagógico da creche e participando da 
nossa rotina, oque faz com que sintam segurança e confiança com a prestação de 
serviços dosprofissionais da creche, além de criarem laços conosco e conhecerem 
de pertinhoo nosso trabalho. 
PROFESSORA CÁTIA CRISTINA B. GOMES
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quarta-feira, 18 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Cadastro de doadores de medula óssea oferece oportunidade única de salvar vidas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.blog.saude.gov.br/
Cadastro de doadores de medula óssea oferece oportunidade única de salvar vidas:

[FOTO]
Pacientes com doenças que afetam as células do sangue, como leucemia e linfoma, 
esperam por alguém que possa lhes devolver a esperança de uma vida normal. Para 
os que sentem necessidade de fazer algo por essas pessoas, existe uma opção. 
Basta se cadastrar no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome) e 
se tornar um possível doador. Quando um paciente necessita de transplante e não 
possui um doador na família, esse cadastro é consultado. Se for encontrado um 
doador compatível, ele será convidado a fazer a doação.

Flávia Piovani Afonso, 27 anos, estudante de Engenharia da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (UERJ), é um exemplo a ser seguido. Em 2005, ela se 
cadastrou no Redome durante uma campanha de doação de sangue do Instituto 
Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) na universidade. Um ano 
depois, foi procurada pelo INCA. Ela era compatível com uma pessoa que esperava 
pela doação de medula óssea. Eu tinha medo, tinha dúvidas, não sabia se 
exatamente o que iam tirar de mim. Depois que fui orientada, entendi o que 
aconteceria e fiquei tranquila.

Comuns a outros doadores, o sentimento de solidariedade e a chance de proteger 
uma vida marcaram a trajetória de Flávia. Se tivesse que fazer de novo, eu 
faria. Não dói nem tira pedaço. Você saber que ajudou a salvar uma vida é uma 
sensação única, conta a estudante. Minha mãe até hoje fala sobre a importância 
da doação que fiz. Eu costumo lembrar aos que estão próximos que a gente nunca 
sabe se amanhã um de nós também irá precisar de um transplante.

O transplante de medula óssea é um procedimento no qual o doador se submete à 
retirada de um líquido que ocupa o interior dos ossos. Para a realização do 
procedimento, é necessária a compatibilidade entre as células do doador e do 
receptor, que é, em média, de uma em 100 mil.

A doação pode ser feita de três maneiras. A mais comum é por meio de punções, 
realizadas em centro cirúrgico, sob anestesia, com agulhas nos ossos posteriores
da bacia, onde é aspirada a medula. Retira-se um volume de medula do doador de, 
no máximo, 15%. O procedimento não causa qualquer prejuízo à saúde. Existe 
também a doação por sangue periférico, que foi o caso da estudante Flávia, e com
o sangue de cordão umbilical, após consulta no Banco de Sangue de Cordão 
Umbilical e Placentário (BSCUP).

Amélia Trindade, nefrologista e coordenadora substituta do Sistema Nacional de 
Transplantes do Ministério da Saúde, explica que o método de punção é o mais 
comum porque garante o sucesso do tratamento. A captação periférica é mais 
segura, porém demora um pouco mais e nem sempre é efetiva. Por isso, a grande 
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maioria das equipes faz a coleta pelo osso. Essa decisão não é do doador, é 
resultado da avaliação de diversos fatores feita pela equipe médica, afirma. De 
acordo com Amélia Trindade, este método é seguro e não provoca dor porque é 
feito sob anestesia. Temos no Brasil o terceiro maior banco de doadores de 
medula óssea do mundo. São quase 2 milhões e 700 mil pessoas cadastradas, 
afirma.

De acordo com o INCA, o número se deve aos investimentos e campanhas de 
sensibilização da população, promovidas pelo Ministério da Saúde. Essas 
campanhas mobilizam hemocentros, laboratórios, ONGs, instituições públicas e 
privadas e a sociedade em geral. Desde a criação do Redome, em 2000, o Sistema 
Único de Saúde (SUS) já investiu R$ 673 milhões na identificação de doadores 
para transplante de medula óssea. Os investimentos cresceram 4.308,51% de 2001 a
2009.
Seja um doador - Para se cadastrar, basta que o candidato tenha entre 18 e 55 
anos e apresente boa saúde. O cadastro pode ser feito em um dos hemocentros dos 
estados. Na ocasião, será feita a coleta de uma amostra de sangue de 5 ml para 
testes que determinam as características genéticas que são necessárias para a 
compatibilidade entre o doador e o paciente.

Os dados são inseridos no cadastro do Redome e, sempre que surgir um novo 
paciente, a compatibilidade será verificada. Uma vez confirmada, o doador será 
consultado para decidir quanto à doação. É recomendado, no entanto, que o 
candidato à doação esteja ciente do que se trata ao fazer o cadastro para evitar
desistências ao ser convocado.
Fonte: Samuel Bessa/ Comunicação Interna do Ministério da Saúde
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CAMINHADA DA SAÚDE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Participe!!
CAMINHADA DA SAÚDE: 

A ACADEMIA CARIOCA, O CMSFCV(posto de saúde) E A ESTRATÉGIA DA FAMILIA, CONVIDAM
VOCE A PARTICIPAR DA CAMINHADA DA SAÚDE. 

[FOTO]

OS ALUNOS DA ACADEMIA CARIOCA ESTÃO BUSCANDO A BOA FORMA.
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Benefícios da caminhada 
Vantagens

- Melhora a circulação e a atividade do coração, além da diminuir os riscos de 
problemas cardíacos.

- Reduz gorduras localizadas e é excelente para quem é sedentário e quer começar
um programa de exercícios.

- Com a caminhada, o risco de lesão é pequeno, já que a atividade é de 
intensidade baixa.

Riscos

- Os riscos da caminhada são quase que inexistentes. Mas eles podem aparecer se 
a pessoa não tiver acompanhamento médico ou o ritmo da caminhada for pesado.

- Os batimentos do coração não podem ultrapassar 75% a 80% da freqüência normal.

Observação: para calcular a sua freqüência cardíaca ideal, os médicos costumam 
recomendar usar a fórmula: 220 - idade = freqüência cardíaca total (100%). Na 
dúvida, consulte um médico.

- Uma pessoa sedentária corre mais riscos que uma pessoa ativa, tanto na 
caminhada como em outras atividades físicas.

Período mínimo para fazer efeito

- De três a cinco vezes por semana, 30 minutos ao dia. 

- Para quem estiver começando, o ideal é alternar um dia de descanso com um dia 
de exercício.

Gasto calórico médio

- De 200 a 400 kcal/hora
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Observação: A queima das gordurinhas depende do sexo, idade, metabolismo e 
condicionamento físico da pessoa.

Quem deve fazer

- Todas as pessoas, das mais diversas idades, desde que tenham passado por uma 
consulta médica.fonte: BEM DE SAUDE
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CAMPANHA CONTRA GRIPE A
<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cms-flaviocouto.blogspot.com/
GRIPE A: 
ATENÇÃOCAMPANHA CONTRA GRIPE "A"SE VOCE É IDOSO COM MAIS DE 60 ANOS PREVINA-SE.A
PARTIR DE 05/05/2012 ATÉ 25/05/2012.
Em todas as Unidades de Saúde 
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CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

ATENÇÃO AO CALENDÁRIO!!!
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Campanha Educar para Crescer
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://programajornaleeducacao.blogspot.com/

Campanha Educar para Crescer: 
Oapoio dos paise a manutenção de um bomambiente familiar como extensão da 
escolasão fatores indispensáveis para odesenvolvimento educacionaldas crianças. 
A família pode colaborar de várias maneiras: participando dasreuniões da escolae
verificando o caderno do estudante diariamente; conversando sobre ocotidiano da 
escola- o que foi ensinado naquele dia; que tipo de trabalhos foram feitos com 
os colegas - e impedindo que a criança falte às aulas.

Para Priscila Cruz, diretora-executiva doMovimento Todos pela Educação, ações 
simples dos familiares na realidade educacional dos filhos podem fazer toda 
diferença. Ela indica o incentivo à comunicação por bilhetes em casa e sugere 
que as crianças sejam motivadas a ler para os seus pais. "Não se pode entrar na 
lógica de como ajudar os filhos apenas nos estudos durante o período de provas. 
É preciso dizer como o pai pode ajudar na melhoria da alfabetização", diz. Vale 
lembrar que família pode -e deve-, sim, contribuir com as questões escolares, 
mas cabe à instituição de ensino a sistematização do conhecimento.

Veja a seguir como colaborar para que o seu filho se dê bem na escola a partir 
de dicas simples e práticas, baseadas em pesquisas e na experiência dos melhores
profissionais da área no Brasil e no mundo.
Ajude na melhoria do rendimento escolarPesquisas mostram que quando os pais 
acompanham e se envolvem com os estudos dos filhos, as notas dos estudantes 
aumentam significativamente.Pergunte o que ele aprendeu!É muito importante 
perguntar o que ele aprendeu nas aulas e mostrar que você está interessado na 
vida escolar do seu filho. Se puder, peça que ele lhe ensine algo novo - isso 
vai ajudá-lo a fixar o conteúdo.Não o deixe falta às aulas!Assistir às aulas 
todos os dias, do começo ao fim, é importante para entender as matérias e não 
perder o fio da meada. Não o deixe faltar sem necessidade! Nem mesmo chegar 
atrasado. Estimule-o a estudar!Filhos estimulados pelos pais a fazer os deveres 
têm um desempenho melhor. Atenção: estimular não é fazer a lição por ele, mas 
ajudá-lo a descobrir as respostas por conta própria. 

[FOTO]

Combine um horário de estudo!
Combine um horário para os estudos e separe um lugar da casa para isso. Se usar 
a mesa de refeições, por exemplo, tire o que puder atrapalhar. Ah, não se 
esqueça de desligar a TV, para que ele se concentre nos deveres.
Mostre que estudar é um prazer!
Estudar é a única obrigação do seu filho, certo? Mas, e se, além disso, fosse um
prazer? Não seria melhor? Compartilhe esse momento. Acompanhe-o, ajude-o a 
chegar às conclusões sozinho e mostre interesse, mesmo se não souber a resposta 
certa.
Seja paciente!
Errar, já diz o ditado, é humano. E faz parte da aprendizagem. Se você tiver 
certeza de que o seu filho está errando, peça para ele ler novamente as 
respostas dos exercícios em que tem dificuldade. Nunca, nunca, o chame de burro,
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de lento, de lerdinho. Cada pessoa tem um tempo para aprender - respeite isso.

[FOTO]

Confira os cadernos!Olhe os cadernos e as apostilas dele e mostre interesse 
pelos trabalhos. Ao perceber que ele se dedicou, dê valor. Afinal, este é o 
trabalho dele nesta fase da vida.Pergunte nas reuniões!Nas reuniões de pais e 
mestres, pergunte qual conteúdo será desenvolvido em cada matéria. A escola 
precisa ter um plano curricular, e você e outros pais devem cobrar isso.Converse
sobre as notas!Se ele estiver com nota baixa, converse com o professor e veja 
como pode ajudar. Quanto antes ele começar o reforço escolar, melhor.
[FOTO]

Garanta o acesso aos livros
Pesquisas mostram que quanto antes as crianças tiverem acesso aos livros, melhor
será o desempenho delas na escola, pois a leitura é base para todas as matérias.
Atenção: não obrigue seu filho a ler. Estimule-o. A leitura tem de ser um 
momento de lazer e de prazer.
Ler sempre!
Leia sempre - é bom para você e excelente para o seu filho, que seguirá o seu 
exemplo naturalmente. Converse com ele sobre o livro, a revista ou o jornal que 
estiver lendo. Deixe seus livros ao alcance das mãos dele. Livro é para ser 
lido, não é para enfeitar prateleira.
Abuse das bibliotecas
Faça uma ficha para o seu filho na biblioteca mais próxima da sua casa. A 
maioria dos municípios do Brasil tem bibliotecas públicas e a inscrição é 
gratuita. Aproveite.

[FOTO]

Brinque com seu filho
Muitas brincadeiras são verdadeiros estímulos. Principalmente aquelas que 
incentivam a leitura, a escrita ou os cálculos. Exemplos de brincadeiras legais:
forca, caça-palavras, palavras cruzadas.
Seja coerente!Seja coerente: suas atitudes refletem o que você pensa. Mostre que
estudar é importante e ler, divertido. Estude e leia na frente do seu filho.Use 
dicionário!É importante buscar o significado correto das palavras para aumentar 
o vocabulário e a capacidade de expressão. Também é bom saber usar a grafia 
correta. Incentive o seu filho a não usar abreviações no computador.
[FOTO]

Escreva sempre!Escreva sempre que puder - bilhetes, cartas, e-mails, listas de 
compras... Pais que utilizam a escrita em casa ajudam na alfabetização dos 
filhos. Além disso, quem escreve melhor fala melhor!Acompanhe o IDEB!
Toda escola pública do país tem uma nota de 0 a 10: o Ideb (índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica). Você encontra a nota da escola do seu filho
noeducarparacrescer.abril.com.br/nota-da-escolae checa se o colégio tem uma 
Educação de qualidade.
[FOTO]
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Conheça os professores!É importante conhecer os professores do seu filho e se 
familiarizar com o ambiente que ele frequenta todos os dias.Valorize o 
professor!Apoie o trabalho dos professores e mostre que você admira a profissão.
Afinal, eles serão os grandes responsáveis pela Educação de seu filho. Pergunte 
a eles o que será ensinado e como você pode ajudar.
[FOTO]

Converse com o professor
Converse com o professor do seu filho sempre que possível. Se não concordar com 
a opinião do professor, fale com ele a sós, e nunca na frente do seu filho. 
Ensine, sempre, o seu filho a ouvir o professor e respeitá-lo.

[FOTO]

Engaje-se na escolaEntre para a associação de pais. Não tenha vergonha de 
apresentar o seu ponto de vista à diretoria e aos professores da escola. 
Critique, elogie, faça sugestões sempre.Vá às reuniões escolaresÉ nas reuniões 
que você conhece a escola a fundo, acompanha o aprendizado, esclarece dúvidas 
gerais, vê seu filho sob outros pontos de vista... Se não puder ir, chame alguém
da família para ir no seu lugar.
Fonte: Educar para Crescer 
(http://educarparacrescer.abril.com.br/comportamento/familia-na-educacao-educar-
para-crescer-626462.shtml) + Campanha Educar para Crescer
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Campeã de conteúdo e afeto

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://oglobo.globo.com/
Campeã de conteúdo e afeto: 

RIO - O início da aula de Vânia Lúcia Aguiar Lima é assim:

- Hoje está nublado, né, gente? Vamos chamar o sol? Todo mundo levanta. Vamos 
chamar o sol! - diz a professora, e é rápido até que a turma, animada como 
crianças de 6 e 7 anos podem ser, comece a pular no meio da sala.

Veja também
Aula de alfabetização e de competênciaTexto criado pelo aluno e CD para 
acalmarAlfabetização com Clarice Lispector
A primeira colocada do AlfabetizaRio ensina na Escola Municipal Rodrigo Melo 
Franco de Andrade, no Andaraí, Zona Norte do Rio, há um ano. Também trabalha na 
rede municipal de Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Com 18 anos de 
magistério, Vânia faz com sua turma uma catarse, nas palavras da secretária 
Claudia Costin: além de chamar o sol, a professora costuma colocar os alunos em 
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círculo para que falem sobre problemas que os aborrecem.

- Ensinar para essa idade é cuidar não só de leitura e escrita, mas de 
oralidade, desenvolvimento da cooperação. É ensinar a ler o mundo. E tento fazer
com que, na escola, a criança seja mais leve do que o que muitas vivem em casa. 
Tudo na escola tem de ser prazeroso para uma criança. Tudo. A sala tem de estar 
arrumada. Tenho de mostrar ao aluno que ele é importante para mim, porque aí ele
também vai mostrar a importância dele para os outros - diz Vânia, e chora. - Ah,
gente, é uma responsabilidade.

Com Formação de Professores e cursando Pedagogia, ela criou o Correio da 
Amizade. Na sala de aula, pôs caixas de correio de papel, onde os alunos podem 
depositar bilhetes para os colegas. Uso de poesia é outra ferramenta: poemas que
os próprios alunos ajudaram a criar, eles interpretaram para outras turmas.

- O mundo tem água, parque de criança - diz Ingrid Ferreira, 7 anos, lendo o 
poema que fez pra gente cuidar do nosso planeta.

- Vânia participa das atividades, um modelo atual de o professor ser companheiro
de estudos. E une conteúdo com expressão de valores - diz a educadora Andrea 
Ramal.

Andrea destaca que, para conduzir com disciplina aula tão participativa, Vânia 
cria códigos com os alunos: em vez de mandar ficarem quietos, diz que só abre os
olhos quando todos se sentarem. Todos se sentam. E, quando saem para o recreio, 
não fazem barulho algum - no código de professora e alunos, explicou um deles, é
a hora em que estão invisíveis.
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CERTIFICADO DE EXCELÊNCIA - 12 de abril
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http://ciepglauberocha.blogspot.com/

Parabéns a toda Equipe, as famílias, os alunos do CIEP GLAUBER ROCHA que 
trabalharam muito para conquistar esse título.
12 de abril - dia de excelência: 

Hoje, 12 de abril, nossa escola recebeu o CERTIFICADO DE EXCELÊNCIA por ter 
conquistado o melhor resultado da rede municipal na Prova Rio - 3º Ano - 2011.

Ficamos imensamente orgulhosos, honrados e felizes com a querida e ilustríssima 
presença da Senhora Secretária de Educação - Claudia Costin!
Muito obrigado pelo carinho e reconhecimento![FOTO]

Página 762



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
Maravilhosa a presença dos pais - MUITO OBRIGADO!
[FOTO]

Mais uma vez, os alunos da 1401 da Profª Thais fizera uma linda apresentação!
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Ciência sem Fronteiras com inscrições abertas para bolsas no exterior
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Ciência sem Fronteiras com inscrições abertas para bolsas no exterior: 
Brasília, 20/04/2012 - Universitários de instituições públicas e particulares 
que estão em cursos nas áreas de tecnologia e ciências podem se candidatar até 
30 de abril a bolsas de estudos no exterior. Há vagas em universidades da 
Austrália, Bélgica, Canadá, Coreia do Sul, Espanha, Holanda e Portugal. São 
oferecidas, no total, 5.800 bolsas. Os editais podem ser consultados na página 
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), no 
Programa Ciência sem Fronteiras.

As bolsas serão na modalidade sanduíche, ou seja, o estudante poderá fazer parte
da graduação no exterior (de seis a 12 meses, podendo se estender até 15 meses 
se incluir curso de idioma) e ter seus créditos validados pela instituição no 
Brasil em que estão matriculados.

O primeiro passo é acessar a página e se inscrever. Se a instituição brasileira 
tiver aderido ao Ciência sem Fronteiras, é ela quem vai homologar as inscrições 
e definir os critérios para a escolha dos estudantes. A instituição envia a 
listagem para a Capes, que valida a inscrição. A partir daí, são os institutos 
internacionais parceiros da Capes que definirão onde o estudante vai estudar.

Se a instituição no Brasil não tiver aderido ao Ciência sem Fronteiras, o 
candidato faz a inscrição no processo individual, em que os critérios são 
definidos pela própria Capes - desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem), méritos na Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas (Obmep) e aluno 
com bolsa de iniciação científica.

O programa Ciência sem Fronteiras já está em seu terceiro edital. Estudantes 
brasileiros já foram selecionados para Alemanha, Estados Unidos, França, Itália,
Reino Unido e Canadá. O governo brasileiro negocia, também, parcerias com 
Irlanda, Noruega, Índia e Finlândia.

Na oferta de vagas do Ciência sem Fronteiras, grande parte da demanda é por 
bolsas nos Estados Unidos. O número de inscritos no primeiro edital chegou a 7 
mil, dos quais 1,5 mil foram selecionados. No segundo edital, os candidatos que 
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se inscreveram estão em processo final de seleção.

Aluno da Universidade de São Paulo (USP), Victor Adonno, 21 anos, é bolsista do 
Ciência sem Fronteiras na Catholic University of America e faz estágio no centro
de pesquisa da agência espacial norte-americana, a Nasa - o Goddard Space Flight
Center, em Greenbelt, Maryland, a 11 km de Washington. "Estou em contato com 
grandes pesquisadores e depois quero focar em matemática, voltada para 
astronomia", explica o estudante, que volta em dezembro para o Brasil.

Felipe Azevedo, 20 anos, também é bolsista do Ciência sem Fronteiras nos Estados
Unidos, na Washington University, in St. Louis, Missouri. "Foi a primeira vez 
que eu saí do Brasil e eu espero que esse programa continue e que mais 
estudantes tenham essa experiência de intercâmbio cultural", diz o bolsista, que
faz engenharia mecânica no Brasil na Universidade Federal do Piauí e sonha 
trabalhar na Petrobras, além de continuar os estudos acadêmicos.

O Ciência sem Fronteiras é uma iniciativa do governo federal, por meio dos 
ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação e suas instituições 
de fomento - Capes e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq). O programa tem o objetivo de formar estudantes nas melhores 
universidades e instituições de pesquisa estrangeiras, em áreas prioritárias.

Ouça depoimentos dos bolsistas Felipe Azevedo e Victor Adonno
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CIEP ADÃO -  COMO EVITAR A DENGUE   18/4/12

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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AULA 13: COMO EVITAR A DENGUE   18/4/12: 
NESSA AULA RELEMBRAMOS TODOS OS NOSSOS CONHECIMENTOS SOBRE ESSA DOENÇA. 
RELEMBRAMOS O NOME DO MOSQUITO TRANSMISSOR, COMO É A SUA REPRODUÇÃO, SEU 
DESENVOLVIMENTO E COMO PODEMOS EVITAR A FORMAÇÃO DE CRIADOUROS.CONVERSAMOS 
TAMBÉM SOBRE A IMPORTÂNCIA DO VIGILANTE SANITÁRIO E QUAL A SUA FUNÇÃO NA 
COMUNIDADE.APÓS A LEITURA DESSA AULA DESCI COM AS CRIANÇAS PARA O AUDITÓRIO PARA
PASSAR ALGUNS FILMINHOS BEM CURTINHOS SOBRE A DENGUE.MAIS UMA VEZ A TURMA 1.303 
SE APROPRIANDO DAS NOVAS TECNOLOGIAS.[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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[FOTO]
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ciep-adao-e-dobradura-do-coelhinho-da.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 8 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CIEP ADÃO E  A DOBRADURA DO COELHINHO DA PÁSCOA. 4/4/12

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://euamoserprofessora.blogspot.com/
DOBRADURA DO COELHINHO DA PÁSCOA. 4/4/12: 
OI GENTEEEEEEE...ESSA PARTE DA AULA FOI MUITOOOOO LEGAL, POIS FIZEMOS A 
DOBRADURA DO COELHINHO E TRABALHAMOS GÊNERO TEXTUAL ( MÚSICA).ENTREGUEI A MÚSICA
COM PALAVRAS FALTANDO PARA QUE ELES COMPLETASSEM. NEM PRECISO DIZER QUE 
ADORARAM... COLEGAS FAÇAM POIS É UM EXCELENTE EXERCÍCIO.[FOTO]
A MONTAGEM:[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
A PINTURA:[FOTO]
O MEU MODELO:[FOTO]

[FOTO]
NOSSO MURAL:[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ciep-glauber-rocha-conquista-primeiro.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 13 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CIEP Glauber Rocha conquista primeiro lugar na Prova Rio

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Fonte:Portal PCRJ

CIEP Glauber Rocha conquista primeiro lugar na Prova Rio
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cineclube-nas-escolas-producao.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 8 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Cineclube nas Escolas - Produção Audiovisual/ Professores

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://conexaodasartes-sme-rj.blogspot.com/
Cineclube nas Escolas - Produção Audiovisual/ Professores: 

O CARA

Vídeo realizado na oficina para professores da rede municipal de ensino do Rio 
de Janeiro: Curso "Módulo Avançado 2 - Produção Audiovisual".

Durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2011, a Gerência de Mídia 
Educação da SME-RJ promoveu o curso Módulo Avançado 2 - Produção Audiovisual, no
Centro de Arte Calouste Gulbenkian, para professores da rede, cujas escolas 
participam do Projeto Cineclube nas Escolas, com abertura para os professores 
que, embora ainda não participantes do Projeto Cineclube, haviam enviado vídeos 
produzidos por seus alunos para o I Festival Audiovisual da SME-RJ.

MOMENTOS... 
ESTUDOS, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO DE VÍDEOS
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DO CURSO(*)
"Através de aulas expositivas e dialogadas e exercícios práticos, a proposta 
visa dar conhecimento introdutório da linguagem audiovisual com o objetivo de 
permitir aos 30 professores da Rede Pública Municipal de Ensino, envolvidos na 
iniciativa, a utilização dessa ferramenta no processo de ensino aprendizagem, 
enriquecendo sua vivência em sala de aula e nos cineclubes.É premissa do curso a
utilização de equipamentos e ferramentas acessíveis ao público do projeto, com 
intuito de tornar viáveis as vivências em audiovisual dos participantes após o 
término do projeto e como fator facilitador do emprego e da multiplicação do 
conhecimento adquirido no decorrer das aulas, quer seja entre professores e 
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alunos, ou entre os professores e seus pares no decorrer do ano letivo.Neste 
projeto, a coordenação do curso irá trazer como exercício principal um roteiro 
pré-elaborado especialmente para adaptar-se à carga horária proposta, que será 
debatido e pormenorizado no ambiente do curso. Após a etapa inicial de 
investigação do roteiro proposto e da exposição das principais técnicas para a 
elaboração de um roteiro e realização de uma gravação, a turma será dividida em 
três grupos para que os exercícios práticos sejam aproveitados em seu melhor 
potencial.Durante as aulas com prática em equipamentos, serão apresentados 
equipamentos domésticos de gravação e edição trazidos pelo curso, bem como pelos
participantes, sejam eles filmadoras amadoras, aparelhos celulares com câmera e 
câmeras fotográficas com funções de gravação. Estão previstos na proposta três 
computadores simples com programas de edição de imagem standard, como, por 
exemplo, o Windows editor, presente na configuração básica dos computadores que 
operam com plataforma Windows de uso doméstico.A divisão dos grupos que 
trabalharão um roteiro comum irá permitir, ao final da jornada, um exercício 
interessante de comparação interpretativa para o debate final. Dado que cada 
grupo irá trabalhar os detalhes da realização do vídeo em separado, é natural 
que cada um deles, baseado na sua própria bagagem cultural e social, elabore um 
produto final cuja linguagem empregada será diversa dos demais. Parte-se então 
de uma mesma ideia para chegar-se a três projetos de vídeo diferentes entre 
si.Dado o foco no Projeto Cineclube, estenderemos o debate, após a conclusão dos
vídeos, aos meios de difusão disponíveis atualmente, incluindo na grade do curso
as etapas de preparação, produção, edição e difusão de um produto audiovisual de
cunho cultural."(*) Informações enviadas por e-mail por Adelaíde Léo (Gerência 
de Mídia Educação/SME-RJ-2011)
MOMENTOS (CONTINUAÇÃO)[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Vejam ainda:
(1) Conexão das Artes SME-RJ: "Cineclube nas Escolas: Projeto  Audiovisual da 
Rede":  
http://conexaodasartes-sme-rj.blogspot.com.br/2012/01/cineclube-nas-escolas-do-r
io.html

(2) Rioeduca Net: "Conexão das Artes: a arte de nossos alunos e professores": 
http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=1634

(3) Conexão das Artes SME-RJ: "Projeto Cineclube nas Escolas": 
http://conexaodasartes-sme-rj.blogspot.com.br/2011/07/projeto-cineclube-nas-esco
las.html

(4) Conexão das Artes SME-RJ: "Cineclube na E.M. Conjunto Praia da Bandeira": 
http://conexaodasartes-sme-rj.blogspot.com.br/2012/03/cineclube-na-em-conjunto-d
a-praia-da.html
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Postado por Imaculada Conceição Manhães Marins
Fotos: Imaculada Conceição

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cms-marcos-valadao-faz-planejamento-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 24 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CMS MARCOS VALADÃO FAZ PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES COM  A E. M. EUGÊNIA DUTRA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

Atividades realizadas no mês de março pelo CMS NASCIMENTO GURGEL que era a 
referência anterior.

O tema escolhido pela U.E. na reunião para o mês de abril foi 
"Pediculose e Escabiose",que atingemuito os nossos alunos,neste período
 de outono/inverno.

Em maio já temos atividades agendadas par o mês de maio com responsáveis e 
alunos.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cms-nascimento-gurgel-na-e-m-marise.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 25 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CMS NASCIMENTO GURGEL NA E. M. MARISE GARCIA E NA C. M. ZUZU ANGEL

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Ação de verificação de de peso e altura na E.M.Marise
 Garcia e palestra da enf. Ailanasobre obesidade na Creche Municipal 
Sonia Maria Angel Jones.
[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cms-porthus-quitanda-projeto-de-jiu.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 28 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CMS PORTHUS - QUITANDA - Projeto de jiu-jítsu em Portus Quitanda

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cms-portusquitanda.blogspot.com/

Parabéns pelo trabalho!! Atende a muitos alunos e suas famílias.
Projeto de jiu-jítsu em Portus Quitanda: 
Mais uma vez fomos reconhecidos!!!
O Ministério da Saúde publicou em sua revista da Saúde da Família um encarte 
sobre o projeto de jiu-jítsu implantado em nossa unidade (Portus,Quitanda e Tom 
Jobim). 

http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/revistas/revista_saude_familia29.pdf

Sua importância para comunidade e atuação da Equipe da ESF.

Não foi necessário um golpe de sorte para que o dia a dia de criançase 
adolescentes de Costa Barros, um dos piores IDH entre os bairros doRio de 
Janeiro, passasse para perspectivas melhores. Entre os projetosimplantados na 
UBS Portos, Quitanda e Tom Jobim, com a participaçãode agentes comunitários de 
saúde, ensinar jiu-jítsu foi fundamentalpara inspirar nesses jovens o respeito 
ao outro, a solidariedade e asensação de cidadania.
Veja a reportagem completa no link em pdf. 
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/revistas/revista_saude_familia29.pdf

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cms-prof-santinha-em-atividade-na.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 2 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CMS PROFª SANTINHA EM ATIVIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTENOR NASCENTES

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Equipe de Saúde Escolar da CMS Profª Santinha esteve por 4 dias na Escola 
Municipal Antenor Nascentes, para reiniciar o trabalho do PSE na localidade. A 
diretora Fernanda que conversou com a equipe e falou de suas necessidades e 
juntos foi elaborado um plano de trabalho local.
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
como-garantir-frequencia-dos-alunos.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 27 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Como garantir a frequência dos alunos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://educarparacrescer.abril.com.br/gestao-escolar
Como garantir a frequência dos alunos: Numa escola pública do litoral de São 
Paulo, um sistema eletrônico registra a frequência dos alunos pela leitura da 
impressão digital

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
conselheiros-de-educacao-devem-assumir.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 12 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Conselheiros de educação devem assumir compromisso de proteger alunos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blogeducacao.org.br/
Conselheiros de educação devem assumir compromisso de proteger alunos

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
convite-2a-semana-bebe-cariocamov.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 30 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Convite 2a Semana Bebê Carioca.mov

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://semanadobebecarioca.blogspot.com/
Convite 2a Semana Bebê Carioca.mov: 
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Olá!!!!

Chegou o momento de intensificarmos as ações de mobilização para a 2ª Semana do 
Bebê Carioca!!!

Compartilhem nosso convite!!!

Até o dia 06 de maio de 2012, das 13 às 17 horas, no Show de Abertura da 2ª 
Semana.

Nós te esperamos na Praça entre a Prefeitura e o Centro de Convenções Sul 
América!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
convite-para-exposicao-fotografica-rio.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 30 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Convite para Exposição Fotográfica "Rio a Cidade que Amamenta pelas Lentes de 
Fernanda Sá"

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://semanadobebecarioca.blogspot.com/
Convite para Exposição Fotográfica "Rio a Cidade que Amamenta pelas Lentes de 
Fernanda Sá": 
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
corrida-de-rua-pode-ser-otima-opcao.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 14 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Corrida de rua pode ser ótima opção para emagrecer com saúde

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/

Vamos ocupar os espaços com atividades saudáveis!!! 
Corrida de rua pode ser ótima opção para emagrecer com saúde: 
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[FOTO]

Foto: Corbis Images
Praticidade, benefícios físicos e baixo custo são os grandes atrativos da 
corrida de rua. Para cuidar da saúde, basta um par de tênis, bermuda e camiseta.
A corrida melhora o condicionamento cardiorrespiratório, promove o aumento de 
resistência e força muscular, auxilia no bem-estar psicológico, na auto-estima e
ajuda a emagrecer de forma sadia. Para se tornar mais um dos apaixonados pelo 
asfalto, basta seguir algumas recomendações.

Danyele Cassimiro de Araújo, professora da educação física do Programa de 
Melhoria da Qualidade de Vida - Geração Saúde, do Ministério da Saúde, explica 
que é necessário tomar cuidados durante a corrida para não prejudicar as 
articulações. É preciso aprender a realizar a pisada de forma correta. Existe a 
pisada pronada (para dentro), a supinada (para fora) e a neutra, considerada 
ideal. O correto é aterrisar primeiro o calcanhar, fazer uma leve pronação para 
dentro e estabilizar para a fase de vôo, quando a sobrecarga fica sobre os 
dedos, e assim sucessivamente, afirma. São cinco fases: contato inicial, médio 
apoio, desprendimento, oscilação e desaceleração. A movimentação dos braços 
também é essencial para o bom desempenho.

A professora recomenda aos iniciantes que comecem com caminhadas moderadas, para
aumentar o ritmo aos poucos. Danyele ressalta: todos devem procurar um médico e 
realizar exames para poder praticar atividades físicas. A corrida só não é 
indicada para indivíduos com problemas crônicos, de articulação e cardíacos, 
além dos que já sofreram alguma lesão grave, ressalta. Com exceção desses, 
homens, mulheres, gordos ou magros, todos podem correr, completa.
Preparação - Para aderir à corrida de rua, o principal material é o tênis. O 
mercado oferece inúmeras marcas e modelos, mas nem sempre o mais caro é melhor. 
Danyele Cassimiro de Araújo afirma que o tênis deve ser próprio para corrida e 
escolhido de acordo com o tipo de pisada. As lojas já fazem um reconhecimento da
pisada. O calçado deve ser de acordo com a demanda de carga sobre a planta do 
pé. Um bom amortecedor também é importante. Se a pessoa sentir dor, deve 
procurar orientação, conta.

Alguns cuidados com a alimentação também são necessários para praticar o 
esporte. Não se deve comer pouco tempo antes da atividade. É melhor se alimentar
pelo menos 30 minutos antes, com comidas leves. Durante a corrida, também é 
recomendada a ingestão de água para hidratação, explica a professora. O ideal, 
no entanto, é o acompanhamento de um nutricionista para dar o suporte adequado

O servidor público Caio Nakashima começou a correr com colegas de trabalho em 
2004. Desde então, passou dos 110 kg para os 87 kg. Ele treina de duas a três 
vezes por semana e tenta competir ao menos uma vez por mês. Somos gordinhos, mas
não deixamos de correr. O importante é se exercitar, afirma. Ele e outros 15 
amigos participarão da 6ª Maratona Brasília de Revezamento, que ocorre na 
Esplanada dos Ministérios, no dia 21 de abril.
Fonte: Samuel Bessa / Agência Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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costa-barros-secretaria-municipal-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 28 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

COSTA BARROS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CLAUDIA COSTIN, INAUGURA 69 EDI
NA CIDADE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
FONTE: PCRJ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CLAUDIA COSTIN, INAUGURA 69 EDI NA CIDADE

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
crack-ong-aposta-na-recuperacao-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 17 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Crack: ONG aposta na recuperação de crianças e adolescentes

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.blog.saude.gov.br/
Crack: ONG aposta na recuperação de crianças e adolescentes: 

Investir na recuperação e reintegração de crianças e adolescentes, 
ex-dependentes de crack e outras drogas. Essa é missão da Casa Ser Criança, 
instituição de acolhimento situada em Pedra de Guaratiba, região da zona oeste 
da cidade do Rio de Janeiro. Ao todo, a Casa acolhe 42 menores, todos do sexo 
masculino, na faixa etária de 10 e 17 anos. Entre as atividades desenvolvidas no
decorrer da semana estão brincadeiras, aulas de educação física, matemática, 
pintura e hip hop, além de jogos de futebol, entre outras.

Visitar a Casa Ser Criança foi uma das agendas do ministro da Saúde, Alexandre 
Padilha, na última sexta-feira (13/4), durante estadia na capital fluminense. Na
noite anterior, dia 12/4, o ministro acompanhou equipes de profissionais da 
Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura do Rio de Janeiro na 
abordagem de moradores de rua e dependentes de crack e outras drogas na região 
da Central do Brasil, no centro da cidade. Durante as atividades o ministro 
Alexandre Padilha foi acompanhado pelo secretário de assistência social do 
município, Rodrigo Bethlem.
[FOTO]

Padilha conversa com usuários de crack no Centro de Rio de Janeiro | Foto: 
Erasmo Salomão / Ascom-MSO Ministério da Saúde quer expandir redes de atenção 
para atender a situações diferenciadas, em um trabalho contínuo de acolhimento. 
Podemos nos associar a instituições e combinar ações da saúde com a da 
assistência social para melhorar o atendimento às pessoas, disse Padilha 
referindo-se à necessidade do Sistema Único de Saúde (SUS) de oferecer 
acolhimento adequado aos dependentes químicos, como é o caso de dependentes de 
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crack e outras drogas.
[FOTO]

Ícaro conversa com o Ministro Padilha | Foto: Erasmo Salomão/ Ascom-MS
Durante a visita, o ministro Padilha conheceu as áreas de lazer e alguns 
dormitórios da Casa Ser Crianças e conversou com alguns dos adolescentes que 
vivem no local. Um deles é Ícaro, 13 anos, morando há cinco meses na Casa. 
Antes, ele circulava por Copacabana, onde cometia delitos e usava drogas. Hoje 
eu jogo bola, nado e solto pipa, diz Ícaro, com um sorriso no rosto.

Além das brincadeiras, Ícaro diz que também gosta da oficina de artes Alegria 
contra as drogas - Ser gente como gente tem que ser, que orienta as crianças e 
os adolescentes sobre a importância de se manter longe das drogas. O trabalho é 
desenvolvido pelo palhaço, ator e recreador Rogério Rodrigues. Sobre o trabalho,
Rodrigues diz que usa o lúdico para redesenhar o caminho de volta dessas 
crianças para a sociedade.

Cleiton abraçado ao Ministro | Foto: Erasmo Salomão/ ASCOM-MS
Essa oficina também é uma das atividades preferidas de Cleiton, 14 anos. Ele é 
um dos internos que está prestes a sair da instituição, onde mora há 10 meses. 
Para ele, a oficina de teatro e a atividade lúdica induzem a refletir sobre a 
vida e a aceitar conselhos.

Embora existam várias atividades promovidas pelos educadores para despertar nos 
internos o desejo de retomar atividades como frequentar a escola, há barreiras 
que, muitas vezes, dificultam muito a vida dos meninos. Para o jornalista 
Aloísio Gomes e a advogada Vatuzy Ramos, que trabalham na ONG, um dos grandes 
desafios à reintegração das crianças e adolescentes à sociedade é a adesão e o 
apoio de familiares dos internos durante o tempo em que ficam na instituição. 
Muitos deles não recebem visitas de familiares.

Criada em 2009, a Organização Não Governamental (ONG) Casa Ser Criança é mantida
pela Casa Espírita Tesloo e mantém suas atividades por meio de convênio com a 
prefeitura da capital fluminense. Trabalham na Casa mais de 20 funcionários, 
entre educadores, psicólogos, psiquiatra, assistentes sócias, técnicos de 
enfermagem e serviços gerais de limpeza e cozinha.
PARCERIA - O principal objetivo da visita do ministro ao Rio de Janeiro foi a 
formalização, no dia 13/4, da adesão da prefeitura do Rio de Janeiro (RJ) e o 
governo do Estado ao programa do governo federal Crack, é Possível Vencer. O 
pacto entre as três esferas de governo visa aumentar a oferta de tratamento de 
saúde e atenção aos usuários drogas, enfrentar o tráfico e as organizações 
criminosas e ampliar atividades de prevenção. A União deverá investir (com 
repasses e aplicação direta) no estado do Rio de Janeiro cerca de R$ 240 milhões
até 2014.

Antes do Rio de Janeiro, Pernambuco e Alagoas já formalizaram adesão ao programa
que segue três eixos: prevenção, cuidado (tratamento) e autoridade 
(enfrentamento ao tráfico de drogas). Esse conjunto de ações para o 
enfrentamento ao crack e outras drogas foi anunciado em 7 de dezembro pela 
presidenta Dilma Rousseff, em Brasília, e prevê R$ 4 bilhões em recursos 
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federais até 2014.
Fonte: Ubirajara Rodrigues / Agência Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
creche-municipal-sonia-maria-angel.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 10 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CRECHE MUNICIPAL  SÔNIA MARIA ANGEL JONES - SUSTENTABILIDADE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://gatinhosunidos.blogspot.com/

Olhem que gracinha!!!

Cuidando do futuro desde o comecinho.

SUSTENTABILIDADE: 

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Sustentabilidade Cuidar, preservar e buscar soluções paraque o nosso planeta não
sofra grandes impactos ambientais estão levando o homema refletir sobre como 
melhorar o meio ambiente e viver sem danificá-lo. Anecessidade de buscar uma 
educação ambiental já na Educação Infantil, comcerteza ajuda na formação de um 
cidadão consciente, que enfrentará as situaçõesde degradação do planeta, 
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pensando em desenvolvimento sustentável, com soluçõese atitudes que levem estas 
crianças a ter um futuro sem grandes impactosambientais. Pensando nisso a Creche
Municipal Sônia Maria deMoraes Angel Jones trabalhou a educação ambiental com as
crianças, no períodode 08/03 a 16/03/12, vivenciando atitudes de cuidado, 
preservação,reaproveitamento do lixo e de reflexão sobre a vida do nosso planeta
e a suasustentabilidade. Ogrupamento MI (EI 40 e EI 41) elaborou uma oficina de 
arte usando sucatas paratrabalhar o reaproveitamento do lixo, selecionando 
materiais que são jogadosfora e que causam a poluição. A turma EI 41 
confeccionou um palhaço usando latade refrigerante, papel crepom, papel ofício e
cartolina e lã para uma atividadedo DIA DO CIRCO e em outra atividade as 
crianças produziram uma Joaninha, com papelão(colmeia) que vem na caixa da maçã 
(sobremesa das crianças), papel glacê etinta guache. Para realizar esta 
atividade a professora da turma contou ahistória da Joaninha e depois produziu a
personagem principal da história comas crianças, auxiliadas pelas agentes 
auxiliares de creche. A turma EI40 fez umpalhaço usando reaproveitamento do 
material que é jogado fora: caixa de leite,caixinha de creme dental, rolo de 
papel higiênico, rolo de papel toalha, copodescartável, papel crepom e lã. O 
grupamento MII produziu uma horta, tralhoua reciclagem de material que é 
descartado para fazer um boneco cabeça dealpiste e produziram papel reciclado.A 
turma do EI 30 produziu uma horta, utilizando garrafa pet, terraadubada 
recolhida pelas crianças junto com a professora na pracinha perto da creche.As 
sementes utilizadas foram acelga e feijão. Na atividade de plantio dassementes 
as crianças observaram como plantar as sementes, o cuidado ao plantar,o período 
de germinação e o crescimento da plantinha. A turma EI 31 produziu uma 
hortacaseira, usando garrafa pet, terra adubada e as sementes usadas foram 
agrião evagem. A professora mostrou para as crianças como plantar, o cuidado que
se tere o crescimento, além de mostrar como é fácil montar uma horta caseira. 
Outraatividade desta turma foi a produção de um boneco cabeça de alpiste, 
usandomeia cor da pele, serragem, terra e semente de alpiste para fazer o 
cabelo.Após a confecção do boneco, as crianças regaram com água o boneco e 
puderam verdepois de alguns dias o resultado: o cabelo feito com alpiste 
cresceu. E aultima atividade da turma foi a reciclagem do papel. As crianças 
colocaram amão na massa e produziram papel reciclado usado para produzir a 
personagem dolivro O Mundinho. O tema Sustentabilidade foi trabalhado emnossa 
creche com muita motivação e entusiasmo por todos que participaram:professores, 
agentes auxiliares de creche e as crianças. A curiosidade, o interesse, o 
questionamentosobre o assunto levado pelas professoras foram aspectos 
importantes para osucesso desse trabalho sobre educação ambiental. As 
informações passadasdurante as atividades despertaram um novo olhar com relação 
ao cuidado quedevemos ter para viver mais e de maneira consciente em relação 
aodesenvolvimento sustentável e como diminuir os impactos ambientais 
produzidospelo homem. Os responsáveis mostramorgulho e satisfação em ver o 
trabalho produzido pelos alunos expostos nosmurais, as fotos das atividades e da
importância dessas informações que acreche trouxe para a comunidade.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
csf-marcos-valadao-faz-atividade-no.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 14 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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PSE - NSEC 06 - CSF MARCOS VALADÃO FAZ ATIVIDADE NO CIEP CANDEIA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Dia 9 de abril realizou atividade agenda com o tema solicitado pela escola 
-Gravidez na adolescência e métodos contraceptivos.
Tivemos excelente participação dos alunos, expondo dúvidas; e boa receptivadade 
por parte dos professores e equipe de Direção.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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<POSTAGEM>
cuidado-meninas-estresse-emocional.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 24 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CUIDADO MENINAS - Estresse emocional afeta coração das mulheres mais do que dos 
homens

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.estadao.com.br/
Estresse emocional afeta coração das mulheres mais do que dos homens: As 
mulheres têm mais chances de apresentarem problemas cardíacos após viverem 
situações estressantes, segundo um estudo apresentado nesta terça-feira na 
conferência Biologia Experimental 2012, que está sendo realizado em San Diego, 
nos Estados Unidos. As doenças coronarianas são a maior causa de

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cuide-dia-da-terra-22-de-abril-vamos.html
<DATA DA POSTAGEM>
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domingo, 22 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CUIDE - Dia da Terra - 22 de Abril - Vamos precisar de todo mundo para melhor 
ju...

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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<POSTAGEM>
cursos-sobre-diversidade-na-escola-ufrj.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 13 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CURSOS SOBRE DIVERSIDADE NA ESCOLA UFRJ abre inscrições de cursos de extensão 
para educadores/as

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://adaoblogado.blogspot.com/
CURSOS SOBRE DIVERSIDADE NA ESCOLA UFRJ abre inscrições de cursos de extensão 
para educadores/as: 
Estão abertas as inscrições para os cursos de extensão realizados pelo projeto 
Diversidade Sexual na Escola da UFRJ. Em 2012, serão oferecidos dois cursos. Um 
intituladoDiversidade Sexual e de Gênero na Escola, aberto a qualquer 
profissional de educação. Além de uma turma no Centro do Rio e outra na Cidade 
Universitária, serão abertas duas turmas em Niterói, em parceria com a Fundação 
de Educação do município.Outro curso oferecido se chamaDiversidade na Escolae, 
além do conteúdo do primeiro, agrega dois módulos adicionais: "Juventudes" e 
"Diversidade étnico-racial". Esta edição é desenvolvida em parceria com a 
Prefeitura do Rio, através do programa Rio Escola Sem Preconceito e voltado 
prioritariamente para profissionais da rede municipal de ensino do Rio de 
Janeiro.Os cursos são inteiramente gratuitos e dirigidos a todos/as os/as 
profissionais que atuem na rede pública de educação básica - professores/as, 
gestores/as, diretores/as, coordenadores/as pedagógicos/as, orientadores/as 
pedagógicos/as ou educacionais, profissionais administrativos/as e de apoio. 
Podem se inscrever também profissionais da rede privada, estudantes de cursos de
graduação e de formação de professores; profissionais de saúde; pesquisadores e 
militantes em sexualidade e direitos humanos, de acordo com a disponibilidade de
vagas.O Projeto Diversidade Sexual na Escola é uma realização da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, vinculado à Divisão de Integração Universidade 
Comunidade da Pró-Reitoria de Extensão, realizado em parceria com a Secretaria 
de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da 
Educação. Como ações principais, o projeto realiza atividades de formação e 
sensibilização junto a profissionais de educação da rede pública e estudantes da
educação básica, além do desenvolvimento de materiais de orientação para 
educadores.Inscrições e mais informações:www.pr5.ufrj.br/diversidadeMaiores 
informações:(21) 2598-9266oudiversidade@pr5.ufrj.br

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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cursos-sobre-diversidade-na-escola.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 17 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CURSOS SOBRE DIVERSIDADE NA ESCOLA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.pr5.ufrj.br/diversidade/

CURSOS SOBRE DIVERSIDADE NA ESCOLA
UFRJ abre inscrições de cursos de extensão para educadores/asEstão abertas as 
inscrições para os cursos de extensão realizados pelo projeto Diversidade Sexual
na Escola da UFRJ. Em 2012, serão oferecidos dois cursos. Um 
intituladoDiversidade Sexual e de Gênero na Escola, aberto a qualquer 
profissional de educação. Além de uma turma no Centro do Rio e outra na Cidade 
Universitária, serão abertas duas turmas em Niterói, em parceria com a Fundação 
de Educação do município.Outro curso oferecido se chamaDiversidade na Escolae, 
além do conteúdo do primeiro, agrega dois módulos adicionais: "Juventudes" e 
"Diversidade étnico-racial". Esta edição é desenvolvida em parceria com a 
Prefeitura do Rio, através do programa Rio Escola Sem Preconceito e voltado 
prioritariamente para profissionais da rede municipal de ensino do Rio de 
Janeiro.Os cursos são inteiramente gratuitos e dirigidos a todos/as os/as 
profissionais que atuem na rede pública de educação básica - professores/as, 
gestores/as, diretores/as, coordenadores/as pedagógicos/as, orientadores/as 
pedagógicos/as ou educacionais, profissionais administrativos/as e de apoio. 
Podem se inscrever também profissionais da rede privada, estudantes de cursos de
graduação e de formação de professores; profissionais de saúde; pesquisadores e 
militantes em sexualidade e direitos humanos, de acordo com a disponibilidade de
vagas.O Projeto Diversidade Sexual na Escola é uma realização da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, vinculado à Divisão de Integração Universidade 
Comunidade da Pró-Reitoria de Extensão, realizado em parceria com a Secretaria 
de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da 
Educação. Como ações principais, o projeto realiza atividades de formação e 
sensibilização junto a profissionais de educação da rede pública e estudantes da
educação básica, além do desenvolvimento de materiais de orientação para 
educadores.
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<POSTAGEM>
cvejma-os-coelhinhos-da-prof-monica-do.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 8 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

VEJAM OS COELHINHOS DA PROFª MÔNICA DO CIEP SANDINO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://moniqueiroz.blogspot.com/
Feliz Páscoa!: 
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PáscoaUm dia de confraternização.Que a doçura da Páscoa se prolonguepor toda 
eternidade.Que o coelhinho deixe para vocêuma cesta cheia de amor e 
felicidade!Que neste dia de Páscoarenasça a alegria de criança queexiste em 
você.Que o milagre da vida encanteo seu coração.E que a nossa amizade se renove 
sempre!!!

Coelhinhos do EDI Ciep Sandino
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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<POSTAGEM>
declaracao-dos-direitos-dos.html
<DATA DA POSTAGEM>
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

Declaração dos Direitos dos Adolescentes

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.vithais.com.br/
Declaração dos Direitos dos Adolescentes: 
[FOTO]
Cena do filme "As melhores coisas do mundo", de LaísBodansky,em que os 
adolescentes são os protagonistas.
Alunos em sala de aula. Professor de história a todo o vapor com matéria nova. O
tema? A Revolução Francesa e, em especial, a Declaração Universal dos Direitos 
do Homem e do Cidadão. Foi quando a Ciça levantou a mão e colocou em discussão 
uma dúvida que há algum tempo a incomodava: "E os direitos dos adolescentes, 
existe algo a respeito do assunto?"
Foi então que o Gustavo rapidamente entrou no papo e disse: "É mesmo, e a gente,
como é que ficamos na área dos direitos? Somos reconhecidos? Temos 
representatividade?"
Ao que o Bruno rapidamente emendou: "Se não tiver nada a respeito dos direitos 
dos adolescentes nós mesmos podemos pensar e produzir uma carta que nos proteja 
e oriente."
Imediatamente o professor Marcelo se manifestou dizendo que no Brasil há o 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Começou a explicar o que era, ou ao menos 
tentou, pois a essa altura dos acontecimentos a classe já estava a mil por hora 
pensando na elaboração de um documento próprio.
Soninha, a representante de sala, logo se colocou a frente do grupo e emendou: 
"O Estatuto da Criança e do Adolescente é importante, reconhecido e tal, mas é 
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da criança em primeiro lugar e não dos adolescentes, específico, olhando para 
nossas necessidades. Precisamos de algo que corresponda aos nossos desejos, 
anseios, sonhos..."
"É, por exemplo, aula as 7 horas da manhã ninguém merece, não é mesmo?" - disse 
o João Paulo, bocejando e com cara de quem dormiu tarde.
"Isso é supérfluo" - gritou o Thiago. "O importante mesmo é respeitarem o nosso 
espaço, individualidade e escolhas".
"O meu quarto, por exemplo, quero deixar uma bagunça e meus pais vivem cobrando 
ordem. Sem contar a questão da privacidade." - Disse a Renata.
"Eu gosto de ouvir música bem alto, curto rock, sou fã da Lady Gaga e até gosto 
de copiar algumas ideias de roupas e acessórios dela. Minha mãe não aceita a 
ideia e fica o tempo todo me censurando. E o meu direito de ser quem sou? Aonde 
fica isso?"
Como Marcelo, o professor de história percebeu, o tema era quente e, por conta 
disso, logo viu que havia ali oportunidade para um trabalho muito interessante 
com os alunos e envolvendo ainda colegas de outras matérias, como o Álvaro de 
geografia, a Bia de literatura ou a Mariana de Filosofia.
Foi então que controlou logo a turba antes que a Bastilha na sala de aula viesse
abaixo e encomendou a produção da Declaração dos Direitos dos Adolescentes a ser
criada a partir daqueles 34 garotos e garotas em seus 16 anos de idade, 
frequentadores da única turma de 2º ano do ensino médio da escola pública Paulo 
Freire.
Sentaram-se então todos eles, espalhados pela escola, alguns na quadra, outros 
na biblioteca e até uns mais despachados pelas áreas de convívio, os pátios e 
jardins. Haviam resolvido, todos reunidos antes destes pequenos grupos de estudo
se juntarem, que o foco do documento a ser criado seriam o respeito a 
individualidade, a privacidade e as escolhas pessoais ou dos adolescentes como 
um todo.
Discutiram por dias a fio. Consultaram livros, foram atrás de pessoas que 
entendessem de leis, viram vídeos no YouTube, fizeram buscas no Google. Tudo o 
que foi possível fazer, que estivesse ao alcance deles, assim o fizeram. 
Consultaram de forma permanente aos professores que respaldaram o projeto. 
Marcelo, Álvaro, Bia e Mariana acompanharam os alunos o tempo todo. Se 
aproximaram deles e ainda buscaram suporte no trabalho da Débora, professora de 
biologia, que com seus conhecimentos específicos também foi importantíssima para
o projeto.
Combinaram então que, quando tudo estivesse pronto iriam fazer uma mostra sobre 
a adolescência na escola. Convidaram médicos, psicólogos, professores para 
proferir palestras. Convidaram os outros alunos da escola. Abriram para a 
comunidade. Montaram uma mostra com filmes sobre adolescência. No final iriam 
apresentar a Declaração dos Direitos dos Adolescentes, sua produção coletiva, 
como um livro. Haviam conseguido apoio de alguns comerciantes locais que, 
adicionado ao "paitrocínio" de alguns devotados progenitores, lhes permitiu 
fazer 100 cópias. Cada um ficou com uma, deixaram duas cópias na biblioteca, 
deram um exemplar para cada professor que colaborou e o restante iriam vender 
para arrecadar fundos e ajudar uma instituição de apoio aos adolescentes 
carentes e a drogados.
O evento foi um sucesso! E o exemplares todos vendidos rapidamente. Além da 
declaração, continham também dados sobre a adolescência, sugestões de livros e 
filmes, textos poéticos e literários criados por cada um dos alunos e 
informações sobre a fisiologia do corpo humano durante esta fase da vida.
E a Declaração? O que trouxe como direitos previstos para estes e outros 
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adolescentes?
Ficaram assim os 10 artigos por eles elaborados:
Artigo 1º - Todo adolescente tem direito a vida, a proteção, a integridade 
física e psicológica e ao respeito as suas particularidades e individualidades.
Artigo 2º - O Adolescente tem direito ao diálogo como principal instrumento de 
entendimento e relacionamento com todas as demais pessoas de seu convívio, como 
família, professores, amigos...
Artigo 3º - A privacidade e as escolhas dos adolescentes, desde que não firam 
princípios gerais da sociedade e não representem risco para sua saúde física e 
mental, devem ser respeitados.
Artigo 4º - Os adolescentes têm direito a privacidade no seu lar e ao respeito 
as opções que fazem quanto a vestuário, artes, lazer, esportes, religião...
Artigo 5º - É direito dos adolescentes o acesso a educação, a saúde, ao lazer, 
as artes e a participação política.
Artigo 6º - O adolescente tem o direito e o dever de atuar em prol das causas 
justas surgidas no seio da sociedade, em prol de crianças, adolescentes e 
idosos; do meio-ambiente; do esporte; da cultura; da educação e qualquer outra 
que lhes pareça pertinente e digna.
Artigo 7º - É direito do adolescente expressar-se de diferentes formas, usando a
arte, a tecnologia, as letras, o teatro, o vídeo e qualquer outra 
modalidade/recurso de comunicação assim como de escolher como quer viver seu 
futuro, ou seja, o que vai estudar, se irá trabalhar, viajar...
Artigo 8º - Ao adolescente devem ser dados carinho, compreensão e limites a 
partir da família, escola e demais instituições com as quais venha a interagir, 
sendo tratado com dignidade e respeito em se considerando a transição biológica 
pela qual passa.
Artigo 9º - O adolescente tem direito ao estímulo cultural que lhe permita 
conhecer melhor o mundo em que vive e, dessa forma, estar mais apto a 
participar, opinar, realizar e criar.
Artigo 10º - A felicidade é o maior direito a que um adolescente tem em sua 
vida, para isso e por isso, precisa ser respeitado em sua integridade física, 
moral, psicológica e social por todas as pessoas que com ele convivem.
Como todo documento criado por pessoas, ainda mais por adolescentes, também este
foi elogiado e criticado. Sempre acham que faltou alguma coisa ou que algum item
poderia ter sido melhor redigido. De qualquer modo, o mais importante foi que 
todos e cada um em particular, entre os participantes, se sentiram muito 
valorizados em participar desta iniciativa.
Obs:- A propósito, o que você colocaria nesta declaração? O que faltou?

Por João Luís de Almeida MachadoMembro da Academia Caçapavense de Letras
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defesa-civil-abre-inscricoes-para-curso.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 26 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DEFESA CIVIL ABRE INSCRIÇÕES PARA CURSO SOBRE POLÍTICA E GESTÃO DO RISCO DE 
DESASTRES NAS COMUNIDADES

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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http://cvasrio.blogspot.com/
DEFESA CIVIL ABRE INSCRIÇÕES PARA CURSO SOBRE POLÍTICA E GESTÃO DO RISCO DE 
DESASTRES NAS COMUNIDADES: 
[FOTO]
A Defesa Civil Municipal realiza nos dias 26 de abril, 3, 10, 17, 24 e 31 de 
maio, o curso Política e Gestão do Risco de Desastres nas Comunidades. O 
objetivo é conhecer as metodologias e tecnologias de redução, ampliação da 
percepção e comunicação de riscos de desastres já implantados nas comunidades.
O público alvo é formado por profissionais de saúde, defesa civil, assistência 
social e meio ambiente, líderes de segmentos organizados da sociedade civil, 
voluntários e agentes comunitários. O seminário, com aulas das 8h30m às 17h30m, 
acontece no auditório do órgão, em Vila Isabel, e será feito em parceria com as 
Secretarias Municipais de Meio Ambiente, Assistência Social, Secretaria Estadual
de Defesa Civil e Centro de Estudos e Pesquisas sobre Desastres do Estado.
Para realizar a inscrição e obter mais informações, os interessados devem 
acessar a página da Defesa Civil pelo site www.rio.rj.gov.br/defesacivil. A 
Defesa Civil fica na Rua Visconde de Santa Isabel, 32, Vila Isabel.
Disponível em http://doweb.rio.rj.gov.br/ acesso em 26 abr. 2012 (edição de 25 
abr. 2012)
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dengue-alerta-maximo-rio-anuncia.html
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DENGUE - ALERTA MÁXIMO - Rio anuncia epidemia de dengue

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Entrem no link abaixo e vejam a reportagem do G1.
http://glo.bo/HZBB3c
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dengue-atencao-2-levantamento-de-indice.html
<DATA DA POSTAGEM>
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

DENGUE - ATENÇÃO!!! - 2º LEVANTAMENTO DE ÍNDICE DE INFESTAÇÃO - 2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/
2º LEVANTAMENTO DE ÍNDICE DE INFESTAÇÃO - 2012: 
[FOTO]
clique no gráfico para ampliá-lo
A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil (SMSDC) realizou, no período de 
11 a 17 de março, o segundo índice de infestação do mosquito transmissor da 
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dengue (LIRAa - Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti) deste ano, que 
aponta a média de 1,5% de presença de focos em toda a cidade.
A taxa é a menor já registrada neste período do ano e a segunda menor em todos 
os levantamentos feitos nos últimos anos, comparando todos os períodos do ano. A
última taxa registrada na cidade foi de 2,3%, em janeiro. O resultado deste mês 
indica que a cada 1.000 imóveis vistoriados pelos agentes de saúde, em 15 foram 
encontrados focos do mosquito transmissor da dengue.
A região que apresentou o maior índice de infestação da cidade foi a área de 
Madureira, Irajá, Pavuna e adjacências, que corresponde a Área de Planejamento 
(AP) 3.3, com 2,5%. Em seguida, com 1,7% de infestação está a área do Grande 
Méier, Del Castilho e adjacência (AP 3.2). As APs 5.3 (Santa Cruz, Paciência, 
adjacências) e 2.1 (Zona Sul) registraram os menores índices de infestação, com 
0,7% e 0,9%, respectivamente, ficando abaixo ao índice recomendado pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS), que é de 1%.
O levantamento apontou também que aumentou o número de depósitos fixos 
encontrados em relação ao último levantamento. Locais como calhas, tanques, 
lajes e toldos em desníveis, ralos, piscinas não tratadas e cacos de vidro em 
muros, entre outros, são os principais objetos onde são encontrados focos do 
mosquito, com 33,7% das ocorrências. No levantamento anterior, apareciam na 
segunda colocação, com 24,9%.
Em seguida, com 23,4%, aparecem os depósitos de água para armazenamento 
doméstico, como tonéis, tambores, barris, tinas, cisternas, potes, 
poços/cisternas e caixas dágua, que anteriormente estavam na quarta colocação.
Os dados apontam queda no número de focos encontrados em depósitos móveis, como 
vasos/ frascos com água, pratos, garrafas, recipientes de degelo, bebedouros em 
geral, fontes ornamentais, materiais em depósitos de construção e objetos 
religiosos. Estes tipos de objetos aparecem com 20,9% das ocorrências no 
levantamento atual, porém, estavam como os depósitos mais encontrados na 
pesquisa de janeiro.
A metodologia do LIRAa divide os municípios em grupos de 9 mil a 12 mil imóveis 
com características semelhantes. Em cada grupo, também chamado estrato, são 
pesquisados 450 imóveis. Desde o levantamento de janeiro, todos os estratos da 
cidade foram vistoriados de forma integral pelos agentes para a elaboração do 
LIRAa.
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<POSTAGEM>
dengue-boletim-semanal-da-dengue-n-19.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 25 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DENGUE - BOLETIM SEMANAL DA DENGUE Nº 19 - 24/04/12

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/
CVAS: BOLETIM SEMANAL DA DENGUE Nº 19 - 24/04/12: O Boletim da Dengue é uma 
publicação digital enviada toda semana por e-mail para a imprensa com dados como
o número de casos notificados,...
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<POSTAGEM>
dengue-e-hora-do-combate.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 25 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DENGUE - É HORA DO COMBATE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A ação mais simples para prevenção da dengue é evitar o nascimento do mosquito, 
já que não existem vacinas ou medicamentos que combatam a contaminação. Para 
isso, é preciso eliminar os lugares que eles escolhem para a reprodução.
A regra básica é não deixar a água, principalmente limpa, parada em qualquer 
tipo de recipiente.
Como a proliferação do mosquito da dengue é rápida, além das iniciativas 
governamentais, é importantíssimo que a população também colabore para 
interromper o ciclo de transmissão e contaminação. Para se ter uma ideia, em 45 
dias de vida, um único mosquito pode contaminar até 300 pessoas.

Ciclo de Transmissão da Dengue[FOTO]

Então, a dica é manter recipientes, como caixas dágua, barris, tambores
 tanques e cisternas, devidamente fechados. E não deixar água parada em 
locais como: vidros, potes, pratos e vasos de plantas ou flores, 
garrafas, latas, pneus, panelas, calhas de telhados, bandejas, bacias, 
drenos de escoamento, canaletas, blocos de cimento, urnas de cemitério, 
folhas de plantas, tocos e bambus, buracos de árvores, além de outros 
locais em que a água da chuva é coletada ou armazenada.

É bom lembrar que o ovo do mosquito da dengue pode sobreviver até 450 
dias, mesmo se o local onde foi depositado o ovo estiver seco. Caso a 
área receba água novamente, o ovo ficará ativo e pode atingir a fase 
adulta em um espaço de tempo entre 2 e 3 dias. Por isso é importante 
eliminar água e lavar os recipientes com água e sabão.

Ações simples para combater a proliferação do mosquito da dengue 
[FOTO]

Confira uma relação de ações para prevenção da dengue na sua região.
Como eliminar as larvas e os mosquitos da dengue
Pesquisadoras da Universidade Estadual Paulista (Unesp) de São José do Rio Preto
(SP) descobriram que a cafeína é fatal para o desenvolvimento da larva do Aedes 
aegypti. No estudo, elas verificaram que quanto maior a concentração de cafeína 
na água parada contida em vasos, ralos e plantas, menor o tempo de vida das 
larvas. De acordo com as cientistas, foi registrada uma taxa de mortalidade de 
100%. Nenhuma das larvas conseguiu chegar ao último estágio de desenvolvimento.
Resultados semelhantes foram obtidos com a borra de café. Em laboratório, quatro
colheres de sopa de borra de café bloquearam o desenvolvimento de larvas 
mergulhadas no equivalente a um copo de água.
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Em situações de epidemia de dengue, o método de combate mais usado contra a 
reprodução do mosquito é a aplicação de inseticidas, mas a maioria desses 
produtos é tóxica. Além disso, com o tempo, os mosquitos podem adquirir 
resistência a essas substâncias. A borra de café funciona como um inseticida 
natural e não faz mal para seres humanos, animais e plantas.
Outros produtos, como o sal de cozinha e a água sanitária, têm sido recomendados
contra o Aedes egypti. Mas há limitações: eles não podem ser aplicados em 
plantas, por exemplo. A borra é um resíduo produzido diariamente na maioria das 
residências. Ela pode ser jogada sobre o solo dos jardins e hortas, na terra dos
vasos ou dentro das bromélias. Não se deve diluí-la em água antes de aplicar.
A larva se intoxica ao ingerir extratos de borra do café. A quantidade de borra 
a ser utilizada depende da quantidade de água acumulada. Se o local contém o 
equivalente a meio copo de água de chuva ou de rega, por exemplo, duas colheres 
de sopa de borra bastam. A mesma quantidade de borra nova deve ser colocada a 
cada sete dias.

Leia mais: http://www.combateadengue.com.br/prevencao-da-dengue/#ixzz1t6o9KvXR

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dengue-regue-suas-plantas-e-destrua-o.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 1 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DENGUE - REGUE SUAS PLANTAS E DESTRUA O MOSQUITO DA DENGUE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
REGUE SUAS PLANTAS E DESTRUA O MOSQUITO DA DENGUE: 

Como tratar suas plantas sem cultivar o mosquito

COMO ELIMINAR O MOSQUITO
Como tratar suas plantas sem cultivar o mosquitoRegando as plantas, 2 vezes por 
semana, com uma solução de:

ÁGUA(volume - ml) + ÁGUA SANITÁRIA (gotas)50 2
100 4
250 10
500 20*
1000 40** 
PS: * - Ou meia colher de chá
** - Ou 1 colher de chá
OUColocando água sanitária no prato da planta, 2 vezes por semana

Prato pequeno (50 a 100 ml) - 2 a 4 gotas
Prato médio (200 a 300 ml) - 8 12 gotas
Prato grande (500ml) - 20 gotas
Quem manda na sua casa é você. Ponha o mosquito da DENGUE pra correr.
As  bromélias também podem ser foco de proliferação do mosquito, pois suas  
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folhas acumulam água. Para evitar que isso aconteça, use a mistura de  água com 
água sanitária (hipoclorito de sódio), na concentração citada  ao lado, ou use 
JATO FORTE DE ÁGUA nos casos em que essa opção não seja possível.

LIMPEZA: 
ESFREGUE BEM, com pano e/ou bucha, as paredes dos recipientes, pois nelas as 
fêmeas do mosquito depositam seus ovos
OUSUBSTITUA a água dos pratos das plantas por AREIA.Caixas dágua, tambores, 
cisternas, poços ou quaisquer outros depósitos de água devem ser muito bem 
TAMPADOS.COLABORE:O combate à DENGUE também depende de VOCÊ. Colabore com a 
Prefeitura do RIO
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dengue-se-voce-agir-podemos-evitar.html
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DENGUE - SE VOCÊ AGIR PODEMOS EVITAR

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
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dez-passos-e-20-questoes-para-escolher.html
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terça-feira, 10 de abril de 2012
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Dez passos e 20 questões para escolher uma carreira no vestibular - Educação - 
Notícia - VEJA.com

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://veja.abril.com.br
Dez passos e 20 questões para escolher uma carreira no vestibular - Educação - 
Notícia - VEJA.com
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DIA 30 DE ABRIL É PONTO FACULTATIVO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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FONTE: D. O. 
Ponto facultativo dia 30!: 

DECRETO N.º 35463 DE 20 DE ABRIL DE 2012
Estabelece ponto facultativo nas repartições públicas municipais no dia 30 de 
abril de 2012.

O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1.º O ponto será facultativo nas repartições públicas municipais no dia 30 
de abril de 2012, excluídos desta previsão os expedientes nos órgãos cujos 
serviços não admitam paralisação.

Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Rio de Janeiro, 20 de abril de 2012; 448.º ano de fundação da Cidade.

EDUARDO PAES
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<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 11 de abril de 2012
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DIA DA FAMÍLIA NA CRECHE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://zilkacreche.blogspot.com/

Gente vejam que trabalho lindíssimo.

Parabéns!!

 Hoje foi dia da Família na Creche. Convidamos cinco responsáveis por turma para
participar da nossa rotina a companhando as atividades das crianças na creche. 
Os responsáveis participaram acompanhando e ajudando nas atividades de jogos, 
contação de história, recreação, alimentação, banho e soninho. O nosso objetivo 
é envolvê-los com a creche e mantê-los informados sobre o nosso trabalho na 
creche. Foi muito legal e algumas mamães pediram pra participar na próxima vez. 
Vejam só como aconteceu:[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
E assim convidamos nossos responsáveis a abraçar a creche. Eles se envolvem e 
participam ativamente conosco.Creche Zilka Salaberry: Gestão participativa e 
Educação de qualidade.
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dia-da-terra-22-de-abril-um-planeta-de.html
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Dia da Terra - 22 de abril - um planeta de todos!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://blogdati.com/
Dia da Terra - 22 de abril - um planeta de todos!: 

Hoje as comemorações se voltam para o Dia da Terra, uma data comemorada 
internacionalmente sempre no dia 22 de abril de cada ano, desde 1970. A criação 
e início de manifestações ligadas a preservação e consciência comum sobre a 
biodiversidade e problemas relacionados a ela faz referência ao ativista 
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ambiental e senador norte-americano Gaylord Nelson, como seu idealizador.

Preocupações ambientais para proteger o planeta, discussões a respeito de 
preservação, extração, contaminação, agentes poluentes, políticas públicas e 
educação sócio ambiental entraram na pauta deste então, sempre fazendo 
referência à tomada de consciência dos recursos naturais do planeta e seu 
manejo, estimulando a participação de cidadãos ambientalmente responsáveis e 
conscientes.

As referências históricas contam que no primeiro ano de atividades em prol do 
Dia da Terra, duas mil universidades, dez mil escolas primárias e secundárias e 
centenas de comunidades interessadas participaram das manifestações. A pressão 
social teve seus sucessos e o governos dos Estados Unidos criaram a Agencia de 
Proteção Ambiental (Environmental Protection Agency) e uma série de leis 
destinadas à proteção do meio ambiente. No entanto, a data não é reconhecida 
oficialmente pela ONU - Organização das Nações Unidas.
A Terra é nossa casa e a casa de todos os seres vivos. A Terra mesma está viva. 
Somos partes de um universo em evolução. Somos membros de uma comunidade de vida
independente com uma magnífica diversidade de formas de vida e culturas. Nos 
sentimos humildes ante a beleza da Terra e compartilhamos uma reverência pela 
vida e as fontes do nosso ser (fonte: wikipedia)
E como falar sobre o Dia da Terra junto às crianças?! Afinal, elas são o foco de
muitas campanhas publicitárias, entre elas as veiculadas pelos canais de TV a 
cabo, como o Discovery Kids que dedica sua programação de hoje a desenhos que 
abordam temas pertinentes.
[FOTO]
Ficam algumas dicas úteis e simples para essa reflexão familiar:
Permitam que as crianças, a partir de idade e coordenação razoável, colaborem 
com a manutenção da casa, apagando luzes, auxiliando o descarte do lixo e a 
limpeza dos alimentos. Em relação ao lixo, orientar o destino diferenciado de 
cada material e estimular o reuso, a reciclagem é um bom modo de falar em 
educação ambiental;Na cozinha a experiência ao lavar determinados utensílios ou 
uma fruta serve para que eles entendam como a água vai embora pelo ralo 
rapidamente e como podem moderar seu uso;A escovação de dentes com a torneira 
fechada também cumpre essa função sobre moderar o desperdício de água;Falar com 
os pequenos e adolescentes sobre a contaminação da água envolve contar a eles 
que não se descarta óleo de cozinha na pia poluindo a água e muitas entupindo os
canos. Da mesma maneira remédios não devem ter jogados no lixo comum, tão pouco 
despejados no vaso sanitário;Pilhas, baterias e ferramentas eletroeletrônicas 
devem ser levadas a depósitos destinados a esse fim, nunca destinados ao 
recolhimento de lixo orgânico ou doméstico. Do mesmo modo, devemos orientar os 
filhos sobre a contaminação de lixo hospitalar e drogas, encontrados 
indevidamente em qualquer nas grandes cidades brasileiras;Apesar de distante da 
realidade de crianças de apartamento, falar sobre o assoreamento dos rios, 
quando da oportunidade de uma visita ao campo ou mesmo exibição de um 
documentário, é muito válido. Explicar que a retirada da mata em área de mangue 
e de árvores e vegetação próxima às margens compromete o equilíbrio do solo e a 
continuidade da fauna naquele local é mais do que recomendado;Ensinar e aplicar 
desde cedo as boas notícias sobre o transporte coletivo e também alternativo 
pode enriquecer a infância dos pequenos, tornar mais prazeroso o dia a dia e 
realmente incentivá-los a pedalar, caminhar mais, conhecer a carona solidária e 
habituar-se aos ônibus, trens e metrôs;Explicar às crianças sobre a existência e
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uso de recursos naturais como petróleo, energia elétrica, eólica e como são 
gerados ou explorados é uma forma de fazê-los compreender o universo ao seu 
redor, enriquecendo seu dia a dia e promovendo reflexões;Numa brincadeira sobre 
letras (como por exemplo, que bicho começa com a letra A) e palavras (ou ainda, 
o antigo e nostálgico Stop) você pode propor aos filhos um teste de conhecimento
involuntário, propondo descobrirem juntos o nome de animais, insetos, plantas e 
flores. Entre um momento e outro, vale reforçar temas como extinção, cadeia 
alimentar e afins;Aplique e oriente seus filhos sobre o consumo de energia, 
mesmo que pequeno, de aparelhos em modo de descanso, que ficam ligados a noite e
madrugada toda ou ainda em dias de folga e viagem. Vale sempre desligá-los, 
poupando a vida útil dos aparelhos inclusive em caso de variações da rede 
elétrica;Ao levar seus filhos às compras ou voltando do mercado fale sobre as 
embalagens individualizadas, o consumo de encartes, sacolas plásticos e sobre a 
produção de lixo doméstico. Uma boa estratégia é rever o consumo doméstico e 
tentar alternar produtos, reduzir ou reutilizar;Fale sobre as mudanças 
climáticas e inclua exemplos noticiados pela televisão e demais meios de 
comunicação, como quando ocorrem terremotos, enchentes, seca, furacões e 
tsunamis. Em geral as crianças acompanham a reação dos adultos sobre notícias 
alarmantes como estas e vale a pena explicar a elas como tudo acontece, mesmo 
que de modo lúdico ou resumido;Evite comprar cosméticos, brinquedos ou outros 
produtos de interesse pessoal com excesso de invólucros / embalagens, pois eles 
acrescem valor ao produto final e na verdade serão descartados posteriormente;Em
festas infantis ou adultas, busque a utilização de menos itens descartáveis, 
usando utensílios da casa de modo criativo ou então reaproveitando o que puder, 
assim terá menos gasto e menos desperdício de papel, plástico e afins.Muitas 
outras dicas ainda estão por aí, esperando que possamos aplicá-las. Contribua e 
deixe aqui sua sugestão!
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Dia do Autismo

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://meustrabalhospedagogicos.blogspot.com/

Dia do Autismo: 
[FOTO]

Os casos de João e Rita (meninos autistas)
O joão

Segundo a sua mãe, João quando bebé era afetuoso e brincalhão.Aos seis meses já 
se sentava e engatinhava.Com 10 meses começou a andar e aos 13 meses já podia 
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contar.Um dia, com 18 meses a sua mãe encontrou-o sentado na cozinha brincando 
com as panelas de forma estereotipada (repetindo sempre 
os mesmos movimentos) e de tal forma concentrado que não respondeu às 
solicitações da mãe.A partir desse dia a mãe refere que ele se transformou.Parou
de se relacionar com os outros, sejam crianças ou adultos.Agora a mãe observa 
que o João frequentemente corre ziguezagueando pela casa. Fixou-se em lâmpadas 
eléctricas, e então corre pela casa apagando e acendendo as luzes e se alguém 
tentainterrompê-lo ele fica bastante agitado, batendo e mordendo em quem se 
apresentar pela frente.

A Rita

Desde o dia em que nasceu que a mãe refere que a Rita apresenta comportamento 
dito anormal, pois parecia diferente das outras crianças.Numa idade em que a 
maioria das crianças é curiosa e quer ver tudo, a Rita mexia-se pouco no berço e
não respondia aos ruídos dos brinquedos.O seu desenvolvimento não se processou 
normalmente: ficou de pé, antes de engatinhar, e quando andava era na pontados 
pés.Aos dois anos e meio de idade ainda não falava eapenas agarrava os objetos 
ou gritava pelo que queria.Era capaz de ficar sentada durante horas olhando para
um dos seus brinquedos.Durante uma sessão de avaliação passou todo o tempo 
puxando os tufos do casaco da psicóloga.

Estes dois casos poderiam ser semelhantes a muitos entre os casos de autismo 
infantil que existem no nosso planeta!Oautismo infantil pertence aos distúrbios 
globais de desenvolvimento.O autismo manifesta-se através de uma tríade de 
perturbações em três domínios: social, linguagem e comunicação, pensamento e 
comportamento.
O desenvolvimento social é perturbado, diferente dos padrões habituais, 
especialmente o desenvolvimento interpessoal. A criança com autismo 
podeisolar-se mas pode também interagir de forma estranha, fora dos padrões 
habituais.
A comunicação, tanto verbal como não verbal é deficiente e desviada dos padrões 
habituais. A linguagem pode ter desvios semânticos e pragmáticos. Muitas pessoas
com autismo (estima-se que cerca de 50%) não desenvolvem linguagem durante toda 
a vida (mutismo).
Observa-se rigidez do pensamento e do comportamento e fraca imaginação social. 
Na criança autista são frequentes comportamentos ritualistas e obsessivos, a 
dependência de rotinas, o atraso intelectual e a ausência de jogoimaginativo.

Normalmente o seu início é precoce, pois geralmente inicia-se antes dos 
trintameses de idade. Contudo, podem observar-se indicadores que o processo de 
desenvolvimento da criança não está a decorrer da forma desejada, mesmo antes 
dos seis meses.

Os pais e os profissionais de saúde devem estar alertas em relação ao autismo 
infantil sempre que desconfiem que determinados comportamentos são desadequados 
na criança.

Página 793



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
São os pais que, numa primeira etapa, devem alertar os profissionais de saúdeque
algo não está bem com as suas crianças, alertar para o fato das crianças 
manifestarem um comportamento menos normal e desadequado para a sua idade.Não é 
de estranhar que, quando as crianças iniciam a pré-primaria, esse comportamento 
também possa ser detectado pelos professores e educadores, os quais prontamente 
podem entrar em contato com os pais ou profissionais de saúde, alertando-os para
o fato de que a criança não tem o comportamento mais adequado.

Os médicos, enfermeiros e psicológos, lidam quase diariamente com mães que 
referem que as suas crianças apresentam comportamentos "incomuns", tais como:

- Não estabelecer contato com os olhos;

- Parecer ser surdo;

- Tendo iniciado o desenvolvimento da linguagem, esse desenvolvimento é 
completamente interrompido e repentinamente;

- Age como se não tivesse conhecimento daquilo que acontece com os outros,

- É heteroagressivo sem motivos para isso;

- Torna-se inacessível à comunicação com os outros;

- Em vez de explorar o seu meio ambiente e as novidades, restringe-se na fixação
de objetos;

- Quando se fixa num objecto não se fixa como um todo mas fixa-se nas suas 
partes;

- Apresenta, por vezes, gestos imotivados como o balancear das mãos ou então 
balancear-se;

- Cheira ou lambe os brinquedos;

- Aparentemente mostra-se insensível aos ferimentos podendo mesmo 
autoagredir-se;
Bibliografia:

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 1980;

Barthélemy et al (2000) - Descrição do Autismo - International Association 
Autism-Europe

DELONG, BEAU, BROWN, 1981

ORGANIZAÇÀO MUNDIAL; DE SAÚDE, 1993
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Receba nossas atividades Digite aqui seu email:
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segunda-feira, 30 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Dia Nacional da Mulher reforça necessidade da prevenção

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Dia Nacional da Mulher reforça necessidade da prevenção: 
[FOTO]

Foto: Corbis Images
Comemora-se hoje o Dia Nacional da Mulher. Por isso, o Ministério da Saúde 
reforça o ac o câncer de mama e o de colo de útero. O primeiro é o que mais mata
as mulheres: foram mais de 12 mil mortes em 2009. Para 2012, estima-se o 
surgimento de mais de 52 mil novos casos da doença. A estimativa para o segundo 
é que 17 mil novos casos sejam registrados neste ano.

O câncer de mama pode ser detectado através da mamografia. A Organização Mundial
de Saúde (OMS) indica que o exame seja feito, a partir dos 50 até os 69 anos de 
idade, uma vez a cada dois anos. Para mulheres mais jovens, a melhor forma de 
detectar a doença é com a realização do exame clínico de mama, com investigação 
profunda de qualquer sintoma suspeito. Se a mulher apresentar histórico de 
câncer de mama na família, como mãe ou irmã que já sofreram da doença, a atenção
deve ser ainda maior.

A coordenadora da Saúde da Mulher do Ministério da Saúde, Esther Vilela, lembra 
da importância de uma alimentação saudável como forma de prevenção. Para evitar 
o câncer de mama, o mais importante é ter uma alimentação saudável e fazer o 
autoexame de mama. É preciso ter uma alimentação com muita verdura e legumes, 
verduras verde-escuras, em geral. Outro alimento importante é a soja. As 
mulheres asiáticas usam muita soja na alimentação e já é comprovado que elas têm
menos câncer de mama. A amamentação também é um fator protetor, detalha.

O câncer de colo de útero pode ser evitado apenas com a realização do 
Papanicolau. O exame deve ser feito aos 25 anos e repetido no ano seguinte. Caso
os dois exames apresentem resultado satisfatório, a mulher pode passar a 
realizá-lo uma vez a cada 3 anos. Esther Vilela reforça que além dos exames 
periódicos, é necessário ficar atenta ao uso do preservativo durante as relações
sexuais. A primeira iniciativa é o uso do preservativo. É a coisa mais 
importante para a mulher se cuidar porque evita que entre em contato com o vírus
HPV. O fumo e o álcool também estão associados a esse tipo de câncer. Além 
disso, caso a mulher veja e sinta algo fora do comum, como um corrimento 
diferente, dor, é importante que procure um ginecologista, explica.
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A área técnica de Saúde da Mulher do Ministério da Saúde é responsável pelas 
ações de assistência ao pré-natal, incentivo ao parto natural e redução do 
número de cesáreas desnecessárias, redução da mortalidade materna, enfrentamento
da violência contra a mulher, planejamento familiar, assistência ao climatério, 
assistência às mulheres negras e população LGBT.
Mônica Plaza / Blog da Saúde
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dica-cultural-prefeito-eduardo-paes.html
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

DICA  CULTURAL -  PREFEITO EDUARDO PAES

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Dica cultural

Na próxima semana, a Biblioteca Volante João Antônio passará por 3 bairros das 
zonas Norte e Oeste. Confira:

2/05 (Quarta-feira) - Ricardo de Albuquerque (Praça Cláudio de Souza);
3/05 (Quinta-feira) - Vila Valqueire (Rua das Rosas); e s
4/05 (Sexta-feira)- Pavuna (Praça Nossa Senhora das Dores)

Para a retirada de livros, os interessados devem apresentar documento de 
identidade e comprovante de residência no Município do Rio de Janeiro. O prazo 
para a devolução é de 14 dias, no mesmo local do empréstimo, quando a biblioteca
volante voltar ao bairro, pelos Correios ou diretamente na sede da Biblioteca 
Volante, em Irajá, na Avenida Monsenhor Félix, 512.
Mais informações: 2482-3086.

FONTE: G+
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<POSTAGEM>
dica-de-pascoa-educopedia-caixa-magica.html
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

DICA DE PÁSCOA: EDUCOPÉDIA - CAIXA MÁGICA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Passar na EDUCOPÉDIA e abrir a Caixa Mágica e ver o que ela nos reserva.
Muitas surpresas!!
Passa lá!!http://www.educopedia.com.br
Show!!! 
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DICA DO PREFEITO EDUARDO PAES

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Dica cultural para os moradores de Guadalupe e arredores.
A Lona Cultural Municipal Terra, em Guadalupe, promove às terças-feiras o 
projeto "Lina Cine', com exibição de filmes brasileiros. A entrada é franca e as
exibições acontecem a partir das 18h.
Vinculado à Secretaria Municipal de Cultura, o espaço cultural promove outras 
atividades, também abertas ao público. Mais informações podem ser obtidas pelos 
telefones 3018-4203 e 3287-0921.

A lona cultural fica na Rua Marcos de Macedo, s/n, junto à Praça Édison 
Guimarães.

FONTE: PCRJ

--------------------------------------------------------------------------------
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DICA DO PSE PRA HOJE - Hábitos saudáveis podem evitar desenvolvimento da 
hipertensão

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Hábitos saudáveis podem evitar desenvolvimento da hipertensão: 
[FOTO]

Foto: Ocean/Corbis
Já está comprovado que manter hábitos de vida saudáveis pode evitar vários 
problemas de saúde, entre eles está à hipertensão arterial. Também conhecida 
como pressão alta, a doença se desenvolve sem um motivo específico, até mesmo 
por predisposição genética, e ataca os vasos sanguíneos, coração, cérebro, olhos
e pode causar até a paralisação dos rins. O Dia Nacional de Prevenção e Combate 
à Hipertensão, celebrado nesta quinta-feira (26), foi criado para conscientizar 
as pessoas sobre os perigos da doença que atualmente acomete a 22,7% da 
população brasileira, de acordo com dados de Vigilância de Fatores de Risco e 
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Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel 2011).

De acordo com a enquete realizada pelo Blog da Saúde, 37% das pessoas que 
votaram não sabem quais são os sintomas da hipertensão arterial. O principal 
indício da doença é o aumento exagerado da pressão. Também podem ocorrer dores 
no peito, dor de cabeça, tonturas, zumbido no ouvido, fraqueza, visão embaçada e
sangramento nasal. Essa doença é herdada dos pais em 90% dos casos, mas há 
vários hábitos que influenciam nos níveis de pressão arterial, entre eles: fumo,
consumo de bebidas alcoólicas, obesidade, estresse, grande consumo de sal, 
níveis altos de colesterol e falta de atividade física. Além desses fatores de 
risco, sabe-se que sua incidência é maior em pessoas acima de 50 anos e em quem 
possui diabetes.
Prevenção e controle - A pressão alta não tem cura, mas tem tratamento e pode 
ser controlada. Somente o médico poderá determinar o melhor método para cada 
paciente, além dos medicamentos disponíveis atualmente, é imprescindível adotar 
um estilo de vida saudável:
Manter o peso adequado, se necessário, mudando hábitos alimentares;Não abusar do
sal, utilizando outros temperos que ressaltam o sabor dos alimentos;Praticar 
atividade física regular;Aproveitar momentos de lazer;Abandonar o fumo;Moderar o
consumo de álcool;Evitar alimentos gordurosos;Controlar o diabetes.Ações do 
Ministério da Saúde - Para evitar o aumento no índice de doenças crônicas não 
transmissíveis (DCNT) o Ministério da Saúde desenvolveu um plano estratégico que
define e prioriza as ações e os investimentos necessários para preparar o Brasil
para as DCNT nos próximos dez anos. Atualmente, 30 % das mortes no país 
acontecem em decorrência de doenças cardiovasculares.

Além da efetivação do Plano de DCNT, o ministério criou o programa Academia da 
Saúde, que tem como principal objetivo contribuir para a promoção da saúde da 
população a partir da implantação de espaços públicos com infraestrutura, 
equipamentos e quadro de pessoal qualificado para a orientação de práticas de 
atividade física e de lazer e modos de vida saudáveis.

Há também o programa Saúde Não Tem Preço, pelo qual o Ministério da Saúde 
disponibiliza gratuitamente os remédios para tratamento das pessoas que já foram
diagnosticadas com hipertensão.
Este é um programa prioritário para o governo federal. A ampliação no acesso ao 
tratamento tem sido decisiva para reduzir as internações e os agravamentos 
ocasionados pela doença, além de melhorar consideravelmente a qualidade de vida 
das pessoas que convivem com a hipertensão, afirma o ministro da Saúde, 
Alexandre Padilha.
Saiba mais:SUS amplia acesso a tratamento da hipertensão arterialIlana Paiva / 
Blog da Saúde
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dicas-da-saude-saude-dos-ossos-e.html
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DICAS DA SAÚDE - Saúde dos ossos é garantida pela ingestão de alimentos ricos em
vitamina D
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Saúde dos ossos é garantida pela ingestão de alimentos ricos em vitamina D: 
[FOTO]

Foto: Corbis Images
Inúmeros fatores contribuem para a saúde dos ossos. A vitamina D ajuda o corpo a
absorver o cálcio ingerido e a depositá-lo, juntamente com fosfato, no 
esqueleto. A ingestão de alguns alimentos e a exposição correta aos raios 
solares adéquam as taxas da vitamina e garantem boa qualidade de vida.

As fontes alimentares de vitamina D são basicamente peixes como atum e sardinha,
óleo de fígado, manteiga, laticínios e gema de ovo. Os vegetarianos, por conta 
da alimentação, têm uma tendência a ter níveis menores de vitamina D. O nosso 
próprio corpo, no entanto, é capaz de sintetizar naturalmente a vitamina, 
através do colesterol. Nós produzimos a vitamina D, através da exposição aos 
raios solares ultravioletas, no início da manhã e do final da tarde. A ação dos 
raios em nossa pele transforma esse colesterol em vitamina D, explica Sylvio 
Provenzano, médico endocrinologista do Hospital Federal dos Servidores do 
Estado, no Rio de Janeiro, vinculado ao Ministério da Saúde.

Além dos vegetarianos, os portadores de doenças renais crônicas também podem ter
deficiência de vitamina D, já que a absorção feita dos raios solares precisa 
passar pelos rins antes de se tornar ativa em nosso corpo. Os idosos, por conta 
da textura da pele, e os negros, por conta da hiperpigmentação, necessitam de 
mais tempo de exposição ao sol para a produção de vitamina D em quantidade 
suficiente.
As crianças, de uma forma geral, produzem a vitamina em boa quantidade, 
principalmente enquanto são amamentadas, afirma Sylvio Provenzano. Os idosos 
sempre preocupam muito, por causa da pouca atividade física, da pouca 
mobilidade. A osteoporose e as fraturas decorrentes dela acabam sendo um 
problema muito sério. A suplementação pode ser importante para a prevenção, 
complementa.
Tratamento - Os medicamentos são indicados para as pessoas que já apresentem 
doenças ósseas ou estejam acamadas durante muito tempo sem pegar sol, como os 
que se recuperam de fraturas ou têm sequelas neurológicas. Se a pessoa tem uma 
doença óssea e os níveis de vitamina D circulantes estão muito baixos, tratamos 
com medicamentos, que devem ser ministrados para repor rapidamente os estoques 
da vitamina. Caso contrário, provoca baixa de cálcio no sangue, elemento tão 
importante no organismo, que quando o nível dele no sangue começa a cair, o 
organismo retira o cálcio do tecido ósseo para estabelecer o equilíbrio no 
sangue, agravando a situação óssea e aumentando os riscos de deformidades e 
dores ósseas e fraturas, assegura o médico do Hospital dos Servidores do Estado.
Fonte: Marcos Moura/Ministério da Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dicas-de-professor-cineclube-nas.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 18 de abril de 2012

Página 799



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Dicas de Professor... Cineclube nas Escolas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://conexaodasartes-sme-rj.blogspot.com/
Dicas de Professor... Cineclube nas Escolas: [FOTO]

DICAS SIMPLES PARA OS NOVOS CINECLUBISTAS DA REDE
[FOTO]

Profª Ana Canavitsas*, na Sala do Cineclube de sua escola
(E.M. João Lyra Tavares)
Aninha Canavitsas*"Vai aí uma dica pra quem quer incrementar o espaço [do 
Cineclube de sua escola]. Usei TNT preto nos murais e colei os cartazes de 
filmes da Multiro. Depois vou colocar fotos de produções de filmes de nossa 
Escola".

[FOTO]

O espaço da exibição sendo preparado...
[FOTO]

Detalhe do mural  do cineclube da E.M. João Lyra Tavares 
(TNT preto e cartazes de filmes da MultiRio)

Postado por: Imaculada Conceição M. Marins
Fotos e dicasde: Ana Canavitsas, álbum do grupo "Movimento Cineclubista", 
Facebook.
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Dificuldade respiratória e sono agitado podem ser sintomas da hipertrofia da 
adenóide

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.blog.saude.gov.br/
Dificuldade respiratória e sono agitado podem ser sintomas da hipertrofia da 
adenóide: 
[FOTO]
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Casos de hipertrofia de adenóide que não foram corrigidos durante a infância 
podem trazer problemas na fase adulta | Foto: Corbis
Muitas vezes, os pais demoram tanto para conseguir colocar os filhos para dormir
que, depois disso, relaxam. Porém, é nessa hora que devem estar atentos. 
Crianças que roncam, têm sono agitado e respiram pela boca podem ser vítimas de 
um problema respiratório muito comum nessa idade: a hipertrofia da adenóide. Ao 
contrário do que muitos pensam, a adenóide em si não é um problema. Os 
distúrbios são causados pelo crescimento desse tecido, que fica entre o nariz e 
a garganta.

A hipertrofia da adenóide é um problema típico de crianças e pode se agravar na 
puberdade, de acordo com Ivan Carlos Orensztajn, otorrinolaringologista do 
Hospital Federal do Andaraí, vinculado ao Ministério da Saúde.O tecido tem 
função de defesa, mas quando cresce demais, pode causar problemas respiratórios,
explica. Por causa da obstrução das vias nasais, pacientes com esse problema 
apresentam apneia do sono e respiram pela boca. Isso pode prejudicar até mesmo o
desenvolvimento infantil, afirma o especialista.

Segundo o médico, não existe medicamento para tratar o problema. A única maneira
de combater a hipertrofia é por meio de cirurgia, geralmente realizada sob 
anestesia geral. Toda criança nasce com a adenóide. Você pode encontrar 
hipertrofia em várias pessoas da mesma família ou não. É uma particularidade de 
cada pessoa, determinada na sua formação, afirma Ivan Carlos. Na maioria dos 
casos, a realização da cirurgia permite que a criança volte a respirar 
normalmente.

Casos de hipertrofia de adenóide que não foram corrigidos durante a infância 
podem trazer problemas na fase adulta. Para chegar ao diagnóstico, basta passar 
pela avaliação de um otorrinolaringologista ou realizar exames de imagem e 
videoendoscopia nasal. Recomendamos que os pais observem os filhos. A qualquer 
dúvida sobre prováveis distúrbios respiratórios, devem levá-los ao profissional 
para a análise adequada, ressalta Ivan Carlos Orensztajn.
Fonte: Samuel Bessa/ Agência Saúde
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Discussões interessantes - Diversidade marca Ciclo de Conferências com 
arquitetos e professores de escolas francesas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Diversidade marca Ciclo de Conferências com arquitetos e professores de escolas 
francesas: 

O Ciclo de Conferências com arquitetos e professores das Écoles Nationales 
Supérieures dArchitecture (ENSA) de Marselha e Versalhes, entre os dias 16 e 19 
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de abril, fez do auditório do IAB um espaço de discussões e debates das mais 
diversas temáticas da arquitetura, a partir de exemplos dos projetos e pesquisas
que desenvolvem. O grupo de professores veio ao Brasil acompanhado de estudantes
que participam de um intercâmbio com a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - 
FAU da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, organizado pelos 
professores Fabiana Izaga e Guilherme Lassance.

As discussões foram abertas com Jean-Marc Chancel e Julien Monfort, ambos da 
escola marselhesa, que realizaram palestra conjunta no dia 16, segunda-feira. 
Chancel apresentou o projeto de uma escola pública em Marselha, narrando todo o 
processo de concepção dos espaços e o desenvolvimento de esmerados aspectos 
construtivos. Em um dos momentos de maior destaque do encontro, Monfort - que já
colaborou no trabalho de Rem Koolhaas, destacou que seu escritório faz uma série
de pequenos projetos, e mesmo em trabalhos pequenos é possível fazer coisas 
originais. Em um edifício tombado no Centro de Marselha, por exemplo, foi 
necessário desenhar todo o mobiliário chegando-se até mesmo às tomadas 
elétricas.

Na terça-feira, 17, a palestra foi de Djamel Klouche, professor da ENSA 
Versalhes e um dos selecionados para desenvolver os trabalhos da Grande Paris - 
um tipo de concurso organizado pelo Governo Francês em 2009, com 10 equipes de 
arquitetos, que busca refletir sobre a condição atual da metrópole francesa e 
definir projetos que enfrentem seus principais problemas. Klouche apresentou 
seus mais recentes trabalhos, entre eles o da Grande Bruxelas, destinado a 
pensar a grande (sede do parlamento europeu) e pequena (1,8milhões de 
habitantes) metrópole belga. Trouxe também ao IAB-RJ novas abordagens para a 
questão da habitação, como o caso de Bordeaux, na França, onde as autoridades 
locais pretendem dotar a cidade de um milhão de novas moradias, todas 
localizadas sobre eixos existentes de transporte público.

Jean Castex, arquiteto e historiador, professor que atuou no Laboratório de 
Pesquisa de Historia da Arquitetura e do Urbanismo, na ENSA Versalhes, realizou 
a terceira conferência da série, na quarta-feira, 18 de abril. Castex é autor de
um importante livro sobre a cidade de Chicago entre os anos 1910 a 1930, período
no qual atravessou um vertiginoso desenvolvimento, com grande crescimento 
populacional e investimentos em importantes edifícios e infraestrutura urbana, 
que lhe dão suas principais feições atuais. O professor, que usa a história como
forma de melhor entender o presente, comparou a cidade norte-americana com o 
Rio, e afirmou que os cariocas devem ter papel ativo no avanço do urbanismo de 
sua cidade, assim como aconteceu com os moradores de Chicago nas primeiras 
décadas do Século XX.

O ciclo de palestras foi fechado na quinta, dia 19 de abril. Cédric Libert, que 
já atuou com Zaha Hadid, entre outros grandes nomes, pontuou questões 
fundamentais - e até mesmo intrigantes - na relação dialógica entre arquitetura 
e arte. Destacando a importância de trabalhos de artistas como Rachel Whiteread,
Libert mostrou projetos onde o limite entre os dois campos é quase praticamente 
imperceptível. A partir desta abordagem fundamentou sua palestra que teve como 
título Grau Zero, em alusão à predominância da questão do espaço em seus 
projetos, em detrimento às narrativas tipológicas ou funcionais.
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Ao final do ciclo de palestras, a também Vice-Presidente de Relações 
Institucionais do IAB-RJ, Fabiana Izaga, disse que o instituto ficou muito 
satisfeito com o resultado das conferências. Recebemos muitas pessoas que não 
estavam diretamente envolvidas com as atividades pedagógicas dos professores e 
dos alunos brasileiros e estrangeiros, e isso é muito importante para ampliar os
horizontes dos debates. Completou ainda dizendo que o resultado final do 
Workshop de Projetos sobre Clusters Híbridos - Cidade Aeroportuária, Cidade 
Universitária e Cidade Portuária será objeto de futura publicação.
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Divulgação: Fundação para Infância e Adolescência - SOS crianças desaparecidas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://blogdati.com/
Divulgação: Fundação para Infância e Adolescência #8211; SOS crianças 
desaparecidas
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<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 27 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DIVULGANDO - Exposição

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://bairroeducador.blogspot.com/
Exposição: 
[FOTO]
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DOMINGO DE RAMOS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Com o Domingo de Ramos começamos a Semana Santa. Somos convidados a contemplar o
grande amor de Deus, que desceu ao nosso encontro, partilhou a nossa humanidade,
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fez-se homem, deixou-se matar pela nossa salvação.
Domingo de Ramos! Dia em que 
celebramos a Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalém, quando uma 
multidão, festiva, o recebeu como o tão esperado Messias. Eufórico, o 
povo, carinhosa e respeitosamente, espalhava seus próprios mantos, 
juntamente com ramos de palmeira pelo caminho em que Cristo havia de 
passar, e aclamava a Jesus com imenso júbilo, dizendo: Bendito o Rei 
que vem em nome do Senhor! Hosana nas maiores alturas (Mt 21.9; Lc 
19.38)!

É uma oportunidade para reviver os mistérios centrais da Redenção.
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e-m-ana-maria-na-premiacao.html
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E. M. ANA MARIA NA  PREMIAÇÃO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://escolaanamariacristina.blogspot.com/
Meninas, Parabéns!!!

Vocês merece!!!

bjs 

FOTO DA PREMIAÇÃO: 
NO ÚLTIMO DIA 11 DE ABRIL, ACONTECEU A CERIMÔNIA DE ENTREGA DO "PREMIO ANUAL DE 
QUALIDADE NA EDUCAÇÃO". NOSSA DIRETORA, A PROFESSORA DEISE DOMINGUES, ESTEVE 
PRESENTE AO EVENTO PARA RECEBER AS MERECIDAS HOMENAGENS.NA OPORTUNIDADE, ELA FOI
FOTOGRAFADA JUNTO À SRA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CLAUDIA COSTIN. CONFIRA AS 
FOTOS!!!
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
e-m-ana-maria-reunindo-parceiros.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 3 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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E. M. ANA MARIA -  REUNINDO PARCEIROS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://escolaanamariacristina.blogspot.com/
REUNINDO PARCEIROS: 

NA ÚLTIMA 5ª FEIRA, DIA 29/03, A EQUIPE DE DIREÇÃO DA ESCOLA, SE REUNIU COM 
ALGUNS PARCEIROS PARA CONTINUAR O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO NOVO PROJETO 
POLÍTICO PEDAGÓGICO DA U.E. DURANTE O ENSONTRO, PUDEMOS COLETAR IMPORTANTES 
OPINIÕES E RELATOS QUE MUITO CONTRIBUITÃO PARA A ELABORAÇÃO DO P.P.P.[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
e-m-arnaldo-varella-celebracao-da.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 9 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

E. M. ARNALDO VARELLA - Celebração da Páscoa

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.emcomandantearnaldovarella.blogspot.com.br/

Passem no Blog da Escola Muncipal Arnaldo Varella, tá novinho e cheio de 
novidades.

Postei a Celebração de Páscoa que pelas fotos dá pra vê e sentir como foi 
bacana!!

Parabéns a toda Equipe!!
Celebração da Páscoa: 
Foi realizada em nossa escola a tradicional Celebração da Páscoa. O evento foi 
organizado pela coordenação pedagógica com oobjetivo de resgatar o verdadeiro 
significado e importância da Páscoa, além de promover a integração entre todos 
da unidade escolar.Após a cerimônia foi realizado um lanche coletivo.
[FOTO]
Abertura - Coordenação Pedagógica - Silvia Regina[FOTO]
Mesa com os símbolos da Páscoa[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
Alunas do PEJA[FOTO]
[FOTO]
Professoras Elba e Márcia[FOTO]
Professoras Adriene e Simone[FOTO]
Alunas Lorraine, Suzane e Vitória com o aluno Alberto no violão[FOTO]
[FOTO]
Encenação da Crucificação - Música Via Dolorosa - Professoras Silvana e 
Adilcelane[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
Coral Professora Silvana - Música Ressuscitou[FOTO]
[FOTO]
Professora Celeste registrando o momento[FOTO]
Símbolos da Páscoa - Professora Elba[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
Música: Digno é o SenhorProfessora Márcia e aluna Vitória
[FOTO]

Professora Adilcelane no teclado[FOTO]
[FOTO]
Reflexão do Pastor Alexander - Igreja Batista Memorial em Costa Barros[FOTO]
Música Redenção - aluna Lorrayne e professora Adilcelane no teclado[FOTO]
Apresentação de Saxofone: Professor Edinaldo[FOTO]
Grupo da Oficina de Teatro[FOTO]
[FOTO]
Esquete Símbolos da Páscoa- professora Ana Maria[FOTO]
Mensagem - professora Silvana[FOTO]
Professores Thiago, Edinaldo e Antonio[FOTO]
Celeste, Silvana, Márcia, Luciana e Natália[FOTO]
Professoras Sonia e Natália[FOTO]
Professor Rodrigo e aluna Bianca[FOTO]
Professoras Silvana, Márcia,Luciana e Fátima[FOTO]
[FOTO]
Murais criados pela professora Fatima[FOTO]
Cartazes de Páscoa produzidos nas aulas de Artes e na oficina de Arte e 
Tecnologia[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

<COMENTÁRIOS>
Orgulho que tenho de ser (para sempre) Arnaldo Varella!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
e-m-monte-castelo-celebracao-de-pascoa.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 8 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

E. M. MONTE CASTELO - Celebração de Páscoa da nossa escola.Coordenação das 
Professoras da Sala de Leitura.Profª Ester,Profª  Ademilde,Profª Claudia Alves.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://escolamontecastelorj.blogspot.com/
Celebração de Páscoa da nossa escola.Coordenação das Professoras da Sala de 
Leitura.Profª Ester,Profª  Ademilde,Profª Claudia Alves.: 
[FOTO]
Jogral com a Professora Ester.
[FOTO]
 Encenando a Páscoa.
[FOTO]
 Momento de Oração
[FOTO]
 Painel de Desenhos

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
e-m-monte-castelo-confraternizacao-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 8 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

E. M. MONTE CASTELO - CONFRATERNIZAÇÃO DE PÁSCOA /AUTONOMIA CARIOCA.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://escolamontecastelorj.blogspot.com/
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CONFRATERNIZAÇÃO DE PÁSCOA /AUTONOMIA CARIOCA.: 
[FOTO]
TURMA 8902:PROFESSOR ROBSON
[FOTO]
[FOTO]
 TURMA8901:PROFESSORA VAGDAR
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
e-m-monte-castelo-confraternizacao-de_08.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 8 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

E. M. MONTE CASTELO - CONFRATERNIZAÇÃO DE PÁSCOA!!!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://escolamontecastelorj.blogspot.com/
CONFRATERNIZAÇÃO DE PÁSCOA!!!: 
[FOTO]
 TURMA 1902 COM O PROFº PAULO VITOR (CIÊNCIAS)
[FOTO]
UM ABRAÇO RENOVADO DE ESPERANÇA/DEISE MARA(COORDENADORA PEDAGÓGICA) E NILMA 
(INSPETORA DE ALUNOS)
[FOTO]
O SENTIDO DA PÁSCOA/ALGUMAS PALAVRAS DA COORDENADORA PEDAGÓGICA.
[FOTO]
CARINHO NA TROCA DE CHOCOLATES COM A PROFª JUREMA (LÍNGUA PORTUGUESA)[FOTO]
 AMIZADE,RESPEITO,CARINHO,ALIANÇA E RENOVAÇÃO!!

MONTE CASTELO UMA ESCOLA LEGAL!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
e-m-monte-castelo-o-espetaculo-de-danca.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 8 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

E. M. MONTE CASTELO - O espetáculo de dança "DE TUDO SE FAZ CANÇÃO" foi 
excelente.Nossos alunos adoraram. Parabéns aos bailarinos do grupo "Dançar a 
Vida"! Quem quiser conferir pode ir ao Teatro João Caetano, na Praça Tiradentes:
no dia 25 de abril haverá duas sessões com entrada franca, às 15h30 e às 19h30.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://escolamontecastelorj.blogspot.com/
O espetáculo de dança "DE TUDO SE FAZ CANÇÃO" foi excelente.Nossos alunos 
adoraram. Parabéns aos bailarinos do grupo "Dançar a Vida"! Quem quiser conferir
pode ir ao Teatro João Caetano, na Praça Tiradentes: no dia 25 de abril haverá 
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duas sessões com entrada franca, às 15h30 e às 19h30.: 
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
educacao-inclusiva-qualidade-no.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 14 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Educação Inclusiva: qualidade no atendimento aos alunos especiais

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://ciepzumbidospalmares.blogspot.com/
Educação Inclusiva: qualidade no atendimento aos alunos especiais: 

As Classes Especiais atendidas no CIEP Zumbi dos Palmares contam com 
profissionais dedicados que oferecem um atendimento de qualidade aos alunos. A 
escola possui três turmas para alunos PNE e uma Sala de Recursos. Além disso, 
temos alunos integrados em várias turmas de ensino regular. A professora Luciana
Conceição é responsável pelas turmas DI 1 e DI 2. Ela realiza um trabalho 
voltado para a alfabetização desses alunos que não foram integrado em classes 
regulares pela necessidade de um atendimento especializado. A professora cria um
ambiente que favorece a socialização desses alunos, incentivando-os a interagir 
com os demais alunos da escola. Sempre que possível, Luciana os leva para 
participar de atividades junto com outras turmas, como assistir um vídeo, por 
exemplo. Os alunos também contam com atendimento na Sala de Leitura, com a 
professora Márcia, aulas de Educação Física e atividades na Vila Olímpica.
A professora Elisabete atende à classe de TGD. Embora seja chamado de turma, 
cada integrante desse grupo de alunos conta com atendimento individual. O 
trabalho da professora é voltado para o estímulo da interação do aluno com o 
mundo exterior. Em sua maioria, os alunos dessa classe são portadores de 
autismo. Os alunos da classe de TGD são atendidos também pela professora Luciana
Dutra, da Sala de Leitura.
A professora Valéria Alexandre atende aos alunos integrados na Sala de Recursos.
Seu trabalho é dar suporte pedagógico aos alunos e orientar os professores no 
que diz respeito ao atendimento dos mesmos. Mas não se resume a isso. No vídeo 
que integra esta postagem, Valéria faz uma breve descrição das atribuições do 
profissional que faz esse tipo de atendimento. Além do depoimento da professora 
Valéria, temos imagens de várias atividades de nossos alunos especiais, 
inclusive na Vila Olímpica, onde a professora Gisele, que trabalha há dez anos 
com alunos especiais, faz atividades que estimulam o desenvolvimento motor. 
Embora o atendimento seja em grupo, a professora destaca que cada aluno tem suas
necessidades específicas, assim o trabalho acaba sendo desenvolvido de forma 
diveresificada, atendendo a todos também individualmente.
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Todos os profissionais envolvidos na atendimento aos alunos especiais trabalham 
com muito carinho para que eles tenham sua auto-estima elevada, superem seus 
limites e se percebam como parte importante da sociedade

.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
educopedia-i-concurso-de-ilustracoes.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 4 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Educopédia: I Concurso de Ilustrações Rioeduca

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://educopedia2010.blogspot.com.br/
Educopédia: I Concurso de Ilustrações Rioeduca: No Concurso de Ilustrações 
Rioeduca   todos podem participar e concorrer a um Ipad!      A Secretaria 
Municipal de Educação, a Subsecret...

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
eleicao-da-comissao-local-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 25 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ELEIÇÃO DA COMISSÃO LOCAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CLAS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Comunicamos que as eleições para Comissão Local de Assistência Social - CLAS 
ocorrerão em todo município do Rio de Janeiro nos dias 24 a 27 de abril de 2012 
(Deliberação CMAS/RJ 589/2012).
Na área da 6ªCAS o pleito acontecerá no dia 27 de abril, de 9:00h às 17:00h, na 
Clínica da Família Enf. Josuete, situada à Rua Luiz Coutinho Cavalcanti, s/no, 
Guadalupe, ao lado da Subprefeitura.
As Comissões Locais de Assistência Social foram criadas objetivando contribuir 
com a democratização da política de assistência social, de forma 
descentralizada, fortalecendo a participação popular no controle social desta 
política (Deliberação CMAS/RJ 295/2007).
As inscrições das Entidades não governamentais serão realizadas na CAS dias 25 e
26 de abril de 9:00 às 17:00, com apresentação de um ofício indicando o 
representante institucional que representará a Entidade na CLAS.
Para o dia da eleição cada Entidade também deverá apresentar um ofício com nome 
de quem votará e assim proceder com o voto (um voto por entidade).

Também que as reuniões ficarão agendadas para as terceiras 6a feiras de cada 
mês, de 9:00h às 12:00h, sendo a próxima agendada para dia 18/05/12 no auditório
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da Clínica da Família Enf. Josuete, situada à Rua Luiz Coutinho Cavalcanti, 
s/no.

Um forte abraço

Andréia Ozava
Assistente Coordenação

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
em-rose-klabin-38-anos-de-historia.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 30 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

E.M. Rose Klabin - 38 anos de história!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://rknoticia.blogspot.com/
E.M. Rose Klabin - 38 anos de história!: 
[FOTO]

Nesta quarta, 2 de maio, nossa querida e amada escola completará 38 anos de 
história. Por isso, o Grêmio Estudantil em parceria com o R.K. Notícia está 
montando uma super programação.

Entre os acontecimentos desta quarta, teremos:
ExpoRose - Exposição de fotos da inauguração da escola e histórico da nossa 
patrona.
Sessão 38 - Exibição de curtas que iram abranger os temas meio-ambiente, 
dependência química e flashes dos melhores momentos de 2011.
Apresentação Musical - Apresentação da banda "Kolisao".

Tudo isso e mais!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
emthomas-jefferson-0625023-vamos-ler.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 19 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

E.M.Thomas Jefferson 06.25.023: Vamos ler!!!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://emthomasjefferson.blogspot.com.br
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Passar o gosto pela leitura para os alunos é tudo de bom!!!

Parabéns!!!

E.M.Thomas Jefferson 06.25.023: Vamos ler!!!: Segundo Monteiro Lobato, "um país 
se faz com homens e livros" ... E na Thomas Jefferson não poderia ser diferente!
    Exatamente no dia nac...

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
epidemia-de-dengue-lota-hospitais-no-rj.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 26 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

EPIDEMIA DE DENGUE LOTA HOSPITAIS NO RJ

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/
EPIDEMIA DE DENGUE LOTA HOSPITAIS NO RJ: 
Pacientes reclamam de atendimento nas Unidades de Pronto Atendimento, mas 
elogiam polos de dengue
[FOTO]
Um dia depois de a Secretaria Municipal de Saúde anunciar que a cidade do Rio de
Janeiro passa por epidemia de dengue com 50.016 casos, os 31 polos de 
atendimento ficaram cheios (lista completa no site).
Estou vindo para o hospital todo dia para receber soro, sempre sou atendido 
rápido, mesmo quando aqui está cheio, afirma Thiago Barros, morador de Belford 
Roxo, na Baixada, que está se tratando no hospital Souza Aguiar, no centro do 
Rio.No hospital Rocha Maia, em Botafogo, os leitos ficaram cheios na parte da 
manhã. Já às 18h, o movimento era menor. Os pacientes de ambos os polos 
elogiaram o serviço. Até estranhei. Achei rápido. Esperava ficar três horas, mas
fui atendida em 20 minutos, aponta Otila Oliveira, vendedora, no Souza Aguiar.

Já os serviços das UPA (Unidades de Pronto Atendimento) foram criticados pelos 
usuários. Fui na UPA da Siqueira Campos, no sábado, e só me passaram remédio 
para dor. Aqui estou tendo soro, fizeram exame de sangue e estou sendo bem 
tratado, conta Sidney Tomaz, que foi diagnosticado com dengue no hospital Rocha 
Maia.
No Souza Aguiar a reclamação era a mesma. Fui em duas UPAs e só fui atendida 
aqui, diz Adriana da Silva, de 38 anos.
Disponível em: 
http://www.band.com.br/noticias/cidades/noticia/?id=100000499859.Acesso em: 26 
abr. 2012

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
epidemia-de-dengue-no-rio-deve-ser.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 18 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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EPIDEMIA DE DENGUE NO RIO DEVE SER ANUNCIADA EM BREVE, DIZ SECRETÁRIO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://cvasrio.blogspot.com/
EPIDEMIA DE DENGUE NO RIO DEVE SER ANUNCIADA EM BREVE, DIZ SECRETÁRIO: 
Hans Dohmann diz que meses de abril e maio são os mais críticos.Em relação à 
mortalidade, o resultado é inferior ao ano passado.
[FOTO]
clique aqui e assista a entrevistaA prefeitura do Rio deve confirmar, nas 
próximas semanas, uma epidemia de dengue na capital fluminense, segundo o 
secretário municipal de Saúde, Hans Dohmann. Com certeza confirmaremos a 
epidemia nas próximas semanas, isso está cada vez mais claro, como a gente 
anunciou desde o ano passado. Por isso, uma série de medidas foram tomadas. Em 
relação à mortalidade, aí sim a gente está com um resultado muito inferior em 
relação ao ano passado e em relação a epidemia de 2008, afirmou o secretário em 
entrevista ao Bom Dia Rio.

Segundo o último balanço da secretaria de Saúde.Já são mais de 53.600 casos de 
dengue no estado. Dez pessoas morreram, sendo 9 no município do Rio de Janeiro. 
De acordo com Dohmann, neste momento é preciso ter atenção dobrada, pois os 
meses de abril e maio são os mais críticos. O grande momento agora são os 
próximos meses agora de abril e maio, onde os maiores números de casos vão se 
concentrar, afirmou. Segundo a prefeitura do Rio, três regiões da cidade vivem 
um surto da dengue. A população dessas três áreas é de 1,7 milhão pessoas, mais 
de um quarto dos moradores do Rio.
Segundo Dohmann, é fundamental combater os focos, lembrando que dois terços das 
contaminações se dão em ambiente residencial.  A qualquer sintoma, procurar os 
postos de saúde, as clínicas da família, os pólos de atendimento à dengue, logo 
no início, para que a gente possa iniciar o tratamento o mais rápido possível, 
explicou o secretário.
A prefeitura do Rio divide a cidade em áreas de planejamento. Em 3 delas já 
existe surto o doença, que é quando há mais de 300 casos por 100 mil habitantes 
em um único mês. Na região de Campo Grande, na Zona Oeste, que envolve outros 
quatro bairros, são mais de 657,5 casos por 100 mil habitantes. Na área de 
planejamento de Irajá, Madureira, Anchieta, Pavuna e outros 25 bairros, são 
516,9 casos por 100 mil habitantes. Na região de Bangu, Realengo e mais 8 
bairros a proporção supera 300 casos por 100 mil habitantes. Em todos esses 
bairros a prefeitura aumentou em 30% o número de funcionários nos pólos de 
atendimento a dengue, específicos para o tratamento da doença.
O número de casos identificados de janeiro até a semana passada ainda é bem 
menor que em 2008, quando ocorreu a última epidemia de dengue. Em 2008 foram 
registrados 92.737 casos de dengue, contra 40.252 identificados este ano. Mas já
supera a quantidade registrada no mesmo período do ano passado, quando foram 
registrados 38.550.
De acordo com o secretário, como a prefeitura identificou essa possibilidade de 
epidemia, foi possível fazer um planejamento. A gente vem reforçando, além 
desses 30%, ontem aumentamos a quantidade de auxiliares nos postos, para termos 
mais agilidade, disse Dohmann, ressaltando que no próximo final de semana será 
realizada uma ação específica nas áreas que estão com surto de dengue.
Disponível em: 
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http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2012/04/epidemia-de-dengue-no-rio-dev
e-ser-anunciada-em-breve-diz-secretario.html.Acesso em: 18 abr. 2012

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
equipe-movel-esta.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 3 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

EQUIPE MOVEL

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

DIA 02/04/2012 - CIEP RUBENS GOMES
DIA 03/04/2012 - E M ESCULTOR LEÃO VELLOSO

Organizem a demanda para o atendimento ser otimizado. 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
escolas-melhoram-diagnostico-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 9 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Escolas melhoram diagnóstico de crianças superdotadas - O Globo

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://adaoblogado.blogspot.com/
Escolas melhoram diagnóstico de crianças superdotadas - O Globo: Escolas 
melhoram diagnóstico de crianças superdotadas - O Globo

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
espalhe-esta-ideia-rio-eu-amo-eu-cuido.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 27 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ESPALHE ESTA IDÉIA - RIO EU AMO EU CUIDO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Cuide do seu espaço, da sua casa, da sua rua. Faça diferença, o Rio agradece.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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especialista-tira-duvidas-sobre-o.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 10 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Especialista tira dúvidas sobre o autismo - Saúde - Notícia - VEJA.com

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://veja.abril.com.br

A Revista VEJA publicou um artigo bem interessante sobre AUTISMO, que estou 
postando o link pra vocês. Boa leitura.
Especialista tira dúvidas sobre o autismo - Saúde - Notícia - VEJA.com

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
estrategias-escolares-para-ensinar.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 2 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ESTRATÉGIAS ESCOLARES PARA ENSINAR CRIANÇAS COM AUTISMO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://inclusaobrasil.blogspot.com/

Este Blog tem muitos posts interessantes sobre inclusão, vale a pena dá uma 
olhada. 
ESTRATÉGIAS ESCOLARES PARA ENSINAR CRIANÇAS COM AUTISMO: 

Texto traduzido do endereço: http://www.unc.edu/about/disclaimer/html

Introdução 

Os alunos autistas respondem bem aos sistemas organizados. 

O professor deve organizar a sala de aula para efetivamente conseguir ensinar os
alunos. 

Tais informações, assim como outras, são geralmente feitas por "treinadores" de 
professores e outros profissionais conhecidos dos com autismo. Mas muitas vezes 
há um mínimo de compreensão de como planejar e utilizar o conceito de 
"estrutura". 

Uma definição obtida através de dicionário é: como a ação de criar ou construir 
- colocando as coisas em um padrão definido de organização. Por exemplo: um 
jardineiro com vontade de ter um bonito jardim deve utilizar a organização no 
planejamento e cultivo de um jardim; sementes e plantas devem ser dispostas 
dentro de um padrão pré-determinado, prevendo assim as necessidades de cada 
planta no que se refere a sombra, sol, água e proximidade de outras plantas. 
Utilizando-se de tal organização consegue-se ampliar a força das plantas e 
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compensar/evitar suas fraquezas, propiciando seu crescimento de forma mais 
rápida e com maior produção de frutos. Os professores também devem organizar o 
cotidiano da sala de aula para que os alunos possam otimizar suas habilidades 
assim como desenvolver aquelas que estão mais comprometidas. 

Antes de explorar um pouco mais o uso da organização na sala de aula, será útil 
rever rapidamente algumas das dificuldades da criança autista e como elas 
apontam para a necessidade de uma organização, quando se busca sucesso no 
ensino. 

Dificuldades de linguagem receptiva (compreensão das mensagens ouvidas) é 
característica do autismo. Muitas vezes o aluno pode não entender a mensagem 
quando o professor está acreditando que ele esteja entendendo, causando assim 
uma reação de agressividade ou de falta de iniciativa. Pode também acontecer que
o aluno não possua linguagem suficiente para comunicar verbalmente ao professor 
que está cansado, com calor, com fome, entediado ou com vontade de ir embora, 
exceto através de birras e pirraças. 

Ele pode ter uma memória sequencial pobre (memória das sequências dos fatos, 
sons, etc) e não conseguir manter a sequência dos eventos, mesmo que os 
cotidianos, ou não ter certeza quando algo diferente irá acontecer. Geralmente 
ele se sente mais confortável permanecendo em atividades que "já tem costume" 
resistindo assim a aprender as novas. Muitas vezes ele é incapaz de se organizar
ou impor limites a seu próprio comportamento e não tem noção das regras sociais.
Isto pode resultar na tentativa de "chamar a atenção" dos outros de forma 
inapropriada ou de preferir ficar isolado. Devido a sua dificuldade de 
relacionamento social ele pode não ter motivação para agradar os outros ou não 
ser sensível a elogios podendo assim parecer que há resistência ao aprendizado. 

Hipersensibilidade sensorial pode levar, com frequência, a distúrbios de 
comportamentos. A distraibilidade e falta de noção e organização da 
temporalidade podem também causar comportamentos que interferem na aprendizagem.

Organizar a sala-de-aula ou qualquer outro ambiente de ensino ao nível de 
compreensão do aluno pode diminuir suas dificuldades, resultando assim numa 
otimização do aprendizado. Este capítulo debate os aspectos de uma estratégia, 
através da organização, que tem-se mostrado útil em salas de aula para alunos 
portadores de autismo, independente da idade. Tais aspectos são: * a organização
física, * a programação das atividades, * os métodos de ensino. 

A chave para se usar cada um desses itens é a individuação. Só a sala de aula 
fisicamente organizada e programada não beneficiará os alunos, a menos que as 
habilidades e necessidades de cada aluno estejam sendo consideradas na fase de 
planejamento. Um professor que use métodos de ensino tais como dicas ou reforço 
pode não estar sendo eficaz se não avaliar as necessidades individuais e a forma
de aprendizado de cada um. Uma discussão mais ampla do uso de cada um destes 
aspectos será visto a seguir. 

Organização da Área física 

A disposição física da sala-de-aula deve ser considerado quando se planeja o 
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ensino para alunos autistas. Até a disposição dos móveis da sala pode ajudar ou 
atrapalhar o funcionamento independente do aluno, o reconhecimento e respeito 
pelas regras e limites. Não se esqueça das dificuldades do portador de autismo 
ao planejar a organização física da sala-de-aula. Muitos alunos possuem 
dificuldades de organização pessoal não sabendo onde ir e como chegar pelo 
caminho mais fácil. Devido as dificuldades de recepção da linguagem êles 
geralmente não entendem direções ou regras. A organização do meio ambiente lhes 
dá pistas visuais, que os ajuda a entender. Algumas pessoas com autismo não 
altamente distraíveis por qualquer "coisa" do ambiente. Os professores 
precisarão organizar o ambiente para que não haja tanta distração. Antes de 
planejar a organização física da sala-de-aula, o professor pode querer avaliar o
meio ambiente de modo geral. Uma boa organização não será tão eficaz se 
existirem outros problemas. 

Muitas vezes o professor não tem escolha sobre qual sala lhe será destinada. Mas
se houver, há alguns aspectos a serem considerados, como: * o tamanho da sala, *
quais as outras salas que estão próximas, * número e acesso a pontos de luz, * 
localização do banheiro mais próximo, * iluminação, * espaço na parede que possa
distrair, * outros aspectos imóveis. 

Alguns aspectos indesejáveis podem ser desprezados ou mesmo serem modificados, 
mas existem algumas situações que podem necessitar uma mudança na sala. 
Exemplificando: 

Uma sala com muitas saídas não é indicada quando se tem alunos que tem hábito de
correr. Uma sala para alunos de nível intermediário não pode estar localizada no
"hall" do Jardim de Infância, pois isto não proporciona oportunidade para 
socialização e pode colocar um estigma nos alunos obviamente mais velhos. 

Uma sala muito pequena ou sem espaço adequado para a guarda de objetos cria uma 
atmosfera desconfortável de se ter sempre alguma coisa na frente ou de se 
trabalhar "um em cima do outro". Isto não proporciona uma atmosfera relaxante de
aprendizado. 

Um aspecto de alta prioridade é a localização do banheiro. os professores que 
estão treinando os alunos a usar o banheiro não querem ter que andar grandes 
distâncias cada vez que o aluno tenha que ir lá. Mesmo com alunos independentes 
no uso de banheiros, o precioso tempo de aula não deve ser desperdiçado com 
longas viagens ao banheiro. 

Uma vez definido a sala-de-aula, o professor está pronto a começar a estruturar 
as áreas de aprendizado e treinamento no que concerne ao conteúdo da temática de
aprendizado. Definir áreas específicas para tarefas de aprendizado específicas, 
identificar com clareza os limites e fazer materiais facilmente acessíveis 
ajudam os alunos a saber de forma independente onde devem estar e onde obter 
seus próprios materiais. Desta forma os professores não tem de estar 
constantemente repetindo instruções ou lembrando algo aos alunos, causando menos
confusão de informações (quantidade de verbalizações) na sala. Salas e alunos 
diferentes exigirão estruturas diferentes. 

Alunos mais comprometidos e os com autocontrole menos desenvolvido precisarão de
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uma estrutura mais organizada, como limites mais definidos e firmes e mais dicas
que os menos comprometidos. 

Um professor de alunos mais jovens poderia organizar as áreas de aprendizado 
para jogos, trabalho individual e independente, lanches e desenvolvimento de 
auto-ajuda. Pode também haver um grupo e uma área específica para tarefas 
pré-vocacionais. Uma sala para alunos mais velhos teria áreas de lazer, oficina,
aptidões domésticas, auto-ajuda, cuidados pessoais e locais para ensino 
individualizado. Muitas salas precisam utilizar a área externa como local para 
que alguns alunos se distanciem de distrações e excesso de estímulos em 
determinado momento e assim recuperem o autocontrole. Todas as salas devem ter 
um espaço definido para que os alunos coloquem seus objetos pessoais. Podem ser 
escaninhos, armários ou caixas especiais. A mesa do professor, ou seu espaço, 
deve estar separada na sala. 

A organização das áreas na sala-de-aula pode começar a disposição natural. Por 
exemplo: proximidade de janelas e espelhos prejudicam as áreas de trabalho pela 
distração que causam. 

Caso isto não possa ser evitado deve-se usar persianas ou papelão pregado na 
janela. É benéfico utilizar áreas de trabalho próximas a prateleiras ou armários
de forma que os materiais possam ser facilmente acessados. Os armários embutidos
são ótimos para esta finalidade pois pode-se criar áreas de trabalho em sua 
volta. Paredes nuas também, pois as mesas devem ficar de frente para elas e se 
eliminam algumas distrações. É importante que a mobília seja apropriada para a 
idade e tamanho dos alunos. As áreas onde os alunos passam algum tempo em 
atividades independentes, como jogos e lazer ficarão melhores se estiverem 
localizadas longe das saídas - elimina-se a preocupação com a fuga de algum 
aluno. Tapetes, estantes, divisórias, a disposição das mesas - tudo pode ser 
utilizado para marcar melhor os limites. Por exemplo: a área carpetada pode ser 
a área de lazer, ou seja os alunos não devem estar em nenhum outro local durante
os intervalos. A área da oficina pode ser delimitada por estantes cheias de 
materiais e 2 ou 3 mesas mais compridas, de trabalho. Quando um aluno recebe os 
materiais de oficina deve se sentar naquela área para trabalhar. Outro exemplo: 
o professor pode colocar um pequeno tapete em frente ao lavatório/pia para 
mostrar aos alunos onde ficar quando estão lavando as mãos ou pratos. 

Os materiais deverão ser claramente marcados ou organizados dentro do nível de 
compreensão do aluno. Alguns materiais são apenas para o professor, alguns não 
podem ser usados durante o tempo de jogos ou lazer. A utilização de figuras, 
códigos de cores, símbolos numéricos, retratos, podem ajudar os alunos a marcar,
buscar ou guardar os materiais de forma independente. 

Quando o professor planeja a organização física da sala é imprescindível levar 
em consideração as necessidades individuais de cada um. A individualização pode 
ser ilustrada como exemplo de três áreas de trabalho estruturadas diferentemente
dentro do espaço da oficina numa sala.: 1. nos dois lados da oficina estão 
estantes cheias de material de trabalho - isto define a área de trabalho; 

2. no meio da oficina estão uma mesa e cadeiras para os que não se importam com 
as atividades dos outros ou estão aprendendo a lidar com distrações. Outra mesa 

Página 818



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
de trabalho está de frente para uma parede nua e há fitas crepe marcando no chão
onde as cadeiras devem ficar durante o trabalho - esta é para alunos mais 
facilmente distraidos e que divagam quando não estão ocupados; 

3. uma terceira área de trabalho é separada em dois lados com divisórias e ficam
de frente a uma parede nua. O aluno que aqui deve trabalhar é aquele que é 
facilmente distraído pelo que os outros estão fazendo e tem comportamento que 
pode perturbar os que trabalham. 

As necessidades dos alunos deve ser avaliada em separado. A medida que o aluno 
trabalha de forma mais independente este tipo de estruturação pode ser reduzida 
gradativamente. Algumas perguntas que devem ser consideradas quando os 
professores organizam suas salas:

1. Há espaço para o trabalho individual e em grupo? 2. As áreas de trabalho 
estão localizadas em ponto de menor distração? 3. As áreas de trabalho estão 
identificadas para que o aluno encontre seu próprio caminho? 4. Existem áreas de
trabalho consistentes para aqueles que precisam? 5. O professor tem fácil acesso
visual a todas as áreas de trabalho? 6. Há lugares para os alunos colocarem os 
trabalhos concluídos? 7. Os materiais de trabalho estão em área central e 
próximos as áreas de trabalho? 8. Os materiais para os alunos são de fácil 
acesso e claramente marcados para êles? 9. As áreas de lazer ou jogos são 
amplas? 10. Estão distantes das saídas? 11. Estão distantes de áreas de 
materiais, a que os alunos não devam ter acesso durante o tempo livre? 12. Os 
limites das áreas estão claros? As prateleiras da área de jogos ou de lazer 
estão cheias de brinquedos ou jogos quebrados que ninguém usa? 

Programação 

O professor deve usar um esquema para conseguir ensinar os alunos. Dois alunos 
estão distraídos na cozinha com uma atividade culinária em companhia do 
professor assistente. Há um aduno tecendo um tapete na área de lazer. Outro está
na oficina trabalhando independentemente na elaboração de uma lista de 
atividades e um quinto aluno está fazendo exercícios individuais com um 
professor. Ao fundo ouve-se um relógio marcando a hora. Ele soa e parece que 
haverá uma enorme confusão na medida que os materiais são guardados, as cadeiras
afastadas, os lembretes são feitos juntamente com os elogios, algumas instruções
são passadas, todos passam a uma nova área da sala e o trabalho recomeça. Como é
que todos sabem onde ir e como fazer? Como os professores sabem por quem são 
responsáveis? Por que funciona tão bem? Esta classe com certeza tem uma 
programação clara, consistente e objetiva, um esquema que determina quem, o que 
e quando. 

Programação é parte da organização das atividades que os alunos autistas 
necessitam. Muitos tem problemas com memória sequencial e organização no/do 
tempo. Dificuldades de linguagem receptiva também pode tornar difícil aos alunos
compreender o que eles deveriam estar fazendo. 

Além de dar orientação a todos sobre certos períodos de tempo, a programação das
atividades ajuda-os a prever acontecimentos diários e semanais. Isto diminui a 
ansiedade sobre o não saber do que ocorrerá em seguida. Além de saber qual 
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atividade ocorrerá depois, a programação auxilia os alunos a se conduzir de 
forma independente entre as atividades. Sua programação lhes diz onde devem ir 
em seguida. Além disso alunos com pouca iniciativa podem ser motivados a 
completar uma tarefa considerada difícil se perceberem pelo esquema 
montado(programação) que esta será seguida de atividade ou tarefa mais 
agradável. 

Geralmente há dois tipos de programação utilizados simultaneamente nas salas. O 
1. tipo é a programação geral da classe; e o 2. tipo são os esquemas 
individuais. 

A programação global delineia os eventos diários, porém não especifica 
atividades de trabalho para os alunos mas mostra os horários, intervalos, etc. 
Por exemplo: 8:30 - chegada dos alunos, guarda de objetos 8:45 - sessão de 
trabalho 1 9:30 - sessão de trabalho 2 10:15 - intervalo 10:30 - lazer 11:00 - 
sessão de trabalho 3 11:45 - preparo para o almoço 12:00 - almoço 12:30 - pátio,
ginásio 13:00 - limpeza das mesas e chão da cozinha 13:45 - sessão de trabalho 4
14:30 - despedida 

Este esquema mostra quando os alunos estão trabalhando e quando estão 
desenvolvendo outras atividades. Durante as sessões de trabalho alunos e 
professores podem estar envolvidos em uma série de atividades, desde o trabalho 
pré-vocacional independente, treinamento individual sobre auto-ajuda, até sobre 
tarefas na escola. Estas, atividades, se refletem na programação individual. 

A programação geral pode até ser semanal, exceto nos dias de excursões, eventos 
especiais ou treinamentos comunitários. 

A programação geral da classe é geralmente afixada em algum lugar da sala para 
que todos possam ver e a utilizarem. Esta é geralmente revisada quando da 
chegada dos alunos ou durante uma sessão matinal de grupo. O formato pode ser 
escrito, porém como nem todos serão capazes de entender o escrito, pode-se 
utilizar figuras ou desenhos representando as atividades. Por exemplo: a figura 
de uma carteira ou mesa pode ser usada no lugar de "sessão de trabalho". A 
programação com gravuras pode ser disposta de cima para baixo ou da esquerda 
para a direita em um grande cartaz. Usando esta tabela global os professores 
podem organizar melhor as responsabilidades diárias, ou semanais. Um quadro de 
horário e atividades com a tabela anexa para cada professor é fácil de manusear 
e de consultar. Para dividir as responsabilidades dos professores deve-se 
considerar quais os alunos trabalham bem em pequenos grupos, quais conseguem 
exercer atividades de forma independente, qual atividade necessita do professor 
fora da sala e quais alunos tem comportamento de difícil controle. Ambos 
professores ( e outros voluntários que usem a programação) devem saber quais são
e a quem acomete suas responsabilidades. 

Para ajudar aos alunos a compreender o que fazer durante as atividades 
constantes na programação geral, usam-se as tabelas individuais. Elas podem ter 
formas variadas mas devem ser individualizadas, adequadas a idade, balanceadas 
entre atividades difíceis e fáceis e baseadas na capacidade de compreensão e 
execução de cada um ( quanto reforço ou mudança de atividade pode ser 
necessária). 
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As programações individuais variam desde aqueles que são dirigidos e 
administrados pelos professores até os que os próprios alunos programam e 
desenvolvem. O aspecto importante é que são individualizados, isto é, criados 
para e compreendidos pelos alunos. Alguns exemplos: 

1. Quando o professor e aluno terminam uma atividade ( e seu consequente 
reforço), o professor mostra o item da próxima atividade. Ou o aluno segue para 
a área designada levando o item consigo ou usa o item como exemplo para apanhar 
outros materiais necessários e os leva para a mesa de trabalho. 

2. Sobre a mesa do aluno está um cartaz onde estão fixados círculos de papel em 
cores diferentes, em fileira vertical. O aluno aprende a retirar o círculo da 
parte superior e compará-lo a outro igual, colocando-o numa caixa na estante da 
área de trabalho. Ele leva a caixa para a mesa, completa o trabalho na caixa 
(com ou sem ajuda do professor, dependendo da tarefa) e põe a caixa de volta na 
estante quando termina. Ele continua assim até que todos os círculos coloridos 
tenham sido feitos. 

3. Afixados ao quadro do lado da área de trabalho do aluno estão enfileiradas 4 
ou 5 fotos polaroid para cada sessão de trabalho. O aluno começa com a foto da 
parte superior e obtém os materiais, completa a atividade e guarda os materiais.
Ele continua a seguir o esquema através das fotos para a sessão de trabalho. A 
última foto em cada fileira será de um jogo ou brinquedo que o aluno goste. 
Quando alcança a foto, êle pode brincar até que soe o sinal para o início de uma
nova sessão de trabalho. Pregado na mesa está um pedaço de papel dividido em 3 
fileiras de 3 quadrados cada. Cada quadrado tem um desenho ou lista de número. 
Cada quadrado corresponde a um bloco de horário da programação global da classe.
O aluno segue a tabela da esquerda para a direita. O primeiro bloco relaciona os
números das tarefas que êle deve fazer sozinho na área da oficina. Ao sinal de 
término do 1. período de trabalho, êle segue as instruções do segundo bloco, que
mostra o desenho de uma mesa e cadeira, representando o trabalho individual com 
o professor. O 3. bloco tem o desenho da área de recreio. O aluno continua 
observando o esquema (programa) durante o dia. Este aluno recebe dinheiro sempre
que completar satisfatoriamente ou tenha executado todas asa tarefas 
relacionadas ou desenhadas em cada bloco. Ele gasta seu dinheiro com merenda e. 
ao final do dia, com guloseimas ou pequenas surpresas como adesivos, etc. 

4. Após a chegada, o aluno guarda seus objetos pessoais e apanha o quadro de 
horário e atividades que está dependurada na parede. Cada quadro tem um 
quadrinho para ser marcado. O aluno e professor preparam o programa juntos, no 
final do dia anterior. Ele verifica qual será sua atividade de 8:30 hs e a 
completa. Então chama o professor para conferir seu trabalho e recebe a marcação
no quadrinho indicado. Sua próxima tarefa está prevista para as 8:30 hs. Se 
houver tempo livre, êle pode usa-lo tranquilamente na área de lazer. Ele passa o
dia consultando a tabela e o relógio. Ele não recebe OK se não completar a 
tarefa no tempo e/ou comportamento indicado. Após receber certo número de OKs 
êle recebe uma estrela no painel no fim do dia.

Quatro estrelas numa semana resultará na escolha da atividade favorita ao invés 
de trabalho na tarde de 6a. feira. 
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Todos estes exemplos mostram o trabalho através da individualização. Para os 
alunos que não sabiam ler ou entender as figuras deve-se usar cores ou objetos 
para ajudá-los nas atividades diárias. Alguns programas tem 2 ou 3 atividades a 
serem completadas em determinado período de tempo, enquanto outros tem apenas 1 
antes do intervalo ou do reforço. cada esquema individual também reflete a 
preferência do aluno pelas atividades com alternância das mais com as menos 
agradáveis.

A utilização de programas claros e consistentes facilitam o funcionamento 
perfeito da classe e deixa mais tempo para o ensino e aprendizado em si, ao 
invés de constantes reorganizações e planejamentos durante o horário de aula. A 
medida que os alunos aprendem a entender e observar os horários êles desenvolvem
boa capacidade de trabalho independente e conseguem seguir instruções, que são 
muito importantes para o sucesso em situações futuras(seja de ordem vocacional 
ou doméstica). A seguir estão algumas questões que os professores devem 
considerar no planejamento da programação da classe ou dos alunos 
individualmente. * A programação está claramente delineada de forma que os 
professores saibam todas as responsabilidades diárias? * Há equilíbrio das 
atividades individuais, em grupos independentes e de lazer, diariamente? * A 
programação individual leva em conta as necessidades do aluno quanto a 
intervalos, reforço, atividades indesejadas, seguidas das atividades preferidas?
* O programa ajuda o aluno nas transições onde ir e onde fazer? * O programa 
auxilia o aluno a saber onde e quando começar e terminar uma tarefa? * Como são 
assinaladas as transições e mudanças de atividade? por sinais? por orientação do
professor? pelo relógio de parede? * A programação é representada de forma 
facilmente compreendida pelo aluno? 

Método de Ensino 

O professor deve sistematizar e organizar os métodos de ensino com a finalidade 
de ensinar de forma eficaz. 

Uma outra maneira de usar a organização para ajudar os alunos a um desempenho 
bem sucedido é na montagem das tarefas dos professores. Aqui também as 
dificuldades de recepção da linguagem prejudicam a compreensão dos alunos no que
é esperado deles. Instruções para as tarefas e o uso de dicas e reforços devem 
ser organizados e sistematizados a fim de propiciar experiências de sucesso. 
Isto torna as situações de aprendizado mais previsíveis (e portanto mais fáceis)
e ajuda-os a superar a distração, a resistência a mudanças e a falta de 
motivação. As instruções podem ser dadas verbalmente ou não. Em qualquer caso as
instruções devem ser dadas ao nível de compreensão do aluno. No caso de 
instrução verbal, isto significa usar a quantidade mínima de linguagem 
necessária. Por exemplo: não invés de "quero que você termine de colocar todas 
essas porcas e parafusos juntos e quando terminar você pode ir para a área de 
lazer e escolher um brinquedo para brincar" - "primeiro termine as porcas e 
parafusos e depois brinque". A segunda forma de emissão transmite a mesma 
essência de mensagem. Instruções verbais também podem ser acompanhadas de 
gestos, para ajudar a compreensão. No exemplo anterior, o professor pode apontar
para todas as porcas e parafusos e depois para a área de lazer enquanto dá as 
instruções - deve ter a atenção do aluno antes de começar as instruções. Isto 
não quer dizer necessariamente ter contato visual. Alguns alunos podem expressar
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atenção pela orientação corporal, reação verbal ou pela paralisação de outras 
atividades. Ao dar instruções o professor precisa estar certo que as 
expectativas e consequências estão organizadas e claras para o aluno. Se um 
aluno não sabe onde estão os materiais, como iniciar a tarefa ou o que fazer 
quando terminar, então é provável que êle não execute a tarefa de acordo com a 
expectativa do professor. 

Além de usar gestos, as instruções podem também serem dadas através de dicas 
visuais tais como apresentar e posicionar materiais de forma sistemática, assim 
como utilizar desenhos e instruções escritas. 

Organizar o trabalho de maneira uniforme da esquerda para a direita, lhes 
fornece uma sistemática para completar as tarefas de forma mais independente sem
necessidade de tantas instruções verbais. O fornecimento de apenas dos materiais
que o aluno precisará para as tarefas específicas será menos confuso para êle. A
colocação dos materiais no ambiente onde serão usados também pode ajuda-lo a 
seguir as orientações e a completar as tarefas com maior sucesso, como por 
exemplo: colocar limpa vidros, limpadores de pia e de vasos, esponjas, etc. no 
banheiro a ser limpo - são pistas de quais tarefas devem ser executadas e quais 
materiais usar. Peças de encaixe (tipo quebra cabeça) e instruções também podem 
ajuda-los a se tornar e a permanecerem mais organizados enquanto trabalham. Os 
professores podem usar amostras ou figuras de produtos acabados para mostrar aos
alunos o que deve ser feito. Figuras e instruções escritas (similares a uma 
receita) podem ser usadas para ajuda-los a compreenderem uma tarefa na sequencia
correta. O professor deve ter cuidado para não dar dicas que causem distração. 

Alguns podem não ser capazes de compreender o método proposto pelas peças de 
encaixe, ou mesmo uma figura mais complexa, assim como não ter aprendido ainda a
trabalhar da esquerda para a direita. Tais capacidades devem ser avaliadas e 
feito planejamento de treinamento individual da mesma forma que outras 
atividades são ensinadas. 

Ao ensinar novas tarefas os professores usam dicas para ajudar os alunos a terem
sucesso no que estão aprendendo e fazendo. Existem tipos diferentes de dicas 
utilizadas para ajuda-los ou dar-lhes lembretes. Uma dica física é usada quando 
o professor guia as mãos do aluno a levantar a calça após ir ao banheiro. Uma 
dica verbal é quando lhe é dito para colocar um guardanapo na sua bandeja de 
almoço. Dicas visuais podem incluir formas variadas, por exemplo: as peças de 
encaixe, instruções escritas, cartão colorido que o aluno compara a uma caixa de
trabalho para fazer sua própria tarefa. Creme de amendoim escrito em letras 
garrafais para chamar a atenção para o vidro. Uma dica pode ser também um gesto,
p. ex.: ao invés de dizer ao aluno para pegar um guardanapo, o professor aponta 
para o porta-guardanapo ou para o espaço vazio na bandeja. Modelagem ou 
demonstração de como algo é feito também pode ser uma dica. As dicas podem 
também ser sobre situações, tais como "olá" - que é para cumprimentar alguém. 

Para se usar dicas de forma eficaz o professor deve ser sistemático na sua 
apresentação. Isto quer dizer que a dica deve ser clara consistente e 
direcionada ao aluno antes que ele responda incorretamente, p. ex.: a professora
está ensinando ao Charles como lavar pratos; o primeiro passo escolhido por ela 
é a quantidade adequada de detergente e começa a espremê-lo sobre a água; êle 
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espreme muito e ela diz "não", que é uma dica para alertar Charles; "isto é 
muito, use somente um pouco de detergente" - esta forma é ineficaz! Para ser 
eficaz a professora poderia começar com uma dica verbal: "somente um pouco de 
detergente"; a seguir ela ajuda Charles a espremer o frasco em um recipiente de 
medir (pode ser a tampa de refrigerante) e lhe mostra como espalha-lo na água 
para fazer espuma; continua assim por 3 dias. Eventualmente a professora não 
precisa usar dicas verbais ou físicas e Charles mede a quantidade certa de 
detergente por si mesmo usando a tampa de refrigerante. Uma gama de dicas foi 
usada para deixar claro a Charles a quantidade de detergente a ser usada e as 
dicas lhe foram dadas antes que ele tivesse a oportunidade de usar a quantidade 
incorreta. 

Os professores também precisam estar atentos ao utilizar dicas e pistas quando 
assim não o desejarem. É muito importante aqui o posicionamento do professor e 
do aluno para o aprendizado. Muitas vezes as resposta corretas podem ser 
transmitidas aos alunos pelo simples movimento da cabeça ou olhos do professor a
resposta correta. Alguns alunos não continuarão a trabalhar sem olhar para o 
professor após cada etapa, para confirmação ou não de seu desempenho. Em tais 
situações o professor pode se posicionar ao lado ou atras do aluno ao invés de 
ficar na sua frente - nesta posição menos dicas não intencionais serão 
transmitidas.

A maior parte das pessoas são motivadas a trabalhar devido a uma combinação de 
elogios de outros, satisfação interior e compensação pecuniária. Os alunos 
autistas não são automaticamente motivados por tais coisas. Os professores 
precisam descobrir quais coisas os motivam e assim ensiná-los como um sistema de
contingências funciona para êles. P.ex.: um professor descobre que há interesse 
em sentir (apalpar) e usar lixa. Os horários podem ser organizados de forma que 
êle saiba quando terminar sua tarefa, usando lixas na oficina - assim espera-se 
que esta situação propicie motivação para o trabalho. 

O reforço pode incluir uma gama de itens ou atividades. Muitos alunos são 
motivados por alimentos ou brinquedos que realmente gostam. Outros podem ser 
motivados por uma atividade preferida. Alguns podem ser capazes de ganhar 
dinheiro, ou fichas durante o dia e guardá-los para trocar por reforço mais 
tarde. Todos os alunos devem receber elogios ou "reforços" sociais. Existem 
alunos para os quais o elogio de um adulto ou autoridade pode ser estímulo 
suficiente para mantê-lo ocupado, trabalhando e aprendendo. Existe também alguns
alunos que encontrarão satisfação em completar o trabalho e não precisarão de 
outros tipos de reforços. 

Para se usar o reforço como ferramenta eficaz de ensino o professor deve ser 
sistemático no seu uso. O tipo e frequência do reforço, de forma individual, 
deve ser planejado antes das atividades - alguns costumam precisar de reforço 
constante enquanto outros podem tê-lo de forma intermitente. O tipo de reforço 
deve ser adequado e natural a atividade que o aluno está desenvolvendo e ao 
nível de compreensão do aluno. P. ex.: se o aluno não compreende como funciona o
sistema de fichas, então não será este um reforço eficiente/indicado). O 
professor deve estar seguro que o reforço segue de imediato o comportamento ou 
capacitação ensinada ou aumentada, de forma que o aluno perceba claramente o 
relacionamento entre os dois. Não pode haver dúvidas para o aluno o objetivo a 
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ser alcançado. O professor deve ter condição de determinar se um estímulo é 
eficaz pela avaliação do interesse do aluno e na aquisição ou ganho na atividade
ou conduta que está sendo reforçada. 

A seguir algumas perguntas que os professores devem considerar ao planejar os 
métodos de ensino para serem eficazes: 

1. O professor tem a atenção do aluno antes de serem dadas as instruções? 2. A 
linguagem verbal utilizada é específica para o nível de compreensão dos alunos? 
3. Os gestos estão acompanhados de instruções verbais para ajudar o aluno a 
entender quando êle está com dificuldade de compreensão? 4. O aluno recebe 
informação suficiente para ser capaz de completar uma tarefa o mais independente
possível? 5. A disposição e organização dos materiais ajuda a transmitir 
instruções para os alunos? 6. Os materiais são apresentados de maneira 
organizada? 7. Há excesso de materiais apresentados em determinada hora? 8. O 
aluno está recebendo a ajuda que precisa para completar a tarefa com sucesso? 9.
As dicas escolhidas são específicas ao estilo e nível de aprendizado do aluno? 
10. As dicas são dadas antes que o aluno responda incorretamente? 11. O 
posicionamento do professor foi estruturado de forma que o aluno não perceba 
dicas não intencionais? 12. O aluno está recebendo "feed-back" claro sobre as 
respostas ou sôbre seu comportamento (conduta) adequado ou incorreto? 13. As 
consequências e reforços são tornados claros para o aluno? Elas seguem de 
imediato o comportamento trabalhado? 14. O reforço é dado com a necessária 
frequência? 15. os reforços são baseados no nível de compreensão e motivação do 
aluno? 

Resumo 

Para ensinar eficazmente alunos autistas, o professor deve proporcionar uma 
organização do método de trabalho, incluindo a sala-de-aula, de maneira que os 
alunos entendam onde ficar, o que fazer e como fazê-lo, de forma mais 
independente possível. 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
estudantes-ou-pacientes-portal-aprendiz.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 14 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Estudantes ou pacientes? | Portal Aprendiz

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://adaoblogado.blogspot.com/
Estudantes ou pacientes? | Portal Aprendiz: Estudantes ou pacientes? | Portal 
Aprendiz

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
estudo-revela-o-impacto-da-exposicao-de.html
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quarta-feira, 18 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Estudo revela o impacto da exposição de crianças a cenas de sexo e violência na 
TV

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://portal.aprendiz.uol.com.br/

Estudo revela o impacto da exposição de crianças a cenas de sexo e violência na 
TV: 
[FOTO]

Classificação indicativa pode ser uma saída para evitar que crianças e 
adolescentes assistam a esse tipo de conteúdo.
A Andi -Comunicação e Direitos e o Intervozes - Coletivo Brasil de Comunicação 
Social publicaram o documento Mídia e infância: o impacto da exposição de 
crianças e adolescentes a cenas de sexo e violência na televisão que, em dez 
páginas, faz o levantamento dos principais estudos elaborados em diversos países
sobre o tema.

A pesquisa apresenta estudos sobre os impactos da exposição de crianças e 
adolescentes a cenas televisivas de sexo e violência desenvolvidas há várias 
décadas em diversos países. A conclusão é que, majoritariamente, o contato 
regular de garotos e garotas com conteúdos inadequados pode levar a sérias 
consequências, como comportamentos de imitação, agressão, medo, ansiedade, 
concepções errôneas sobre a violência real e sexualização precoce.Veja a íntegra
do documento:

Open publication - Free publishing
O documento apresenta resultados de estudos realizados na Holanda, Canadá, 
Alemanha e Suécia, mas dedica a maioria de suas páginas a pesquisas realizadas 
nos Estados Unidos, onde, nos últimos 40 anos, foram realizadas mais de 3.500 
pesquisas sobre os efeitos da violência na televisão sobre os espectadores.
Um dos estudos norte-americanos levantados pelo documento foi o longitudinal 
realizado por pesquisadores da Universidade de Michigan, que relaciona a 
exposição de crianças à violência na TV e seus comportamentos agressivos e 
violentos no início da fase adulta. A pesquisa mediu em 1977 os hábitos de 557 
crianças de Chicago em relação aos meios de comunicação, especialmente ao 
consumo de programação televisiva violenta. Após 14 anos ouviu 329 daquelas 
crianças, já adultas, com idades entre 20 e 22 anos, e verificou que uma maior 
exposição a conteúdos violentos transmitidos pela tevê durante a infância foi 
capaz de predizer um maior nível de agressão na vida adulta, independentemente 
do quão agressivos os participantes eram quando crianças.O constatado pela 
equipe de pesquisa de Michigan é que mesmo crianças que não eram agressivas na 
infância - e de todos os estratos sociais - ao terem sido expostas a um volume 
expressivo de conteúdos televisivos violentos durante esse período acabaram por 
apresentar maior probabilidade de se tornarem adultos agressivos, cita o 
documento.
O estudo também apresenta resultados de pesquisas que apontam como efeitos da 
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exposição das crianças à violência na mídia o aumento de comportamentos 
agressivos, a perda de sensibilidade à violência no mundo real e o crescimento 
do medo. O Physician Guide to Media Violence - publicado pela American Medical 
Association (AMA), em 1996 - alerta que a exposição a um único filme, programa 
de televisão ou reportagem pode resultar em depressão emocional, pesadelos ou 
outros problemas relativos ao sono em muitas crianças, particularmente as mais 
novas. E crianças amedrontadas estão mais sujeitas a se tornarem vítimas ou 
agressores.Classificação indicativa como política pública
Evidências como estas fizeram com que, ao longo das últimas décadas, as 
principais democracias do planeta adotassem sistemas similares ao da 
Classificação Indicativa utilizada pelo Ministério da Justiça brasileiro, com o 
fim de proteger os direitos humanos de crianças e adolescentes expostos ao 
conteúdo da televisão. Com a Classificação Indicativa, as programações 
televisivas passam a dar indicação à família sobre a faixa etária para a qual as
obras audiovisuais são recomendadas. Isso porque é um direito inalienável das 
famílias decidir o que seus filhos podem ou não assistir, afirma o documento.

A opinião é respaldada por recomendações do Comitê para os Direitos da Criança 
da ONU e da Unesco, que aconselham os governos nacionais a assumirem atitudes 
concretas de proteção aos direitos da criança e do adolescente no campo da 
comunicação de massa. As entidades apontam que fatores como fácil acesso e alto 
consumo de televisão no país e a evidência que pais e mães trabalharem e 
permanecerem a maior parte do tempo fora de casa, fortalecem a necessidade de se
defender a Classificação Indicativa como uma política pública fundamental para 
garantir o respeito aos direitos das crianças e dos adolescentes.
Para os pais poderem cumprir com suas responsabilidades em relação à proteção do
processo de desenvolvimento de seus filhos, antes o Estado e as empresas devem 
fazer sua parte, estabelecendo e obedecendo os limites para a veiculação de 
conteúdos potencialmente danosos, recomenda o documento.

(Observatório do Direito à Comunicação)

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
faca-parte-deste-movimento.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 11 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Faça parte deste movimento!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.samshiraishi.com/

Achei legal, porque eu me importo, e VOCÊ?? 
Faça parte deste movimento!: 
Um filme sobre transformadores, sobre pessoas no mundo inteiro que estão 
causando um enorme impacto social
Rodrigo Santoro

Gosto muito do trabalho do Rodrigo Santoro e adoro a ideia do movimento em torno
do filme Quem se importa, então avaliem o nível de ansiedade aqui para a estreia
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na sexta-feira, 13/04. Documentário longa metragem sobre empreendedoressociais 
no Brasil e do mundo, o filme reúne pessoas brilhantes, quecriaram, cada qual à 
sua maneira e a seu tempo, organizações inovadoras quecausaram impacto social 
suficientepara que estas idéias possam virar políticas públicas aplicadas 
emvárias partes do mundo.

Prometo escrever mais sobre o filme ainda nesta semana, mas fiquem com a ideia 
de que vale a pena cada um de nós se importar e caminhar na direção de um mundo 
mais igualitário e mais bonito.

P.S. O filme conta com grandes nomes internacionais do Empreendedorismo Social 
como Muhammad Yunus (Nobel Paz 2009), Bill Drayton, Mary Gordon, entre outros. 
Saiba mais no site oficial ou Twitter (@quem_se_importa)

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
facebook-cria-funcao-de-grupos.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 12 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Facebook cria função de grupos específicos para alunos e escolas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://programajornaleeducacao.blogspot.com/
Facebook cria função de grupos específicos para alunos e escolas: 
'Groups for Schools' permite compartilhar arquivos de até 25 
Mbytes.Funcionalidade está disponível apenas para instituições nos EUA.
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<POSTAGEM>
festa-de-sao-joao-mesas-decoradas.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 24 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Festa de São João - Mesas decoradas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://arte-de-fazer-artesanato.blogspot.com/
Festa de São João - Mesas decoradas: Ainda não pensou em como fazer sua mesa 
decorada para a festa de São João?

Nós já mostramos aqui várias ideias de decoração para festa junina. E agora 
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separamos mais algumas para você ter uma bela ideia de como arrumar a mesa em 
sua festa. Afinal, logo, logo o inverno chega!

Olhem que legal a toalha amarela com uma sobretoalha branca com bandeirinhas. Na
mesa uma mescla de comidinhas, doces e decorações. Quanto mais colorido melhor.

[FOTO]
Mesa de Festa de São João AmarelaAqui uma versão mais rústica. Se você vai fazer
uma festa de São João na sua casa, não precisa decorar toda a casa. Escolha 
alguns pontos e concentre-se neles. É melhor cantinhos decorados do que coisas 
espalhadas.

[FOTO]
Festa São João Mesa Azul e xadrez.Olhe essa mesa, bem poucas coisas, mas bem 
bonita. Quase tudo foi feito com papel de seda/crepon

[FOTO]
Mesa de São João colorida

Aqui uma decoração de São João muito mais elaborada. Usou-se árvores, frutas, e 
móveis rústicos.
[FOTO]
Festa de São JoãoAqui foi pego só um cantinho. Bandeirinhas, chita e chapéu para
deixar tudo pronto para a festa.

[FOTO]
Mesa de São João 

A próxima imagem eu separei para você ver como usar as bandeirinhas para decorar
a mesa. Faça versões pequenininhas com papel colorido. Fica lindinha, não acham?

[FOTO]
Mini bandeirinhas decorando a mesa de São João.
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sexta-feira, 27 de abril de 2012
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Festa Junina - Enfeites

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Olha que trabalho bonito?

fonte: :http://arte-de-fazer-artesanato.blogspot.com/
Festa Junina - Enfeites: Como vocês devem ter percebido, decidi focar esta 
semana em inspirações juninas.
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Já falei de cupcakes, de bolos e de comidas.Agora vou postar algumas várias 
ideias de decoração para sua festinha.

Flores feitas com forminha de doces. É ótima para decorar a mesa e perfeita para
complementar o vestido da noiva caipira do casamento na roça.

[FOTO]
Flor de forminhas de docinhosE essa aqui: é só pegar as luzinhas de natal e 
colocar forminhas coloridas. Assim você ilumina sua festa.
[FOTO]
Luzinhas de natal decoradas para festa Junina

Rosas de papel crepon e tecido chita.

[FOTO]
Rosas

Uma forma divertida de dar os "estalinhos" para as crianças.

[FOTO]

Para as solteiras, que tal uma lembrancinha de Santo Antônio? Coloque um 
cheirinho romântico nelas. Você irá arrasar.
[FOTO]
Almofadinhas de Santo AntônioSe sua festa for em casa, e você só quiser uma 
pequena recepção para os amigos. Que tal essas almofadas?

[FOTO]
Almofadas de chita para festa junina

E essa plaquinha de papietagem para colocar na porta do Arraial?

[FOTO]

E o convite? Não vai esquecer hein. Olha que graça este modelo:

[FOTO]
Convite de Festa JuninaBolinhas de forminhas de doces uma ideia criativa, linda 
e barata de fazer.

[FOTO]
Decoração com forminha de docesE aqui um coração de forminhas:

[FOTO]
Coração de forminhas de doce
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<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 10 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Ficar sentado por muito tempo é um risco à saúde. Conheça seis maneiras de 
driblar o problema - Saúde - Notícia - VEJA.com

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://veja.abril.com.br
Ficar sentado por muito tempo é um risco à saúde. Conheça seis maneiras de 
driblar o problema - Saúde - Notícia - VEJA.com
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FIOCRUZ: CURSO VOLTADO PARA CONSELHEIROS DE SAÚDE RECEBE INSCRIÇÕES

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://otics-iraja.blogspot.com/
FIOCRUZ: CURSO VOLTADO PARA CONSELHEIROS DE SAÚDE RECEBE INSCRIÇÕES: 
Até o dia 12 de abril estão abertas as inscrições para o curso livre de 
Informação e Comunicação em Saúde para o Controle Social, oferecido na 
modalidade a distância pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca da 
Fundação Oswaldo Cruz (ENSP/Fiocruz). O curso, que será oferecido na modalidade 
à distância, é uma parceria entre a ENSP, o Conselho Nacional de Saúde (CNS) e a
Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde 
(SGEP/MS). Confira o edital.
inscrições -http://migre.me/8wKVD

[FOTO]
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Fiocruz lança documento Saúde na Rio+20
<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.blog.saude.gov.br/
Fiocruz lança documento Saúde na Rio+20: 
[FOTO]

Página 831



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

Presidente do Centro de Relações Internacionais em Saúde, Paulo Buss. Foto: 
Peter Ilicciev
Não existe desenvolvimento sustentável sem saúde. Esse é o debate que a Fiocruz 
quer levar à Rio + 20, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente que 
será realizada em junho, no Rio de Janeiro. A Fundação acaba de lançar o 
documento Saúde na Rio+20: desenvolvimento sustentável, ambiente e saúde e 
convoca a sociedade para oferecer suas contribuições. Lançado durante o 
Seminário de Mobilização da Fiocruz para a Rio + 20 (12/4), na Escola Nacional 
de Saúde Pública Sérgio Arouca (Ensp/Fiocruz), o documento articula a questão da
saúde com os três principais temas de discussão da Rio+20: a economia verde, a 
sustentabilidade e a governança global. Com isso, a Fiocruz busca preencher uma 
importante lacuna na agenda oficial da Rio+20, já que o chamado Esboço Zero, a 
primeira versão do documento final O futuro que queremos, não faz nenhuma menção
à saúde.

O presidente da Fiocruz, Paulo Gadelha, ressaltou que o objetivo não se 
restringe à luta por um melhor documento final da conferência, mas pela promoção
de um debate que leve a ações concretas. Um país que se coloca como anfitrião 
gera responsabilidades imensas em relação à realização de transformações na 
realidade nacional, afirma. Gadelha destacou a atuação da Fiocruz no momento que
antecipa a conferência e disse que além do mapeamento da ausência da saúde nos 
debates oficiais, a Fundação tem realizado estudos do impacto de grandes 
empreendimentos. Durante a conferência, a Fundação estará presente nos espaços 
oficiais, quanto nas discussões tecnológicas, além dos debates da sociedade 
civil. Muitas contribuições virão da Cúpula dos Povos, acredita o presidente, se
referindo ao evento paralelo à Rio+20 organizado pelos movimentos sociais.

O presidente do Centro de Relações Internacionais em Saúde (Cris/Fiocruz), Paulo
Buss, lidera o grupo de trabalho da Fiocruz na Rio+20, que produziu o documento.
Buss alerta para o risco de que a Rio+20 seja reduzida a um cumprimento de 
tabela, se não houver um posicionamento firme da sociedade civil, da academia e 
dos governos. Por isso, a Fiocruz entra no jogo, sem perder a inserção da saúde 
no social e no ambiental, para garantir que não haja esvaziamento e fazer uma 
crítica transformados da realidade, afirma. Queremos que o debate que promovemos
gere mudanças no país. Buss também discutiu as controvérsias da economia verde, 
um dos aspectos abordados no documento. É preciso evitar um simples 
esverdeamento do capital, afirma. A Fiocruz está preocupada em questionar o modo
de produzir e consumir.
As contribuições podem ser feitas no site www.sauderio20.fiocruz.br até a 
primeira semana de maio.Fonte: Fiocruz
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Fique de olho na sua saúde!!!
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://emthomasjefferson.blogspot.com/

Aprendendo a ter Saúde na Escola!!
Fique de olho na sua saúde!!!:  No dia 31 de março, comemoramos o dia da saúde e
nutrição.

 Durante essa semana,a turma 1501explorou a pirâmide alimentar, analisou o 
cardápio adotado na U.E., interpretou a composição dos rótulos de alimentos, 
preparou "dicas de uma alimentação saudável" para toda a comunidade escolar, 
além de um acróstico coletivo. Para encerrar esse momento, as crianças se 
deliciaram com uma saborosa salada de frutas!
[FOTO]

Tudo que é Natural
 É bom para a saÚde
Tome leite, 
 coma fRutas e verduras,poIs faz muito bem Suas aÇões refletem na sua vida Uma 
boa refeiçÃo faz muitO bem para você! (turma 1501)[FOTO]
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Fique Sabendo: BOLETIM SEMANAL DA DENGUE Nº 17 - 09/04/12

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/
BOLETIM SEMANAL DA DENGUE Nº 17 - 09/04/12: O Boletim da Dengue é uma publicação
digital enviada toda semana por e-mail para a imprensa com dados como o número 
de casos notificados, sua distribuição pelas regiões da cidade, a quantidade de 
atendimentos nos pólos de hidratação, as ações da prefeitura de combate ao 
mosquitoAedes aegypti, entre outras informações. Consulte os Boletins anteriores
e outros indicadoresclicando aqui.

 Para abrir o Boletim em uma nova guia (em tamanho maior) clique aqui.
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sexta-feira, 27 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - Ministro Padilha empossa 400 médicos no Rio de Janeiro

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Ministro Padilha empossa 400 médicos no Rio de Janeiro: 
[FOTO]

Foto: Erasmo Salomão / Ascom - MS
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participou hoje da posse coletiva de 400
novos médicos aprovados em concurso público realizado em 2010. Os profissionais 
vão compor a força de trabalho dos hospitais federais do Rio de Janeiro - 
Andaraí, Lagoa, Ipanema, Cardoso Fontes, Servidores do Estado e Bonsucesso -, 
além de recompor o quadro do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia 
(Into) e do Instituto Nacional de Cardiologia (INC), ambos sediados na capital 
fluminense. A lista de convocados foi publicada no Diário Oficial da União do 
último dia 12 de abril.
A contratação, autorizada em caráter excepcional pela presidenta Dilma Rousseff,
faz parte de um processo de reestruturação que iniciamos no Rio de Janeiro no 
ano passado. E cada um desses profissionais também deve se empenhar em combater 
o desperdício de recursos públicos, afirma o ministro da Saúde, Alexandre 
Padilha.

Entre os 400 novos cargos, 180 serão distribuídos entre os seis hospitais 
federais. Outras 169 vagas vão para o Into e as demais 51 completarão o quadro 
do INC. Ao todo, foram convocados profissionais de 49 especialidades diferentes.
Entre os novos servidores, 99 são anestesistas, 91 médicos de Urgência, 93 
intensivistas, 31 cardiologistas, 19 pediatras e 15 ortopedistas. Os demais 
dividem-se em diversas especialidades, como Urologia, Anatomia Patológica, 
Mastologia, Oncologia e Oftalmologia.

No total, já foram convocados pelo Ministério da Saúde 698 profissionais médicos
desde o lançamento do edital, em 2010. A pedido do ministro da Saúde, a 
Presidência da República autorizou a convocação extra destes 400 profissionais. 
Com isso, damos mais um importante passo para oferecer à população um serviço de
qualidade, afirma o ministro.

EspecialidadeIntoHosp.Federais/RJINCTOTALAnestesiologia7029099Medicina de 
Urgência3358091Intensivista (Adulto)30311071Cardiologia (CTI / Unid. 
Coronariana)032831Intensivista (Pediátrico)571022Pediatria712019Ortopedia e 
Traumatologia123015Cirurgia Geral0808Oncologia0707Anatomia 
Patológica0606Radiologia e Diagnóstico por Imagem5016Cardiologia 
(Ecocardiografia)1203Cardiologia (Ergometria)0202Cirurgia 
Torácica1102Neonatologia0202Reumatologia1102Urologia2002Cirurgia 
Pediátrica0011Cirurgia Vascular1001Citopatologia0101Hematologia e Hemoterapia 
(Adulto)0101Infectologia0011Mamografia0101Mastologia0101Neurocirurgia0101Neurolo
gia (Pediátrica)0101Obstetrícia0101Oftalmologia0101Pneumologia 
(Broncoscopia)1001Total16918051400Fonte: Milton Júnior / Agência Saúde
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FIQUE SABENDO - MS amplia assistência à pessoa com deficiência

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
MS amplia assistência à pessoa com deficiência: 
[FOTO]

Foto: Walter Zerla/cultura/Corbis
Duas portarias publicadas no Diário Oficial da União, nesta quarta-feira (25) e 
esta quinta-feira (26), pelo Ministério da Saúde, vão melhorar a vida de cerca 
de 45 milhões de brasileiros - 23,9% da população - que possuem algum tipo de 
deficiência no País. Enquanto a primeira institui a rede de cuidados à pessoa 
com deficiência a segunda cria incentivos financeiros de investimento e de 
custeio para o componente de atenção especializada à mesma rede.

Criada ano passado, em parceria com outros 15 ministérios, o Viver Sem Limite - 
Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência vai investir nos próximos 
três anos R$ 7,6 bilhões. Deste montante, R$ 1,4 bilhão será destinado ao eixo 
da saúde.

A rede de cuidados à pessoa com deficiência tem como objetivo ampliar o acesso e
qualificar o atendimento às pessoas com deficiência temporária ou permanente, 
progressiva, regressiva, ou estável; de forma intermitente ou contínua no SUS; 
ampliar a oferta de Órtese, Prótese e Meios Auxiliares de Locomoção (OPM), 
dentre outras. Para atingir tais metas, o ministério criou diretrizes 
reivindicadas por anos pelas pessoas com deficiência e seus familiares, como 
respeito aos direitos humanos; garantia de autonomia; independência e liberdade 
para que façam suas próprias escolhas; promoção da equidade e do respeito às 
diferenças; garantia de acesso e de qualidade dos serviços; atenção humanizada e
mais.
Recurso -Já em 2012 o Ministério da Saúde pretende investir aproximadamente R$ 
250 milhões a mais que ano passado, quando foram investidos R$ 641 milhões na 
Saúde da Pessoa Com Deficiência. A verba extra, possível graças ao Viver Sem 
Limite, promoverá, ainda segundo a portaria desta quinta-feira, a construção, 
reforma ou ampliação dos Centros especializados em Reabilitação (CER) e do 
serviço de oficina ortopédica e aquisição de equipamentos e outros materiais 
permanentes. Com ela também será possível custear o funcionamentos dos novos 
CERs, com valores que variam R$ 140 mil a R$ 345 mil por mês.

Os CERs são considerados uma das novidades do programa e são serviços que 
agregam tecnologia para atender às várias modalidades de reabilitação de modo 
integrado para os diferentes tipos de deficiência, com qualidade e efetividade 
no cuidado.
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Até o fim 2014 está prevista a criação de 45 CER (sendo 22 qualificados). Para 
facilitar o acesso e a frequência da pessoa com deficiência aos locais de 
reabilitação, os CERs garantirão o transporte. A meta inicial é adquirir até 
2014, 88 veículos adaptados para transportar pessoas com deficiência.
Projetos - A operacionalização e implantação da Rede de Cuidados à Pessoa com 
Deficiência se darãopartir da criação dos Grupos Condutores Estaduais, que farão
o diagnóstico situacional e Plano de Ação Regional e dos Planos de Ação 
Municipais. Após aprovação em CIB, tais planos serão apresentados ao Ministério 
da Saúde que realizará a devida análise técnica para a contratualização da Rede,
conforme previsto na Portaria 793, de 24 de abril de 2012.
Fonte: Zeca Moreira /Agência Saúde
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FIQUE SABENDO - Pela primeira vez população privada de liberdade vai receber 
vacina contra influenza

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Pela primeira vez população privada de liberdade vai receber vacina contra 
influenza: 
[FOTO]
O Ministério da Saúde lançou nesta terça-feira (24) a Campanha Nacional de 
Vacinação contra Gripe. Os públicos alvos da campanha são gestantes (em qualquer
período gestacional), pessoas com 60 anos ou mais, crianças de seis meses a 
menores de dois anos, profissionais de saúde, indígenas, e pela primeira vez a 
campanha também vai atingir a população prisional.

Entre 05 a 25 de maio, 65 mil postos de vacinação do Sistema Único de Saúde 
(SUS) estarão preparados para realizar a imunização e no sábado seguinte(12) ao 
lançamento, acontecerá o Dia D de mobilização nacional, com postos funcionando 
das 8h às 17h.

A campanha será realizada, em conjunto, entre o Ministério da Saúde e as 
secretarias estaduais e municipais de todo o país. Seu principal objetivo é 
reduzir a mortalidade, as complicações e as internações que ocorrem em 
consequência das infecções pelo vírus da influenza nesta população.

O secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Jarbas Barbosa, destacou
os tipos de vacinas que serão utilizadas na campanha e que vão proteger contra 
os três principais vírus que circulam no hemisfério sul, entre eles o da 
influenza A (H1N1), como recomenda a Organização Mundial da Saúde (OMS). A 
vacina de influenza é diferente. Ela pode mudar todos os anos porque dá uma 
proteção limitada (apenas aos três sorotipos que circularam no último ano), e 
por isso deve ser preparada para se utilizar ano a ano.

Outro ponto destacado pelo secretário Jarbas foi a lenda de que a vacina provoca
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gripe: Diferente de outras vacinas, produzidas por vírus atenuado, essa vacina 
contra influenza é feita com pedaços dos vírus, o que não possibilita o 
desenvolvimento da doença. Outra atenção é a contra indicação para pessoas com 
alergia severa a ovo - proteína utilizada na fabricação da vacina - e para quem 
teve reações adversas anteriores. Em casos de doenças agudas e febris ou 
pacientes com doenças neurológicas, é recomendável a busca de avaliação médica. 
Quem pretende doar sangue deve aguardar 48 horas após a dose para realizar a 
doação.

Para a campanha, o Ministério da Saúde distribuiu 31,1 milhões de doses da 
vacina e repassou R$ 24,7 milhões do Fundo Nacional de Saúde (FNS) aos fundos 
estaduais e municipais. Estes recursos são usados para custear a infraestrutura 
das campanhas, a aquisição de seringas e agulhas, o deslocamento das equipes e o
material informativo distribuído. Cerca de 240 mil profissionais do SUS estarão 
envolvidos na ação, que também contará com 27 mil veículos.

Durante a coletiva o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou que o não 
existe mais uma pandemia da influenza H1N1. A OMS não considera mais a H1N1 como
pandemia, mas é o tipo de vírus que ainda circula, não só no Brasil como no 
Hemisfério Sul e precisamos nos proteger.
População Prisional - Pela primeira vez, as cerca de 500 mil pessoas que estão 
cumprindo pena em presídios também estarão cobertas pela campanha. A iniciativa 
faz parte do Plano Nacional de Saúde do Sistema Penitenciário, executado em 
parceria entre os ministérios da Saúde e da Justiça.

Um dos seus objetivos é garantir o direito à saúde dos presidiários, população 
que está mais vulnerável a doenças respiratórias e pulmonares, devido às 
condições de habitação e confinamento.

A escolha dos grupos a serem vacinados é definida com base em estudos 
epidemiológicos e na observação do comportamento das infecções respiratórias, 
que têm como principal agente os vírus da gripe. São priorizados os grupos mais 
suscetíveis ao agravamento de doenças respiratórias.
Prevenção - Para evitar a contaminação com influenza é necessário ficar atento a
manter hábitos de saúde saudáveis: Sempre lavar as mãos com água e sabão; Evitar
tocar olhos, boca e nariz após contato com superfícies, e usar um lenço ao 
espirrar e tossis.
Saiba Mais:SUS dá início à campanha de vacinação contra gripeIlana Paiva / Blog 
da saúde
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FIQUE SABENDO - Você sabe o que é Tecnologia Assistiva?
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Você sabe o que é Tecnologia Assistiva?: 
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Tecnologia Assistiva é um termo ainda novo, utilizado para identificar todo o 
arsenal de Recursos e Serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar 
habilidades funcionais de pessoas com deficiência e consequentemente promover 
Vida Independente e Inclusão. 

É também definida como "uma ampla gama de equipamentos, serviços, estratégias e 
práticas concebidas e aplicadas para minorar os problemas encontrados pelos 
indivíduos com deficiências" (Cook e Hussey  Assistive Technologies: Principles 
and Practices  Mosby - Year Book, Inc., 1995).

No Brasil, o Comitê de Ajudas Técnicas - CAT, instituído pela PORTARIA N 142, DE
16 DE NOVEMBRO DE 2006 propõe o seguinte conceito para a tecnologia assistiva: 
"Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de característica 
interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, 
práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à 
atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade
reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão 
social" (ATA VII - Comitê de Ajudas Técnicas (CAT) - Coordenadoria Nacional para
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE) - Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos - Presidência da República). 

O termo Assistive Technology, traduzido no Brasil como Tecnologia Assistiva, foi
criado em 1988 como importante elemento jurídico dentro da legislação 
norte-americana conhecida como Public Law 100-407 e foi renovado em 1998 como 
Assistive Technology Act de 1998 (P.L. 105-394, S.2432). Compõe, com outras 
leis, o ADA - American with Disabilities Act, que regula os direitos dos 
cidadãos com deficiência nos EUA, além de prover a base legal dos fundos 
públicos para compra dos recursos que estes necessitam. 

Os Recursos são todo e qualquer item, equipamento ou parte dele, produto ou 
sistema fabricado em série ou sob medida utilizado para aumentar, manter ou 
melhorar as capacidades funcionais das pessoas com deficiência. Os Serviços, são
definidos como aqueles que auxiliam diretamente uma pessoa com deficiência a 
selecionar, comprar ou usar os recursos acima definidos. 
Recursos
Podem variar de uma simples bengala a um complexo sistema computadorizado. Estão
incluídos brinquedos e roupas adaptadas, computadores, softwares e hardwares 
especiais, que contemplam questões de acessibilidade, dispositivos para 
adequação da postura sentada, recursos para mobilidade manual e elétrica, 
equipamentos de comunicação alternativa, chaves e acionadores especiais, 
aparelhos de escuta assistida, auxílios visuais, materiais protéticos e milhares
de outros itens confeccionados ou disponíveis comercialmente.Serviços
São aqueles prestados profissionalmente à pessoa com deficiência visando 
selecionar, obter ou usar um instrumento de tecnologia assistiva. Como exemplo, 
podemos citar avaliações, experimentação e treinamento de novos equipamentos.
Os serviços de Tecnologia assistiva são normalmente transdisciplinares 
envolvendo profissionais de diversas áreas, tais como: Fisioterapia
 Terapia ocupacional
 Fonoaudiologia
 Educação
 Psicologia
 Enfermagem
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 Medicina
 Engenharia
 Arquitetura
 Design
 Técnicos de muitas outras especialidades
Encontramos também terminologias diferentes que aparecem como sinônimos da 
Tecnologia Assistiva, tais como Ajudas Técnicas, Tecnologia de Apoio, Tecnologia
Adaptativa e Adaptações. 
Objetivos da Tecnologia Assistiva

Proporcionar à pessoa com deficiência maior independência, qualidade de vida e 
inclusão social, através da ampliação de sua comunicação, mobilidade, controle 
de seu ambiente, habilidades de seu aprendizado, trabalho e integração com a 
família, amigos e sociedade.Categorias de Tecnologia Assistiva

A classificação abaixo, foi construída com base nas diretrizes gerais da ADA, 
porém não é definitiva e pode variar segundo alguns autores. 

A importância das classificações no âmbito da tecnologia assistiva se dá pela 
promoção da organização desta área de conhecimento e servirá ao estudo, 
pesquisa, desenvolvimento, promoção de políticas públicas, organização de 
serviços, catalogação e formação de banco de dados para identificação dos 
recursos mais apropriados ao atendimento de uma necessidade funcional do usuário
final.1
Auxílios para a vida diária

Materiais e produtos para auxílio em tarefas rotineiras tais como comer, 
cozinhar, vestir-se, tomar banho e executar necessidades pessoais, manutenção da
casa etc.2
CAA (CSA)
Comunicação aumentativa (suplementar) e alternativa

Recursos, eletrônicos ou não, que permitem a comunicação expressiva e receptiva 
das pessoas sem a fala ou com limitações da mesma. São muito utilizadas as 
pranchas de comunicação com os símbolos PCS ou Bliss além de vocalizadores e 
softwares dedicados para este fim.3
Recursos de acessibilidade ao computador

Equipamentos de entrada e saída (síntese de voz, Braille), auxílios alternativos
de acesso (ponteiras de cabeça, de luz), teclados modificados ou alternativos, 
acionadores, softwares especiais (de reconhecimento de voz, etc.), que permitem 
as pessoas com deficiência a usarem o computador.4
Sistemas de controle
de ambiente

Sistemas eletrônicos que permitem as pessoas com limitações moto-locomotoras, 
controlar remotamente aparelhos eletro-eletrônicos, sistemas de segurança, entre
outros, localizados em seu quarto, sala, escritório, casa e arredores.5
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Projetos arquitetônicos para acessibilidade

Adaptações estruturais e reformas na casa e/ou ambiente de trabalho, através de 
rampas, elevadores, adaptações em banheiros entre outras, que retiram ou reduzem
as barreiras físicas, facilitando a locomoção da pessoa com deficiência.6
Órteses e
próteses

Troca ou ajuste de partes do corpo, faltantes ou de funcionamento comprometido, 
por membros artificiais ou outros recurso ortopédicos (talas, apoios etc.). 
Inclui-se os protéticos para auxiliar nos déficits ou limitações cognitivas, 
como os gravadores de fita magnética ou digital que funcionam como lembretes 
instantâneos.7
Adequação Postural

Adaptações para cadeira de rodas ou outro sistema de sentar visando o conforto e
distribuição adequada da pressão na superfície da pele (almofadas especiais, 
assentos e encostos anatômicos), bem como posicionadores e contentores que 
propiciam maior estabilidade e postura adequada do corpo através do suporte e 
posicionamento de tronco/cabeça/membros. 8
Auxílios
de mobilidade

Cadeiras de rodas manuais e motorizadas, bases móveis, andadores, scooters de 3 
rodas e qualquer outro veículo utilizado na melhoria da mobilidade pessoal.9
Auxílios para cegos ou com visão subnormal

Auxílios para grupos específicos que inclui lupas e lentes, Braille para 
equipamentos com síntese de voz, grandes telas de impressão, sistema de TV com 
aumento para leitura de documentos, publicações etc.10
Auxílios para surdos ou com déficit auditivo

Auxílios que inclui vários equipamentos (infravermelho, FM), aparelhos para 
surdez, telefones com teclado - teletipo (TTY), sistemas com alerta 
táctil-visual, entre outros.11
Adaptações em veículos

Acessórios e adaptações que possibilitam a condução do veículo, elevadores para 
cadeiras de rodas, camionetas modificadas e outros veículos automotores usados 
no transporte pessoal.Conteúdo de autoria de Mara Lúcia Sartoretto e Rita Bersch
 2012
Publicado em http://www.assistiva.com.br/tassistiva.html

--------------------------------------------------------------------------------
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FOCOS DE DENGUE ESTÃO CONCENTRADOS NAS CASAS DOS CARIOCAS, DIZ SECRETÁRIO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/

Vamos olhar a nossa casa, escola, locais de possíveis focos e eliminar o quanto 
antes. 
FOCOS DE DENGUE ESTÃO CONCENTRADOS NAS CASAS DOS CARIOCAS, DIZ SECRETÁRIO: 
Na terça, Secretaria de Saúde anunciou epidemia de dengue na capital.Regiões 
mais afetadas ficam na Zona Oeste e no subúrbio.
clique aqui e veja o vídeoUm dia após anunciar que a cidade do Rio de Janeiro 
registra epidemia de dengue, o secretário municipal de Saúde, Hans Dohmann, 
afirmou, nesta quarta-feira (25), em entrevista ao Bom Dia Rio, que a maioria 
dos focos continuam concentrados nas residências dos cariocas.
[FOTO]
Dohmann, que já havia previsto a epidemia, ressalta que a população deve se 
conscientizar e ajudar a combater os focos da doença. Continuamos com a grande 
maioria dos focos dentro das residências. A gente insiste que a população nos 
ajude. É a hora. O verão acabou, mas a gente continua com um número de casos 
grande. O foco que é destruído hoje, evita um caso na semana seguinte.
Para tentar reduzir a quantidade de focos em bairros onde tem se registrado 
grande incidência da doença como Bangu, Realengo, Campo Grande, na Zona Oeste e 
Madureira, no subúrbio, o secretário ressalta que as inspeções foram 
intensificadas. A gente fez uma grande inspeção nessas áreas no último final de 
semana, durante o feriado. Foram milhares de focos destruídos. Foram mais de 600
agentes concentrados naquela região, exatamente para a gente passar um novo 
pente fino na região, explicou.
De acordo com o secretário, um número maior de mortes nesta epidemia só não 
aconteceu porque a prefeitura antecipou as medidas preventivas. A prefeitura se 
preparou desde o ano passado, ela vem andando na frente da doença e com isso vem
aumentando a sua capacidade de prevenção. Batemos todos os recordes de visitação
aos imóveis no ano passado e mantemos o mesmo ritmo esse ano, garantiu ele, 
ressaltando que o atendimento também foi ampliado.
Aumentamos muito a estrutura de atendimento da população, o que faz com que essa
epidemia seja a que tenha menos morte na história do Rio de Janeiro, mas a gente
precisa continuar trabalhando firme, disse Dohmann.
O anúncio da epidemia de dengue indica que a cidade entrou num estágio em que há
mais de 300 casos da doença por cada grupo de 100 mil habitantes e esse número é
crescente. Do dia 1º de janeiro até 21 de abril de 2012, foram registrados 
50.016 casos e 12 mortes pela doença na cidade.
[FOTO]
clique aqui e veja o vídeoEm uma semana, o número de casos na cidade do Rio 
aumentou em quase 10 mil. O balanço anterior, com registros feitos até 14 de 
abril, contabilizava 40.252 casos.De acordo com a Secretaria municipal de Saúde,
mesmo vivendo uma epidemia o número de mortes é inferior ao do ano passado e 
também aos outros anos quando houve o surto da dengue.
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Sobre a capacidade dos pólos de atendimento da doença, segundo Hans Dohmann, foi
ampliada. A gente aumentou a capacidade de atendimentos dos pólos em 30% nessas 
e em outras regiões e estamos pedindo ajuda da população, principalmente nessas 
áreas.

[FOTO]
clique para ampliar

Em 2011, quando não teve surto, de 1º de janeiro a 21 de abril, foram 
registrados 31 óbitos. No mesmo período, em 2002, quando houve a primeira 
epidemia de dengue na cidade, 62 pessoas morreram da doença. Em 2008, outro ano 
de epidemia, foram 136 mortes.
AS DEZ PRINCIPAIS MISSÕES DE COMBATE À DENGUECobrir caixas dágua, cisternas, 
poços e evitar entupimentos de calhas.Vedar com cimento os cacos de vidro nos 
muros que podem acumular água.Colocar em sacos plásticos, fechar e colocar no 
lixo copos descartáveis, embalagens, tampas, cascas de ovo e tudo que possa 
acumular água.Não deixar pneus expostos ao tempo, nunca permitindo acúmulo de 
água dentro deles.Usar cloro em piscinas, limpá-las com frequência e cobri-las 
quando não estiverem em uso.Limpar as bandejas externas das geladeiras e 
ar-condicionado.Esvaziar garrafas, latas e baldes. Guardá-los em local 
coberto.Guardar garrafas pet e de vidro sempre com a boca para baixo. Guardá-las
em local coberto.Lavar semanalmente, com bucha, sabão e água corrente, os 
vasilhames de alimentação de animais.Lavar os pratinhos dos vasos de plantas e 
colocar areia até a borda. Evitar plantas como as bromélias, que acumulam água.
Segundo a secretaria, a baixa no número de óbitos se deve ao reforço que a 
prefeitura deu nos pólos de hidratação e ainda ao aumento da capacidade de 
atendimento na rede básica de saúde.
O município do Rio de Janeiro tem 75% dos casos de dengue em todo o estado neste
ano de 2012.
Segundo o balanço da Secretaria estadual de Saúde, de 1º de janeiro a 21 de 
abril, foram notificados 64.423 casos suspeitos de dengue no estado do Rio. 
Foram registrados 13 óbitos por dengue no estado, sendo 12 pacientes do 
município do Rio de Janeiro e um em Niterói. De acordo com a secretaria, 96.253 
casos de dengue foram contabilizados no estado.

[FOTO]
clique para ampliar
Disponível em: 
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2012/04/focos-de-dengue-estao-concent
rados-nas-casas-dos-cariocas-diz-secretario.html. Acesso em 26 abr. 2012
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forum-de-enfrentamento-da-violencia-na.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 10 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FORUM DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA NA AP3.3

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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 Depois de um tempinho, estamos retomando as atividades referentes
 aos Fóruns da Rede de Enfrentamento à violência da AP 33, hoje com um 
e-mail próprio para receber informações, reclamações, esclarecimentos e 
demais solicitações relativas ao tema em nossa área. Criamos este email,
 a fim de facilitar o contato e o sigilo das informações que possam ser 
encaminhadas, e aproveitamos para informar que já agendamos o nosso próximo 
encontro que acontecerá em 18
 de abril de 2012( quarta-feira), às 9:00hs, na Clínica de Família 
Josuete Sant"anna de Oliveira, à Rua Luís Coutinho Cavalcanti, s/n,
 Guadalupe, ao lado da subprefeitura da Zona Norte.
 Contamos com a presença de todos nas discussões que pretendemos 
desenvolver em nossa área, e discutir a construção da rede de 
enfrentamento.. Agradecemos desde já,email:grupoarticulador33@yahoo.com.br
 Grupo Articulador da Ap 3.3
Sandra, Eunice e
 Rosalva
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<POSTAGEM>
forum-de-saude-mental-abril.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 17 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FORUM DE SAÚDE MENTAL - ABRIL

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Confirmamos a realização do Fórum de Saúde Mental para o dia 26/04 
(quinta-feira) às 9:30h na Clínica da Família Epitácio Soares Reis - Endereço: 
Av. Crisóstomo Pimentel, s/n - Pavuna. (Próximo ao conjunto residencial Village;
fica distante do metrô à 5min de transporte coletivo).
Tema do Fórum de Saúde Mental: Qual lugar(papel) que cada serviçoexerce narede? 
Apresentação do Proinape/ Saúde Escolar (discussão de um caso com articulação 
com os serviços da rede da AP. 3.3)
Att.
Eunice D'Assumpção
DAPS/CAP. 3.3
Tel. 3017-6100

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
funcionamento-das-unidades-de-saude-no.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 4 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE NO FERIADO DA SEMANA SANTA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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 Durante o feriado da Semana Santa, os hospitais de emergência e unidades 24 
horas da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio funcionarão 
ininterruptamente entre os dias 5 e 8 de abril. 

 Os polos de atendimento de dengue também estarão abertos todos os dias do 
feriado, das 8h às 20h. Dez deles funcionarão 24 horas. 

 As unidades primárias de saúde (clínicas da familia, centros municipais de 
saúde e policlínicas) funcionarão até as 13h na quinta, dia 5 de abril; ficarão 
fechados na sexta-feira, dia 6, e no domingo, dia 8; e funcionarão no dia 7, 
sábado, das 8h às 12h.

 Mais informações podem ser obtidas pela Central de Atendimento da Prefeitura, 
no telefone 1746.
 Veja as unidades que funcionarão 24 horas:

 - Hospital Municipal Souza Aguiar - Centro

 - Hospital Municipal Miguel Couto - Gávea

 - Hospital Municipal Salgado Filho - Méier

 - Hospital Municipal Lourenço Jorge - Barra da Tijuca

 - Hospital Municipal Paulino Werneck - Ilha do Governador

 - Hospital Municipal Francisco da Silva Telles - Irajá

 - Hospital Municipal Jurandir Manfredini - Jacarepaguá

 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães - São Cristóvão

 - Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth - Praça XV

 - Hospital Maternidade Carmela Dutra - Lins de Vasconcelos

 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro - Madureira

 - Hospital Maternidade Alexander Fleming - Marechal Hermes

 - Policlínica Rodolpho Rocco - Del Castilho

 - Policlínica César Pernetta - Méier

 - Instituto Municipal Philippe Pinel - Botafogo

 - UIS Arthur Villaboim - Paquetá

 - UPA de Vila Kennedy

 - UPA da Rocinha
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 - UPA do Complexo do Alemão

 - UPA de Manguinhos

 - UPA da Cidade de Deus

 - UPA de Santa Cruz / João XXIII

 - UPA do Engenho de Dentro

 - UPA de Madureira

 - UPA de Costa Barros

 - UPA de Senador Camará

 - UPA Sepetiba

 - UPA Paciência

 Polos de atendimento de dengue:

 - Centro Municipal de Saúde Oswaldo Cruz - Centro

 - Centro Municipal de Saúde Ernesto Zeferino Tibau Jr. - São Cristóvão

 - Centro Municipal de Saúde João Barros Barreto - Copacabana

 - Clínica da Família Maria do Socorro Silva e Souza - Rocinha

 - Centro Municipal de Saúde Maria Augusta Estrella - Vila Isabel

 - Policlínica Hélio Pellegrino - Praça da Bandeira

 - Clínica da Família Dr. Felippe Cardoso - Penha

 - Clínica da Família Assis Valente - Galeão

 - Clínica da Família Cabo Edney Canazaro de Oliveira - Sampaio 

 - Policlínica Rodolpho Rocco - Del Castilho

 - Clínica da Família Marcos Valadão - Acari

 - Clínica da Família Souza Marques - Campinho 

 - Policlínica Newton Bethlem - Praça Seca

 - Centro Municipal de Saúde Harvey Ribeiro de Souza Filho - Recreio

 - Centro Municipal de Saúde Waldyr Franco - Bangu
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 - Policlínica Manoel Guilherme da Silveira Filho - Bangu

 - Centro Municipal de Saúde Belizário Penna - Campo Grande

 - Posto de Saúde Dr.Alvimar de Carvalho - Pedra de Guaratiba

 - Clínica da Família Lourenço de Mello - Paciência

 - Clínica da Família Valéria Gomes Esteves - Sepetiba

 - Clínica da Família David Capistrano Filho - Inhoaíba

 - Hospital Municipal Souza Aguiar - Centro - 24 horas

 - Policlínica Piquet Carneiro - São Francisco Xavier - 24 horas

 - Hospital Municipal Rocha Maia - Botafogo - 24 horas

 - Hospital Municipal Paulino Werneck - Ilha do Governador - 24 horas

 - Tenda no Quartel dos Bombeiros do Méier - 24 horas

 - Hospital Municipal Francisco da Silva Telles - Irajá - 24 horas

 - Hospital Municipal Lourenço Jorge - Barra da Tijuca - 24 horas

 - Posto de Saúde Professor Masao Goto - Jardim Sulacap - 24 horas

 - Policlínica Carlos Alberto Nascimento - Comari - 24 horas

 - Policlínica Lincoln de Freitas Filho - Santa Cruz - 24 horas

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
funcionamento-das-unidades-de-saude-no_27.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 27 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE NO FERIADO DE 1º DE MAIO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Durante o feriado prolongado do Dia do Trabalho, no dia 1º de maio, os hospitais
de emergência e unidades 24 horas da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa 
Civil do Rio funcionarão ininterruptamente entre os dias 28 de abril e 1º de 
maio.

Os 31 polos de atendimento à dengue também estarão abertos todos os dias do 
feriado, sendo 11 unidades funcionando 24 horas e outras 20, das 8h às 20h.
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As unidades primárias de saúde (clínicas da família, centros municipais de saúde
e policlínicas) funcionarão normalmente no sábado, dia 28 de abril. Na segunda, 
dia 30 de abril, funcionarão até as 13h; e estarão fechadas no domingo, dia 29, 
e na terça-feira, dia 1º de maio.

Mais informações podem ser obtidas pela Central de Atendimento da Prefeitura, no
telefone 1746.

Veja as unidades que funcionarão 24 horas:

- Hospital Municipal Souza Aguiar - Centro
- Hospital Municipal Miguel Couto - Gávea
- Hospital Municipal Salgado Filho - Méier
- Hospital Municipal Lourenço Jorge - Barra da Tijuca
- Hospital Municipal Paulino Werneck - Ilha do Governador
- Hospital Municipal Francisco da Silva Telles - Irajá
- Hospital Municipal Jurandir Manfredini - Jacarepaguá
- Hospital Maternidade Fernando Magalhães - São Cristóvão
- Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth - Praça XV
- Hospital Maternidade Carmela Dutra - Lins de Vasconcelos
- Hospital Maternidade Herculano Pinheiro - Madureira
- Hospital Maternidade Alexander Fleming - Marechal Hermes
- Serviço de emergência da Policlínica Rodolpho Rocco - Del Castilho
- Serviço de emergência da Policlínica César Pernetta - Méier
- Instituto Municipal Philippe Pinel - Botafogo
- UIS Arthur Villaboim - Paquetá
- UPA de Vila Kennedy
- UPA da Rocinha
- UPA do Complexo do Alemão
- UPA de Manguinhos
- UPA da Cidade de Deus
- UPA de Santa Cruz / João XXIII
- UPA do Engenho de Dentro
- UPA de Madureira
- UPA de Costa Barros
- UPA de Senador Camará
- UPA Sepetiba
- UPA Paciência

Polos de atendimento de dengue:

- Centro Municipal de Saúde Oswaldo Cruz - Centro
- Centro Municipal de Saúde Ernesto Zeferino Tibau Jr. - São Cristóvão
- Centro Municipal de Saúde João Barros Barreto - Copacabana
- Clínica da Família Maria do Socorro Silva e Souza - Rocinha
- Centro Municipal de Saúde Maria Augusta Estrella - Vila Isabel
- Policlínica Hélio Pellegrino - Praça da Bandeira
- Clínica da Família Dr. Felippe Cardoso - Penha
- Clínica da Família Assis Valente - Galeão
- Clínica da Família Cabo Edney Canazaro de Oliveira - Sampaio
- Policlínica Rodolpho Rocco - Del Castilho
- Clínica da Família Marcos Valadão - Acari
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- Clínica da Família Souza Marques - Campinho
- Policlínica Newton Bethlem - Praça Seca
- Centro Municipal de Saúde Harvey Ribeiro de Souza Filho - Recreio
- Centro Municipal de Saúde Waldyr Franco - Bangu
- Policlínica Manoel Guilherme da Silveira Filho - Bangu
- Centro Municipal de Saúde Belizário Penna - Campo Grande
- Posto de Saúde Dr.Alvimar de Carvalho - Pedra de Guaratiba
- Clínica da Família Lourenço de Mello - Paciência
- Clínica da Família Valéria Gomes Esteves - Sepetiba
- Clínica da Família David Capistrano Filho - Inhoaíba
- Hospital Municipal Souza Aguiar - Centro - 24 horas
- Policlínica Piquet Carneiro - São Francisco Xavier - 24 horas
- Hospital Municipal Rocha Maia - Botafogo - 24 horas
- Hospital Municipal Paulino Werneck - Ilha do Governador - 24 horas
- Tenda no Quartel dos Bombeiros do Méier - 24 horas
- Hospital Municipal Francisco da Silva Telles - Irajá - 24 horas
- Hospital Municipal Lourenço Jorge - Barra da Tijuca - 24 horas
- Posto de Saúde Professor Masao Goto - Jardim Sulacap - 24 horas
- Policlínica Carlos Alberto Nascimento - Comari -24 horas
- Policlínica Lincoln de Freitas Filho - Santa Cruz - 24 horas
Fonte: Assessoria de Comunicacao Social SMSDC
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Fundação Telefônica.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://construtoresdecidadania.blogspot.com/
Fundação Telefônica.: 
[FOTO]
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GEC -FERNANDO RODRIGUES - Semana de acolhimento

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://gec-fernando.blogspot.com/

O post é da semana de acolhimento, mas como o blog é bem recente, vale a pena 
registrar este início de trabalho. Parabéns ao GEC Coelho Neto e o GEC Fernando 
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Rodrigues iniciando a sua trajetória.

Semana de acolhimento: Nos dias 14,15 e 16/02 o GEC Coelho Neto (localizadono 
bairro de Ricardo de Albuquerque), veio nos visitar e acolher nossos alunos no 
retorno às aulas. Nestes dias, houveram dinâmicas que culminaram no dia 16 com a
soltura de balões,os quais levaram os pedidos de realizações e desejos de cada 
um dos participantes.

Obrigada Coelho Neto, pela presença e pelo trabalho maravilhoso realizado por 
seus professores e alunos!

[FOTO]
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Geógrafa Bertha Becker faz críticas ao Rascunho Zero

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.mundosustentavel.com.br/
Geógrafa Bertha Becker faz críticas ao Rascunho Zero: 

PorMartha Neiva Moreira
Fonte: Blog Razão Social O Globo

Geógrafa Bertha Becker

Há mais de 40 anos, a geógrafa Bertha Becker viaja para realizar pesquisas na 
Amazônia. Professora emérita da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
ela conhece a região na palma da mão a ponto de ser consultora do governo 
federal para os temas relativos ao bioma. Por isso mesmo, foi convidada para ser
debatedora em dos painéis da programação oficial da Rio + 20. Vai falar sobre 
florestas, assunto que escolheu como objeto de pesquisa em 1970 quando pisou 
pela primeira vez na Floresta Amazônica. Nesta entrevista ela faz uma crítica ao
Rascunho Zero. Diz que ele favorece a iniciativa privada e não aborda como o 
atual sistema econômico gera problemas ambientais sério, como a perda da 
biodiversidade. Ela também faz uma crítica ao termo Economia Verde, por ser 
genérico demais.

O GLOBO - A senhora faz uma crítica ao Rascunho Zero, documento preparatório das
Organização das Nações Unidas (ONU) para a Rio + 20. Por que?
BERTHA BECKER - O texto defende a mercantilização da natureza. É alógica 
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capitalista transposta para a natureza. Teremos mais um mercado, dos produtos e 
serviços da natureza, mas não vamos discutir novas formas de desenvolvimento. É 
mais uma tentativa para sair da crise econômica e não um novo mecanismo de 
desenvolvimento, mais responsável, como precisamos.Também acho queo rascunho não
aborda, por exemplo, de que forma o atual sistema econômico gera problemas 
ambientais, como a destruição da biodiversidade. Temos que debater isto para 
criar novos mecanismos de desenvolvimento. O documento fortalece a iniciativa 
privada. Favorece a criação, por exemplo, de mercados de carbono e não trata de 
sistemas de regulação. Nós precisamos da iniciativa privada,mas não podemos 
ficar submetidos a ela. Porque favorecer a criação de mercados de carbono 
privados e não criar bolsas de carbono nos estados reguladas pelo poder público?
Imgine Manaus com uma bolsa de carbono?É importante favorecer a iniciativa 
privada, masa Ciência e o Estado devem estar também a serviço de um novo modelo 
de desenvolvimento.

O GLOBO - A senhora também faz críticas ao conceito de Economia Verde, não é?
BERTHA BECKER - Sim.O que é Economia Verde? Como se pode falar em apenas uma 
Economia Verde. O que é bom para a Europa não é bom para o Brasil. São muitas 
Economias Verdes, pois as realidades dos países são diferentes. O termo é 
genérico demais e não dá conta das diferenças regionais. Também não entendo a 
associação de Economia Verde com redução de pobreza, pois como já disse ela (a 
Economia Verde)se baseia na lógica capitalista de produção que promove exclusão.
Não sei, por exemplo,como a venda de créditos de carbono por empresas privadas 
pode ajudar a reduzir a pobreza. Esta relação para mim não é clara.

O GLOBO - O que seria Economia Verde para a realidade brasileira?
BERTHA BECKER - Somos um país que desperdiça. Desperdiçamos recursos naturais, 
alimentos, energia. Desmatamos mais do que devíamos e do que podíamos. E 
exportamos sem agregar valor aos produtos. De modo que Economia Verde para o 
Brasil significa reduzir o desperdício, como, por exemplo, investir em 
eficiência energética; reduzir o desmatamento, criando uma indústria madeireira 
responsável; e criar indústrias de beneficiamento para os produtos e não mais 
exportá-losin natura, o que geraria empregos.

O GLOBO - O que está em jogo, hoje, na Rio + 20?
BERTHA BECKER - Durante a ECO 92 o que estava em jogo era a preservação da 
Amazônia. Era uma questão internacional. Hoje são muitos os problemas. Há os 
países insulares que vão sofrer com o auamento do nível do mar. Há a questão da 
distribuição de alimentos. No Brasil, temos que vencer a luta contra a pobreza, 
combater o desmatamento, criar uma indústria de beneficiamento, ter um olhar 
atento para a classe C, que acaba de ascender a condição de consumidor.Enfim, 
são muitas as questões em jogo na Rio + 20.

Postado por Daniela Kussama
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governo-investira-r-373-milhoes-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 24 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Governo investirá R$ 373 milhões para incentivar a leitura

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Governo investirá R$ 373 milhões para incentivar a leitura: 

O Ministério da Cultura (MinC) anunciou, hoje (23),  investimentos de R$ 373 
milhões para o Plano Nacional do Livro e da  Leitura (PNLL) para esse ano. Os 
recursos deverão ser empregados na  construção e revitalização de bibliotecas; 
contratação de agentes de  leitura e na realização de feiras e festivais de 
literatura. As ações  serão coordenadas pela Fundação Biblioteca Nacional.

Durante o lançamento, a ministra Ana de Hollanda enfatizou que o  governo quer 
incentivar que o brasileiro desenvolva o gosto pela leitura  e, com isso, as 
pessoas tenham uma visão mais crítica e uma ampliação  do conhecimento. Um 
brasileiro que lê, cresce mais, e o Brasil cresce  junto, disse a ministra.
Veja Também:
A leitura não é um ato reflexo, aprendido naturalmente. É resultado de  uma 
sofisticada operação, aprendida ao longo de anos, e que, por isso  mesmo, 
precisa ser cultivada cuidadosamente, para além dos muros da  escola, disse a 
ministra. Para tal, precisamos de uma boa e vasta  literatura, de uma competente
e ampla rede editorial e de divulgação.  Necessitamos de um exército de 
mediadores de leitura, que dentro das  bibliotecas e nos mais variados espaços, 
ajudem sobretudo crianças e  jovens a descobrirem a necessidade humana do prazer
da leitura.

O objetivo do plano é aumentar o número de leitores no Brasil. Segundo a  última
edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, divulgada pelo  Instituto 
Pró-Livro no dia 28 de março, 75% dos brasileiros nunca frequentaram uma 
biblioteca. A média de livros lidos no Brasil é de quatro livros por ano e 
apenas metade da população pode ser considerada leitora.

Do total de recursos, R$ 254 milhões serão destinados para bibliotecas  em ações
como implantação de bibliotecas com telecentros nas praças dos  Esportes e da 
Cultura; em bibliotecas do Espaço Mais Cultura e na  construção e reforma de 
bibliotecas-parque e bibliotecas de referência  e, ainda, de acordo com o 
governo, no apoio às bibliotecas comunitárias e  pontos de Leitura, além da 
implantação, revitalização e modernização de  bibliotecas municipais.

O Ministério da Cultura vai investir R$ 56 milhões para a formação de  
mediadores de leitura. A intenção do governo é dobrar o número de  agentes de 
leitura para atuar com as famílias de baixa renda.

Cerca  de R$ 8 milhões vão para a ampliação dos acervos e formação de  
bibliotecários e funcionários de 2.700 bibliotecas municipais e  comunitárias de
1.500 municípios em todos os estados.
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Outra medida anunciada foi a ampliação do calendário nacional de feiras  de 
livro e festivais literários para 200 eventos em 2012, a maior parte  deles com 
apoio financeiro do MinC e apoio direto a 175 caravanas de  escritores pelo 
país.

O governo também anunciou a publicação de editais específicos para  contemplar 
as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que possuem  índices de leitura 
menores. Outra inovação é a contemplação, em um  desses editais, do chamado 
Custo Amazônico, que prevê a transferência de  30% a mais de recursos para os 
estados da Amazônia Legal (região  compreendida pela totalidade dos estados do 
Acre, Amapá, Amazonas, Pará,  de Rondônia e Roraima e parte dos estados de Mato 
Grosso, do Maranhão e  Tocantins).

(Agência Brasil)

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
grupo-de-adolescentes.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 19 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

GRUPO DE ADOLESCENTES.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://smsdc-cms-flaviocouto.blogspot.com/
GRUPO DE ADOLESCENTES.: 

QUER SABER SOBRE SEXUALIDADE, ALCOOL E DROGAS, QUER FICAR ANTENADO DE COMO 
CUIDAR DA SUA SAÚDE, SER DESCOLADO MAS RESPONSAVEL. VENHA PARTICIPAR COM A GENTE
DO GRUPO DE ADOLESCENTES.

O ENFERMEIRO MARCELO, A ENFERMEIRA ELDA, A ASSISTENTE SOCIAL ROSELAINE [FOTO]
A ACS RITA E IZABEL
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

ESTAMOS ESPERANDO VOCES.[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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hoje-dia-2-de-abril-dia-da.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 2 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

HOJE - Dia 2 de Abril - Dia da conscientização do AUTISMO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
FONTE: http://www.revistaautismo.com.br/
[FOTO]

Todo
 2 de abril comemora-se o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, 
data decretada pela ONU (Organização das Nações Unidas), desde 2008, 
pedindo mais atenção ao transtorno do espectro autista (nome "oficial" 
do autismo), cuja incidência em crianças é mais comum e maior do que a 
soma dos casos de AIDS, câncer e diabetes juntos. No Brasil estima-se 
que tenhamos 2 milhões de autistas, mais da metada ainda sem 
diagnóstico.

O
 Brasil fez o maior evento de sua história para a data no ano passado 
(2011) em todos os Estados. E agora, em 2012, repete-se com ainda mais 
força, monumentos serão iluminados de azul na data, como o Cristo 
Redentor (no Rio de Janeiro), a Ponte Estaiada, o Viaduto do Chá, o 
Monumento à Bandeira, a Fiesp e a Assembleia Legislativa (em São Paulo),
 a torre da Unisa do Gasômetro (em Porto Alegre), o prédio do Ministério
 da Saúde (em Brasília) e muitos outros locais (veja a lista completa em
 http://RevistaAutismo.com.br/DiaMundial.
 No mundo estarão iluminados também vários cartões-postais, como o 
Empire State Building (nos Estados Unidos), a CN Tower (no Canadá) entre
 outros - é o movimento mundial chamado "Light It Up Blue", iniciado 
pelos estadunidenses. O azul foi definido como a cor símbolo do autismo,
 porque a síndrome é mais comum nos meninos - na proporção de quatro 
meninos para cada menina. A ideia é iluminar pontos importantes do 
planeta na cor azul para chamar a atenção da sociedade, poder falar 
sobre autismo e levantar a discussão a respeito dessa complexa síndrome.
 O logo brasileiro do "Dia A", adaptado pelo publicitário Martim 
Fanucchi sobre a arte do logo oficial, assim como o cartaz e o vídeo da 
campanha estão disponíveis no site RevistaAutismo.com.br/DiaMundial,
 página oficial do evento no Brasil. Martim é editor de Arte da única 
revista a respeito dessa síndrome na América Latina, a Revista Autismo, 
uma publicação gratuita, sem fins lucrativos, feita por pais de 
autistas, que pode ser acessada íntegralmente no site citado, sem 
restrições

À espera dos deputados federais
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Muitos
 podem pensar que autismo é algo raro, porém, os números aceitos pela 
comunidade internacional são de um autista para cada 110, estatística do
 CDC (Center of Deseases Control and Prevention), órgão do governo dos 
Estados Unidos. Números alarmantes, que deveriam colocar o autismo entre
 as prioridades nas políticas de saúde pública.

Em
 junho de 2011, o Senado aprovou um projeto de lei que garantirá 
direitos e atendimento aos autistas do Brasil - que atualmente não 
contam com tratamento pela rede pública de saúde. Para ir à sanção da 
presidente Dilma e virar lei, o projeto precisa ainda ser aprovado pela 
Câmara Federal, mas está parado sem entrar na pauta dos deputados há 
mais de oito meses. Muitos pais perguntam: "Até quando?" - o andamento 
do projeto pode ser acompanhado online em 
http://LeiFederal.RevistaAutismo.com.br
 com informações do site da Câmara. O autismo não é considerado uma 
deficiência física nem mental, portanto não se encaixa na maioria dos 
direitos já conquistados pelas pessoas com deficiências no país. No 
início deste ano, no Rio de Janeiro (RJ) e em Belo Horizonte (MG) pais 
se mobilizaram para derrubar vetos do Executivo a leis que beneficiam os
 autistas.

Outro episódio de destaque em 2011, foi o lançamento no Brasil do primeiro 
videoclipe a respeito de autismo,
 com a música "Até o Fim", da cantora Fantine Thó (ex-integrante do 
grupo Rouge), dirigido pelo cineasta Marco Rodrigues - o clipe pode ser 
visto online no [VÍDEO]
Youtube e na MTV Brasil.
Vários níveis no espectro

Um
 dos únicos consensos entre a comunidade médica em todo o mundo é de que
 quanto antes o diagnóstico for feito e o tratamento iniciado, melhor 
será a qualidade de vida da pessoa com autismo. A fim de auxiliar a 
descoberta precoce e para que a sociedade comece a conhecer os sutis 
sinais do autismo em bebês e crianças cada vez mais cedo, a editora M.Books está
lançando o livro "Autismo - Não espere, aja logo!"
 (132 páginas, R$ 39), sem linguagem técnica, de leigo para leigo, do 
jornalista Paiva Junior, pai de um garoto que está no espectro do 
autismo e editor-chefe da Revista Autismo. O livro, que tem prefácio do 
neuropediatra José Salomão Schwartzman e contra-capa com texto do 
neurocientista Alysson Muotri, da Universidade da Califórnia (EUA), 
poderá ser encontrado no site do autor (PaivaJunior.com.br) a partir de abril, o
mês do autismo.

Para
 muitos, o autismo remete à imagem dos casos mais graves, porém há 
vários níveis dentro do espectro autista. Nos limites dessa variação, há
 desde casos com sérios comprometimentos do cérebro, até raros casos com
 diversas habilidades mentais, como a Síndrome de Asperger (um tipo leve
 de autismo) - atribuída inclusive aos gênios Leonardo Da Vinci, 
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Michelângelo, Mozart e Einstein. Mas é preciso desfazer o mito de que 
todo autista tem superpoderes. Os casos de genialidade são raríssimos.
A
 medicina e a ciência, de um modo geral, sabem muito pouco sobre o 
autismo, descrito pela primeira vez em 1943 e somente 1993 incluído na 
Classificação Internacional de Doenças (CID 10) da Organização Mundial 
de Saúde como um Transtorno do Desenvolvimento, que afeta a comunicação,
 a socialização e o comportamento.

Outro
 mito é o de que o autista vive em seu próprio mundo. Não. Ele vive em 
nosso mundo. Muitos autistas, porém, têm dificuldade em interagir e se 
comunicar, por isso não estabelecem uma conversa, ou mantêm uma 
brincadeira, e tendem a isolar-se - não porque querem, mas por não 
conseguirem. Ao pensar que o autista não tem um mundo próprio, teremos 
mais chances de incluí-lo em "nosso mundo" com o respeito que merecem, 
pois preconceito se combate com informação. Para contribuir, procure 
saber mais sobre o autismo e ajude a divulgar o 2 de abril.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
hospital-vai-aperfeicoar-cuidados.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 19 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Hospital vai aperfeiçoar cuidados a pacientes internados

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.blog.saude.gov.br/
Hospital vai aperfeiçoar cuidados a pacientes internados: 

Foto: Erasmo Salomão - ASCOM/MS
O Hospital Municipal Miguel Couto, no Rio de Janeiro, está montando uma equipe 
de resposta rápida. Formado por médicos e enfermeiros, o grupo terá objetivo de 
atender e dar resolutividade, ainda nas enfermarias, aos casos de pacientes que 
tenham algum agravamento do quadro durante a internação, evitando assim a 
necessidade do retorno desses doentes à emergência. A volta dos pacientes por 
agravo ao pronto-socorro - colaborando com o excesso de pacientes no setor - foi
um dos problemas apontados no diagnóstico da unidade feito pelo S.O.S 
Emergências, ação do Ministério da Saúde em parceria com gestores municipais e 
estaduais.

Novos protocolos de conduta frente ao paciente que agrava já foram elaborados 
pelo Núcleo de Acesso e Qualidade Hospitalar (NAQH), instituído na unidade pelo 
S.O.S Emergências, e começam a ser apresentados em treinamento aos enfermeiros.

A proposta, segundo o diretor do Miguel Couto, Luiz Alexandre Essinger, é que 
esses profissionais sejam capacitados para fazer uma primeira identificação do 
motivo do agravamento, como uma hipoglicemia. Em seguida, em vez de levar o 
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paciente à emergência - como acontece atualmente - são acionados os médicos da 
equipe de resposta rápida que farão um levantamento do caso. E, já com o 
resultado do monitoramento inicial farão os procedimentos e prescrições 
necessários.

Estes protocolos de conduta frente ao paciente que tem estado de saúde agravado 
estão entre os de médico-assistenciais que, a princípio, serão revistos ou 
acrescentados pelo NAQH. O objetivo é criar padrões para os procedimentos 
médicos, dando maior segurança aos pacientes e reduzindo a possibilidade de 
ocorrência de erros de conduta médica. Outros já elaborados são os protocolos do
tratamento da gangrena diabética e do acidente vascular cerebral (AVC) - 
hemorrágico e isquêmico.
Rede - O S.O.S. Emergências é uma ação estratégica do Ministério da Saúde, 
lançada em 2011 para qualificar e melhorar o atendimento das principais 
emergências que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Ela integra a Rede 
Saúde Toda Hora e, além do Miguel Couto, foi implantada no Hospital Estadual 
Albert Schweitzer, também no Rio de Janeiro, e em mais nove unidades de grande 
porte localizados em oito capitais. Todos os hospitais selecionados são 
referências regionais, possuem pronto-socorro e realizam grande número de 
internações e atendimentos ambulatoriais. A meta é que até 2014 o S.O.S 
Emergências atinja os 40 maiores prontos-socorros brasileiros, em 26 estados e 
no Distrito Federal.
Fonte: Elaine Duim /Agência Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
i-concurso-de-ilustracoes-rioeduca.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 9 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

I Concurso de Ilustrações Rioeduca

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Fonte: http://www.rioeduca.net/programasAcoes.php?id=46

     No Concurso de Ilustrações Rioeduca

     todos podem participar e concorrer a um Ipad!
A
 Secretaria Municipal de Educação, a Subsecretaria de Novas Tecnologias 
Educacionais e o Portal Rioeduca.net promovem o I Concurso de 
Ilustrações Rioeduca, nas modalidades aluno, educador e ilustrador.O
 I Concurso de Ilustrações Rioeduca tem como objetivo estimular a 
produção artística de nossos(as) alunos, educadores(as) da rede e 
ilustradores diversos (funcionários(as) ou não de nossas escolas).Modalidade 
Aluno(a) =
 será restrito aos(às) alunos(as) matriculados(as) em qualquer Unidade 
Escolar da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, em 
qualquer seriação ou faixa etária.Modalidade Educador(a) =
 será restrito aos(às) educadores(as) em pleno exercício da sua função 
na Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro, incluindo nessa 
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modalidade os(as) Agentes Auxiliares de Creche.Modalidade Ilustrador = será 
aberto ao público de uma forma geral.Para
 participar, os(as) interessados(as) de qualquer modalidade deverão 
enviar um cartaz ilustrativo temático sobre um destes projetos: Escola 
3.0, Rioeduca, Educopédia, Educoteca ou Educomundo.Ao final do Concurso, quinze 
felizes ganhadores serão contemplados com um Ipad!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideia-brinquedos-organizados.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 10 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIA - Brinquedos organizados

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://umbrinco.com/blog
Repassando uma idéia ótima de organização de brinquedos.
Brinquedos organizados: 
[FOTO]

Um dos grandes desafios para quem tem criança em casa é, sem dúvida, a 
organização dos brinquedos.
Então, aí vão algumas dicas:Primeira etapa:Disponha os brinquedos no      chão e
separe-os por categorias: bichos, jogos, bonecos, massinha, lápis      de cor, 
carrinhosNessa etapa, separe também      tudo o que estiver quebrado, estragado 
e que a criança não gosta mais e      coloque em um saco o que for para jogar 
fora e, em outro, o que for para      doar.Segunda etapa:Relacione todas as     
categorias em uma lista para calcular os tipos, tamanhos e quantidade de      
organizadores necessários.Tire a medida do espaço      disponível para armários,
prateleiras e organizadores.Terceira etapa:Planejamento dos      organizadores: 
escreva num papel o tipo de organizador ideal para cada categoria de 
brinquedo.Providencie os organizadores.[FOTO]

Bichinhos de pelúcia[FOTO]

As miudezas poder ser guardadas nesses sacos plásticos com

vedação para freezer antes de ir para uma caixaProvidencie 0 local onde os 
organizadores vão ficar. Se pensar na organização antes de montar o quarto, pode
mandar fazer estantes com nichos e armários planejados que facilitem na 
organização e otimizem o espaço.[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

Móvel com gavetas de plástico
Mas se o quarto já está pronto sem organizadores planejados, não tem problema. 
Há soluções igualmente funcionais e de fácil instalação. Este módulo abaixo, por
exemplo, é um organizador infantil da Etna. Quando está disponível é 
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ótimo![FOTO]
[FOTO]

Etna (pode agrupar vários lado a lado)[FOTO]

Etna - com rodízios[FOTO]

Tock Stok
Ao escolher os      organizadores opte pelo mesmo tipo, ou pelo menos por um 
tipo para cada      espaço.[FOTO]

Exemplo: caixas de plástico transparentes do mesmo tipo e com algumas      
variações de tamanho para uma prateleira ou móvel e caixas de plástico      
coloridas do mesmo tipo com algumas variações de tamanho para outro. Isso ajuda 
a dar uma unidade visual ao      espaço.
[FOTO]

Prefira as caixas de plástico. As de madeira são muito pesadas e podem machucar.
Baú não é uma boa solução porque dentro dele os brinquedos não são separados por
grupos, o que resulta numa outra bagunça. Mas, se você já tem o baú, divida-o 
com organizadores para facilitar o agrupamento.[FOTO]

Há organizadores lindos feitos de tecido, mas no Brasil são difíceis de 
encontrar. Só mandando uma costureira fazer.[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

Bolsos laterais para mesa
Aliás, no Brasil é difícil de encontrar organizadores em geral. Porém, com 
criatividade e bom senso dá para se virar bem com o que temos.

A minha experiência mostra que há dois tipos de organizadores bons: os de 
plástico transparente, que permitem a criança visualizar o brinquedo que quer e 
os de plástico coloridos. Se optar pelos coloridos, use as cores para 
identificar assuntos diferentes.[FOTO]

Exemplo: caixas amerelas - massinha, tinta e lápis cêra; caixas azuis - bonecos 
pequenos e bichos[FOTO]
[FOTO]

Os trasparentes facilitam a identificação do conteúdo
Os gaveteiros de plástico também não são indicados, pois travam na hora de abrir
e fechar.[FOTO]

Prateleiras é uma ótimas solução. Mas antes de instalá-las ou mandar o 
marceneiro fazer, tenha em mãos os organizadores. Tire as medidas deles e 
procure agrupá-los por tamanho. Faça um projetinho tipo: organizadores altos 
(iguais) ficam na prateleira X, organizadores médios, na prateleira Y e os 
pequenos, na prateleira Z. Assim, já pode calcular a distância entre uma 
prateleira e outra.
[FOTO]
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Alguns organizadores podem ficar diretamente no chão.
Para lápis de cor, vasinhos de alumínio ou pintados são divertidos e 
práticos![FOTO]

Sapateiras de lona ou de plástico também podem servir de organizadores.[FOTO]

Para coleções de carrinhos ou de bonecas o ideal que mandar fazer um móvel de 
parede com nichos de acrílico ou de madeira, sob medida, para exibi-los.[FOTO]
[FOTO]

Mas se quiser algo mais barato e rápido pode optar por esse organizador da loja 
OZ. Vários dispostos em sequência criam um visual bacana e abre espaço para uma 
coleção maior.[FOTO]
[FOTO]

Quarta etapa:
Guarde cada grupo de brinquedos em seu organizador correspondente. O lema é cada
coisa em seu lugar. Em seguida, arrume os organizadores nas prateleiras, na 
estante ou no armário. Os brinquedos que as crianças usam com mais frequência 
devem ficar à mão.

Fazr fazer um rodízio de brinquedos é uma boa ideia. Guarde alguns e troque de 
tempos em tempos. Desse modo, sempre haverá uma novidade.[FOTO]

O ideal é que todos os brinquedos em uso fiquem à vista da criança pra que ela 
possa pegá-los sozinha. Ensine a criança a guardar o brinquedo no lugar depois 
da brincadeira. Nada deve ficar solto na prateleira ou na gaveta. No final , 
coloque etiqueta em cada organizador identificando o conteúdo.
Se precisar de ajuda profissional para organizar, a Um Brinco está à disposição.
Organiza desde a mudança até o último alfinete! Contamos com uma rede de 
parceiros fornecedores de vários tipos de organizadores e outros tipos de 
profissionais complementares. Também damos consultoria a arquitetos durante a 
elaboração do projeto de reforma.Contato:

Veronica Fraga

E-mail: veronicavfraga@gmail.com

Tel: 21-98845574Poderá gostar também de:

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-atividades-dia-das-maes-colorir.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 10 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS: Atividades dia das mães - colorir

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Sugestões de Atividades do Blog - http://meustrabalhospedagogicos.blogspot.com/
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Atividades dia das mães - colorir: 

Olá queridos amigos, algumas atividades para o dia das mães.
Lembrando que aqui no blog tem muitas atividades, vão no índice de atividades e 
pesquisem, tenho certeza que encontraram o que querem aqui no blog.
Ah, tenho um cd com muitas musicas para o dia das mães, caso alguém queira me 
avisem, agora ficou mais complicado colocar downloads, a maioria dos links 
travam e os sites que hospedam os arquivos estão exigindo cadastro.
Beijos!
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

Receba nossas atividades Digite aqui seu email:

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-atividades-dia-das-maes-numeros.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 11 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - Atividades dia das mães - números

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://meustrabalhospedagogicos.blogspot.com/
Atividades dia das mães - números: 

Algumas atividades que fiz hoje para o mês das mães, atividades bem simples para
jardim e maternal, para trabalhar percepção visual e números.
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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FFF

Receba nossas atividades Digite aqui seu email:

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-desenhos-do-dia-do-indio-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 12 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS  - Desenhos do dia do índio para colorir

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Compartilhando..
http://meustrabalhospedagogicos.blogspot.com/
Desenhos do dia do índio para colorir: 

Desenhos do dia do índio para colorir!
19 imagens para pintar agora no mês de abril.
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
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[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

Receba nossas atividades Digite aqui seu email:

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-historia-em-quadrinho-dia-das.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 22 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - História em quadrinho Dia das Mães

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://educadoradevanguarda.blogspot.com/
História em quadrinho Dia das Mães: 
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-para-pascoa-onde-esta-o.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 1 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS PARA PÁSCOA - Onde está o coelhinho da Páscoa?!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
FONTE:http://www.soumaisminhacasa.com.br

Olhando este Blog - http://www.soumaisminhacasa.com.br - vi que tem muitas 
idéias bacanas pra compartilhar e inspirar.
Onde está o coelhinho da Páscoa?!: 
[FOTO]

A gente sempre quer ideias diferentes para arrumar nossa casa, ainda mais nessas
épocas de festas e comidinhas gostosas. Então, nada melhor do que aproveitar pra
arrumar exatamente com aquilo que a gente vai saborear, não só com a boca, mas 
também com os olhos, afinal, uma bela decor, uma bela mesa, é pra enlouquecer 
qualquer um e fica bem difícil resistir a tantos chocolates na nossa frente! Ai 
minha dieta... hahahahaha

Achei bem inspirador estas sugestões de decor de Páscoa e fáceis de fazer e de 
se encontrar pra criar. Na verdade, aqui se usa muita coisa que a gente tem como
ovos de galinha que podem ser recheados e coloridos, vasinhos de plantas ou as 
próprias plantas, copos de vidro enfeitados, latinhas recicladas, papel colorido
e recortado e até ninho de pássaro. Muuuuuuito fofo!!!

Então, minhas bloguetes queridas, bora se inspirar e fazer uma bela decor e 
guloseimas pra comemorar esta Páscoa! Quem fizer a sua decor, pode mandar pro 
email do blog (soumaisminhacasa@gmail.com), que eu mostrarei pra todos as ideias
de vocês!

Imagens
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<POSTAGEM>
ideias-peca-para-o-dia-das-maes.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 11 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS : Peça para o dia das mães: A História da Mãe

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://meustrabalhospedagogicos.blogspot.com/
Peça para o dia das mães: A História da Mãe: 
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Narrador:- A mamãe quando era menina também brincava. Brincava de boneca, de 
casinha, amarelinha, brincadeiras de roda...
Grupo 1:Entra o primeiro grupo de 4 ou 5 crianças, as meninas com vestido, 
Maria-chiquinha e os meninos de bermuda, boné. Apresentam 2 cantigas de roda.
Ex: Atirei o pau no gatoCiranda Cirandinha
Narrador:- E a mamãe foi crescendo, deixando de ser criança e ficando mocinha. 
Chegou um dia muito especial, o dia dela debutar e a festa dos seus 15 anos.
Grupo 2:Entra o grupo 2 onde as meninas estão com vestido de festa e os meninos 
de calça e camisa social. 
Dançam a valsa.
Narrador:- O tempo passa, agora ela já é uma moça, freqüenta bailes e festas ao 
som da discoteca.
Grupo 3:Crianças com roupas dos anos 80 dançando discoteca.
Narrador:-Paixões da juventude, os namorados.... e então chega um dia especial 
que é esperado por toda mulher, o dia do seu casamento.
Grupo 4: Uma menina de noiva, um menino de noivo e um de padre.Toca a marcha 
nupcial. Padre: Vc aceita se casar com a fulana?Noivo: SimPadre: E vc aceita se 
casar com o fulano?Noiva: SimPadre: Eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a
noiva.Crianças se beijam e saem ao som da marcha nupcial.
segunda parte
Narrador:- Agora ela é casada, dona-de-casa, profissional, ocupações do 
dia-a-dia. E eis que surge um ser muito especial. Menino? Menina? Não importa! 
Esse novo ser vai ser recebido com muito amor e carinho que só ela sabe dar. 
Menina, moça, mulher e agora Mãe.
Grupo 5:Algumas meninas com roupa de mãe e boneca no colo ao som de Nana Nenê, 
embalando seus filhos.
Narrador:- E esses bebezinhos cresceram mamãe! E estão hoje aqui para 
homenageá-la. Mãe que sempre está por perto, que faz tudo pelos filhos, que 
passa noites sem dormir quando eles adoecem.... Essa festa é pra vc, 
mamãe!!!Todos cantam uma música para as Mães. 

Fonte: http://www.orkut.com/CommMsgs.aspx?cmm=19817153tid=2513081829857983440

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-sugestoes-e-lemracinhas-para-o.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 20 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - Sugestões e lemracinhas para o dia das Mães

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
fonte: http://ensinarexigealegria1.blogspot.com/ e 
http://trocandoideiaspedag.blogspot.com.br/

Gente, as pessoas cada dia estão mais criativas.
Olhem que idéias bacanas!!!

Sugestões e lemracinhas para o dia das Mães: 
[FOTO]
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[FOTO]

A fonte é do blog:http://trocandoideiaspedag.blogspot.com.br, obrigada! Eu amei 
esta ideias!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
iii-seminario-de-educacao-evento-asfoe.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 10 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

III SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO - Evento ASFOE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://construtoresdecidadania.blogspot.com/
Evento ASFOE: 
[FOTO]
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<POSTAGEM>
inclusao-altas-habilidadessuperdotacao.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 2 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

INCLUSÃO - Altas habilidades/superdotação no contexto da Educação Inclusiva

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://inclusaobrasil.blogspot.com/
Altas habilidades/superdotação no contexto da Educação Inclusiva: 
[FOTO]

Autoras
Bárbara Martins de Lima Delpretto
Sinara Pollom Zardo
A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 
(2008) supera a fragmentação do ensino para os alunos da educação especial e 
define esta modalidade como transversal aos níveis, etapas e outras modalidades 
de ensino. A educação inclusiva defende o direito de todos os alunos à 
escolarização, questiona as práticas pedagógicas homogêneas, investindo em uma 
pedagogia que reconhece as diferenças.

Essa proposta político-educacional concebe como público da educação especial 
alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação. A estes alunos devem ser disponibilizados recursos e 
serviços orientados para a promoção da sua participação e aprendizagem escolar e
ofertado o atendimento educacional especializado, de forma complementar ou 
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suplementar ao ensino regular. 

Discorrer acerca da inclusão de alunos com altas habilidades/superdotação na 
escolarização comum requer aprofundar a discussão das práticas educacionais no 
âmbito da sala de aula comum e do atendimento educacional especializado.

É a partir da articulação entre educação comum e educação especial que são 
promovidas as condições necessárias para que os alunos com altas 
habilidades/superdotação aprendam, participem, desenvolvam e potencializem suas 
habilidades, prosseguindo seus estudos nas áreas de interesse.

Os alunos com altas habilidades/superdotação são aqueles que demonstram 
potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: 
intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes; também apresentam 
elevada criatividade, grande envolvimento na aprendizagem e realização de 
tarefas em áreas de seu interesse (MEC, 2008).

Historicamente, os alunos com altas habilidades/superdotação não encontraram 
obstáculos no acesso à escola comum - ingresso e matrícula. No entanto, muitos 
deles passavam despercebidos na escola comum. Parte do motivo que os levou a tal
invisibilidade diz respeito à utilização de testes para aferição do quociente 
intelectual, orientados por uma concepção restrita de inteligência e altas 
habilidades/superdotação, e que não contemplavam as diferentes aptidões e formas
de expressão da criatividade destes alunos. A elaboração destes instrumentos, a 
partir de uma concepção centrada no desempenho acadêmico, lingüístico e 
lógico-matemático, desconsiderava no processo de avaliação as habilidades 
diversas, a exemplo daquelas relacionadas às soluções de problemas do cotidiano.

A interpretação destes resultados dos testes apontava para uma capacidade 
cognitiva superior ou inferior do sujeito, definindo o tipo de intervenção a ser
realizada fora da escola ou da sala de aula comum e, no geral, dissociadas do 
projeto escolar. A concepção das altas habilidades/superdotação preservava, 
desta forma, o mito de que estas pessoas possuíam valores "superiores" e saberes
inquestionáveis.

No campo educacional, esse mito contribuiu para fortalecer a concepção 
equivocada de que as altas habilidades/superdotação poderiam ser manifestadas em
diferentes áreas do conhecimento, mesmo sem oportunidades escolares adequadas; o
mito era explicado por um desenvolvimento individualizado e de ordem 
predominantemente biológica. O imaginário social reforçava a proposição de que 
alunos com tais habilidades e necessidades não precisavam de recursos e serviços
específicos para o desenvolvimento de suas potencialidades.

A concepção atual sobre os processos de identificação de alunos com altas 
habilidades/superdotação rompe com esse paradigma tradicional, que enfatizava 
somente a hereditariedade da inteligência e considerava o desenvolvimento de 
habilidades e comportamentos a partir de uma visão estanque e linear. Ela 
investe em estratégias que envolvem a observação, o contexto e as experiências 
desses alunos na escola e fora dela para o reconhecimento de potencialidades. 
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Na perspectiva multidimensional, as discussões sobre inteligência e as altas 
habilidades/superdotação passaram a incorporar pesquisas e análises sobre uma 
aprendizagem contextualizada e dependente de oportunidades e atividades para o 
desenvolvimento de habilidades. Sendo as habilidades acima da média manifestadas
em diferentes áreas do conhecimento, a concepção de altas 
habilidades/superdotação coaduna-se a noção de rendimento e de excelência 
vislumbrada processualmente; de tal modo um ambiente enriquecedor, estimulante, 
é essencial para a identificação e para a proposição de ações para sujeitos que 
possuem tal necessidade específica de aprendizagem.

Por identificação entende-se o conjunto de instrumentos pedagógicos que podem 
ser utilizados para o reconhecimento de diferentes habilidades dos alunos em 
diversas áreas do conhecimento, considerando as especificidades das altas 
habilidades/superdotação. Essa prática de identificação traz o contexto da 
escola como foco de análise e a observação do professor possibilitando:

conhecer diferentes estratégias que alguns alunos usam na resolução de 
problemas; revelar seus interesses e motivações; e avaliar conhecimentos e 
estilos de aprendizagem, subsidiando o trabalho educacional.

Nesse sentido, o objetivo da identificação não é "rotular" os alunos com altas 
habilidades/superdotação, mas verificar elementos individuais de aprendizagem 
para a elaboração de atividades e provisão de recursos específicos para estes. 
Não se busca um rendimento ou uma produção padrão que homogeneízam os alunos, 
mas consideram-se as diferenciações quanto aos interesses e habilidades e níveis
de comprometimento com a tarefa, ou seja, as habilidades apresentadas são 
demonstradas em determinada ou em determinadas área(s) e ocasionalmente 
vislumbradas em períodos e situações distintas.

Na conjuntura educacional presente, as discussões sobre as altas 
habilidades/superdotação incorporam pesquisas e análises sobre uma aprendizagem 
contextualizada e vinculada a oportunidades e atividades de estímulo. Assim, as 
altas habilidades/superdotação não constituem apenas um atributo do indivíduo, 
mas são resultantes da interação do indivíduo com seu ambiente (ALENCAR  FLEITH,
2001).

Na medida em que habilidades geram necessidades que são desencadeadas por um 
contexto de estímulo e de aprendizado, a intervenção pedagógica específica para 
o atendimento aos alunos com altas habilidades/superdotação deve oportunizar a 
manifestação da criatividade e originalidade do aluno; técnicas que cooperam com
a elaboração de trabalhos na(s) área(s) de interesse; e atividades usadas para 
transformar os ambientes tornando-os mais adequados ao aprendizado.

Estas intervenções são prerrogativas de uma educação de qualidade a todos os 
alunos, na qual a ênfase das oportunidades escolares colabora para o processo de
construção do conhecimento e para a valorização das diversas formas do pensar. 
Tais práticas pedagógicas devem considerar e estimular o processo de 
desenvolvimento das estruturas cognitivas e possibilitar recursos compatíveis 
com a finalidade educacional de ampliar as condições de aprendizagem aos alunos 
com altas habilidades/superdotação.

A partir dos pressupostos teóricos de Piaget (1956), o conhecimento é fruto de 
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um processo de interação do indivíduo com o meio e a inteligência é a resposta 
orgânica do indivíduo às solicitações e desafios desse meio. Os conceitos 
piagetianos contribuem para o entendimento de que quanto mais provocadoras e 
desequilibradoras forem às estratégias de ensino propostas em sala de aula, 
tanto maior serão as oportunidades e as possibilidades de construção do 
conhecimento pelos alunos.

A proposta educacional, derivada desses pressupostos favorece os alunos com 
altas habilidades/superdotação na superação de possíveis dificuldades na 
construção do conhecimento de forma individual e coletiva, no reconhecimento de 
características de aprendizagem distintas e individuais, reconhecendo a 
importância da interação e da participação de todos os alunos nos espaços comuns
de aprendizagem. A aprendizagem colaborativa contribui para a autonomia 
cognitiva dos alunos com altas habilidades/superdotação, desafiando-os a não 
somente compartilhar conhecimentos na sala de aula, mas beneficiar-se dos 
processos de aprendizagem coletivos.

FONTE: Artigo publicado na Revista A Educação Especial na Perspectiva da 
Inclusão Escolar Altas Habilidades/Superdotação 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
increvam-se-processo-seletivo.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 3 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

INCREVAM-SE - Processo seletivo Embaixadores da Educopédia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Processo seletivo Embaixadores da Educopédia: Caros colegas,

Informamos que encontram-se abertas as inscrições para o processo seletivo 
deProfessor Embaixador da Educopédia de 2012.

Quer saber mais?Confira a CIRCULAR DA SELEÇÃO.

Caso possuam alguma dúvida, entrem em contato conosco através do email 
embaixadoreseducopedia@gmail.com.

Educobeijos,

Clarice Menezes, Gabriela Silva e Paula Regina Santos.

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
incrivel-sociedade-dos-microrganismos.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 11 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

A Incrível Sociedade dos Microrganismos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://scienceblogs.com.br

Ciência é muito interessante. 
A Incrível Sociedade dos Microrganismos: 

É bem óbvio que um ser humano não existiria sozinho. Não só porque ele não 
poderia ser gerado, mas porque dificilmente conseguiria sobreviver. Já reparou 
na quantidade de pessoas que permitem (e permitiram) que você tivesse o dia de 
hoje como você tem? Cada parafuso, tecido, metal, tijolo e etc que permite você 
estudar, trabalhar, andar de automóvel, comer e ler esse texto foram pensados, 
feitos, montados, transportados e vendidos por alguém. Não é possível portanto 
tentar entender os humanos, bem como a maneira com que eles se comunicam, 
isoladamente. É preciso olhá-lo sistemicamente, como um ser social. As bactérias
também. É cada vez mais reconhecido que as bactérias não existem como células 
solitárias, mas são como um organismo colonizador que elabora complexos sistemas
de comunicação que facilitam a sua adaptação às recorrentes mudanças ambientais.
E elas nascem poliglotas. A seleção natural esculpiu em diferentes espécies 
diversos genes que as permitem se comunicar cooperativamente e repressivamente 
entre espécies e até mesmo entre reinos (como por exemplo em bactérias 
patogênicas). Damos à essa comunicação bacteriana o nome de quorum sensing 
(detecção em quórum - tradução livre).
Quorum Sensing

[VÍDEO]

[FOTO]

[FOTO]
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terça-feira, 3 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

INFORMAÇÃO IMPORTANTE - Into realiza atendimento domiciliar para tratamento 
ortopédico

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Into realiza atendimento domiciliar para tratamento ortopédico: 
[FOTO]

Foto: Into
O tratamento domiciliar assume um lugar cada vez mais significativo nos sistemas
de cuidados à saúde. A Unidade de Atendimento Domiciliar (UDOMI) do Instituto 
Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamill Haddad é referência neste serviço e
atua desde 2004, no Rio de Janeiro. Em oito anos de trabalho, o número de 
visitas tem aumentado consideravelmente. Cerca de 30 mil visitas já foram 
realizadas e os registros contabilizam uma média mensal de atendimentos a 600 
pacientes. A ação inclui um conjunto de atividades ambulatoriais - programadas e
continuadas que se desenvolvem na casa do paciente. O trabalho realizado neste 
período tem como objetivo complementar o tratamento ortopédico iniciado na 
unidade hospitalar, oferecendo assistência especializada daqueles que sofrem, 
principalmente, com problemas de locomoção.

O objetivo do programa é proporcionar o atendimento no domicílio, favorecendo o 
convívio familiar. Em casos de pós-operatório, por exemplo, reduz-se o tempo de 
internação, o risco de infecção e os índices de depressão. O processo de 
reabilitação no pós-operatório de ortopedia define o grau de resultado do ato 
cirúrgico, diminuindo o risco de deslocamento de próteses, novas fraturas e 
posições viciosas. Da mesma forma, os cuidados com curativos reduzem a 
incidência de infecção, esclarece a coordenadora da área, Cláudia Mendes Araújo.

A equipe multidisciplinar é formada por fisioterapeutas, enfermeiros, 
psicólogas, terapeutas ocupacionais e assistentes sociais. O grupo atende a 
todos os centros de especialidades ortopédicas do hospital. Embora qualquer 
paciente tenha direito ao atendimento domiciliar, Cláudia explica os critérios 
para seleção dos casos a serem atendidos: Os escolhidos são aqueles com maior 
potencial de dependência, impossibilitados de se locomover, ressalta. Em virtude
da grande demanda após serem aplicados estes critérios, outras condições são 
consideradas prioritárias para a assistência domiciliar: pacientes com idade 
superior a 60 anos de idade em pós-operatório de cirurgias da coluna, 
artroplastias totais do quadril ou do joelho; além de portadores de traumatismo 
raquimedular, úlceras por pressão, infecção ou retardo no processo de 
cicatrização do local operado. É importante lembrar que o paciente deve 
apresentar condições clínicas estáveis; não ser dependente de equipamentos para 
manter as funções vitais; ter em casa um familiar ou cuidador disposto a 
colaborar com o tratamento; morar nas regiões metropolitanas do estado do Rio de
Janeiro; e receber encaminhamento formal do médico, com a solicitação de 
atendimento devidamente preenchida, completa Cláudia.

O atendimento domiciliar traz benefícios aos usuários do SUS e, 
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consequentemente, à Unidade Hospitalar. O paciente está em um ambiente 
humanizado, acolhedor e recebe os cuidados de profissionais capacitados para dar
continuidade ao tratamento. A modalidade ainda proporciona a redução do período 
de permanência de pacientes internados, liberando mais leitos para outros 
usuários do SUS.

A Unidade de Atendimento Domiciliar atende aos requisitos da Lei nº 10424, de 15
de abril de 2002, que regulamenta a assistência domiciliar no Sistema Único de 
Saúde. As visitas são realizadas de segunda a sábado, no horário das 8h às 17h, 
e aos domingos, de acordo com as necessidades específicas de alguns pacientes, 
como curativos e medicações.
Produção Anual da Unidade de Atendimento Domiciliar

(três últimos anos)200920102011Nº de visitas domiciliares
5279
5848
6278Pacientes atendidos
524
689
777Fonte: Into
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<POSTAGEM>
inscricao-para-os-jogos-paralimpicos-da.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 25 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Inscrição para os Jogos Paralímpicos da Cidade do Rio de Janeiro

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDk1WEV1YVFyV1lhQm5kazFBRHB
GTlE6MQ

A inscrição pode ser feita neste link acima.

Participe!!!
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<POSTAGEM>
inscricoes-abertas-para-6-olimpiada.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 12 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Inscrições abertas para a 6ª Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://adaoblogado.blogspot.com/
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Inscrições abertas para a 6ª Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente: 

A 6ª edição da Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente (OBSMA) chegou 
embalada pelas discussões sobre economia verde, sustentabilidade e erradicação 
da pobreza que antecedem a conferência das Nações Unidas sobre o desenvolvimento
sustentável, a Rio + 20, que acontecerá em junho de 2012 na cidade do Rio de 
Janeiro e a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que ocorrerá entre os dias 
15 e 21 de outubro em todo o país.
Nesta perspectiva, mais uma vez, a OBSMA vem contribuir com essas discussões 
divulgando conhecimentos relativos a esses temas, incentivando a participação de
professores, alunos e escolas nesses processos e, sobretudo, reconhecendo o 
trabalho desenvolvido nas áreas da saúde e do meio ambeinte.Vocêqueéestudante
Já se imaginou fazendo um filme sobre a coleta de lixo na sua cidade? Ou 
escrevendo um poema sobre o futuro do mundo após o possível derretimento das 
calotas polares? E, ainda, fazendo um projeto sobre o ciclo de plantio da horta 
que existe em sua escola?

Não fique só na imaginação. Você pode colocar isso em prática e ainda receber um
prêmio pelo seu 
trabalho.Vácorrendochamaroseuprofessor(a)porqueaconversaagoraécomele(a)!
Se você é professor (a) de turmas de ensino fundamental (6º ao 9º ano) e de 
ensino médio, poderá mobilizar a sua escola e inscrever os projetos de seus 
alunos nas modalidadesProdução Audiovisual,Produção de TextosouProjeto de 
Ciênciasaté 12/06 de 2012.
A OBSMA é organizada em seis coordenações regionais que englobam todos os 
estados brasileiros. São elas:Regional Centro-Oeste(Goiás, Mato Grosso do Sul, 
Tocantins e Distrito Federal),Regional Minas-Sul(Minas Gerais, Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul),Regional Nordeste I(Ceará, Maranhão, Paraíba, 
Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte),Regional Nordeste II(Alagoas, Bahia e 
Sergipe),Regional Norte(Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima) 
eRegional Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo).
Portanto, o trabalho será inscrito na regional pertencente ao estado onde a sua 
escola está localizada. A cada edição, essas coordenações organizam comissões 
avaliadoras compostas por pesquisadores e especialistas que indicam os destaques
de acordo com as categorias e modalidades.
A contextualização do tema, a clareza dos objetivos, a valorização do 
conhecimento científico e os resultados dentro e fora da sala de aula são alguns
dos itens avaliados.
Os projetos selecionados nessa fase seguem para aEtapa Nacional, onde o 
professor e um aluno representante do trabalho premiado participam da cerimônia 
de premiação, de eventos culturais, entre outras atividades.SobreaOlimpíada
A Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente é um projeto educativo promovido
pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) para estimular o desenvolvimento de 
atividades interdisciplinares nas escolas públicas e privadas de todo o país.
Dentre os principais objetivos da OBSMA, destacam-se o reconhecimento do 
trabalho desenvolvido por professores e alunos nas escolas e a cooperação com a 
divulgação de ações governamentais criadas em prol da educação, da saúde e do 
meio ambiente.http://www.olimpiada.fiocruz.br/

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
inscricoes-abertas-para-o-ii-curso-de.html
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<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 28 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O II CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO MUSICAL

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
FONTE: PCRJ
INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O II CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO MUSICAL

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
inscricoes-abertas-para-o-premio-wise.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 24 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Inscrições abertas para o Prêmio WISE 2012 | Agência FAPESP :: Notícias

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Inscrições abertas para o Prêmio WISE 2012 | Agência FAPESP :: Notícias

FONTE: http://agencia.fapesp.br

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
inscricoes-abertas-para-os-cursos-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 10 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA OS CURSOS DE LEITURA E LITERATURA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

FONTE: PCRJ

As inscrições serão feitas pela internet
09/04/2012

  Estão abertas as inscrições para os cursos:
LEITURA, LITERATURA E FORMAÇÃO DE LEITORES
LEITURA E LITERATURA DESDE O BERÇO.
JOVENS LEITORES.

Clique aqui para ler o regulamento e fazer sua inscrição.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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inscricoes-abertas-para-premio-gestao.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 11 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Inscrições abertas para Prêmio Gestão Escolar 2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/

Participem!!! 
Inscrições abertas para Prêmio Gestão Escolar 2012: 
fevjun161
As inscrições para o Prêmio Gestão  Escolar (PGE) já estão abertas para todas as
escolas estaduais e  municipais da educação básica do país, até o dia 1º de 
junho. O cadastro  pode ser realizado pelo site do Conselho Nacional de 
Secretários de Educação (Consed).

No prêmio, os participantes são  avaliados em cinco dimensões de gestão: 
pedagógica, resultados  educacionais, participativa, de pessoas e de serviços e 
recursos. O  prêmio tem o objetivo de fomentar a melhoria do sistema educacional
por  meio da identificação de ações bem executadas por gestões participantes.  A
cada ano, buscamos atrair mais escolas, para que exemplos de boa  gestão se 
difundam e ganhem dimensão maior, destaca a presidente do  Consed, Maria Nilene 
Badeca da Costa.

Além da premiação em dinheiro para as  escolas selecionadas em cada fase, que 
vai de 6 mil a 30 mil reais), os  diretores das instituições representantes de 
cada estado também ganharão  uma viagem de intercâmbio para os Estados Unidos

(Secretaria da Educação do Estado de São Paulo)

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
inscricoes-projovem-urbano.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 2 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

INSCRIÇÕES PROJOVEM URBANO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://creged06.blogspot.com/

INSCRIÇÕES PROJOVEM URBANO: 
[FOTO]

O PROJOVEM URBANO é um curso com duração de 18 meses que oferece a conclusão do 
Ensino Fundmanetal, qualificação profissional inicial em Administração, Turismo 
e Hospitalidade ou Construção e Reparos, além de atividades de participação 
cidadã.
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Os jovens com boa frequência e que realizam todas as atividades propostas pelos 
professores é concedido um benenfício mensal de R$ 100,00.

Jovens de 18 a 29 anos, que sabem ler e escrever e que ainda não concluíram o 
Ensino Fundamental podem se inscrever.

Os candidatos devem apresentar os seguintes documentos: CPF, Carteira de 
Identidade, comprovante de residência e Histórico Escolar (para quem já estudou)

Para obter maiores informações sobre o PROJOVEM, ligue para 2976-2307.

NÃO PERCA ESTA OPORTUNIDADE!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
instituto-juliano-moreira-promove-i.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 9 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Instituto Juliano Moreira promove I Simpósio sobre Envelhecimento

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Fonte: PCRJ - SMSDC
Instituto Juliano Moreira promove I Simpósio sobre Envelhecimento

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
interessante-exemplos-de-praticas.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 26 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

INTERESSANTE - Exemplos de práticas didáticas não ensinadas aos professores

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/index.html
Exemplos de práticas didáticas não ensinadas aos professores: 

Cinthia Rodrigues, iG São Paulo

Após mostrar como as faculdades são teóricas e a formação dentro da escola 
falha, iG reúne técnicas pontuais úteis aos docentes

Durante esta semana, série especial do iG mostrou como o professor tem pouca 
chance de aprender a ensinar. As faculdades têm apenas 5% a 10% de todo o 
conteúdo voltado a métodos e práticas docentes e a formação dentro da escola, 
prevista em lei, não ocorre ou se perde em questões burocráticas. 

O problema se agrava com a velocidade das mudanças tecnológicas e a dificuldade 
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dos docentes de aproveitar o potencial das ferramentas digitais.

Na reportagem desta quinta-feira, estão reunidos os exemplos práticos de 
técnicas pedagógicas dados pelos especialistas que criticam o abandono da 
formação do professor.
1) Porta aberta para visitas
A maneira mais simples e eficiente de trazer a vida real para a escola, assim a 
diretora de avaliação da Universidad Cooperativa de Colômbia, Maritza Randon 
Rangel, descreve a abertura das salas de aula para pais, vizinhos e 
profissionais convidados, seja para assistir a aula ou participar. Não é para 
fazer isso em uma festa, mas em aulas normais, tornar isso comum, diz. Alguém 
sentado no fundo da sala inspira mais respeito ao ambiente de aprendizado, 
parece que os estudantes pensam vieram ouvir porque isso é importante. Se alguém
vai falar ao lado do professor a mensagem é estão tão interessados em que eu 
aprenda que trouxeram reforço .
2) Checar os objetivos

O que os estudantes devem aprender ao final desta aula? E para a vida? Como uma 
coisa levará a outra? A educadora e autora Lea Desprebiteris, especialista em 
avaliações educacionais, lamentava que a maioria dos professores sigam um 
roteiro sem ter em mente o exato objetivo de cada atividade no plano de 
aprendizado. O planejamento, que costuma ser entregue logo no começo do ano, só 
deveria ser feito a partir de uma reflexão sobre os objetivos a atingir com 
aquela turma e até com cada aluno. Ainda assim, ele precisa ser maleável, pois o
resultado de uma aula é que vai levar ao realinhamento da próxima para chegar ao
ponto desejado.
3) Assistir colegas exemplares

Durante 10 anos, o educador norte-americano Doug Lemov observou e filmou 
professores com bons resultados em diferentes contextos. O material inspirou o 
livro Teach Like a Champion, traduzido no Brasil como Aula Nota 10 e é base da 
Escola de Educação Relay. Em visita ao Brasil a convite da Fundação Lemann para 
o seminário Líderes em Gestão Escolar, o diretor da escola, Norman Atkins, 
defendeu a observação destes colegas. Todos temos exemplos, a intenção não é 
copiar este professor, mas analisar a técnica dos bons educadores e verificar o 
que é aproveitável. A palestra completa está disponível no site da Fudanção. 
Assista abaixo uma das professoras filmadas:
4) Circular pela sala

Entre as técnicas que estão no vídeo e que foram tabuladas pela Relay como ponto
em comum dos professores de sucesso está a circulação dos educadores. Eles não 
ocupam só a frente da sala, mas passeiam para ganhar mais atenção da turma e ter
certeza de quem realmente está participando. Com isso, aproximam-se dos alunos e
inspiram neles a sensação de que estão sendo cuidados.
5) Equilíbrio na participação dos alunos

De acordo com estudos da mesma instituição, os professores que falam 99% do 
tempo não têm bons resultados de aprendizado. Da mesma forma, em uma sala em que
só os alunos falam, por estarem trabalhando com pouca supervisão ou porque o 
professor não consegue a atenção, não há boa aprendizagem. Nossas pesquisas 
apontam que o melhor ponto é 43% para o professor e o restante para os alunos 
falarem ou pensarem nos exercícios, diz Atkins.
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6) Tempo para as respostas

Uma das principais práticas que diferenciam os professores filmados é a forma de
elaborar questões. De acordo com o estudo, os melhores professores fazem as 
questões mais rigorosas e desafiadoras para manter os alunos constantemente 
pensando. Em outro vídeo, Lemov explica como o simples controle do tempo para 
resposta pode gerar aprendizado. É um paradoxo, quanto mais tempo o professor 
perde esperando que os alunos estejam prontos, mais tempo de aprendizado ele 
ganha. Assista:

7) Incentivar a pesquisa e evitar cópias

Trabalhos feitos com ajuda do computador podem conter pesquisas mais elaboradas 
e aumentar o envolvimento dos estudantes com os temas. Para evitar as temidas 
cópias, o coordenador de informática educativa do Colégio Ari de Sá, Alex Jacó 
França, indica a atuação em duas frentes. A primeira é simples: colocar trechos 
suspeitos nos buscadores da internet e verificar se não são encontradas 
publicações iguais. É importante que o professor saiba checar isso e encontrar 
as fraudes, diz. Neste caso, deve-se lidar com o problema como se fazia com a 
cola. A segunda ação do docente deve ser incentivar vídeos, peças interativas e 
formas de expor que privilegiam a criatividade e dificultam o uso de material 
alheio. Os estudantes querem trabalhar isso, o professor que dá esta abertura 
ganha pontos.
Conhece uma prática didática que tem bom resultado e não é matéria do curso 
universitário ou da formação interna? Conte o que você ou seu professor faz no 
espaço para comentários no fim desta página.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-rio-municipio-premia.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 17 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Jornal do Brasil - Rio - Município premia unidade escolar por melhor desempenho 
na Prova Rio 2011

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.jb.com.br/rio/noticias
Jornal do Brasil - Rio - Município premia unidade escolar por melhor desempenho 
na Prova Rio 2011

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
legalbanco-de-atividades-educacao.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 24 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

LEGAL!!!Banco de Atividades: EDUCAÇÃO INFANTIL - psicomotricidade
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://bancodeatividades.blogspot.com.br
Banco de Atividades: EDUCAÇÃO INFANTIL - psicomotricidade

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
lei-n-12602-de-03-de-abril-de-2012.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 10 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Lei nº 12.602, de 03 de abril de 2012 Institui a Semana e o Dia Nacional da 
Educação Infantil

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://primeirainfancia.org.br/
Lei nº 12.602, de 03 de abril de 2012 Institui a Semana e o Dia Nacional da 
Educação Infantil: A Presidenta da República: Faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1o É instituída a Semana 
Nacional da Educação Infantil, a ser celebrada anualmente na semana de 25 de 
agosto, data esta que Continuar lendo 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
letra-feia-e-um-problema.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 3 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Letra feia é um problema?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem
Letra feia é um problema?: Por que algumas crianças têm letra bonita enquanto 
outras parecem ter dificuldade para desenhar as palavras?

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
m-m-dep-pedro-fernandes-na-pascoa.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 8 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

E. M. Dep. Pedro Fernandes na Páscoa!!!!!!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://emdpedrofernandes.blogspot.com/
Feliz Páscoa!!!!!!: 
A Páscoa na Pedro Fernandes foi comemorada com muita alegria e criatividade. 
Todas atividades despertaram a curiosidade das crianças que ficaram sabendo o 
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verdaddeiro sentido da Páscoa, mas não perderam alegria de brincar de coelhinho,
achar ovinhos e pintar o rostinho.
[FOTO]
Ovinhos escondidos.[FOTO]
A felicidade de encontrar os ovinhos.[FOTO]
Espertinho achou muitos!!![FOTO]
Mural da professora Patrícia.[FOTO]
Mural da professora e Coordenadora Ana Lúcia.[FOTO]
Trabalhando com música.[FOTO]
Ficou fofo!!![FOTO]
Mais música de Páscoa.[FOTO]
Criando com ovinhos.[FOTO]
Trabalhando a cor branco.[FOTO]
Mais de pertinho.[FOTO]
Puxa palavra.[FOTO]
Apresentação para os pais.[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mais-da-metade-dos-canceres-e-evitavel.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 2 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mais da metade dos cânceres é evitável, diz estudo - Saúde - Notícia - VEJA.com

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
FONTE - REVISTA VEJA
Mais da metade dos cânceres é evitável, diz estudo - Saúde - Notícia - VEJA.com

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mantenha-acesa-sua-paixao-e-nunca.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 10 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

'Mantenha acesa a sua paixão, e nunca desista' - Economia - Notícia - VEJA.com

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://veja.abril.com.br
'Mantenha acesa a sua paixão, e nunca desista' - Economia - Notícia - VEJA.com

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
maravilha-aula-passeio-feira-nordestina.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 24 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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MARAVILHA - Aula Passeio: Feira Nordestina.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cmzuzuangel.blogspot.com.br/
Aula Passeio: Feira Nordestina.: 
Atendendo aos objetivos do nosso Projeto Pedagógico Anual e visando ampliar o 
conhecimento que construímos no primeiro bimestre, realizamos na sexta-feira, 
dia 20/04/2012, uma aula passeioà Feira Nordestina.  Entendendo que a arte e a 
músicanos conduz à compreensão do próprio indivíduo, sendo um guia da trajetória
da alma; que a atividade lúdica, tão natural na vida da criança, é fundamental 
no desenvolvimento da vida afetiva e intelectual e que não existe cultura 
superior a outra, e sim, vivências diferentes, tradições e costumes próprios dos
múltiplos segmentos da sociedade . Neste primeiro projetoabordamos à biografia 
de Luís Gonzaga que comemora neste ano de 2012 o centenário de seu nascimento, 
ressaltando as tradições e costumes do povo nordestino, que muito tem a ver com 
a família das crianças de nossa comunidade. Através da motivação, interesse, 
curiosidade, questionamentos e alegria criamos condições para que o passeiofosse
umafonte de atividades e descobertas felizes.
Contamos com a parceria do presidente da feira, que nos proporcionou momentos 
agradáveis.

[FOTO]
[FOTO]
O Jegue[FOTO]
Encontramos Luiz Gonzaga

[FOTO]

[FOTO]
Cará[FOTO]
Artesanato[FOTO]
Xequerêemcabaça[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

O Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas é um pedacinho do Nordeste no Rio
de Janeiro. Também conhecido como Feira de São Cristóvão ou Feira dos Paraíbas, 
possui cerca de 700 barracas fixas que oferecem de tudo um pouco: culinária 
típica, artesanato, trios e bandas de forró, dança, cantores e poetas populares,
repente e literatura de cordel. O preço da entrada é simbólico e o local oferece
boa infra-estrutura, com pistas de dança, palcos para shows, 35 restaurantes de 
culinária nordestina, lojas de venda de artesanato, banheiros públicos e 
estacionamento.Um passeio muitoespecial:http://www.feiradesaocristovao.org.br/

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
marcia-by-marcia-educacao-e-midia.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 9 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Márcia by Márcia: EDUCAÇÃO E MÍDIA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://marciabymarcia.blogspot.com.br/ 

Interessante artigo sobre Educação e Mídia.
Márcia by Márcia: EDUCAÇÃO E MÍDIA: Saiba usar a mídia como aliada no processo 
de aprendizagem de seus alunos.     Educação e mídia    View more PowerPoint  
from Márcia Reis

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
medicamento-para-tratar-avc-passa-fazer.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 14 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Medicamento para tratar AVC passa a fazer parte da lista da rede pública

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Fonte: Estadão
Medicamento para tratar AVC passa a fazer parte da lista da rede pública: O 
Alteplase, usado por alguns hospitais da rede particular no tratamento do 
acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico, passa a fazer parte da lista de 
medicamentos disponibilizados pela rede pública de saúde. A portaria 
regulamentando o emprego do remédio foi publicada nesta sexta, 13, no Diário

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mercadante-diz-que-interessados-em.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 8 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mercadante diz que interessados em bolsas no exterior devem adiantar estudo de 
língua estrangeira

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Mercadante diz que interessados em bolsas no exterior devem adiantar estudo de 
língua estrangeira: 

O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, recomendou hoje  (4) aos estudantes 
que pretendem pleitear bolsas de estudo fora do país  pelo programa Ciências sem
Fronteiras (CsF) que se adiantem no estudo da  língua estrangeira para facilitar
o processo de ingresso nas  instituições internacionais.

Segundo Mercadante, a dificuldade dos bolsistas para aprender outra  língua, 
principalmente o inglês, tem sido o maior desafio da execução  do programa. O 
CsF já concedeu 14,6 mil bolsas, sendo que desse total  3,7 mil alunos já estão 
estudando fora do país, e o restante deve viajar  a partir de agosto.
Veja Também:
Índia será o 1º emergente a abrir vagas para bolsistas do Brasil 
USP quer avaliação Capes em sua pós 
Sem  reajuste há quatro anos, estudantes de pós-graduação protestam nesta  
quinta-feira 
As dificuldades operacionais são muito pequenas e absolutamente  marginais. O 
maior desafio é a proficiência em inglês, disse  Mercadante. O estudante 
selecionado para o programa precisa apresentar  uma pontuação mínima no Test of 
English as a Foreing Language (Toefl), prova internacional que certifica o nível
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de proficiência em inglês.

De acordo com o ministro, o estudante selecionado para o programa pode  ficar 
por seis meses no país estudando a língua antes do início do  curso, mas se não 
obtiver a pontuação mínima não é aceito pela  instituição estrangeira.

Mercadante disse que o Ministério da Educação (MEC) está mobilizando as  
universidades federais e outros órgãos, como embaixadas, para aumentar a  oferta
de cursos de inglês para universitários. A recomendação do  ministro é que logo 
ao entrar no ensino superior o estudante inicie o  estudo da língua estrangeira.
Quem está entrando este ano na  universidade já vai estudando a língua 
estrangeira para que no próximo  ano possa se candidatar e fazer o teste de 
proficiência. Não tem que  ficar esperando, tem que tomar a iniciativa de se 
habilitar.

Atualmente está no ar o terceiro edital do CsF, com 2.965 bolsas do  tipo 
graduação sanduíche, quando o estudante faz a metade do curso no  exterior e o 
restante no país, na Austrália, Bélgica, Coreia, Espanha,  Holanda, no Canadá e 
em Portugal.

Os cursos priorizados pelo programa são as engenharias e os da área de  ciência 
e tecnologia. As inscrições se encerram em 30 de abril e podem  ser feitas no 
sitedo programa.

O próximo edital que, segundo o ministro, deverá ser lançado em maio,  irá 
incluir oportunidades na Alemanha, França, Itália, no Reino Unido,  Canadá e nos
Estados Unidos. O governo brasileiro também negocia  parcerias com a Irlanda, 
Noruega, Índia e Finlândia.

De acordo com o ministro, há também uma demanda forte de pesquisadores e  
professores estrangeiros interessados em trabalhar no Brasil. Dois  programas da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior  (Capes) e do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e  Tecnológico (CNPq) que vão 
oferecer bolsas para esse público tiveram  inscrições acima da expectativa, na 
avaliação de Mercadante.

Ele acredita que o interesse no Brasil decorre da projeção  internacional que o 
país ganhou nos últimos anos e do cenário econômico  mundial.
Por causa da crise está havendo um corte de orçamento muito forte na  área da 
pesquisa, ciência e academia, na Europa e nos Estados Unidos.  Pela primeira vez
em muitos anos você tem desemprego acadêmico em uma  área que sempre foi muito 
preservada.

(Agência Brasil)

--------------------------------------------------------------------------------
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mestrado-para-professor-de-matematica.html
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Mestrado para professor de matemática terá 1.575 vagas.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://construtoresdecidadania.blogspot.com/
Mestrado para professor de matemática terá 1.575 vagas.: 
[FOTO]
[FOTO]

Foto: Filipe Araújo/AE.Começam em maio as incrições para o único mestrado 
profissional semipresencial em matemática recomendado pelo Ministério da 
Educação. Professores de matemática que lecionam em escolas públicas poderão 
concorrer a uma das 1.575 vagas previstas para 2013.  Os professores 
selecionados receberão uma bolsa da Capes no valor de R$ 1.200. Atualmente 2.500
professores da rede pública estão no Programa de Mestrado Profissional em 
Matemática em Rede Nacional (Profmat), que é coordenado pela Sociedade 
Brasileira de Matemática (SBM). O mestrado tem duração de dois anos. Mais 
informações no site http://portal.mec.gov.br/, Fonte Estadão .edu  
emhttp://www.estadao.com.br/noticias/vidae,mestrado-para-professor-de-matematica
-tera-1575-vagas,856979,0.htm
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ministerio-da-saude-convoca-400-medicos.html
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quinta-feira, 12 de abril de 2012
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Ministério da Saúde convoca 400 médicos para RJ

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Ministério da Saúde convoca 400 médicos para RJ: 

O Ministério da Saúde convocou nesta quinta-feira (12) mais 400 médicos 
aprovados em concurso público realizado em 2010. Os profissionais irão compor a 
força de trabalho dos hospitais federais do Rio de Janeiro - Andaraí, Lagoa, 
Ipanema, Cardoso Fontes, Servidores do Estado e Bonsucesso -, além de recompor o
quadro do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into) e do Instituto 
Nacional de Cardiologia (INC), ambos sediados na capital fluminense. (Confira 
aqui a lista de convocados)Essa convocação, que foi autorizada em caráter 
excepcional pela presidenta Dilma Rousseff, faz parte de um processo de 
reestruturação que iniciamos no Rio de Janeiro no ano passado, afirmou o 
ministro Alexandre Padilha, que participará, no próximo dia 27 de abril, da 
posse coletiva dos novos servidores. O ministro fez referência à melhoria da 
qualidade do atendimento com a contratação de novos médicos. Acreditamos que os 
hospitais federais do Rio poderão ampliar o seu atendimento, reduzir o tempo de 
espera e dar mais qualidade no atendimento humanizado à população, acrescentou 
Padilha.
Entre os 400 novos cargos, 180 serão distribuídos entre os seis hospitais 
federais. Outras 169 vagas vão para o Into e as demais 51 completarão o quadro 
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do INC. Ao todo, foram convocados profissionais de 49 especialidades diferentes.
Entre os novos servidores, 99 são anestesistas, 91 médicos de Urgência, 93 
intensivistas, 31 cardiologistas, 19 pediatras e 15 ortopedistas.
Os demais dividem-se em diversas especialidades, como Urologia, Anatomia 
Patológica, Mastologia, Oncologia e Oftalmologia.CONCURSO - No total, já foram 
convocados pelo Ministério da Saúde 698 profissionais médicos desde o lançamento
do edital, em 2010. A pedido do ministro da Saúde, a Presidência da República 
autorizou a convocação destes 400 profissionais. De acordo com o edital, os 
profissionais receberão correspondência que será enviada para o endereço 
indicado no formulário de inscrição.
Está prevista para amanhã a publicação de nova portaria convocando outros 22 
profissionais da área de saúde para os hospitais e institutos federais no Rio de
Janeiro. Os convocados participaram de concurso público realizado em 2009 
(Edital nº 50). Serão chamados cinco novos fonoaudiólogos, cinco cardiologistas,
sete clínicos gerais, quatro médicos de saúde ocupacional e um 
psiquiatra.Distribuição das vagasEspecialidadeInstituto Nacional de 
Traumatologia e OrtopediaHospitais Federais/RJInstituto Nacional de 
CardiologiaTOTAL Anestesiologia
70
29
0
99 Medicina de Urgência
33
58
0
91 Intensivista (Adulto)
30
31
10
71 Cardiologia (CTI / Unid. Coronariana)
0
3
28
31 Intensivista (Pediátrico)
5
7
10
22 Pediatria
7
12
0
19 Ortopedia e Traumatologia
12
3
0
15 Cirurgia Geral
0
8
0
8 Oncologia
0
7
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0
7 Anatomia Patológica
0
6
0
6 Radiologia e Diagnóstico por Imagem
5
0
1
6 Cardiologia (Ecocardiografia)
1
2
0
3 Cardiologia (Ergometria)
0
2
0
2 Cirurgia Torácica
1
1
0
2 Neonatologia
0
2
0
2 Reumatologia
1
1
0
2 Urologia
2
0
0
2 Cirurgia Pediátrica
0
0
1
1 Cirurgia Vascular
1
0
0
1 Citopatologia
0
1
0
1 Hematologia e Hemoterapia (Adulto)
0
1
0
1 Infectologia
0
0
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1
1 Mamografia
0
1
0
1 Mastologia
0
1
0
1 Neurocirurgia
0
1
0
1 Neurologia (Pediátrica)
0
1
0
1 Obstetrícia
0
1
0
1 Oftalmologia
0
1
0
1 Pneumologia (Broncoscopia)
1
0
0
1Total16918051400
Fonte: Milton Júnior e Beatriz Fafiães / Agência Saúde
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Monteiro Lobato ganha homenagem na Biblioteca de Irajá

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Em comemoração ao aniversário de Monteiro Lobato, dia 18 de abril, a Biblioteca 
Popular Municipal João do Rio, em Irajá, está fazendo uma exposição de seus 
livros até o dia 30.
A mostra literária pode ser visitada na Avenida Monsenhor Félix, 512, entre 9h e
17h, de segunda a sexta-feira.

Fonte: Portal da PCRJ - PREFEITO EDUCARDO PAES
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Mortes por sarampo caíram 74% desde 2000, mas ficaram abaixo do esperado

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.estadao.com.br/
Mortes por sarampo caíram 74% desde 2000, mas ficaram abaixo do esperado: Os 
esforços internacionais para reduzir o número de mortes por sarampo não 
atingiram os objetivos da Organização Mundial da Saúde (OMS), informa um análise
publicada na revista de saúde Lancet. O estudo indica que a redução prevista de 
2000 para 2010 era de 90%, mas o índice teve queda apenas de
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Município amplia cobertura do Cegonha Carioca em comunidades pacificadas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Fonte: Portal da PCRJ
Município amplia cobertura do Cegonha Carioca em comunidades pacificadas
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Município e Marinha unidos na prevenção à dependência química

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Município e Marinha unidos na prevenção à dependência química
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segunda-feira, 2 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Na escola com diabetes

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Na escola com diabetes: 

Além do controle da glicemia, da aplicação da insulina e da alimentação,  pais 
de crianças com diabetes tipo 1 têm uma preocupação a mais: os  cuidados que os 
filhos recebem na escola.

Cerca de 10% da população brasileira tem diabetes e 10% dessas pessoas têm o 
tipo 1, mais comum em crianças e adolescentes.
Veja Também:

Governo debate revalidação de diplomas de medicina alcançados em Cuba

Um outro ponto de vista sobre medicalização da educação

Pólo  hi-tech do Vale do Silicio (EUA) mostra em SP avanços na indústria,  saúde
e comunicação 

A pesquisa Dawn Youth, parte do estudo Dawn (da sigla de atitudes,  desejos e 
necessidades do diabetes, em inglês), feito em 2007 em 24  países, incluindo o 
Brasil, mostrou que seis em cada dez crianças não  tratam o diabetes 
corretamente na escola.
Esse é um dos temas que mais aflige os pais. Após o choque inicial do  
diagnóstico, eles se sentem inseguros em deixar o filho aos cuidados de  outros,
afirma Denise Franco, chefe do departamento de educação da  Sociedade Brasileira
de Diabetes.

Segundo a endocrinologista, não há lei que obrigue as escolas a terem enfermaria
ou profissionais de saúde.

Os pais então se veem em apuros envolvendo a medição da glicemia, a  aplicação 
da insulina, que é injetável, e a desinformação sobre o  diabetes.

Sarah Rubia Baptista, 39, tem, como muitos pais, histórias de  insatisfação com 
a escola onde seu filho Igor, de dez anos, estudava.

Por causa das dificuldades, criou um blog 
(http://eumeufilhoeodiabetes.blogspot.com) para compartilhar os problemas e 
reunir informações para outras mães.

Sarah ia até a escola na hora do recreio para ver se o valor da glicemia  estava
normal -e, às vezes, aplicar a insulina-, já que seu filho fazia  o teste 
sozinho.

Um coleguinha dele começou a levar para casa as tirinhas marcadas com  sangue 
que Igor usava para medir a glicemia. Quando a mãe veio me  contar, fiquei 
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horrorizada. Não era para aquilo estar acontecendo.

Ela acabou transferindo o filho para outra escola.

Alguns colégios, ainda que de forma velada, recusam-se a matricular  crianças 
com diabetes. Duas escolas que eu procurei se negaram,  disseram que não teriam 
como dar suporte, afirma Juliana Valio Borges,  32, mãe de Rodrigo, de seis 
anos.

A terceira aceitou e disse: Ok, todo mundo vai aprender, conta  Juliana. Falta 
informação. Quem sabe sobre a doença não sente medo.

Já Vinicius, 4, de São Bernardo do Campo, enfrentou problemas na escola por 
causa da alimentação.

Sua mãe, Viviane Bernardo Polimeno, 35, disse ter escolhido um  apartamento em 
frente à escola dele para facilitar a vida da família.
Ficamos tranquilos no início, mas depois os problemas começaram a  aparecer. Uma
vez ofereceram feijoada no lanche da tarde e ele comeu  dois pratos. Quando 
cheguei, ele estava com hiperglicemia. Perguntei  quem havia deixado ele comer 
tanto e falaram: Mas feijoada não é  doce.

Não é preciso vetar os carboidratos e os doces, mas as quantidades devem  ser 
controladas. Segundo Denise Franco, endocrinologista, a permissão  controlada do
consumo evita que as crianças se sintam excluídas na hora  do lanche na escola.
EXCESSO

O excesso de cuidados também pode ser prejudicial, segundo a nutricionista 
Juliana Baptista.
Por um lado, as escolas parecem ter medo da responsabilidade, mas, por  outro, 
há mães superprotetoras. Vira uma bola de neve: a mãe não confia e  não dá a 
oportunidade para o outro cuidar, e a escola não aprende ou  acaba ficando com 
raiva das reclamações da mãe. O pior é que a criança  sente o estresse dos dois 
lados.

Franco diz que é importante que os pais também recebam suporte porque a  doença 
nos filhos mexe com eles e com a dinâmica da família.

Os professores, afirma a médica, não são obrigados a saber a lidar com a  
doença, mas precisam ter informações para ajudar os pais.
Criar uma lei para ter um cuidador na escola é um passo, mas é algo que  pode 
demorar para acontecer. A informação é o mais importante nesse  caso.

(Folha de São Paulo)
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Não basta ampliar o acesso è escola; é preciso melhorar a qualidade do ensino, 
diz especialista

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blogeducacao.org.br/
Não basta ampliar o acesso è escola; é preciso melhorar a qualidade do ensino, 
diz especialista
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Neuroeducação: evento 2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://construtoresdecidadania.blogspot.com/
Neuroeducação: evento 2012: 
[FOTO]
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A nova realidade da Educação Infantil carioca

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
A nova realidade da Educação Infantil carioca

Fonte: Portal da PCRJ
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Novos testes vão detectar resistência a medicamentos em pacientes com aids

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.blog.saude.gov.br/
Novos testes vão detectar resistência a medicamentos em pacientes com aids: 
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[FOTO]

Foto: Randy Faris/Corbis
Alguns medicamentos usados no tratamento da aids eventualmente deixam de fazer 
efeito em alguns pacientes. Para detectar o porquê disso, há dez anos foi criada
a Renageno, Rede Nacional de Genotipagem do Departamento de DST, Aids e 
Hepatites Virais do Ministério da Saúde. Nesta segunda-feira, a rede anunciou a 
realização de dois novos testes para detectar a resistência do vírus HIV a novos
medicamentos recentemente incorporados pelo SUS. Além disso, a rede vai passar a
identificar também a resistência para vírus B e C de hepatites.

O assessor técnico do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais do Ministério
da Saúde, Ronaldo Hallal, explica que a nova tecnologia melhora a qualidade de 
vida do paciente:Com a realização desses exames, demonstrar quais são os 
medicamentos que ainda estão ativos, estruturando o esquema de tratamento e pode
fazer o mesmo agora para medicamentos chamados de terceira linha que são as 
novas classes de medicamentos que os pacientes que já são multi experimentados, 
que têm multirresistência do HIV, usam esses novos medicamentos e aí gente pode 
também identificar se já há resistência a esses novos medicamentos e, com isso, 
o médico estruturar o esquema de resgate do paciente.

Ronaldo Hallal conta que 23 laboratórios em todas as regiões do País realizam 
gratuitamente os exames de genotipagem e seis, que são considerados laboratórios
de referência, vão realizar os novos exames dentro dessa rede.O médico pede o 
exame, o paciente coleta e a amostra de sangue chega ao laboratório e processa, 
e se tem um resultado. E aí entra uma figura nova, uma figura que já existe 
nesses 10 anos, chama médico de referência de genotipagem. É o médico treinado 
pelo ministério que recebe o treinamento mais intensivo para interpretação 
desses resultados e que faz um aconselhamento para o médico assistente 
orientando os esquemas mais adequados para aquele seu paciente que fez o exame.

Participaram do encontro pesquisadores, médicos e gestores que fazem parte da 
Rede Nacional de Laboratórios de Genotipagem.
Ouça a matéria da Web Rádio Saúde

Saiba mais:Rede Nacional de Laboratórios de GenotipagemFonte: Hortência Guedes /
Web Rádio Saúde
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NÚCLEO DE ARTE DA 6ªCRE-RJ - NOVA SEDE
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http://conexaodasartes-sme-rj.blogspot.com/
NÚCLEO DE ARTE DA 6ªCRE-RJ - NOVA SEDE: 
[FOTO]

Página 893



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

O Núcleo de Arte Grande Otelo, depois de um ano de incessante busca, finalmente 
encontra sua nova sede (no ano letivo de 2012)! Do CIEP Zumbi dos Palmares, em 
Acari, para o CIEP Oswald de Souza, no Parque Anchieta, o Núcleo de Arte da 
6ªCRE-RJ promete muitas novidades!

[FOTO]

Professores do Núcleo de Arte Grande Otelo
(Juliana, Luciana, Bruno, Laíse, Jabim)
[FOTO]

Professores Bruno, Jabim e Luciana preparando o novo espaço

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Laíse Pacheco e Luciana Almeida são as novas diretoras do Núcleo

[FOTO]

Cliquem no cartaz acima
[FOTO]

Para saberem quais as oficinas oferecidas, cliquem no cartaz acima

[FOTO]

Oficina de vídeo do prof. Bruno

RIO+20 Núcleo de Arte Grande Otelo
RIO+20 Núcleo de Arte Grande Otelo:"Vídeo desenvolvido para as preparações do 
Rio+20 "Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável" que 
acontecerá no Rio de Janeiro, de 13 a 22 de junho de 2012, a partir das oficinas
desenvolvidas no Núcleo de Arte Grande Otelo. Trabalhos dos professores: Luciana
Lima, Jabim Nunes e Juliana Reis. Edição: Bruno Bentolila".

Fotos: Luciana Lima
Vídeo: Bruno Bentolila
Postado por Imaculada Conceição M. Marins
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NÚCLEO DE ARTES GRANDE OTELO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
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O que são as adaptações curriculares?
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O que são as adaptações curriculares?: 

A educação obrigatória é um direito para todos os alunos. Por isso, é altamente 
necessário fazer todo o possível para que todos os alunos aprendam e progridam. 
Para isso, é preciso procurar e esgotar todas as vias, métodos e meios de ensino
que permitam aos alunos aprender e alcançar os objetivos educativos.
O aluno com síndrome de Down tem uma comprovada capacidade de aprender. Mas 
apresenta uma problemática própria que obriga a adaptar a normativa geral 
educativa (objetivos, métodos, avaliações, etc.) a suas próprias 
características, com o propósito de conseguir avanços progressivos. Por 
conseguinte, a adaptação pertinente educativa vai ser a chave de seu progresso 
dentro de um contexto de educação integrada.

O texto a seguir pretende:

a) orientar os profissionais da educação sobre os recursos que o sistema 
educativo põe ao seu dispor para favorecer a integração dos alunos com síndrome 
de Down.

b) informar os pais sobre os aspectos escolares aos quais seus filhos têm 
direito, para garantir seu adequado desenvolvimento.
Marco legal

A escolarização das crianças com síndrome de Down, assim como a de outros com 
diferentes tipos de deficiência, sofreu uma mudança em 1982 com a Lei de 
Integração do Deficiente (LISMI). Esta lei definiu que o deficiente deve se 
integrar no sistema ordinário de educação geral, recebendo os programas de apoio
e recursos que necessitar. Por outro lado, a escolarização em centros de 
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educação especial só será aplicadaquando for impossível integrar o alunono 
sistema ordinário.

Em 1990, a Lei de Ordenação Geral do Sistema Educativo (LOGSE) estabeleceu que o
sistema educativo deve dispor dos recursos necessários para que os meninos com 
necessidades educativas especiais possam alcançar, dentro do sistema, os 
objetivos estabelecidos com caráter geral para todos os alunos. Neste sentido, 
os professores têm que estar adequadamente preparados, os centros devem contar 
com uma adequada organização escolar e com os recursos materiais e físicos 
necessários para favorecer a aprendizagem de todos os alunos. Além disso, é 
preciso que as equipes de professores realizem as correspondentes adaptações 
curriculares necessárias para que os meninos alcancem os fins da educação.

Em 1999, a Lei de Solidariedade da Educaçãotenta melhorar a qualidade da atenção
que os meninos com necessidades educativas especiais recebem. Assim, para que a 
igualdade de oportunidades de todos os alunos seja um fato, esta lei regula uma 
série de atuações compensatórias como programas de especialização do 
professorado ou para a elaboração de materiais adaptados, para assessorar as 
famílias, para refeições ou transporte, etc.

No ano 2002, a Lei Orgânica de Qualidade da Educação (LOCE), estabeleceu que os 
alunos com necessidades educativas especiais (ACNEE) que requeiram, em um 
período de escolarização ou ao longo da mesma, determinados apoios e cuidados 
educativos específicos, por ter deficiências físicas, psíquicas, sensoriais ou 
por manifestar graves transtornos da personalidade ou de conduta, terão uma 
atenção especializada calcadas nos princípios da não discriminação e 
normalização educativa, com a finalidade de conseguir sua integração. Para 
atingir esse efeito, as administrações educativas dotarão a estes alunos do 
apoio preciso do momento de sua escolarização ou da detecção de sua necessidade.

Dentro do desenvolvimento deste marco legislativo, o aluno com necessidades 
educativas especiais deve submeter-se a uma avaliação de suas capacidades, de 
maneira que possa estabelecer o modelo de escolarização que mais se adequa a 
suas necessidades. O Juízo de escolarização que elabora a equipe de orientação 
educativa é o documento no qual se fundem tanto os resultados desta avaliação, 
como os recursos humanos e materiais com que deve contar o centro para poder 
facilitar a aprendizagem das crianças.

As necessidades educativas especiais

O termo necessidades educativas especiais, introduzido pela LOGSE, faz 
referência a aqueles alunos que se encontram em desvantagem em relação ao resto 
de seus companheiros e têm mais dificuldades para beneficiar-se da educação 
escolar. Com este termo, pretende-se pôr a ênfase na resposta educativa que 
requer o aluno, e nem tanto em suas limitações pessoais. Dentro deste grupo se 
encontram alunos com alterações sensoriais, cognitivas, psíquicas ou físicas, 
assim como também alunos em desvantagem sócio-cultural ou alunos 
intelectualmente superdotados. Quer dizer, são todos aqueles meninos que não 
podem ter acesso às aprendizagens escolares do mesmo modo que a maioria, pelo 
que necessitam de uma série de recursos que lhes ajudem e uma série de 
adaptações também.
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Mas, onde está o limite? Se a educação tiver que ser individual e cada aluno é 
único, todos os alunos têm necessidades educativas especiais? A decisão de se 
uma criançatem necessidades educativas especiais ou não, é muito delicada e deve
tomar-se a partir da avaliação feita pela equipe interdisciplinar de setor ou o 
serviço de orientação do centro. Uma vez avaliado o aluno, e em caso de que se 
considere aluno com NEE (Necessidades Educativas Especiais), deve constar no 
órgão de regulamentação da educação as recomendações precisas sobre o tipo de 
escolaridade que mais beneficiará a criança. Neste sentido, entende-se que uma 
criança apresenta necessidades educativas especiais e estas exigem do sistema 
medidas educativas especiais.

O que é o currículo?

O currículo é o projeto que determina os objetivos da educação escolar e propõe 
um plano de ação adequado para a consecução de ditos objetivos. Supõe 
selecionar, de tudo aquilo que é possível ensinar, o que vai se ensinar num 
entorno educativo concreto. O currículo especifica o que, como e quando ensinar 
e o que como e quando avaliar.

O currículo que estabelecem as administrações públicas é aberto, flexível e 
geral, de maneira que é cada centro que adapta essas bases a seu entorno 
particular.

Para compreender o termo adaptações curriculares é necessário ter umas breves 
noções dos aspectos básicos do currículo.

Na Espanha, o governo central, quer dizer, o Ministério de Educação, estabelece 
os ensinos mínimos que se deve ter em conta em todos os centros da Espanha. Em 
função destes ensinos mínimos, cada uma das Administrações Educativas 
competentes, quer dizer, os governos das diferentes Comunidades Autônomas, 
adaptam esses ensinos gerais, em função de suas necessidades e de sua população.
Uma vez que as juntas de educação das diferentes comunidades estabelecem seus 
currículos, é cada centro o que, em função de suas características concretas, 
adapta esta normativa, estabelecendo seu próprio currículo. Continuando, é o 
professorque realiza seu currículo, para seu grupo concreto. Uma vez que o 
professor desenha sua programação trimestral ou anual, e se encontra com alunos 
com necessidades educativas especiais em seu grupo, ele faz uma adaptação 
curricular para esse aluno concreto.

O que são as adaptações curriculares?

As adaptações curriculares são estratégias educativas para facilitar o processo 
de ensino-aprendizagem em alguns alunos com necessidades educativas específicas.
Estas estratégias pretendem, a partir de modificações mais ou menos extensas 
realizadas sobre o currículo ordinário, ser uma resposta à diversidade 
individual independentemente da origem dessas diferenças: histórico pessoal, 
histórico educativo, motivação e interesses, ritmo e estilo de aprendizagem.

Por um lado, trata-se de uma estratégia de planejamento e de atuação docente 
para responder às necessidades de cada aluno. Mas, ao mesmo tempo, trata-se de 
um produto, já que é uma programação que contém objetivos, conteúdos e 
avaliações diferentes para uns alunos, e inclusive organizações escolares 
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específicas, orientações metodológicas e materiais adequados.

Em um sentido amplo, uma adaptação curricular se entende como as sucessivas 
adequações que, a partir de um currículo aberto, realiza um centro ou um 
professor para concretizar as diretrizes propostas pela administração educativa,
tendo presente as características e necessidades de seus alunos e de seu 
contexto.

Em um sentido restrito, o conceito de adaptação curricular se refere àquelas 
adequações de índole mais específica que se realizam pensando exclusivamente nos
alunos com necessidades educativas especiais que não são necessárias para o 
resto dos alunos.

As adaptações curriculares devem estar fundamentadas em dois princípios:
Princípio de Normalização: Favorece a que os alunos se beneficiem, sempre que 
for possível, do maior número de serviços educativos ordinários.Princípio de 
Individualização: Tenta proporcionar a cada aluno -a partir de seus interesses, 
motivações e também em relação com suas capacidades, deficiências e ritmos de 
aprendizagem - a resposta educativa que necessite em cada momento para formar-se
como pessoa.
Tipos de adaptações curriculares

Os diferentes tipos de adaptações curriculares formariam parte de um 
processocontínuo, onde em um extremo estão as numerosas e habituais mudanças que
um professor faz em sua sala de aula, e no outro as modificações que se diferem 
significativamente do currículo.
Adaptações Curriculares de Acesso ao Currículo: São modificações ou provisão de 
recursos espaciais, materiais, pessoais ou de comunicação que vão facilitar que 
alguns alunos com necessidades educativas especiais possam desenvolver o 
currículo ordinário, ou no caso particular, o currículo adaptado. As vezes 
respondem às necessidades específicas de um grupo limitado de alunos, 
especialmente dos alunos com deficiências motoras ou sensoriais. As adaptações 
curriculares de acesso podem ser de dois tipos:

oDe Acesso Físico: Recursos espaciais, materiais e pessoais. Por exemplo: 
eliminação de barreiras arquitetônicas, adequada iluminação e sonoridade, 
mobiliário adaptado, professorado de apoio especializado,

oDe Acesso à Comunicação: Materiais específicos de ensino - aprendizagem, apoio 
técnico e tecnológico, sistemas de comunicação complementares, sistemas 
alternativos Por exemplo: Braile, lupas, telescópios, computadores, gravadores, 
linguagem de sinais
Adaptações Curriculares Individualizadas: São todos aqueles ajustes ou 
modificações que se efetuam nos diferentes elementos da proposta educativa 
desenvolvida para um aluno com o fim de responder a suas necessidades educativas
especiais (NEE) e que não podem ser compartilhados pelo resto de seus 
companheiros. Podem ser de dois tipos:

oNão Significativas: Modificam apenas elementos não prescritivos ou básicos do 
currículo. São adaptações quanto aos tempos, as atividades, a metodologia, as 
técnicas e instrumentos de avaliação Em um momento determinado, qualquer aluno 
tenha ou não necessidades educativas especiais pode precisar. É a estratégia 

Página 898



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
fundamental para conseguir a individualização do ensino e, portanto, têm um 
caráter preventivo e compensador.

oSignificativas ou Muito Significativas: Modificações que se realizam da 
programação, após prévia avaliação psicopedagógica, e que afetam os elementos 
prescritivos do currículo oficial por modificar objetivos gerais da etapa, 
conteúdos básicos e nucleares das diferentes áreas curriculares e critérios de 
avaliação. Estas adaptações podem consistir em:

 Adequar os objetivos, conteúdos e critérios de avaliação.
 Priorizar determinados objetivos, conteúdos e critérios de avaliação.
 Trocar a temporalização dos objetivos e critérios de avaliação.
 Eliminar objetivos, conteúdos e critérios de avaliação do nível ou ciclo 
correspondente.
 Introduzir conteúdos, objetivos e critérios de avaliação de níveis ou ciclos 
anteriores.

Não se trata apenas de adaptar os espaços ou de eliminar conteúdos parciais ou 
pontuais; mas sim de uma medida muito excepcional que se toma quando 
efetivamente um aluno não é capaz de alcançar os objetivos básicos. Assim, a 
partir da educação primária, é muito provável que um aluno com síndrome de Down 
requeira uma adaptação curricular significativa, se cursar seus estudos em um 
centro de integração.

A equipe que vai desenvolver uma adaptação curricular significativa tem que ser 
mais rigorosa que nos outros casos, e a avaliação das aprendizagens têm que ser 
mais especializada tendo em conta fatores como: a capacidade de aprendizagem, o 
funcionamento sensorial, o funcionamento motor, o contexto sócio-familiar Além 
disso, a criança deve estar sujeita a um maior controle, com o fim de lhe 
facilitar ao máximo suas aprendizagens e de fazer as modificações e adequações 
que se considerem oportunas, em cada momento.

Desenvolvimento da estratégia

Existem cinco perguntas chaves que a equipe de professores deve fazer-se na hora
de realizar uma adaptação curricular:

O que o aluno não consegue fazer?(Isso vai gerar o OBJETIVO)

Quais conteúdos são necessários para alcançar esse objetivo, e o que o aluno já 
possui? (Isso vai gerar a AVALIAÇÃO INICIAL)

Qual é a sequência da aprendizagem? Qual é o passo mais estratégico para ajudar 
o aluno? (Isso vai gerar a SEQUÊNCIA, ORDEM E TEMPORALIZAÇÃO)

Como vou ensinar tudo isso? (Isso vai gerar a METODOLOGIA)

A ajuda tem sido eficaz? Tem alcançado o objetivo? (Isso vai gerar a AVALIAÇÃO 
CONTÍNUA)
A adaptação curricular individual
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A adaptação curricular individual (ACI) é o documento que concretiza o currículo
para um aluno determinado. Assim uma ACI tem que constar de:
 Uma valoração multidisciplinar do aluno e do contexto.
 Uma proposta curricular baseada nas necessidades detectadas em referência ao 
currículo ordinário.
 Critérios e procedimentos para tomar decisões sobre a promoção do aluno.

Seu objetivo é otimizar o desenvolvimento e a aprendizagem do aluno. Não se 
centra no problema da criança e sim na ajuda que essa necessita para alcançar os
objetivos que se propõe. A avaliação é feita para identificar suas necessidades 
e determinar a ajuda necessária.

A ACI deve ser feita por um conjunto de profissionais e será posta em um 
Documento Individual de Adaptação Curricular (DIAC), que deve constar de:
 Dados de identificação do aluno.
 Dados de identificação do documento: data de elaboração duração, pessoas 
implicadas e função que desempenham,
 Informação sobre a história pessoal e educativa do aluno.
 Nível de competência curricular.
 Estilo de aprendizagem e motivação para aprender.
 Contexto escolar e sócio-familiar.
 Proposta curricular adaptada.
 Concretização de recursos humanos e materiais.
 Acompanhamento e avaliação: Modificações sobre as decisões curriculares, 
mudanças na modalidade de apoio, colaboração com a família, possíveis decisões 
sobre sua promoção

Como têm que ser os objetivos para um aluno com síndrome de Down?

Os objetivos que nós definimos para uma criança são a base de toda a sua 
programação, já que deles vão depender os conteúdos e as atividades que vamos 
realizar.

Em determinadas ocasiões, como dito anteriormente, bastará modificar as 
atividades ou a avaliação, mas nos casos das adaptações curriculares 
significativas é preciso modificar ou eliminar determinados objetivos do 
currículo, ou incluir outros que consideremos necessários. No caso das crianças 
com síndrome de Down, as adaptações curriculares significativas vão ser mais 
numerosas à medida que avançam no sistema escolar.
Se há algo importante nas adaptações curriculares das crianças com síndrome de 
Down é a necessidade de decompor os objetivos em objetivos parciais. Precisamos 
analisar os passos intermediários necessários para alcançar um objetivo final, 
de maneira que a criança possa adquirir um determinado conteúdo sem lacunas e 
sem deixar de lado aspectos básicos que não compreenda.

Os objetivos têm que ser:
Individuais. Nenhuma criança é igual a outra, e uma criança com síndrome de Down
tampouco. A programação deve ser dirigida a cada aluno em concreto.Prioritários,
quer dizer, os mais importantes para esse momento. É preciso estabelecer 
prioridades, porque nem tudo se pode conseguir.Funcionais. O que para umas 
crianças é funcional, nem sempre é para todas. Por exemplo, na hora de fazer a 
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pinça digital, alguns meninos com síndrome de Down mostram mais precisão com os 
dedos polegares e médios. O professor deve perguntar-se o que é o que se 
pretende: que a criança seja capaz de agarrar objetos pequenos ou escrever 
funcionalmente com uma pinça incorreta, ou conseguir uma pinça perfeita a custo 
de que esta seja menos funcional. Ou, por outro lado, o que é mais funcional: 
que a criança aprenda a comer por si só, que seja mais autônomo e tenha mais 
habilidades sociais, ou que seja capaz de comunicar-se em inglês.Seqüenciais e 
estruturados. Devemos escolher aqueles objetivos que são base para futuras 
aquisições necessárias e dividir os objetivos gerais em objetivos 
específicos.Avaliáveis, operativos e mensuráveis. Se nos colocarmos como 
objetivo que melhore sua atenção, isso não é operacional já que é muito 
relativo. É bastante previsível que melhore a atenção de uma criança, mas não 
sabemos quanto melhorou. Por outro lado, nunca alcançaremos esse objetivo uma 
vez que sempre é possível melhorá-lo.
Avaliação

A avaliação das aprendizagens dos alunos com necessidades educativas especiais, 
naquelas áreas ou matérias que tenham sido objeto de adaptações curriculares 
significativas, deve ser feita tomando como referência os objetivos e critérios 
de avaliação fixados para eles.

As qualificações obtidas pelos alunos nas áreas ou matérias objeto de adaptação 
se expressam nos mesmos termos e escalas aos previstos nos correspondentes 
ordenamentos legais estabelecidos para as diferentes etapas educativas. Mas, 
além disso, a informação sobre o processo de avaliação que facilite os alunos e 
suas famílias deve incluir a valoração qualitativa do progresso de cada aluno em
relação aos objetivos propostos em sua adaptação curricular.
Promoção do aluno

Na Educação Infantil pode se tomar a decisão de permanecer um ano a mais no 
segundo ciclo da etapa, por resolução da Delegação Provincial correspondente, 
quando tiver sido solicitado à direção do centro, com relatório fundamentado do 
tutor, com a aprovação da família e análise positiva da Equipe de Orientação 
Educativa e Psicopedagógica da zona correspondente, com o fim de alcançar os 
objetivos da etapa ou favorecer sua socialização.

NaEducação Primária e E.S.O., a decisão de promoção de um ciclo a outro ou de um
curso a outro será adotado sempre que o aluno tenha alcançado os objetivos para 
ele propostos. Decidir-se-á a permanência de um curso ou dois nestas etapas, 
quando se estimar que pode alcançar os objetivos do ciclo ou etapa, com fim de 
titulação ou esta situação ser avaliada como positiva para sua socialização. 
Para o aluno que curse a E.S.O, existe a possibilidade de obter o título de 
Graduado em Educação Secundária se, em termos globais - grau de maturidade - 
alcançou os objetivos da etapa.

Os dois cursos de Bacharelado poderão ser realizados fragmentando em blocos as 
matérias que compõem o currículo destes cursos, ampliando-se em dois anos a 
permanência na etapa.

Na Formação Profissional Específica será autorizado aos alunos com necessidades 
educativas especiais cursar as atividades programadas para um mesmo módulo 
profissional no máximo quatro vezes, e a apresentar-se à avaliação e à 
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qualificação no máximo seis vezes.

Em qualquer caso será expedida a certificação correspondente aos anos cursados, 
qualificações obtidas e conselho orientador sobre o futuro acadêmico e 
profissional do aluno.
(Por: Patricia Díaz-Caneja e Rosa Ruiz de Apodaca)
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Obesidade atinge quase metade da população brasileira

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Obesidade atinge quase metade da população brasileira: 

Os hábitos de vida da doméstica Elisângela Ferreira mudaram completamente depois
que ela realizou uma cirurgia para redução de estômago, que fez com que ela 
emagrecesse 43 quilos. Mesmo ainda acima do peso ideal, Elisângela não desiste 
da alimentação saudável e da prática de atividades físicas.

De acordo com um levantamento realizado pelo Ministério da Saúde, o excesso de 
peso e a obesidade aumentaram nos últimos seis anos no Brasil. A proporção de 
pessoas acima do peso no Brasil avançou de 42,7%, em 2006, para 48,5%, em 2011. 
No mesmo período, o percentual de obesos subiu de 11,4% para 15,8%.

Os números são da última pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção 
para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel 2011), promovida pelo 
Ministério da Saúde em parceria com Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em 
Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo. O estudo retrata os hábitos da 
população brasileira e é uma importante fonte para o desenvolvimento de 
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políticas públicas de saúde preventiva. Foram entrevistados 54 mil adultos em 
todas as capitais e também no Distrito Federal, entre janeiro e dezembro de 
2011.

O aumento das porcentagens de pessoas obesas e com excesso de peso atinge tanto 
a população masculina quanto a feminina. Em 2006, 47,2% dos homens e 38,5% das 
mulheres estavam acima do peso ideal. Agora, as proporções subiram para 52,6% e 
44,7 %, respectivamente.
Combate à obesidade - A obesidade é um forte fator de risco para saúde e tem 
forte relação com altos níveis de gordura e açúcar no sangue, excesso de 
colesterol e casos de pré-diabetes. Pessoas obesas também têm mais chance de 
sofrer com doenças cardiovasculares, principalmente isquêmicas (infarto, 
trombose, embolia e arteriosclerose), além de problemas ortopédicos, asma, 
apneia do sono, alguns tipos de câncer, esteatose hepática e distúrbios 
psicológicos.

Um dos objetivos do Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças
Crônicas não Transmissíveis (DCNT), lançado em 2011, é parar o crescimento da 
proporção de adultos brasileiros com excesso de peso ou com obesidade. Para 
enfrentar este desafio, que começa na mesa, o Ministério da Saúde tem investido 
em promoção de hábitos saudáveis e firmado parcerias com o setor privado e com 
outras pastas do governo.

O consumo excessivo de sal, por exemplo, é apontado como fator de risco para a 
hipertensão arterial. Para diminuir o consumo de sódio entre a população, o 
Ministério da Saúde firmou acordo voluntário com a indústria alimentícia que 
prevê a diminuição, gradual, do uso do sódio em 16 categorias de alimentos.

As metas devem ser cumpridas pelo setor produtivo até 2014 e aprofundadas até 
2016. O pão francês, as massas instantâneas e a maionese são alguns dos 
alimentos que vão sofrer redução de sal.
Academias da Saúde estimula a Prática de Atividade Física - Previsto no Plano de
Ações Estratégicas para o Enfrentamento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis 
(DCNT), o Programa Academia da Saúde é o carro chefe para induzir o aumento da 
prática da atividade física na população.

O programa prevê a implantação de polos com infraestrutura, equipamentos e 
profissionais qualificados para a orientação de práticas corporais, atividades 
físicas e lazer. A meta é construir 4 mil polos até 2014. Atualmente, há um 
total de 1.906 polos habilitados para construção, além de 150 academias em 91 
municípios que já existiam e estavam de acordo com as normas preconizadas pelo 
programa, portanto, reconhecidas como Academias da Saúde.

Em 2011, o Ministério da Saúde empenhou R$186,52 milhões para incentivos de 
construção, dentre os quais R$124,76 milhões são recursos de Programa e R$ 61,76
milhões são recursos provenientes de emenda parlamentar.
Fonte: Blog da Saúde, com informações deFabiane Schmidt /Agência Saúde
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terça-feira, 3 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Obesidade não deve ser calculada só com base no IMC, aponta estudo

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

FONTE: http://www.estadao.com.br/

Obesidade não deve ser calculada só com base no IMC, aponta estudo: A obesidade 
pode ser um problema aparentemente mais grave do que se pensava, afirma um 
estudo publicado nesta terça-feira, 3, por pesquisadores da Universidade de 
Medicina de Nova York e da Faculdade de Medicina Weill Cornell no jornal PLoS 
One. Segundo os cientistas, determinar a obesidade apenas
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Participem!!!

OFICINA DE PROMOÇÃO DE SAÚDE: NOS MESES DE ABRIL, MAIO JUNHO E JULHO COMEÇARÁ 
AQUI NA NOSSA UNIDADE DE SAÚDE, OFICINAS QUE LEVARÃO A POPULAÇÃO AQUI DO BAIRRO 
MÉTODOS DE PRODUÇÃO DECHÁS, SACHESAROMÁTICOS, XAROPES E XAMPU, TODOS COM ERVAS 
DA NOSSA PROPRIA LOCALIDADE.

REUNIÃO I - 24/04/2012ASSUNTO: CHÁS (INFUSÃO, DECOCÇÃO E MACERAÇÃO)MATERIAIS 
NECESSÁRIOS: PANELA GRANDE DE INOX, VIDRO OU ESMALTADA com TAMPA, FACAS, COADOR 
E COPOS
REUNIÃO II - 08/05/2012ASSUNTO:SACHÊAROMÁTICOMATERIAISNECESSÁRIOS:1 KG DE SAGU, 
20 ML DEESSÊNCIA, FIXADOR, MICROTULE OU FILÓ, FITA, LINHA MÁGICA, SAQUINHO TIPO 
CRISTAL, SELADORA E ETIQUETAS.REUNIÃO III - 19/06/2012ASSUNTO: CARTELA DE CHÁS 
(COM PLANTAS MEDICINAIS DO LOCAL)MATERIAISNECESSÁRIOS: DUAS FOLHAS DE PAPEL 
CARTÃO VERDE, 100 SACOS TIPO CRISTAL (PP)5X7 OU 5X8 cm, SELADORA E FITA ADESIVA 
INCOLOR LARGA.
REUNIÃO IV - 03/07/2012ASSUNTO: XAROPE IMATERIAISNECESSÁRIOS: PANELA GRANDE DE 
INOX, VIDRO OU ESMALTADA, COLHER GRANDE DE INOX, BACIA GRANDE, FOGÃO, COADOR DE 
PANO, BECKER PLASTICO COM BICO, 1 KG DE AÇUCAR CRISTAL, 20 VIDROS AMBAR DE 80 
ML(com tampa) e 20 ETIQUETAS PARA RÓTULO.
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REUNIÃO V - 31/07/2012
ASSUNTO: XAMPU PARA PEDICULOSE MATERIAISNECESSÁRIOS:  PANELA GRANDE DE INOX, 
VIDRO OU ESMALTADA, COLHER GRANDE DE INOX, BACIA  GRANDE, FOGÃO, COADOR DE PANO,
BECKER PLASTICO COM BICO, 200g SABÃO DE COCO RUTH, 20 FRASCOS DE 100ml COM TAMPA
E ETIQUETAS.
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Óleo de coco para emagrecer pode ter efeito contrário se for usado em excesso: 
[FOTO]

Foto: Divulgação
O óleo de coco vem sendo cada vez mais usado nas dietas de quem quer emagrecer. 
Fonte de ácido graxo, a substância ficou famosa por estimular o metabolismo e a 
queima de gordura. Mas é preciso ter atenção ao consumo. Por se tratar de um 
alimento calórico, o óleo deve ser usado com moderação e seguindo as orientações
de um especialista.

A nutricionista Orion Araújo explica que o óleo de coco é uma gordura boa, mas 
em excesso pode engordar e aumentar o risco de doenças cardiovasculares. É um 
alimento funcional, ou seja, é um alimento que nutre. Ele tem nutrientes que são
fontes oxidantes, que é um ácido graxo monoinsaturado que em uma quantidade de 
acordo com o exercício que a pessoa faz, o peso da pessoa, a estatura da pessoa,
a idade, enfim, ele inserido numa dieta balanceada, uma dieta equilibrada, ele 
faz bem à saúde. Desde que a pessoa consuma dentro de uma quantidade de acordo 
com a necessidade do dia e com o gasto calórico do dia, explica Orion.

A nutricionista recomenda não ingerir mais do que duas colheres de óleo de coco 
ao dia. O consumo deve ser de umas duas colheres de sopa. Só que essas duas 
colheres de sopa é para gordura total na dieta da pessoa e gordura que eu falo 
gordura boa que são as gorduras mono e poli-insaturadas. Então, vamos supor se a
pessoa cozinha com óleo de coco. Essa já vai ter que estar embutido para o 
almoço ou para o jantar, para refeição que ela está preparando, destaca.

Orion alerta ainda que é preciso procurar orientação de um profissional da saúde
antes de começar qualquer dieta, já que a quantidade de calorias indicada para 
cada pessoa é diferente.
Fonte: Hortência Guedes / Web Rádio Saúde
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<POSTAGEM>
oportunidade-impar-seminario-com-o.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 24 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

OPORTUNIDADE IMPAR - Seminário com o economista Amartya Sen terá transmissão 
online

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/

Vamos divulgar. 
Seminário com o economista Amartya Sen terá transmissão online: 
abr2614:00
O Itaú Unibanco, por meio do Instituto Unibanco, está trazendo ao Brasil Amartya
Sen, Prêmio Nobel em Economia e criador do IDH (Índice de Desenvolvimento 
Humano), para participar do Seminário Diálogos sobre Educação.

O evento para 250 convidados acontece no dia 26 de abril, das 14 às 17 horas, no
Centro de Convenções Bovespa, no Rio de Janeiro, e poderá também ser 
acompanhado, em tempo real, pela internet, no portal do Instituto Unibanco 
(www.portalinstitutounibanco.org.br) e nos perfis do Instituto nas redes sociais
(@inst_unibanco e http://www.facebook.com/institutounibanco).

Na programação, um talk-show entre Amartya Sen e grandes nomes brasileiros dos 
setores de Educação e Economia, como Wanda Engel, superintendente executiva do 
Instituto Unibanco, Ricardo Paes de Barros, subsecretário de Assuntos 
Estratégicos da Presidência da República, Fernando Schüler, diretor acadêmico do
IBMEC/RJ e Ilan Goldfajn, economista chefe do Itaú Unibanco.

A discussão sobre a relação entre crescimento econômico e desenvolvimento humano
é mais do que oportuna. O Brasil vive um momento de contradição, pois, ao mesmo 
tempo em que foi avaliado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD), em 2011, como o sexto maior PIB do mundo, o País ocupa apenas a 84ª 
posição no ranking que mede o IDH.
Serviço:
Seminário Diálogos sobre Educação

Data: 26/04/2012, quinta-feira

Horário: das 14 às 17h

Site da transmissão: www.portalinstitutounibanco.org.br

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
parceria-rio-acolhedor-vacina-400.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 1 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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PARCERIA - Rio Acolhedor vacina 400 abrigados contra a Tuberculose

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

30/03/2012

  A Unidade Municipal de Reinserção Social Rio Acolhedor, em 
Paciência, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, realizou nos
 dias 27, 28 e 29 de março o projeto Virada contra a TB (Tuberculose) 
para a vacinação de 400 abrigados.  

Além de uma equipe formada 
por médicos e enfermeiros, o mutirão contou com um ônibus equipado para 
exames de Raio X. Durante os três dias de vacinação, também foram 
realizados outros atendimentos como avaliação nutricional, radiografias 
do tórax e encaminhamento para exames de sangue. Os abrigados receberam ainda 
orientações sobre  DSTs/AIDS, com a distribuição de folhetos informativos.

O projeto terá continuidade na próxima terça-feira, das 9h às 17h.

Tuberculose
A
 doença é causada por uma bactéria que ataca os pulmões, mas pode também
 ocorrer em outras partes do corpo, como ossos, rins e meninges. É 
transmitida ao espirrar, tossir ou falar, quando o doente com 
tuberculose expele as bactérias que podem ser aspiradas por outras 
pessoas. O principal sintoma da doença é a tosse por mais de três 
semanas, que pode estar acompanhada de outros sintomas como falta de 
apetite, perda de peso, cansaço, dor no peito, febre e suor noturno. 
Após o diagnóstico, o tratamento deve ser feito por um período mínimo de
 seis meses, diariamente e sem nenhuma interrupção.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pascoa-emthomas-jefferson-0625023.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 4 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PÁSCOA !!!E.M.Thomas Jefferson 06.25.023: Cristo ressuscitou!!!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
E.M.Thomas Jefferson 06.25.023: Cristo ressuscitou!!!: Hoje aconteceu a 
celebração de Páscoa na E.M.Thomas Jefferson.  Durante a semana, os professores 
trabalharam os fatos marcantes da Semana Sa...

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
pascoana-escola-municipal-ana-maria.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 8 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PÁSCOA NA ESCOLA MUNICIPAL ANA MARIA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://escolaanamariacristina.blogspot.com/
FELIZ PÁSCOA!!!: 

Nós, da escola Ana Maria, comemoramos a Páscoa na última 4ª feira, dia 4  de 
abril. Nossos coelhinhos esbanjaram alegria, cantando várias  musiquinhas e 
dançando sem parar. Os responsáveis foram convidados para  assistir as 
apresesentações. Foi uma oportunidade de integração entre a  família e a escola.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pesquisa-mostra-boa-aceitacao-da.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 3 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Pesquisa mostra boa aceitação da vacinação contra HPV em adolescentes

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.estadao.com.br
Pesquisa mostra boa aceitação da vacinação contra HPV em adolescentes: Estudo do
Hospital do Câncer de Barretos mostra que a adesão de adolescentes em programas 
de vacinação contra o vírus do papiloma humano (HPV) é grande quando feito em 
escolas. O levantamento foi apresentando nesta terça-feira, 3, durante o 
Simpósio Internacional de Papilomavírus Humano (HPV),
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<POSTAGEM>
pessoas-com-deficiencia-terao-isencao.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 11 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Pessoas com deficiência terão isenção de ICMS na compra de carros novos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.dsone-php.com.br/agencias/dsone/downbrasil
Pessoas com deficiência terão isenção de ICMS na compra de carros novos: 

O governo suspendeu a cobrança de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
e Prestação de Serviços)na compra deautomóveis novos no valor de até R$ 70.000 
por pessoas com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou 
autistas, ou por seus representantes legais.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União no dia 9 de abril de 2012.

Para obter a isenção, o requerente não pode ter dívidas com a Fazenda Pública 
estadual ou distrital e o veículo deverá ser registrado junto ao Detran em nome 
da pessoa com deficiência.

Leia os detalhes no arquivo anexo.

Categoria:Notícias
Arquivos:isencao icms para carros.pdf
Imagem destaque:

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pic-no-rio-creches-situadas-em-areas-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 1 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PIC - No Rio, creches situadas em áreas de risco terão programa piloto

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://oglobo.globo.com/
No Rio, creches situadas em áreas de risco terão programa piloto: 

SÃO PAULO - A Prefeitura do Rio estima que, até maio, os coordenadores de pais 
comecem a atuar em 15 ou 20 creches municipais situadas em áreas de risco, em 
todas as regiões da cidade.

Essas unidades fazem parte de um programa municipal chamado Primeira Infância 
Completa (PIC), no qual famílias que não conseguiram vaga para que seus filhos 
frequentem diariamente creches públicas ou que optaram por não as matricular 
vivenciam, aos sábados, a rotina de um dia de creche. Além disso, os pais 
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recebem aulas para auxiliar no desenvolvimento de seus filhos, que, para serem 
beneficiados, devem ter até 3 anos e 11 meses.

A ideia é que os coordenadores de pais do programa Excelência em Gestão 
Educacional acompanhem essas crianças aos sábados e conversem com os pais. Eles 
vão ficar atentos a bebês que não estão com desenvolvimento adequado à idade, o 
que pode ocorrer, por exemplo, com crianças que não andam e nem falam na idade 
esperada. Nesses casos, eles agendarão visitas às casas das famílias para 
estreitar o contato.

- Em casa, os orientadores vão ajudar os pais a estimular a criança. Vão ler 
para elas e falar dos cuidados com alimentação, sono e nutrição. Eles vão ver o 
que a criança está comendo em casa, checar se os pais estão levando a criança ao
pediatra e também orientar sobre outros benefícios a que a família tem direito e
não está usufruindo - detalha a secretária municipal de Educação do Rio, Claudia
Costin.

A escolha de creches que ficam em áreas de conflito foi feita porque a 
secretaria acredita que a tensão criada pela violência influencia na educação 
dos pequenos.

- Crianças que vivem em áreas de risco são submetidas a muito estresse. A 
violência coloca uma tensão enorme nos pais, e isso acaba por influenciar os 
bebês - afirma Claudia.

Segundo ela, há dois anos, a prefeitura fez uma avaliação que detectou que a 
evolução de muitas crianças de creches municipais não era adequada.

O projeto piloto durará um ano, mas pode ser ampliado, conforme avaliação dos 
resultados. Se houver progressos, as 52 creches que fazem parte do PIC podem 
aderir à iniciativa. E o programa pode chegar também às crianças que frequentam 
as creches diariamente.

As expectativas em relação aos resultados, segundo a secretária, são grandes:

- Se as crianças tiverem um bom começo, as chances de se desenvolverem 
adequadamente serão maiores.

A prefeitura já colocou em prática outro projeto no qual as casas de estudantes 
também são visitadas. A iniciativa atinge 151 escolas do ensino fundamental 
localizadas em áreas controladas pelo tráfico ou por milícias, e, segundo a 
secretaria, a evasão escolar nessas instituições caiu de 5,1%, em 2008, para 
3,18%, em dezembro de 2011.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
planejamento-e-educacao-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 22 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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Planejamento e Educação para a Sustentabilidade - Rio + 20

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://emcomandantearnaldovarella.blogspot.com/
Planejamento e Educação para a Sustentabilidade - Rio + 20: 
[FOTO]
"Pensar e planejaro futuro exige a participação de todos, em cada parte do nosso
País. Cabe a cada um de nós, sem prejuízo dos direitos e interesses do outro, 
agir e sugerir ações que nos levam a um mundo muito melhor."Luciane Cordeiro 
-Coordenadora Nacional doMovimento de Proteção à vida[FOTO]
A Reunião de Planejamento reconstruiu o Projeto Político Pedagógico 
diagnosticando as nossas necessidades, possibilidades e viabilizando ações 
concretas.
[FOTO]

À medida que a escola consegue melhorar a qualidade de vida dentro do 
estabelecimento, estará influindo no comportamento, nas atitudes e na forma de 
viver de outras pessoas.[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
Atividade de reutilização de garrafas pet realizada numa parceria com Artes e 
Sala de Leitura[FOTO]
Confecção de potes[FOTO]
Precisa-se usar mais as riquezas naturais do Brasil !diz aProfª Iracilda do 
Projeto Aceleração 3.[FOTO]
[FOTO]
Professor Carlos mostrando a importância da reciclagem[FOTO]
[FOTO]
O que a turma do Acelerada Professora Adriene revela no seu acróstico?Conheça 
receitas alternativas de produtos de limpeza com aturma do Acelera 2B.[FOTO]
[FOTO]
Debate realizado pelo Professor de Matemática Diogo[FOTO]
Mobilização política que possibilitou importantes acordos na área do meio 
ambiente e do desenvolvimento sustentável.
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politicas-publicas-de-leitura-devem.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 22 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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Políticas públicas de leitura devem incluir os professores

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Políticas públicas de leitura devem incluir os professores: 

Boldarine: "É necessário que os professores sejam leitores e bem 
instrumentalizados para que a prática da leitura seja bem realizada." 
O aprendizado da leitura é uma prática formadora das relações, que ocorre na 
escola, mas também em casa, com a família, e nos demais ambientes sociais de 
convívio.

Nesta perspectiva educadora, a professora de História da Leitura, Rosária 
Boldarine, conversou com o Portal Aprendiz e lembrou que, embora longe de fazer 
parte do cotidiano do brasileiro, a leitura deve funcionar como aquisição de 
conhecimento. Em tempos de difusão maciça de informações, ela ressalta que 
adquirir informação é bastante diferente de adquirir conhecimento.

Boldarine, que é doutoranda em educação pela UNESP e atua na formação de 
docentes, acredita que as políticas públicas de leitura devem estar voltadas 
também aos professores. Para ela, seria necessário um esforço significativo por 
parte do poder público na formação e aperfeiçoamento de professores de modo 
geral e os de língua portuguesa, em particular.

Na entrevista concedida ao Portal Aprendiz, Boldarine fala ainda sobre a 
formação de novos leitores, a constituição do sistema escolar nacional e a 
leitura nas universidades. Confira abaixo os melhores trechos:
Portal Aprendiz - O que determina a escolha do que se lê? 
Rosária Boldarine- Tudo depende do objetivo que se tem em determinado momento. A
leitura pode ser realizada para aprofundamento de um determinado assunto, para 
melhor conhecer algo, para aquisição de cultura geral, para entretenimento. 
Porém, não basta ler indiscriminadamente, é necessário que se selecione a melhor
leitura para cada objetivo. Este procedimento de seleção vai ficando cada vez 
mais fácil com a aquisição da competência leitora, que é a capacidade de 
estabelecer um diálogo com os textos que se lê.
Aprendiz - E no caso da sala de aula, para quem está descobrindo a leitura?
Boldarine- Imaginando o aluno que não está totalmente familiarizado com todos os
tipos de leitura poderíamos pensar num trabalho que indicasse todas as 
possibilidades que a leitura apresenta e familiarizá-lo com os diferentes tipos 
de texto. Caso este procedimento seja bem realizado, a seleção do que se vai ler
pode tornar-se mais natural.
Aprendiz - Lê-se por prazer?
Boldarine - É preciso ter em mente que ler é um processo bastante complexo. O 
prazer é uma sensação, pode ser que o leitor iniciante se paute apenas nesta 
sensação para escolher suas leituras, porém isto só não basta. Nem sempre 
podemos ler apenas aquilo que nos dá prazer, por exemplo, alguém que está 
escrevendo uma tese ou dissertação muitas vezes se depara com textos teóricos 
que apresentam um grande grau de dificuldade. Num primeiro momento a leitura não
será prazerosa. Até que se consiga o entendimento do dito pelo autor pode haver 
sofrimento, porém o leitor competente saberá ultrapassar esta fase e atribuir 
sentido àquele texto. Aí entra a questão da necessidade. Talvez ao ter 

Página 912



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
consciência de que nem sempre a leitura é por prazer o indivíduo consiga uma 
melhor prática leitora.
Aprendiz - Por que ainda lê-se, em média, menos no Brasil do que em outros 
países, até vizinhos, como Argentina e Uruguai?
Boldarine - Graças ao elitismo que sempre esteve presenteno projeto de 
construção de nosso país, fomos também um dos países mais lentos e atrasados na 
implementação de um sistema escolar que abrangesse o maior número possível de 
pessoas. Somente a partir dos anos de 1970 temos, no Brasil, um incrível 
movimento de democratização do acesso à escola. Porém este movimento não veio 
acompanhado de políticas institucionais eficazes para a boa formação. Diante da 
nova clientela ampliada, os programas institucionais não têm apresentado mostras
de solucionar os problemas encontrados na alfabetização e no letramento; 
problemas que prosseguem durante todo o ensino fundamental e médio. Não basta 
apenas alfabetizar, o aluno deveria sair da escola com uma sólida formação, o 
que não temos visto. Isto talvez explique porque lemos tão pouco. A escola 
deveria, fundamentalmente, contribuir para o aumento do capital cultural dos 
alunos, propiciar aos alunos a percepção de que a leitura é mais do que apenas 
decorar um texto para responder questionários, mostrar que decodificar não 
significa ler. Deveria ser estimular a visão da leitura como uma prática social.
Aprendiz - O acesso às obras bastam para se tornar um bom leitor? Por quê? 
Boldarine - Não. A leitura tem que ser significativa, o leitor deve atribuir 
sentidos ao que lê. Com os programas institucionais o acesso aos livros ficou 
muito maior, todos os anos as escolas públicas recebem grandes quantidades de 
livros, tanto didáticos quanto paradidáticos. Porém, pelas últimas pesquisas, 
vemos que a leitura ainda está longe de fazer parte do cotidiano do brasileiro. 
Isto talvez se deva a falta de leitura que tenha sentido para o leitor. Não 
basta ler, o escrito tem que funcionar como aquisição de conhecimento. Se o 
leitor não vê sentido naquilo que lê, não adianta ter acesso a todas as obras 
disponíveis. Adquirir informação é bastante diferente de adquirir conhecimento.
Aprendiz - A escola pública brasileira é eficiente na formação de leitores? Qual
sua avaliação das políticas públicas voltadas ao incentivo à leitura e postas em
prática nas salas de aula do ensino básico hoje?
Boldarine - Creio que a questão das deficiências encontradas na leitura não seja
um problema apenas da escola pública, mas da comunidade escolar em geral. A 
escola privada tem também muitas dificuldades em formar leitores competentes. A 
questão é que, como os alunos da escola privada apresentam um maior capital 
cultural anterior à entrada na escola, talvez haja certo mascaramento da 
situação. Não penso que, neste ponto, o abismo entre a escola pública e a 
privada seja tão grande. Com relação às políticas públicas, algumas medidas vêm 
sendo tomadas, mas pelo que observamos o alvo não está sendo atingido. Me parece
que seria necessário um esforço significativo por parte do poder público na 
formação e aperfeiçoamento de professores de modo geral e os de língua 
portuguesa, em particular, para que a eficiência dos programas fosse maior. É 
necessário que os professores sejam leitores e bem instrumentalizados para que a
prática da leitura seja bem realizada.
Aprendiz - Quais os maiores desafios para expandir a prática da leitura entre 
universitários?
Boldarine - Que a leitura fosse vista realmente como uma prática. Os alunos 
chegam à graduação sem a prática leitora, é um problema que vai sendo empurrado 
desde as séries iniciais até a graduação. O problema não é apenas ser um 
universitário que não lê, o problema é não ser um leitor. Logo, a questão é bem 
anterior à chegada na universidade. Se as políticas de incentivo à leitura 
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fossem mais bem realizadas, possivelmente o desafio na universidade seria bem 
menor. Além disso, a leitura de excertos de textos e resumos, amplamente 
disseminados no meio universitário, também contribui para a pouca leitura. A 
leitura pode contribuir para o aumento da criticidade, pode propiciar um olhar 
que não permaneça no senso comum, fatores imprescindíveis para se entender e 
melhorar a sociedade.Papel que a universidade, ao que parece, também não está 
conseguindo cumprir.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
portal-disponibiliza-livros-academicos.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 3 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Portal disponibiliza livros acadêmicos online

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Muito legal!!!
Portal disponibiliza livros acadêmicos online: 

Foi lançado em 30 de março, durante evento na Universidade Estadual Paulista 
(Unesp), em São Paulo, o portal SciELO Livros.

Integrante do programa Scientific Eletronic Library Online SciELO Brasil - 
resultado de um projeto financiado pela FAPESP em parceria com o  Centro 
Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde  (Bireme) -, o 
portal visa à publicação on-line de coleções de livros de caráter científico 
editados, prioritariamente, por instituições acadêmicas.
Veja Também:
Portal disponibiliza mapas históricos coletados em bibliotecas digitais 
Baixe grátis 30 livros de comunicação 
Coleção Os Pensadores: baixe livros de 20 autores 

A iniciativa pretende aumentar a visibilidade, o acesso, o uso e o  impacto de 
pesquisas, ensaios e estudos realizados, principalmente, na  área de humanas, 
cuja maior parte da produção acadêmica é publicada na  forma de livros.
Uma porcentagem significativa de citações que os periódicos SciELO  fazem, 
principalmente na área de humanas, está em livros. E como um dos  objetivos da 
coleção SciELO é interligar as citações entre periódicos, a  ideia é também 
fazer isso com livros, disse Abel Packer, membro da  coordenação do programa 
SciELO, à Agência FAPESP.

De acordo com Packer, a ideia do projeto foi sugerida em 2007 pela  Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) e foi iniciado em 2009 sob a liderança e  financiamento 
de um grupo formado pelas editoras da Universidade  Estadual Paulista (Unesp), 
Universidade Federal da Bahia (UFBA) e  Fiocruz.

O desenvolvimento da plataforma metodológica e tecnológica contou com  a 
cooperação da Bireme, e a execução do projeto teve apoio  institucional e de 
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infraestrutura da Fundação de Apoio à Universidade  Federal de São Paulo 
(Unifesp).

Inicialmente, o portal reunirá cerca de 200 títulos, distribuídos  mais ou menos
igualmente entre as editoras das três universidades. A  partir do lançamento, a 
expectativa é que a coleção possa contar com a  adesão de outras editoras 
acadêmicas.

Para integrar o portal, as editoras e as obras são selecionadas de  acordo com 
padrões de controle de qualidade aplicados por um comitê  científico e os textos
são formatados de acordo com padrões  internacionais que permitem o controle de 
acesso e de citações.

A publicações poderão ser lidas por meio de plataformas de e-books, tablets,  
smartphones ou na tela de qualquer computador, acessadas diretamente do  portal 
ou de buscadores na internet, como o Google, e também serão  publicadas em 
portais internacionais.
A ideia é contribuir para desenvolver infraestrutura e capacidade nacional na 
produção de livros em formato digital e on-line, seguindo sempre o estado da 
arte internacional, explicou Packer.

Segundo ele, a plataforma metodológica e tecnológica desenvolvida  para 
publicação de livros eletrônicos para a coleção da SciELO Brasil  deverá ser 
utilizada por outros países que formam a rede SciELO para  publicar suas 
coleções nacionais, com gestão autônoma.
Venda de livros

Além das obras com acesso aberto e gratuito, o portal SciELO Livros  também 
possui uma área na qual será possível ao usuário comprar obras  das editoras 
integrantes do projeto no formato e-book.
A venda deverá ser uma das fontes de recursos financeiros previstos  na operação
autosustentável do portal. Isso representa uma novidade para  o SciELO, que tem 
acesso totalmente aberto para os seus periódicos.  Entretanto, o número de 
livros em acesso aberto deverá predominar,  disse Packer.

Segundo ele, a meta inicial é publicar entre 300 a 500 títulos por  ano no 
portal. Entretanto, esse número de publicações dependerá da  reação das editoras
e do público.
Se o projeto tiver um sucesso semelhante ao do SciELO Periódicos, o  
desenvolvimento do portal poderá ser mais rápido, e ele deverá contar  com muito
mais livros, estimou.

Criada em 2007, o SciELO Brasil é, segundo o Ranking Web of World Repositories, 
conhecido como Webometrics, o líder mundial entre os maiores portais de  
informação científica em acesso aberto e gratuito no mundo.

Em 2011, de acordo com Packer, a coleção SciELO Brasil teve uma média diária de 
1,2 milhão de downloads de artigos. Seu modelo de publicações de periódicos é 
adotado hoje por diversos países e forma uma rede de coleções nacionais.

Os países com coleções certificadas estendem-se pela América Latina,  como 
Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, México e Venezuela,  e Europa 
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(Espanha e Portugal). A coleção da África do Sul está prevista  para ser 
qualificada e certificada em 2012.

A expectativa é que esses países também venham adotar o modelo SciELO de 
publicação de livros em formato digital.
SciELO Livros: http://books.scielo.org

(Fapesp)

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
portal-disponibiliza-mapas-historicos.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 2 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Portal disponibiliza mapas históricos coletados em bibliotecas digitais

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Portal disponibiliza mapas históricos coletados em bibliotecas digitais: 

Viajar por terras estrangeiras e de outros tempos agora está mais fácil. Graças 
à plataforma Old Map Online o internauta pode acessar mapas de épocas e lugares 
remotos. O portal, que por enquanto tem uma aversão apenas em inglês, reúne 
exemplares de diferentes mapotecas.

Site reúne mapotecas digitais.
Visitar o site é como acessar, de forma bastante simples e descomplicada, uma 
cápsula do tempo. Logo na home é possível visualizar, por toques num mapa-múndi,
qualquer região do globo e localizar nelas, com alguns cliques, mapas de outras 
épocas para territórios de interesse.

Estão disponíveis diferentes tipos de mapas, geográficos ou topográficos, 
humanos ou físicos. A busca também pode ser realizada por palavras chaves, 
indicando por exemplo as características de mapa que se busca.

Há também a alternativa de acesso direto às coleções catalogadas, reunidas na 
aba collections, no topo do mapa-múndi. Segundo o próprio site, demais 
compilações serão adicionadas durante 2012.

Outro recurso bem interessante é a régua do tempo localizada logo abaixo da 
caixa de busca do site. Arrastando-a, é possível limitar a pesquisa também pelo 
período temporal desejado.

Um blog do portal é atualizado com matérias de divulgação do site na imprensa, 
além de eventos ligados à cartografia e novas tecnologias da comunicação.

Desenvolvido por equipes no Reino Unido e na Suíca, o Portal facilita ainda a 
convergência com outras redes sociais virtuais, como o Facebook, o Twitter e o 
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Google+.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
post-do-prefeito-sobre-inauguracao-do.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 27 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Post do Prefeito sobre a Inauguração do EDI PROFª HÉLIA LÚCIA MORENO FERREIRA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Bom dia! Essa foto é do Espaço de Desenvolvimento Infantil (EDI) Professora 
Hélia Lúcia Moreno Ferreira, em Costa Barros, que a Prefeitura inaugurou hoje. 
Este é o segundo EDI instalado naquela área. A região receberá, até o fim do 
ano, mais seis EDIs que criarão 1.100 novas vagas para crianças de seis meses a 
cinco anos e 11 meses.
O EDI Profª Hélia Lúcia Moreno Ferreira ampliará o atendimento em creche e 
pré-escola na região ao criar 200 novas vagas (175 para creche e 25 para 
pré-escola). Este é o 69º EDI construído pela Prefeitura do Rio que, desde 2009,
já criou mais de 19 mil vagas em creche e pré-escola na cidade.

[FOTO]

FONTE : Google +

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
prefeitura-adere-ao-programa-federal.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 14 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Prefeitura adere ao programa federal "Crack, é possível vencer"

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Prefeitura adere ao programa federal "Crack, é possível vencer"

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
prefeitura-concede-premio-anual-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 13 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Prefeitura concede Prêmio Anual de Qualidade da Educação a quatro unidades de 
ensino especial

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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Prefeitura concede Prêmio Anual de Qualidade da Educação a quatro unidades de 
ensino especial

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
prefeitura-concede-premio-anual-de_14.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 14 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Prefeitura concede Prêmio Anual de Qualidade da Educação a quatro unidades de 
ensino especial

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Fonte: Portal PCRJ
Prefeitura concede Prêmio Anual de Qualidade da Educação a quatro unidades de 
ensino especial

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
prefeitura-convoca-mais-de-mil.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 12 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Prefeitura convoca mais de mil profissionais de saúde concursados

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Prefeitura convoca mais de mil profissionais de saúde concursados

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
prefeitura-inscreve-interessados-em.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 10 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Prefeitura inscreve interessados em participar do Programa Família Acolhedora

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

De segunda a sexta-feira, entre 9h30 e 17h, pelo telefone 2976-1527, a 
Secretaria Municipal de Assistência Social inscreve interessados em participar 
do Programa Família Acolhedora. Podem habilitar-se pessoas com idade de 24 a 65 
anos e boa saúde, que não estejam respondendo a inquérito policial ou envolvido 
em processo judicial, não tenham problemas psiquiátricos e de alcoolismo ou 
vício em drogas ilícitas, com residência fixa no Município do Rio de Janeiro e 
que disponham de tempo e de afeto para cuidar de crianças.

Cada família que acolhe uma criança/adolescente recebe bolsas auxílio mensal que
varia conforme a faixa etária do menor assistido. É de R$350 a bolsa auxílio 
para assistir criança de 0 a 6 anos; de R$450, para criança de 7 a 14 anos; e de
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R$600 para adolescente de 15 a 18 anos. 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
prefeitura-publica-metas-para-acordo-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 9 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PREFEITURA PUBLICA METAS PARA ACORDO DE RESULTADOS DE 2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

<TÍTULO DA POSTAGEM>

[FOTO]
A
 Prefeitura do Rio publicou, quinta-feira, o Quadro de Metas e 
Indicadores de Desempenho para o Acordo de Resultados 2012 entre 
município e órgãos e entidades da Administração Pública. Para o Acordo 
de 2012, mais três entidades foram incluídas no processo: a Secretaria 
Especial de Promoção e Defesa dos Animais (Sepda); a Secretaria 
Extraordinária de Defesa do Consumidor (Sedecon) e a Imprensa da Cidade.
 Com isso, passa para 42 o número de órgãos contemplados, o que 
significa uma abrangência de quase 90% da administração pública.Conheça o Plano 
de Metas 2012. 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
premio-fundacao-telefonica-de-inovacao.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 14 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Prêmio Fundação Telefônica de Inovação Educativa 2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://educaja.com.br/
Prêmio Fundação Telefônica de Inovação Educativa 2012: Já estão abertas as 
inscrições para oPrêmio Fundação Telefônica de Inovação Educativaque vão até o 
dia20 de maio. O objetivo principal do Prêmio, que tem apoio doInstituto 
Paramitas,é criar uma nova forma de educação usando a tecnologia com seus alunos
Continue reading 
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<POSTAGEM>
previ-rio-regulamenta-auxilio-ortese-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
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segunda-feira, 2 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PREVI-RIO REGULAMENTA AUXÍLIO-ÓRTESE E PRÓTESE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/
PREVI-RIO REGULAMENTA AUXÍLIO-ÓRTESE E PRÓTESE: 
[FOTO]
O Previ-Rio publica hoje portaria que regulamenta a concessão do Auxílio-Órtese 
e Prótese, cujas inscrições estarão abertas na internet a partir de amanhã, dia 
3, no site www.rio.rj.gov.br/web/previrio. O benefício é para o auxílio de 
servidores portadores de algum tipo de deficiência, que necessitem de meios para
amenizar deficiências físicas temporárias ou permanentes, adquirindo 
dispositivos no valor de até R$ 15 mil.
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - PREVI-RIOATOS DO PRESIDENTE
PORTARIA PREVI-RIO N.º 888 DE 30 DE MARÇO DE 2012Estabelece a abertura das 
inscrições do Auxílio Órtese/Prótese.
O Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - 
PREVI-RIO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em 
vigor,
Considerando a aprovação do Auxílio Órtese e Prótese pelo Conselho de 
Administração do PREVI-RIO em reunião realizada em 13 de julho de 2011, com 
registro na Ata Sumária da 16ª Sessão Extraordinária, e
Considerando o teor dos Decretos nº 34.055, de 30 de junho de 2011, e nº 35.278,
de 23 de março de 2012, e
Considerando a Resolução Conjunta SMSDC/SMPD/PREVI-RIO nº 55, de 28 de março de 
2012, e
Considerando o que consta no processo 05/502.505/2012, resolve:
CAPÍTULO I
DAS CONDIÇÕES
Art. 1.º O PREVI-RIO, no exercício de 2012, concederá Auxílio Órtese/Prótese aos
segurados do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - 
FUNPREVI da seguinte forma:
I. o valor máximo da concessão será de até R$ 15.000,00 (quinze mil reais);
II. independentemente do limite individual definido no Inciso I, o valor da 
concessão dependerá da avaliação das Equipes Técnicas, previstas pelo Decreto nº
35.278, de 23 de Março de 2012;
III. a avaliação técnica será agendada através de comunicação prévia com data, 
horário e local;
IV. na data da avaliação técnica, o segurado deverá apresentar 03 (três) 
propostas orçamentárias, indicando o valor do equipamento prescrito pelo médico,
devendo a validade das mesmas ser de até 30 (trinta) dias anteriores à data da 
avaliação.
CAPÍTULO II
DAS INSCRIÇÔES
Art. 2.º As inscrições estarão abertas a partir de 03 de abril de 2012, através 
do site www.rio.rj.gov.br/web/previrio.
Art. 3.º A simples inscrição não presume direito adquirido, subordinando-se a 
concessão do auxílio para aquisição do equipamento à disponibilidade de recursos
financeiros e ao cumprimento das disposições contidas na legislação em vigor e 
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nas demais disposições a serem editadas.
CAPÍTULO III
DO BENEFÍCIO
Art. 4.º Será concedido auxílio para aquisição dos seguintes equipamentos 
conforme o caso de cada segurado:
I - ÓRTESES
a) Órteses para sustentação/correção de coluna - Coletes
b) Órteses estáticas e dinâmicas para membros superiores
c) Órteses estáticas e dinâmicas para membros inferiores
II - PRÓTESES
a) Próteses não cirúrgicas para membros superiores
b) Próteses não cirúrgicas para membros inferiores
c) Aparelhos de amplificação sonora individual
d) Prótese ocular não cirúrgica
III - Meios Auxiliares de Locomoção
a) Cadeira de rodas para paraplegia
b) Cadeira de rodas para tetraplegia
c) Cadeira de rodas adaptada
d) Cadeira de rodas motorizada
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 5.º Os casos omissos serão decididos pela Presidência do PREVI-RIO, de 
cujas deliberações caberá recurso ao Prefeito.
Art. 6.º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de março de 2012.
Roberto Rodrigues
Presidente do PREVI-RIO
José Paulo Carralas Grelo
Diretor de Previdência e Assistência
Disponível em http://doweb.rio.rj.gov.br/ acesso em 02 abr. 2012 (edição de 02 
abr. 2012)
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<POSTAGEM>
processo-seletivo-embaixadores-da.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 10 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Processo seletivo Embaixadores da Educopédia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Ainda sobre o processo seletivo para Professores Embaixadores...
Caro professor,
Ao enviar seu vídeo ou sua apresentação para embaixadoreseducopedia@gmail.com, 
acrescente ao corpo do e-mail seu nome completo, função, n de matrícula e escola
onde está lotado.
Obrigada,Equipe Embaixadores da Educopédia 
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<POSTAGEM>
processo-seletivo-para-os-embaixadores.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 2 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Processo seletivo para os Embaixadores da Educopédia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://educopedia2010.blogspot.com/
Processo seletivo para os Embaixadores da Educopédia: 

Prezados (as), boa tarde!

Segue circular sobre processo seletivo para os Embaixadores da Educopédia, para 
ciência e divulgação.

As dúvidas referentes ao processo deverão ser encaminhadas para o email 
embaixadoreseducopedia@gmail.com, aos cuidados das professoras Gabriela Silva, 
Paula Regina Santos e Clarice Menezes.

Confira:

Atenciosamente,

Monica A. de Souza

Subsecretaria de Novas Tecnologias Educacionais

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
procura-de-criancas-superdotadas.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 4 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

À procura de crianças superdotadas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://oglobo.globo.com/
À procura de crianças superdotadas: 

RIO - No mundo do futebol, os olheiros são designados pelos grandes times para 
descobrir novos talentos do esporte. Algo parecido acontece com alunos da rede 
municipal de ensino do Rio. Eles contam com caça-talentos de crianças 
superdotadas. Os estudantes selecionados recebem preparação especial para os 
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disputados vestibulinhos das escolas públicas reconhecidas nacionalmente pela 
excelência no ensino, como os colégios Pedro II, Militar e de Aplicação da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

No Rio, o Instituto Lecca uma das ONGs brasileiras especializadas em ajudar a 
expansão desses pequenos gênios, conseguiu 17 aprovações de 24 inscritos no 
processo admissional para o colégio Pedro II. O instituto testa, todos os anos, 
em torno de três mil crianças de 50 escolas da rede municipal de ensino para 
selecionar apenas as 24 com maior potencial.

Para a a professora Maria Clara Sodré, doutora em educação especial pela 
Columbia University, de Nova York e diretora do Instituto Lecca, encontrar uma 
criança superdotada é tão importante quanto descobrir um poço de petróleo ou uma
mina de diamante.

- Nossos resultados são ótimos: 90% dos alunos que prestaram prova para o 
Colégio Pedro II foram aprovados. O 1º, o 2º e o 3º lugares foram nossos - 
comemora a professora.

Ela se orgulha de crianças como Mariana Barbosa de Araújo, de 11 anos, primeira 
colocada, e Beatriz Costa de Souza, de 10, terceira lugar no concurso. Beatriz 
mora com os pais no Santo Cristo, na Zona Potuária do Rio. A renda da família 
vem dos salgados feitos por sua mãe e vendidos por seu pai, de porta em porta no
bairro onde moram. Inferior a R$ 1.000, a renda não era suficiente para 
proporcionar atividades de reforço escolar à filha, que se sentia agoniada com o
que lhe era oferecido na escola pública.

- A minha escola é muito fraquinha. Eu pego as matérias muito rápido. Tenho 
necessidade de desafios maiores - disse a menina, que sonha em ser arquiteta.

Mariana, por sua vez, divide um apartamento de um quarto no Bairro de Fátima com
a tia, a mãe e o irmão. A única renda da família

é o salário que a mãe ganha como inspetora de colégio, que não chega a dois 
salários mínimos.

- As matérias na escola são passadas muito devagar, e eu sempre aprendo tudo 
muito rápido. Isso acaba me deixando entediada. Sempre que iam ensinar, eu já 
sabia - relata Mariana.

Embora sejam superdotadas, Mariana e Beatriz levam uma vida normal, com direito 
a curso de inglês duas vezes por semana, saem com as amigas e vão ao cinema.

- Engraçado, as pessoas acham que a gente não têm vida. Mas a gente tem vida 
normal. Fim de semana a gente se diverte. Eu, por exemplo, adoro ficar na 
internet navegando de bobeira ou jogando - disse Mariana.

O Instituto Lecca, localizado Rua do Carmo 8, no Centro do Rio, atende 48 alunos
considerados superdotados em dois turnos, com 24 estudantes em cada um deles. 
Quem estuda na rede pública pela manhã assiste às aulas no instituto no período 
da tarde e vice-versa. Por dois anos, as aulas acontecem diariamente e contam 
com a supervisão de três psicopedagogas e duas professoras. No programa, os 
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alunos têm aulas de matemática, português e redação, além de atividades 
específicas para o desenvolvimento do pensamento crítico, da criatividade e do 
pensamento ético.

- Aliamos à rotina de estudos, 40 minutos de jogos, lanches e passeios. O nosso 
objetivo é dar mais conhecimentos a essas crianças - explica a superintendente.

Graças ao complemento acadêmico, Beatriz seguiu desenvolver seu potencial. 
Antes, a habilidade de raciocínio rápido e a capacidade de aprendizagem era 
confundida com desinteresse e distração.

- Aprendo muito rápido. Sou a primeira da turma a acabar os exercícios. Fico 
entediada e então começo a conversar - desabafa.

Para Maria Clara, a falta de conhecimento e preparo dos professores torna esse 
tipo de jovem um problema para professores e para a

família, já que ele precisa de desafios constantes para se manter focado.

- Se o superdotado está em uma escola chata, ele tira notas baixas. Tem crianças
que ficam bagunceiras, mas é porque a aula não está sendo bastante interessante 
- explica.

Segundo Maria Clara, a falta de informação e sensibilidade para identificar as 
habilidades demonstradas pelas crianças e adolescentes

faz com que muitos talentos continuem escondidos por aí. Pior, podem ser 
prejudicados pela falta de atendimento adequado.

Maria Clara diz que, embora o MEC tenha criado em 2005 os Núcleos de Atividade 
de Altas Habilidades/Superdotação (Naahs), com presença em 26 estados além do 
Distrito Federal, o trabalho de identificação desses alunos ainda é 
insatisfatório.

- No Rio de Janeiro, por exemplo, há quatro funcionários no MEC para identificar
os superdotados em todo o estado - relata.

O MEC reconhece o atendimento limitado. No Rio de Janeiro, por exemplo, o Naahs,
localizado em Niterói, possui uma única sala de

recursos que oferecem 10 oficinas nos turnos da manhã e da tarde para apenas 44 
alunos.
Como identificar uma criança superdotada

As crianças com altas habilidades podem apresentar características e perfis 
diferentes. Algumas possuem grande aptidão acadêmica. Outras, artística. Veja 
características que podem ser sinais de que seu filho possui habilidades acima 
da média.

- Precocidade para ler: além de começarem a ler cedo (muitas vezes de forma 
espontânea), compreendem nuances da linguagem e possuem vocabulário avançado 
para a idade;
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- Têm facilidade para aprender e capacidade para resolver problemas, 
demonstrando fluência e flexibilidade de ideias;

- São criativas, curiosas e críticas;

- Possuem boa concentração e boa memória;

- Têm interesse por problemas filosóficos, morais, políticos e sociais;

- São persistentes e perfeccionistas;

- Demonstram sensibilidade e senso de humor;

- São independentes e autônomas;

- Não gostam de rotina;

- Investem tempo e atenção no que gostam;

- Demonstram liderança e iniciativa;

- Detêm habilidade excepcional para talentos específicos como esportes, música, 
artes, dança ou informática.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
professores-de-matematica-podem-fazer.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 2 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Professores de matemática podem fazer mestrado a distância

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://redecomunicadores.mec.gov.br/index.php?option=com_contentview=frontpage
Professores de matemática podem fazer mestrado a distância: 
Brasília, 02/04/2012 - Professores de matemática que lecionam em escolas 
públicas poderão se inscrever em maio deste ano no único mestrado profissional 
semipresencial recomendado pelo Ministério da Educação (MEC), por meio da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). O edital do
exame de ingresso para a turma de 2013 tem previsão de 1.575 vagas.

Os professores precisarão fazer uma prova e os selecionados receberão uma bolsa 
da Capes no valor de R$ 1.200. Atualmente 2.500 professores da rede pública 
estão no Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional 
(Profmat), que é coordenado pela Sociedade Brasileira de Matemática (SBM). 
Participam do programa 59 instituições de ensino superior nas cinco regiões, num
total de 74 polos presenciais.

O mestrado tem duração de dois anos e a tese final obrigatória é uma monografia 
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sobre experiência de matemática do ensino básico que tenha impacto na prática 
didática em sala de aula. Em fevereiro de 2013, cerca de mil professores 
inscritos na primeira chamada do programa, em 2011, concluirão o mestrado.

Antonio Cardoso do Amaral, 32 anos, é professor há uma década na rede pública em
Cocal dos Alves, cidade a 300 km de Teresina (PI) e que ganhou destaque pela 
conquista de medalhas na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas
(Obmep). "Quando o aluno tem talento, o professor tem de estar preparado porque 
senão ele ultrapassa quem ensina", afirma.

Em contrapartida ao investimento do governo federal, os professores bolsistas 
devem atuar na escola pública nos cinco anos seguintes após a conclusão do 
mestrado. A prioridade do Profmat é para professores de escolas públicas, mas 
20% das vagas poderão ser preenchidas por docentes da rede privada.

Hoje a Capes tem 380 mestrados profissionais no país com 13 mil alunos 
matriculados. No entanto, na modalidade semipresencial, o Profmat é o único. O 
diretor de educação a distância da Capes/MEC, João Carlos Teatini, acredita que 
a expansão dessa modalidade será acelerada no país. Programas de mestrado 
profissional semiprofissional em outras áreas de ensino, como letras e química, 
estão em estudo na Capes.
Ouça o diretor de educação a distância da Capes/MEC, João Carlos Teatini, sobre 
o Profmat

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
programa-cartao-familia-carioca.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 27 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PROGRAMA CARTÃO FAMÍLIA CARIOCA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
FONTE: EDUCADÃOO PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas 
atribuições legais,

 DECRETA:

 Art. 1.º Fica ampliada a abrangência do PROGRAMA CARTÃO FAMÍLIA 
CARIOCA, contemplando novas famílias beneficiárias do Programa Bolsa 
Família Federal que se enquadrem no perfil do PROGRAMA CARTÃO FAMÍLIA 
CARIOCA de acordo com o Decreto 32.887, de 08 de Outubro de 2010.

 Art. 2 Fica criado o pagamento mensal dobrado para famílias com 
crianças e/ou adolescentes matriculados na rede municipal de ensino que 
apresentem algum tipo de deficiência física ou intelectual.
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Art. 3º Fica criado o adicional de desempenho dobrado para as crianças 
matriculadas na rede municipal que apresentem algum tipo de deficiência 
física ou intelectual.

 Art. 4º Fica criado o adicional de 
desempenho dobrado para as crianças e/ou adolescentes matriculados do 6º
 ao 9º anos das Escolas do Amanhã.

 Parágrafo único. O 
benefício regular será dobrado uma única vez, independente do número de 
deficientes que estejam na composição familiar.

 Art. 5º Fica 
criado bônus especial para jovens de 15 a 17 anos de idade que estejam 
frequentando o programa Projovem Adolescente do Governo Federal no 
âmbito do município do Rio de Janeiro.

 Art. 6º Não será 
considerado no cálculo da renda per capita, conforme o disposto no art. 
3º e seus parágrafos, do Decreto 32.887/10, o adicional concedido pelo 
Governo Federal no Decreto 7.494, de 02 de Junho de 2011, ou quaisquer 
outros que venham a ser criados futuramente.

 Art. 7º Este 
Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário, em especial o Decreto n.º 34.878, de 08 de 
dezembro de 2011.

 Rio de Janeiro, 25 de abril de 2012; 448º ano da fundação da Cidade.

 EDUARDO PAES

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
programa-mais-educacao-oficina-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 20 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Programa Mais Educação - Oficina de Percussão

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://ciepantonmakarenko.blogspot.com/

Divulgando.. 
Programa Mais Educação - Oficina de Percussão: 

A Oficina de Percussão do Anton Makarenko, sob a condução do oficineiro Jair 
Fernandes, introduz os alunos no mundo da percussão, incentivando-os a conhecer 
as figuras musicais:semibreve, mínima, semínima e colcheia, identificando os 
ritmos brasileiros (samba, coco, baião, afoxé, carimbó, maculelê) e outros como 
o funk, Hip Hop, samba-rock.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
programacao-da-2-semana-do-bebe-carioca.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 28 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Programação da 2ª Semana do Bebê Carioca

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://semanadobebecarioca.blogspot.com/Repassando
Programação da 2ª Semana do Bebê Carioca: 
[FOTO]

Em 2012, A 2ª Semana do Bebê Carioca acontecerá de forma articulada ao  X 
Congresso Internacional Rede Unida, entre os dias 06 e 09 de maio, nas 
proximidades do Centro Administrativo da Prefeitura do Rio de Janeiro e Centro 
de Convenções Sul América.

Fique atento com a programação e locais onde acontecerão as atividades!
Dia 06 de maio: Show de abertura da 2ª Semana do Bebê CariocaApresentação do 
Grupo Meu pé de Laranja Rima com participação do Coral das Crianças do Alemão e 
show dos Talentos que promovem Amamentação.Horário: 14 às 17 horasLocal: Tenda 
Paulo Freire, praça entre a Prefeitura e o Centro de Convenções Sul 
América.Público esperado: 600 pessoas
Dia 07 de maio: II Seminário do Bebê CariocaHorário: 9 às 17 horasLocal: Teatro 
de Arena Bíbi Vogel (área externa do CCSA).Público esperado: 400 pessoas.
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Programação:9:00h - Mesa de Abertura (SMSDC; MS; Rede Unida; UNICEF; CREFONO1);
9:30h - Mesa Redonda Valorização da Primeira Infância:Rede Cegonha (Dra. Tatiana
Coimbra - ATSCAM/MS);Primeira Infância Completa (Dra.Tereza Costa - 
SMSDC-RJ);Desenvolvimento Infantil (Dra Marisa Maia - UFRJ).

11:30h - Respira Rio: Cuidando da Criança com Asma (Dra. Solange Valle - 
SMSDC-RJ)
12:00h - intervalo para almoço
14:00h - Mesa Redonda "Rio, a cidade que amamenta! Como conquistamos Prêmio Bíbi
Vogel - 2011"Avaliação das Iniciativas Hospital Amigo da Criança e Unidade 
Básica Amiga da Amamentação (Dra. Maria Inês C. Oliveira - UFF);Integração 
Maternidade e Posto de Recebimento de Leite Humanona Atenção Primária (Dra. 
Valéria Rodrigues -SMSDC-RJ);Promovendo a Amamentação nas Creches (Dra. Joana 
Dantas - SMSDC-RJ);Movimento de Mulheres em Prol da Amamentação (Clarissa 
Bottari - Amigas do Peito).

16:00h - Encerramento: Escolinha de Samba Estrelinha de Padre Miguel
Dia 08 de maio:Atividades de formação para valorização da Primeira Infância
1)Oficina Caderneta da Criança: avaliando o desenvolvimentoCoordenadora: Rosane 
RitoHorário: 8:30 às 10 horasLocal: Teatro de Arena Bíbi Vogel Público esperado:
20 pessoas
2)Confecção da mama de pano para apoio à amamentaçãoCoordenadora: Monica Xavier 
Horário: 8:30 às 10 horasLocal: Teatro de Arena Bíbi VogelPúblico esperado: 20 
pessoas
3)Oficina Promovendo a Amamentação em CrechesCoordenadora: Joana DantasHorário: 
10: às 11:30 horasLocal: Teatro de Arena Bíbi VogelPúblico esperado: 20 pessoas
4)Valorização da PaternidadeCoordenadora: Viviane MansoHorário: 10:30 às 11:30 
horasLocal: Teatro de Arena Bíbi VogelPúblico esperado: 20 pessoas

Dia 09 de maio:Atividades de formação para valorização da Primeira Infância
1) Oficina de Shantala Coordenadora: Cristina Barros Horário: 8:30 às 10 
horasLocal: Teatro de Arena Bíbi VogelPúblico esperado: 20 pessoas
2)Oficina Maternidade AdolescenteCoordenadora: Dilma Cupti (3 
oficineiros)Horário: 10 às 11:30 horasLocal: Teatro de Arena Bíbi VogelPúblico 
esperado: 20 pessoas
3)Oficina Direitos da Gestante e do BebêCoordenadora: Isabel AbelsonHorário: 10 
às 11:30 horasLocal: Teatro de Arena Bíbi VogelPúblico esperado: 20 pessoas

Entre os dias 06 e 09 de maio: Mostra Saúde Fazendo Arte
üLuz, câmera, amamentação: esquetes de teatro (itinerante)
üMostra de fotografia Rio a Cidade que Amamenta, pelas Lentes de Fernanda Sá;
üMostra de fotografia Paternidade (Pró-Mundo).

APROVEITEM!!!!!!!!!!!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
projovem-urbano-no-rio-de-janeiro.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 10 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Projovem Urbano no Rio de Janeiro

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://projovemurbanorio.blogspot.com/
Projovem Urbano no Rio de Janeiro: PROJOVEM

Aqui Tem Projovem Urbano

[FOTO]

Programa Projovem Urbano Sme Rio

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pse-acao-na-escola-municipal-erico.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 30 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE - Ação na Escola Municipal Érico Veríssimo

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdcrj-academiacarioca-cmsfb.blogspot.com/

Ação na Escola Municipal Érico Veríssimo: 

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pse-blog-da-saude-brasil-reduz-taxa-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 28 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE - BLOG DA SAÚDE - Brasil reduz taxa de mortalidade infantil em 47%

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Brasil reduz taxa de mortalidade infantil em 47%: 
[FOTO]

Foto: Antoine Arraou/PhotoAlto/Corbis
Os dados do Censo 2010, divulgados nesta sexta-feira, pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) destaca que a mortalidade infantil no Brasil 
reduziu praticamente pela metade (47%) na última década. Em 2000, a taxa era de 
29,7%, ou seja, de cada mil crianças nascidas vivas, apenas 29,7 completavam o 
primeiro ano de vida. Em 2010, o índice reduziu para 15,6%.

Os dados divulgados hoje estavam dentro das expectativas do Ministério da Saúde 
e revelam que o Brasil já alcançou os índices de redução definidos pelas metas 
dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, acordo internacional, que prevê uma
taxa de mortalidade infantil de 15,7% no país, para 2015, além de reforçar a 
política social que vem sendo conduzida pelo governo.

O Ministério da Saúde tem investido fortemente em políticas públicas voltadas 
para a família, à gestante e à criança. A Rede Cegonha, conjunto de medidas que 
garantem assistência integral às grávidas e ao bebê, criou em 2011, 348 leitos 
neonatais e requalificou mais 86.

A rede Amamenta Brasil e a Estratégia Nacional de Promoção da Alimentação 
Complementar Saudável qualificam profissionais da Atenção Básica para acompanhar
e fortalecer ações de promoção, proteção e apoio do aleitamento materno e da 
alimentação complementar.

A região Nordeste, que historicamente concentra os maiores índices, desta vez 
apresentou a maior redução, de 59%. Em 2000,44,7 crianças - a cada mil nascidas 
vivas - morriam antes de um ano. Atualmente, a taxa é de 18.5%.
Esta significativa redução faz parte da expansão da Atenção Básica no país e 
reflete ainda o compromisso do Ministério da Saúde para acelerar a redução das 
desigualdades na região Nordeste e na Amazônia Legal dentro do Pacto Pela 
Redução da Mortalidade Infantil, da ampliação da Estratégia Saúde da Família 
(ESF) e de ações já preconizadas para a melhoria da atenção integral a saúde das
crianças, afirma o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Adolescência - A pesquisa do IBGE também traz dados sobre a fecundidade das 
brasileiras. As famílias estão cada vez menores e as mulheres estão adiando a 
maternidade. Uma boa notícia é a redução da taxa de adolescentes gestantes. As 
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mulheres entre 15 e 19 anos que se tornaram mães passou de 18,8% a 17.7%.

Criada em 2007, a Política Nacional de Planejamento Familiar prevê a oferta de 
métodos contraceptivos gratuitamente e a venda de anticoncepcionais na rede 
Farmácia Popular, com redução de preços em até 90%, além da ampliação do acesso 
vasectomias e laqueaduras. Para muitas mulheres, tornar-se mãe é um sonho. É 
importante que toda brasileira possa escolher o momento para torná-lo realidade,
conclui Padilha.
Fonte: Agência Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pse-bulas-de-remedios-com-letras.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 24 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE - Bulas de remédios com letras maiores e texto simples estão disponíveis na 
web

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Bulas de remédios com letras maiores e texto simples estão disponíveis na web: 
[FOTO]

Foto: Divulgação
As letras pequenas e os termos técnicos dificultam a leitura das bulas de 
remédios e podem interferir na forma correta da ingestão dos medicamentos. Mas 
esse problema pode ser facilmente resolvido acessando o Bulário Eletrônico da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A página na internet conta 
com mais de 1.600 bulas de remédios, sendo que 600 delas seguem a nova norma da 
Anvisa, com textos maiores e simples.

A especialista em Regulação e Vigilância Sanitária da Anvisa, Flávia Cruz, conta
que a ferramenta é uma fonte rápida e segura de consulta das bulas de 
medicamentos. Ela explica que o conteúdo pode ser acessado tanto por 
profissionais de saúde, como pela população em geral. É uma ferramenta que 
possibilita a busca por bulas que passaram pela avaliação da Anvisa. Então é uma
fonte segura de informação para a população. E é um espaço que permite acesso 
rápido à informações atualizadas. As alterações na bula visam tornar esse 
documento mais amigável para a população, para que ela cumpra com seu papel que 
é de trazer orientações para uso seguro do medicamento, orientações para pessoas
sobre a forma de usar, como conservar.

Além disso, ela destaca que as empresas de medicamentos têm a obrigação de 
oferecer os conteúdos das bulas para os deficientes físicos. A partir do momento
que ela coloca essa bula na embalagem, ela também tem que estar apta a 
disponibilizar essa bula para as pessoas portadoras de deficiência. São bulas em
braile, áudio e fonte ampliada. Elas são enviadas para as pessoas quando 
solicitadas por telefone, pelo SAC da empresa. E atualmente, enquanto essa bula 
não está disponível, ela é obrigada a fazer a leitura, prestar as informações 

Página 932



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
solicitadas pelo telefone.

Neste mês o Bulário Eletrônico ganhou mais 135 bulas seguindo a nova norma da 
Anvisa, publicada em setembro de 2009.
A ferramenta está disponível na página da Agência, no endereço eletrônico: 
www.anvisa.gov.br/bularioeletronico.Fonte: Amanda Mendes / Web Rádio Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pse-catapora-sintomas-como-tratar.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 19 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE - Catapora - Sintomas & Como tratar

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://amarelinha.co.uk/
Catapora - Sintomas  Como tratar: 
[FOTO]

Nesta epoca do ano por aqui na Inglaterra, comeco de Primavera, vemos muitos 
casos de catapora (Chickenpox em ingles), mas, e quando acontece, o que fazer, 
como ajudar os nossos pequenos?

Quase todos nos ja pegamos quando eramos criancas e sabemos como pode ser 
desconfortavel.
Mas, quais os sintomas?

No comeco pode parecer uma simples gripe com febre, mal estar, falta de apetite,
porem, depois de alguns dias, as feridinhas vermelhas comecarao a aparecer. 
Alguns dos lugares mais comuns para as manchinhas aparecerem sao: atras das 
orelhas, barriga, rosto, couro cabeludo, pernas e bracos, porem, elas podem 
aparecer em qualquer lugar do corpo ate mesmo dentro da boca, na sola dos pes e 
palmas das maos ou mesmo no bumbum e regiao genital.

A primeira coisa a ser feita e levar os pequenos ao GP, depois e seguir alguns 
cuidados em casa:
Hidratacao - Pode parecer obvio, mas, e sempre bom frisar, que nada e mais 
importante do que manter as criancas hidratadas, ainda mais se tiverem febre. 
Agua, sucos, sorvetes de palito e sopas ajudam.
Febre - A febre pode ser tratada com paracetamol, ibuprofen (sempre leiam a bula
para ter a certeza de que a crianca esta tomando a dosagem correta para a 
idade). No caso de duvidas, liguem para o GP ou mesmo para NHS Direct.
Coceira - Felizmente, hoje em dia ja ha varios cremes e locoes que vem para 
ajudar a minimizar a coceira. Calamine lotion e a mais popular e pode ser 
comprada em qualquer farmacia ou Boots.
[FOTO]

Roupa confortavel - Vistam os pequenos com roupas de algodao e de preferencia 
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largas, para nao agravar a coceira.

Geralmente a catapora, nao dura mais do que 2 semanas, porem, enquanto as 
bolhinhas estiverem saindo e muito contagioso e e preciso tomar cuidado com 
mulheres gravidas, idosos e pessoas com saude fragilizada em geral.

Informacoes foram tiradas do website do NHS.

No mesmo website, e mencionado o cuidado com a aspirina. Ela nunca deve ser dada
as criancas com catapora ou mesmo suspeita dela. Ha chances de se contrair uma 
doenca fatal chamada de Reyes Condition.
Sempre procure ajuda medica em caso de duvidas.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pse-cms-sylvio-f-braunner-faz-acao-no.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 25 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE -CMS SYLVIO F. BRAUNNER FAZ AÇÃO NO GEC FERNANDO R. DA SILVEIRA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A ação realizada no dia 09 de abril, no GEC Fernando Rodrigues da Silveira ,pela
equipe
 L1-Sylvio Braunner,com abordagem dos temas: sexualidade e doenças sexualmente 
transmissíveis. A escola é de horário 
integral,envolvendocerca de 200 alunos,alguns pais e profissionais da 
escola.
O resultado foi positivo,com boa adesão de todos envolvidos.Distribuido 
caderneta do adolescente de forma clara e abrangente,utilizado folder 
,livro seriado,panfletos e jogos.

 Atenciosamente Equipe
 L1
 Enf-Rozana Amaral[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
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<POSTAGEM>
pse-cms-sylvio-f-braunner-na-c-m-berco.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 23 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE - CMS SYLVIO F. BRAUNNER NA C. M. BERÇO DO FUTURO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
No dia 20/04 a equipe de dentista e assistentes foram a creche para 
fazer o trabalho de flúor e escovação de nossos bebês. Um trabalho 
bonito de carinho, atenção e dedicação de
 uma equipe bem comprometida com o trabalho desenvolvido.
Bom contar com 
esta parceria e melhor ainda saber que foi constatado que nossos bebês 
estão quase em sua totalidade com seus dentinhos muito saudáveis.
Bom 
trabalho em equipe: Creche e Pse com a colaboração
 da família.
Atenciosamente:EDI Professora Beatriz de Souza Madeira(Berço do Futuro)[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
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<POSTAGEM>
pse-da-dicas-de-saude-especialista-da.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 27 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE DÁ DICAS DE SAÚDE - Especialista dá dicas de como montar marmita

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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http://www.blog.saude.gov.br/
Especialista dá dicas de como montar marmita: 
[FOTO]

Foto: Divulgação
Para especialistas, a escolha mais saudável para quem não pode ir comer em casa 
na hora do almoço é a marmita. Fazer a comida em casa e levar para o trabalho é 
mais prático, seguro e barato do que comer fora todo dia. Mas é preciso tomar 
alguns cuidados, principalmente com o transporte e a conservação dos alimentos.

A nutricionista do Grupo Hospitalar Conceição, ligado ao Ministério da Saúde, 
Aline Marcadenti, explica que a comida precisa ser conservada na geladeira:Na 
geladeira também não seria interessante guardar o alimento direto num recipiente
de alumínio. Então, o recipiente mais adequado para se conservar, para se manter
esse alimento, é recipiente plástico ou, então, de louça, alguma coisa assim, 
mas evitar o recipiente de alumínio. O vidro pode ser usado também.

A especialista lembra ainda de evitar colocar na marmita carnes mal passadas, 
alimentos derivados de leite e ovos porque têm alto risco de contaminação e 
conta que o ideal é levar a marmita numa embalagem térmica e não se esquecer da 
salada: Não se esquecer de uma saladinha, se possível, porque normalmente a 
gente tem que levar um recipiente separado para salada porque se deixa junto com
a marmita principalmente se a comida ainda não está bem fria ela pode ficar 
murcha, pode perder um pouco do sabor, da propriedade, mas sempre um legume 
refogado, ou sempre um verdinho, ou pelo menos uma verdura, um legume cozido ou 
refogado com certeza vai equilibrar bem mais a refeição, garantir mais 
vitaminas, mais sais minerais.

A nutricionista orienta não encher demais a vasilha, para não criar o hábito de 
consumir mais que o necessário. O ideal é montar a marmita de acordo com a 
quantidade de um prato.
Ouça a matéria da Web Rádio SaúdeFonte: Hortência Guedes / Web Rádio Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pse-dicas-2-queimaduras.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 26 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE - DICAS  2 - Queimaduras

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://drauziovarella.com.br/
Queimaduras: 

Queimaduras são lesões na pele em consequência da ação do calor e do frio 
(queimaduras térmicas), de agentes químicos, como soda cáustica e ácido 
clorídrico (queimaduras químicas), por descargas elétricas (queimaduras 
elétricas) e por animais e plantas, como o látex, a água-viva e a urtiga 
(queimaduras biológicas).
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Grande parte das queimaduras ocorre no ambiente doméstico pelo contato direto 
com a fonte de calor representada por objetos (panelas, ferro de passar, forno, 
aquecedores) e líquidos quentes (água, leite, óleo), ou chamas (fogareiros, 
lareiras, fogões, churrasqueiras, fogos de artifício, velas, etc.). As maiores 
vítimas costumam ser as crianças e os idosos.

De acordo com a profundidade da pele atingida, as queimaduras podem ser 
classificadas como de primeiro, de segundo e de terceiro grau.

1) Queimaduras de primeiro grau: o calor destrói apenas a camada superficial da 
pele, ou seja, a epiderme. No local da lesão, surgem vermelhidão, inchaço e 
forte sensação de ardência. Geralmente, não há formação de bolhas. A queimadura 
provocada pela exposição ao sol é um exemplo típico de queimadura de primeiro 
grau.

2) Queimaduras de segundo grau: ocorre a destruição de camadas mais profundas da
pele (toda a epiderme e parte da derme). Sua principal característica é a 
formação de bolhas, cheias de um líquido amarelo-claro que serve de proteção 
contra infecções por germes encontrados normalmente na pele;

3) Queimaduras de terceiro grau: são as mais profundas. Não há a formação de 
bolhas, porque as camadas mais superficiais da pele morrem imediatamente. Nos 
episódios mais graves, músculos, vísceras e até os ossos podem ser atingidos. Na
maior dos casos, o paciente não se queixa de dor, porque as terminações nervosas
responsáveis pela sensibilidade aos estímulos dolorosos foram destruídas.
Primeiros socorros
1) Queimaduras de primeiro e segundo grau: coloque a parte queimada debaixo de 
água corrente ou numa vasilha com água fria por cinco minutos para resfriar a 
pele e aliviar a dor. Depois, enxugue e proteja a região queimada com gaze ou 
com um pano seco e limpo. Não a esfregue nos cabelos, nem aplique nenhum tipo de
pomada, pó de café, manteiga, pasta de dente sobre o ferimento, pois podem 
grudar na pele e agravar o ferimento..

2) Queimaduras de terceiro grau: coloque a parte queimada sob água fria por pelo
menos cinco minutos (se a área for extensa, ponha a pessoa debaixo do chuveiro),
cubra com pão limpo e transporte a pessoa para atendimento médico o mais 
depressa possível.

3) Observações importantes:

a) nos casos de as roupas estarem pegando fogo, a pessoa não deve correr, porque
o oxigênio do ar alimenta as chamas e o fogo se alastra. Se estiver sozinha, 
deve deitar no chão e rolar. Se houver alguém por perto, deve ser deitada e 
coberta com um cobertor, toalha ou lençol preferivelmente molhados para abafar o
fogo. Se não for possível deitá-la, quem a está socorrendo deve jogar água fria 
de cima para baixo, isto é, da cabeça para os pés, a fim de evitar queimaduras 
no rosto, brônquios e pulmões.

Depois é indispensável retirar-lhe toda a roupa, inclusive os sapatos e 
acessórios, e colocá-a debaixo do chuveiro de água fria ou, então, jogar água 
fria sobre seu corpo com delicadeza, enquanto espera o socorro chegar.
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b) quando a queimadura for provocada por produtos químicos, a pessoa deve 
retirar a roupa molhada com o líquido (o que pode ser feito debaixo do chuveiro)
e lavar a área atingida com água corrente fria, por pelo menos cinco minutos. 
Terminado esse tempo, deve dirigir-se a um pronto socorro imediatamente.
Recomendações

* Mantenha as crianças longe da cozinha. É nela que ocorre um número grande de 
acidentes dentro de casa;

* Jamais fure as bolhas. No entanto, se já estiverem rompidas, para que a gaze 
ou o pano limpo não grude, coloque vaselina pura na parte que entrará em contato
com a área queimada.Troque o curativo todos os dias depois do banho. Ele se 
soltará mais facilmente se estiver molhado;

* Em casos de queimaduras que atingem parte extensa do corpo ou regiões como 
rosto, pescoço e tórax, procure atendimento médico com urgência.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pse-divulgando-o-trabalho-dos.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 28 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE  DIVULGANDO O TRABALHO DOS MALUQUINHOS CONTRA A DENGUE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://yaraamaral.blogspot.com/

Parabéns professores, alunos e famílias pela iiniciativa. 
MALUQUINHOS CONTRA A DENGUE: 
MALUQUINHOS CONTRAA DENGUE !!!
O EI-4O NA LUTA CONTRA OMOSQUITO DA DENGUE
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pse-drogas-e-cidadania-episodio-1.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 30 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE - DROGAS E CIDADANIA
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
FONTE: CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pse-equipe-da-saude-escolarmedir-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 1 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE - EQUIPE DA SAÚDE ESCOLAR/MEDIR E PESAR OS NOSSOS ALUNOS AGITOU A 
GALERINHA!!!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://escolamontecastelorj.blogspot.com/
EQUIPE DA SAÚDE ESCOLAR/MEDIR E PESAR OS NOSSOS ALUNOS AGITOU A GALERINHA!!!: 
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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pse-escolas-do-amanha-equipe-movel-04.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 24 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE - ESCOLAS DO AMANHÃ  - EQUIPE MÓVEL 04

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Atenção a visita da Equipe Móvel, façam os agendamentos para o atendimento.23 de
Abril - CIEP ADÃO PEREIRA NUNES24 de Abril - E M CORNÉLIO PENA 27 de Abril - 
CIEP ANTÔNIO CANDEIA FILHO

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pse-ii-mostra-municipal-de-saude-na.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 20 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE - II MOSTRA MUNICIPAL DE SAUDE NA ESCOLA E NA CRECHE DO RIO DE JANEIRO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://otics-iraja.blogspot.com/

Vamos participar!! 
II MOSTRA MUNICIPAL DE SAUDE NA ESCOLA E NA CRECHE DO RIO DE JANEIRO: 
[FOTO]

Objetivos:
1. Divulgar os trabalhos desenvolvidos pelos profissionais de saúde, educação e 
de assistência social com os escolares e comunidade escolar;2. Promover 
intercâmbio de experiências exitosas.
DATA: 08/05/2012 (terça-feira)HORÁRIO: das 9 às 13hLOCAL: Tenda Paulo Freire do 
10º Congresso Internacional da Rede Unida (espaço anexo ao Centro de Convenções 
Sul América - Cidade Nova)
Programação
1)Espaço Nosso VaralUm varal onde serão pendurados os trabalhos produzidos. 
Podem ser: fotos, desenhos, escritas, poesias, cartazes, ou outros registros 
realizados pelos/com escolares e/ou comunidade escolar.
2)Espaço Fazendo Arte com SaúdeUm espaço para apresentação de trabalhos pelos 
escolares/comunidade escolar, profissionais de saúde, profissionais da 
assistência social e/ou parceiros. As apresentações terão no máximo 10 minutos. 
Poderão ser apresentadas músicas, dramatizações, recital de poesias, danças, 
teatro, teatro de fantoches, contação de histórias, slide show, filmes, etc.
3)Espaço Brincando com SaúdeExposição de jogos e brincadeiras utilizados pelos 
profissionais no seu dia a dia nas ações de promoção da saúde e prevenção no 
ambiente escolar, de modo que os participantes do evento possam interagir com os
materiais educativos.
Solicitamos que as inscrições dos trabalhos sejam realizadas até o dia 
27/04/2012 através do link:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEhZaFYzeUh6d1U5bHI4RXNUQ3Z
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CONTAMOS COM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pse-informa-vontade-excessiva-de-comer.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 25 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE  INFORMA - Vontade excessiva de comer alguns alimentos pode indicar falta de
nutrientes

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Vontade excessiva de comer alguns alimentos pode indicar falta de nutrientes: 
[FOTO]
Add caption
Foto: Corbis Images
Balinhas, doce de leite e amendoim estão sempre à disposição na mesa de Bruna 
Ferreira de Lima, analista de requisitos do DataSUS. As guloseimas são para as 
ocasiões que sinto muita vontade de comer doces. Mas tem dias que nem quero 
vê-los, diz Bruna.

De acordo com a nutricionista do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes
da Silva (Inca) Angélica Berzon, esse desejo repentino pode indicar que a 
alimentação está deficiente de nutrientes.Não é nenhuma patologia, mas a falta 
de um determinado nutriente que pode prejudicar a memória, causar desconforto 
intestinal, retenção de líquido, dor de cabeça, câimbras e tornar cabelos e 
unhas quebradiços. Estes sintomas podem ser contornados ingerindo o alimento em 
débito, observa a especialista.

Angélica Berzon explica que ansiedade, irritação e depressão aumentam o desejo 
de comer, por exemplo, chocolate. Não é à toa que as pessoas buscam um 
determinado alimento. Chocolate é fonte de serotonina. Este comportamento vai 
passando de geração para geração. Isto é cultural. Mas o especialista pode 
indicar outras fontes, menos calóricas que oferecem os mesmos nutrientes, como 
cereais integrais, banana, tâmaras, nozes, pondera.
Se as pessoas soubessem identificar suas deficiências nutricionais e conhecessem
as fontes de alimentos corretas, poderiam contorná-las. Excesso de sono, por 
exemplo, pode ser falta de ferro, completa. Folhosos na cor verde-escura como o 
agrião e couve, grão-de-bico, feijão, castanhas é açaí são alimentos ricos neste
mineral.

Para evitar a perda dos nutrientes, a nutricionista indica alimentação 
equilibrada, com refeições em horários fracionados. Com muita verdura, legume, 
proteína e carboidratos. Poucos alimentos processados e fast food, ensina. 
Alimentos ricos em proteínas, como carne bovina e de peru, peixe, leite e seus 
derivados contêm triptofano, aminoácido que participa da produção dos 
neurotransmissores.
Ouça a matéria da Web Rádio SaúdeFonte: Alexandre Penido / Web Rádio Saúde e Ana
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Paula Ferraz / Agência Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pse-longevidade.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 19 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE - LONGEVIDADE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pse-nsec-06-dores-de-cabeca-podem-estar.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 18 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE NSEC 06 - Dores de cabeça podem estar ligadas à articulação que movimenta a 
boca

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.blog.saude.gov.br/
Dores de cabeça podem estar ligadas à articulação que movimenta a boca: 
[FOTO]

Foto: Corbis Images
Como diferenciar dor de cabeça ou enxaqueca de outros problemas que apresentam 
sintomas parecidos? É o caso dos distúrbios ligados à ATM, articulação 
temporomandibular, responsável pela movimentação da boca. A maioria das pessoas 
não associa a dor de cabeça com algum problema na boca. Com isso, o tratamento 
não é realizado e a doença piora.

Segundo o coordenador da Saúde Bucal do Ministério da Saúde, Gilberto Pucca, uma
das causas é o bruxismo, o ranger dos dentes enquanto a pessoa dorme e com o 
tempo gera o desgaste na superfície dos dentes. Pucca explica que essa 
articulação funciona como um amortecedor, por isso, é importante ficar atento a 
alguns sinais:Reparar se a articulação, quando você abre e fecha a boca, causa 
um estalo. Isso é um sinal de que pode estar iniciando algum tipo de problema 
nessa articulação. Quer dizer, se for só o estalo não há problema na medida em 
que não esteja acompanhando de dor, mas se a dor é persistente, se o diagnóstico
é difícil, nós recomendamos também que a busca dessa causa pode ser um problema 
nessa articulação.

O coordenador conta que o tratamento vai depender do diagnóstico de cada 
paciente: Às vezes é preciso colocar o que nós chamamos de placa de mordida, que
é uma placa que a pessoa dorme com ela para evitar que ela ranja os dentes 
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durante à noite. Em quadros mais graves, às vezes, até pode ser indicado uma 
cirurgia, mas evidente isso em quadros mais avançados.

Pucca afirma ainda que um problema na ATM pode levar a uma dor de cabeça 
crônica. Por esse motivo, reforça a importância da pessoa buscar orientação 
médica e odontológica para que o problema seja resolvido.
Fonte: Hortência Guedes / Web Rádio Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pse-nsec-06-higiene-intima-da-mulher.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 18 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE NSEC 06 - Higiene íntima da mulher

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://drauziovarella.com.br/
Higiene íntima da mulher: 

Tanto quanto escovar os dentes e tomar banho, a higiene íntima deve fazer parte 
do cuidado pessoal diário. Além de eliminar odores, o asseio previne infecções e
a proliferação de fungos, sobretudo nas mulheres, que têm anatomia genital mais 
recolhida.

A vagina possui proteção natural, promovida por uma população de bactérias do 
grupo Lactobacillus casei, que formam a chamada flora vaginal. Esses 
lactobacilos têm a função de converter a lactose e outros açúcares simples 
presentes na região em ácido láctico. Assim, o pH (medida do nível de acidez) na
região fica ácido, impedindo que fungos e bactérias se proliferem, já que esses 
micro-organismos não conseguem sobreviver à acidez. Entretanto, sozinhos, os 
lactobacilos não conseguem proteger totalmente a vagina, e por isso faz-se 
necessária uma boa higiene adicional.

Embora muitos achem que tais cuidados são hábitos disseminados entre as mulheres
o Dr. Paulo César Giraldo, professor titular de ginecologia da Unicamp, afirma 
que muitas delas não costumam limpar adequadamente as partes íntimas, ora por 
vergonha de se tocar, ora por não achar necessário. Isso é uma falha, já que a 
proliferação de fungos e bactérias na vulva gera coceiras, irritações e 
corrimento.

Mas atenção: higiene íntima não quer dizer higiene interna. A limpeza deve 
concentrar-se na região da vulva, sem ser direcionada para a vagina. Comparada 
aos pequenos e grandes lábios, essa região possui menor acúmulo de gordura, 
portanto não há necessidade de higienização mais intensa, já que a adiposidade 
presente é suficiente para manter a vagina umidificada e não favorece o acúmulo 
de sujeira. Além disso, essa região possui pH menos ácido (quanto mais ácido, 
maior o controle de bactérias e fungos) e o nível de acidez pode ser 
comprometido pelos jatos de água e por sabonetes alcalinos, eliminando a 
proteção natural e facilitando a proliferação de micro-organismos nocivos, 
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explica Dr. Paulo.

A recomendação é que a higiene deve ser feita três vezes ao dia, de preferência 
com água, sabonete especial e usando somente os dedos. Esponjas, cotonetes ou 
qualquer outro apetrecho devem ser descartados, pois podem raspar a vulva e 
provocar ferimentosOs dedos oferecem maior mobilidade na hora da limpeza, o que 
é bastante importante para lavar o clitóris e retirar todo o esmegma, um resíduo
branco formado pela combinação de células epiteliais, óleo e gordura genital. Na
vulva, os movimentos devem ser leves e circulares. Depois, com os dedos na 
horizontal, a limpeza deve ser feita da vagina para o ânus, para que não haja 
contato do material retal com o genital, explica Dr. César Fernandes, presidente
da Sogesp (Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo).

Outra observação vai para o tipo de sabonete escolhido. Dr. Giraldo ressalta que
as mulheres devem optar pelas versões feitas especialmente para a higiene íntima
feminina. Esses produtos possuem o pH necessário (em torno de 5 ou 6) para 
manter a região equilibrada e evitar a proliferação de fungos e bactérias. 
Também deve ser dada preferência aos sabonetes líquidos, visto que os em barra 
são mais alcalinos e facilitam a contaminação, pois a mesma superfície acaba 
sendo compartilhada por diversas pessoas.

Nos casos em que uma rotina movimentada não permite o asseio constante, 
aconselha-se a limpeza com lenços umedecidos, para que restos de papel e 
sujeiras orgânicas não fiquem acumulados na vulva. Prefira os lenços sem 
perfume, pois a fragrância pode irritar a pele. Vale lembrar que mesmo os lenços
perfumados são mais adequados que o papel higiênico, que pode arranhar a vulva, 
explica o Dr. Giraldo.

Os seios também merecem atenção especial na hora do banho. Deve-se passar 
sabonete e secar muito bem a parte de baixo, nas dobrinhas, para que não fiquem 
sujos e úmidos, facilitando a proliferaçãode bactérias, explica o Dr. Fernandes.

Durante a menstruação, uma das dicas mais importantes é remover constantemente 
os coágulos de sangue que se instalam na vulva.Em relação ao tempo de troca dos 
absorventes, ambos os especialistas defendem a mesma opinião: devem ser trocados
de acordo com o fluxo menstrual da mulher. Caso seja intenso, a troca deve ser 
constante, preferencialmente de hora em hora.

Não é recomendável que o mesmo absorvente seja utilizado por muito tempo. O uso 
contínuo pode causar até isquemia, que é a interrupção de circulação sanguínea 
na região. Os absorventes do tipo interno só devem ser utilizados em ocasiões 
específicas, como na praia, por exemplo.

As peças íntimas (calcinha e sutiã) podem ser importantes aliados para manter o 
órgão sexual feminino seco e protegido. Os tecidos ideais são os mais arejados e
com menor capacidade de absorver produtos de limpeza, como o sabão em pó 
utilizado para lavar as roupas. Ao contrário do que dizem, nem sempre o algodão 
é o melhor tipo de tecido para peças íntimas. Apesar de serem mais macios e 
confortáveis, o que é ideal para praticar esportes, o algodão absorve mais 
resíduos do que outros materiais. Caso a mulher transpire bastante, resíduos do 
sabão utilizado na lavagem da roupa íntima podem ser liberados e acabar 
irritando a região.
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Outra dica é usar roupas que permitam maior ventilação para a vagina, como saias
e vestidos. No caso dos sutiãs, é melhor evitar os que possuam arame na parte 
inferior e os meias taças. Apesar de modelarem os seios, as peças desse tipo 
podem machucar a parte de baixo dos seios e, por serem mais vedados por conta do
ferro, facilitam a proliferação das bactérias. O sutiã tem que ser firme, mas 
sem causar muita compressão.

Assim como a falta de higiene, o excesso de limpeza também pode trazer 
problemas. Os cuidados não devem levar mais de três minutos, caso contrário pode
haver ressecamento e traumatismos na região vaginal. Em alguns momentos, como no
período menstrual, depois de exercícios físicos e no pós-parto, o asseio deve 
ser feito com mais frequência , já que a região fica mais úmida, mas sempre com 
cautela, pois trata-se de uma região muito sensível.
Infecções consequentes

As três infecções genitais mais comuns decorrentes de falta de higiene são a 
tricomoníase, causada pelo protozoário Trichomonas vaginalis, a garnderella, 
consequência da superpopulação de bactérias do tipo Gardnerella vaginalis, e, a 
mais conhecida, a candidíase, originada pelo fungo Candida albicans.

Os sintomas das infecções são facilmente percebidos e bastante parecidos. 
Geralmente, há corrimento intenso, de cor amarelada ou esverdeada, odor 
desagradável, prurido, coceira e, muitas vezes, sujeiras e manchas brancas, 
semelhantes à nata de leite, nas paredes da vulva.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pse-nsec06-boletim-semanal-da-dengue-n.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 18 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE NSEC06 - BOLETIM SEMANAL DA DENGUE Nº 18 - 16/04/12

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
BOLETIM SEMANAL DA DENGUE Nº 18 - 16/04/12: 
O Boletim da Dengue é uma publicação digital enviada toda semana por e-mail para
a imprensa com dados como o número de casos notificados, sua distribuição pelas 
regiões da cidade, a quantidade de atendimentos nos pólos de hidratação, as 
ações da prefeitura de combate ao mosquitoAedes aegypti, entre outras 
informações. Consulte os Boletins anteriores e outros indicadoresclicando aqui.
 Para abrir o Boletim em uma nova guia (em tamanho maior) clique aqui.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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pse-nsec06-equipe-da-cms-faz-acao-na-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 13 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE NSEC06 - EQUIPE DA CMS  EPITÁCIO- FAZ AÇÃO NA E. M. ALZIRO ZARUR

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Ações do mês de Abril
Equipe da CMS EPITÁCIO na Pavuna foi a E. M. ALZIRO ZARUR, fez ações 
relacionadas a Saúde Bucal.Orientações quanto a Escovação;Triagem 
Epidemiológica;Distribuição de Kits Odontológicos; 
Profissionais e alunos amaram as atividades. 
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Parabéns!!!
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terça-feira, 17 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE NSEC06 - EQUIPE MÓVEL

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
A Equipe Móvel 04 estarão nas seguintes escolas esta semana:16 de Abril - CIEP 
ANTON MAKARENKO17 de abril - E M PROF ESCRAGNOLLE DÓRIA20 de Abril - E M LÚCIO 
DE MENDONÇA

--------------------------------------------------------------------------------
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Página 946



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
pse-nsec06-inclusao-altas-habilidades-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 17 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE NSEC06 - INCLUSÃO - ALTAS HABILIDADES E SUPERDOTAÇÃO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://inclusaobrasil.blogspot.com/
ALTAS HABILIDADES E SUPERDOTAÇÃO: 
[FOTO]

Susana Graciela Pérez Barrera Pérez
Doutora em Educação (PUC-RS)

ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO

Teoria dos Três Anéis
Definição
[...] o comportamento de superdotação reflete uma interação entre três 
grupamentos básicos dos traços humanos - sendo esses grupamentos habilidades 
gerais e/ou específicas acima da média, elevados níveis de comprometimento com a
tarefa e elevados níveis de criatividade. As crianças superdotadas e talentosas 
são aquelas que possuem ou são capazes de desenvolver este conjunto de traços e 
que os aplicam a qualquer área potencialmente valiosa do desempenho humano.
(RENZULLI, J. S. The Three-ring conception of giftedness: A Developmental Model 
for Creative Productivity. In: RENZULLI, J. S.; REIS, S. M. The Triad Reader. 
Connecticut: Creative Learning Press, 1986 p. 11/12)
CARACTERÍSTICAS GERAIS
 assincronismo;
 consciência de si mesmo;
 busca de soluções próprias para os problemas;
 concentração prolongada numa atividade de interesse;
 gosto pelo desafio;
 leitura voraz;
 liderança;
 precocidade motora e/ou verbal e/ou na leitura e/ou escrita;
 sensibilidade aos problemas sociais e aos sentimentos dos outros;
 senso de humor desenvolvido;
 tendência a associar-se a pessoas mais velhas e mais novas;
 tendência ao perfeccionismo;
 vocabulário avançado, rico e extenso em relação aos seus pares.
LEGISLAÇÃO FEDERAL
 Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB (Lei 9394/96) - Arts Nº 58 a 60 - 
20/12/96
 Parâmetros Curriculares Nacionais: Adaptações Curriculares - Estratégias para a
Educação de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais - 1998
 Plano Nacional de Educação - (Lei 10172/01) - 09/01/01
 Parecer Nº 17/01 do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica - 
03/07/01
 Resolução Nº 2 do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica - 
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11/09/01 - Institui as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação
Básica do Ministério da Educação - 2002
 Política Nacional de Educação Especial (2008)
 Decreto 6571 (2008)
 Parecer Nº 13 do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica (2009)
 Resolução Nº 4 do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica 
(2009)
DOIS TIPOS DE AH/SD: ACADÊMICO E PRODUTIVO-CRIATIVO
 ambos os tipos são igualmente importantes
 normalmente há uma interação entre ambos os tipos
 os programas especiais deveriam tomar as providências adequadas para incentivar
ambos os tipos, assim como as numerosas ocasiões em que os dois tipos interagem 
entre si
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
ACADÊMICO
(Renzulli, 1976, 1979, 2004)
 Competências nas habilidades cognitivas mais valorizadas nas situações de 
aprendizagem tradicional (mais analíticas do que práticas) - habilidades 
lingüísticas e lógico-matemáticas;
 freqüentemente apresenta notas altas na escola;
Susana Graciela Pérez Barrera Pérez
Doutora em Educação (PUC-RS)
 tende a enfatizar a aprendizagem dedutiva, a aquisição, armazenamento e 
recuperação das informações;
 ênfase no pensamento convergente;
 gosta de ler muito;
 pensamento abstrato;
 mais estável, no tempo;
 Concentra-se nas atividades que lhe interessam;
 consumidor de conhecimento;
 melhor adaptação ao ritmo da sala de aula;
 é o tipo mais facilmente identificado por testes de QI.
(Pérez,2004)
 Concentra suas leituras em focos específicos;
 percebe a sua diferença e assincronismo como algo negativo;
 tem mais dificuldade em estabelecer relações afetivas e de amizade;
(RENZULLI, 1976,1979,2004; PÉREZ, 2004; WINNER, 1998; FREEMAN e GUENTHER, 2000)
 Preferência por trabalhar sozinho;
 Porque podem ter sucesso sem tentar, elas raramente se esforçam muito em seu 
trabalho escolar;
 Está sempre esperando que os outros terminem o que ele já fez, ou que o 
professor continue com a aula.
 quando constantemente trabalhando com tarefas demasiadamente fáceis, podem 
tentar criar seus próprios desafios, tal com testar, ou mesmo quebrar regras 
estabelecidas
PRODUTIVO-CRIATIVO
(Renzulli, 1976,1979,2004)
 parece ser mais questionador;
 não gosta da rotina;
 dispersivo quando a tarefa não lhe interessa;
 extremamente imaginativo, intuitivo e inventivo;
 habilidades mais restritas a um campo específico;
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 idéias, produtos, expressões artísticas originais;
 modos originais de abordar e resolver os problemas;
 muitas vezes seu desempenho é considerado baixo e/ou com falta de motivação;
 usa mais o pensamento divergente;
 ênfase investigativa (modelo indutivo);
 picos de rendimento;
 produtor de conhecimento;
 criatividade a serviço da capacidade e
 envolvimento diferenciados.
(Pérez,2004)
 Gosta de ler muito e em muitas áreas diferentes;
 percebe sua diferença, mas de forma positiva;
 tem preocupações sociais muito claras e fortes;
 a família é extremamente importante na sua vida;
(Renzulli, 1976,1979,2004; Castejón Costa; Prieto Sánchez e López Martinez, 
2000; Pérez, 2004; Wechsler, 1999)
 Usa o modus operandis de um pesquisador de primeira classe, ou seja, investiga 
de uma forma aprofundada, elabora e testa hipóteses, procura soluções 
diferenciadas, gosta mais de experimentar do que ler sobre.
 Coloca as suas habilidades para trabalhar nos problemas e áreas de estudo que 
têm relevância pessoal para ele
 Embora parece que estão distraídos na sala de aula, sabem o que está ocorrendo
 Freqüentemente seus registros são muito exíguos
Susana Graciela Pérez Barrera Pérez
Doutora em Educação (PUC-RS)
 as crianças de baixo nível socioeconômico podem, muitas vezes, demonstrar seus 
talentos em áreas consideradas como não-acadêmicas
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social da inteligência em portadores de altas habilidades. RJ, UERJ, Educação. 
01/11/2001
SOUZA, Jamili Rasoul Salem de. O trabalho junto ao superdotado em nossa 
realidade - Universidade Metodista de São Paulo - Psicologia da Saúde, SP. 
01/11/2001
BARBOSA, Maria Cláudia Dutra Lopes. Inteligência prática na sala de aula: a 
inclusão das diferenças e o compartilhar das altas habilidades. Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro - Educação, RJ. 01/12/2001

Página 953



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
ROCHA, Regina Celi da Silva. O Desperdício de talentos em escolas da Rede 
Estadual de Ensino em Volta Redonda (RJ): algumas formas de representação 
social. RJ, UERJ, Educação. 01/01/2002
TSUBOI, Maria da Penha Padilha. Um percurso nacional - 20 anos de estudos sobre 
altas habilidades/superdotação: a contribuição discente dos programas de 
Pós-Graduação - Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Educação, ES. 
01/01/2002
PINTO, Renata Rodrigues Maia. Avaliação das Práticas Educacionais Implementadas 
em um Programa de Atendimento a Alunos Superdotados e Talentosos. Universidade 
de Brasília - Psicologia, DF. 01/05/2002
NICOLOSO, Claudia Maria Ferreira. Questões norteadoras a uma proposta de 
atendimento a portadores de altas habilidades: conceituação, a definição de 
Joseph Renzulli e sugestões de currículo. RS, UFSM, Educação. 01/09/2002
PIRES, Débora Diva Alarcón Pires. A Representação Social da Inteligência em 
Familiares de Adolescentes Considerados Superdotados. Universidade Católica de 
Goiás - Psicologia, GO. UCG, 01/10/2002
VIANA, Jacilene Mesquita. Emoção, inteligência e aprendizagem: a busca de 
caminhos possíveis para o desenvolvimento de altas habilidades em sala de aula -
RJ, UERJ, Educação, 01/03/2003
BITTELBRUNN, Ivonete Bitencourt Antunes. O silêncio da Escola Pública: Um estudo
sobre os programas de atendimento aos alunos com indicadores de superdotação no 
Estado de Mato Grosso do Sul - Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul - Educação, MS. 01/08/2003
SOARES, Ana Maria Irribarem. A construção da autonomia moral e intelectual em 
portadores de altas habilidades - Universidade Federal do Paraná - Educação, PR.
01/08/2003
CHAGAS, Jane Farias. Características familiares relacionadas ao desenvolvimento 
de comportamentos de superdotação em alunos de nível sócio-econômico 
desfavorecido - Universidade de Brasília - Psicologia, DF. 01/08/2003
ASPESI, Cristina de Campos. Processos Familiares Relacionados ao Desenvolvimento
de Comportamentos de superdotação em Crianças de Idade Pré-Escolar - 
Universidade de Brasília - Psicologia, DF. 01/09/2003
SILVA, Tadeu Correa da. Programa de revelações e aptidões e capacidades 
desportivas de atletas portadores de altas habilidades: do senso comum à 
metacognição intuitiva. Universidade Castelo Branco - Ciência da Motricidade 
Humana - 01/11/2003
VIANA, Tânia Vicente. Caminhos da excelência da escola pública de Fortaleza: o 
conceito de altas habilidades dos professores. Universidade Federal do Ceará - 
Educação- 01/11/2003
GUIMARÃES, Ana Cristina Maia. Um estudo sobre a formação do professor e a 
inclusão da criança superdotada. - Universidade de Uberaba - Educação, MG, 
01/03/2004
PÉREZ, Susana Graciela Pérez Barrera. Gasparzinho vai à Escola: um estudo sobre 
as características do aluno com altas habilidades produtivo-criativo - 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - Educação, RS. 01/07/2004
RIBEIRO, Viviane Teles. A relação entre superdotado, inteligência maquiavélica e
consciência moral. Universidade Católica de Goiás - Psicologia, GO.- 01/12/2004
SILVA, Maria de Lourdes Lunkes da. Indicadores de altas habilidades entre os 
reclusos do centro de atendimento sócio-educativo no município de Santo Ângelo -
RS Educação. UFSM. 01/03/2005
Susana Graciela Pérez Barrera Pérez
Doutora em Educação (PUC-RS)
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OUROFINO, Vanessa Terezinha Alves Tentes de. "Características cognitivas e 
afetivas entre alunos superdotados, hiperativos e superdotados/hiperativos: Um 
estudo comparativo". Universidade De Brasília - Psicologia - 01/05/2005
COUTINHO, Marcelina Marri Baptista. Altas habilidades: o PRISMA da família. 
Universidade do Estado do Rio De Janeiro - Educação. 01/08/2005
RANGNI, Rosemeire de Araujo. O atendimento às pessoas com altas habilidades no 
Estado de São Paulo. SP, UCSP, Educação. 01/08/2005
MELO, Marli Alves Flores. Avaliação das práticas pedagógicas desenvolvidas em 
Matemática em um programa de atendimento a alunos portadores de altas 
habilidades. Universidade Católica de Brasília - Educação 01/10/2005
MOREIRA, Geraldo Eustâquio. Perfeccionismo em adolescentes superdotados 
atendidos em um programa para alunos com altas habilidades/talentosos. 
Universidade Católica de Brasília - Educação, 01/10/2005
GERMANI, Larice Maria Bonato. Características de altas habilidades/superdotação 
e de deficit de atenção/hiperatividade: uma contribuição à família e à escola. 
PUC-RS, Educação 01/01/2006
BRAGA, Gisele Pandolfo Vivências de uma Prática Pedagógica Integral na 
Perspectiva Espinosana. Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Educação 
01/04/2006
JARDIM, Graciane Lopes. Inteligência e conhecimento geral e atual de crianças 
escolares de altas habilidades cognitivas. Universidade Federal de Minas Gerais 
- Psicologia. 01/11/2006
MARTINS, Claudia Solange Rossi Martins. A Identificação do Aluno com Potencial 
para Altas Habilidades/Superdotação do Sistema Educacional Adventista em Manaus.
AM, UFAM, Educação. 01/12/2006
DEVALLE, Andreia Jaqueline. Estudo de caso de uma criança com características de
altas habilidades: problematizando questões referentes à inclusão escolar RS, 
UFSM, Educação. 01/01/2007
ARNAL, Leila de Souza Peres. Educação escolar inclusiva: a prática pedagógica 
nas salas de recursos. Universidade Estadual de Maringá, Educação. 01/03/2007
BRANDÃO, Silvia Helena Altoé. Alunos com altas habilidades/superdotação: o 
atendimento em sala de recursos no estado do Paraná, PR, UEM, Educação. 
01/03/2007
MACHADO, Andrezza Belota Lopes. Realidade e Perspectivas para a Educação de 
Alunos com Potencial para Altas Habilidades/Superdotação na Cidade de Manaus. 
AM, UFAM, Educação. 01/04/2007
CRUZ, Carly. A construção de práticas de atendimento ao aluno com altas 
habilidades/superdotação no espírito santo: um estudo sobre o projeto de 
atendimento ao aluno talentoso - PAAT. ES, UFES, Educação. 01/10/2007
PERAINO, Mariangela Alonso Capasso. Adolescente com altas 
habilidades/superdotação de um assentamento rural: um estudo de caso. MS, 
Universidade Católica Dom Bosco, Psicologia. 01/11/2007
OLIVEIRA, Cynthia Garcia. Altas habilidades na perspectiva da subjetividade MS, 
FUMS, Educação. 01/12/2007
FORTES, Caroline Correa. Contribuições do pit - programa de incentivo ao talento
no processo de aprendizagem e desenvolvimento de um aluno com altas habilidades.
Universidade Federal de Santa Maria - Educação, RS. 01/03/2008.
PEREIRA, Vera Lucia Palmeira. A Inclusão Educacional do Aluno Superdotado nos 
Contextos Regulares de Ensino. Universidade Católica de Brasília, Educação, DF, 
01/05/2008.
MATTEI, Giovana. Altas Habilidades: (re) construindo narrativas. Universidade de
Passo Fundo - Educação, RS. 01/07/2008.

Página 955



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
PERIN, Elenara Dias. Investigando potencial para Altas Habilidades em jovens 
autores de ato infracional. Universidade Federal do Amazonas - Educação, AM. 
01/07/2008.
BARRETO, Célia Maria Paz Ferreira. Altas habilidades / superdotação: 
representações sociais dos professores do Colégio Pedro II - 01/08/2008
PELLEGRINO, Vilma Barbosa. Dinâmica familiar e atendimento a adolescentes com 
altas habilidades e talentos. Universidade Salgado de Oliveira - Psicologia, RJ.
01/08/2008.
REIS, Ana Paula Poças Zambelli dos. Representação Feminina em Um Programa de 
Atendimento às Altas Habilidades/Superdotação. Universidade Católica de Brasília
- Educação, 01/0/2008.
MOURA, Lucimeire Alves. Da classificação à promoção da aprendizagem: avaliação 
de alunos com Altas Habilidades. Universidade Federal do Ceará - Educação, CE. 
01/02/2009.
SILVA, Paulo Vinicius Carvalho. Fatores Familiares Associados ao Desenvolvimento
do Talento no Esporte. Universidade de Brasília, Psicologia, 01/03/2009.
SILVA, Izamara da. Talento acadêmico e desenvolvimento escolar: A importância da
motivação no contexto educacional. Universidade Salgado de Oliveira - 
Psicologia, RJ. 01/03/2009.
CARDOSO, Adriana Oliveira Guimarães. Identificando Adolescentes em Situação de 
Rua com Potencial para Altas Habilidades/Superdotação - 01/06/2009.
Susana Graciela Pérez Barrera Pérez
Doutora em Educação (PUC-RS)
MORAES, Cristina Lucia Silva dos Santos. Altas Habilidades/Superdotação em 
crianças e adolescentes negros. Universidade Salgado de Oliveira, Psicologia, 
RJ. 01/06/2009.
GUIMARÃES, Tânia Gonzaga. Estudo de caso de um aluno superdotado com transtorno 
de asperger: desenvolvimento, características cognitivas e sócio-emocionais. 
Universidade Católica de Brasília - Psicologia, DF. 01/08/2009.
MONTE, Patrícia Melo do. A aprendizagem do adolescente com altas habilidades: um
estudo de caso na perspectiva da teoria da subjetividade. Fundação Universidade 
Federal do Piauí - Educação, PI. 01/08/2009.
NEGRINI, Tatiane. A escola de surdos e os alunos com altas 
habilidades/superdotação: uma problematização decorrente do processo de 
identificação das pessoas surdas. Universidade Federal de Santa Maria - 
Educação, RS. 01/08/2009.
OLIVEIRA, Marilu Palma de. Expectativas da família em relação à escolarização do
seu filho com Altas Habilidades. Universidade Federal de Santa Maria - Educação,
RS. 01/11/2009.
BIFON, Meire da Fonseca. A Constituição social da potencialidade humana: 
contribuição para o estudo da superdotação. Universidade Estadual de Maringá - 
Psicologia, PR, 01/12/2009.
DELPRETTO, Bárbara Martins de Lima. A pessoa com altas habilidades/superdotação 
adulta: análises do processo de escolarização com elementos da 
contemporaneidade. Universidade Federal de Santa Maria - Educação, RS. 
01/12/2009.
FILMES INTERESSANTES RELACIONADOS COM O TEMA
1. À procura de Bobby Fischer (ou Lances Inocentes)
2. Encontrando Forrester
3. Matilda
4. Prenda-me se for capaz
5. Mentes brilhantes
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6. Uma mente brilhante
7. Quase Deuses
8. O escocês voador
9. Prova de fogo
10. Miss Potter
11. À procura da felicidade
12. Gênio Indomável
13. Desafiando limites
14. Vida de inseto
15. Como treinar seu dragão
SITES INTERESSANTES
Conselho Brasileiro para Superdotação (ConBraSD) - www.conbrasd.org
Associação Gaúcha de Apoio às Altas Habilidades/Superdotação (AGAAHSD) - 
www.agaahsd.com.br
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PSE NSEC06 - Pão integral é o que traz mais benefícios à saúde

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.blog.saude.gov.br/
Pão integral é o que traz mais benefícios à saúde: 
[FOTO]

Foto: Corbis Images
Para a maioria dos brasileiros, comer pão é um hábito diário, principalmente no 
café da manhã. Embora o conhecido pãozinho ou pão francês seja o preferido da 
população, especialistas ressaltam que o pão integral é o que traz mais 
benefícios. As fibras contidas nesse tipo de alimento aumentam a sensação de 
saciedade e ajudam no funcionamento intestinal. Além disso, diferente dos 
refinados, os grãos inteiros possuem várias vitaminas importantes para o nosso 
organismo.

A nutricionista do Grupo Hospitalar Conceição, ligado ao Ministério da Saúde, 
Jaqueline Fink, explica os benefícios do pão integral. As fibras são 
carboidratos que resistem à digestão do organismo, que são muito pouco 
digeridos. Então, elas são excretadas pelas fezes em sua grande maioria e elas 
geram um grande benefício para a função intestinal e colabora para a prevenção 
de doenças intestinais do tipo constipação, as diverticulites e até mesmo o 
câncer de intestino, de cólon, de reto.

De acordo com a nutricionista, a recomendação internacional de ingestão de 
fibras é de 30 gramas por dia. Duas fatias de pão integral correspondem a 
aproximadamente 10% da necessidade diária. Ela dá dicas de quais outros 
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alimentos podem compor essa necessidade. Nós temos fibras alimentares em frutas 
e vegetais. Nós temos também no grupo de alimentos chamado de leguminosas, que é
o grupo composto pelo feijão, pela lentilha, pelo grão de bico. E dos cereais, 
os carboidratos, no caso os integrais. E onde nós não encontramos fibras 
alimentares são nas fontes animais do tipo carnes, leite e ovos.

A especialista garante ainda que a ingestão diária de fibras pode prevenir 
doenças como: câncer de mama e de próstata, diabetes, obesidade, além de doenças
cardiovasculares.
Ouça a matéria da Web Rádio SaúdeFonte: Amanda Mendes / Web Rádio Saúde
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http://www.blog.saude.gov.br/
Pediatra dá dicas de como aliviar o incômodo nos bebês depois da proibição de 
medicamento: 
[FOTO]

Foto: Corbis Images
Depois de muitos anos no mercado, a Funchicórea, medicamento utilizado para 
cólica de bebês não está mais disponível para venda em farmácias do País. A 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) cancelou nesta semana o 
registro do produto por não ter eficácia comprovada. Mas as mamães que contavam 
com o remédio para amenizar a cólica dos seus bebês não precisam se preocupar.

A pediatra do Grupo Hospitalar Conceição, no Rio Grande do Sul, ligado ao 
Ministério da Saúde, Aglae Maraschin, dá dicas do que fazer nessas horas.O que 
mais funciona são medidas gerais. Aquecer a barriguinha com uma bolsinha 
morninha, fazer massagem no sentido horário, fazer tipo bicicletinhas, esticar 
as perninhas contra a barriguinha, eles vão eliminar uns punzinhos e vai aliviar
a cólica. Outra coisa que ajuda muito é o peito, o seio materno, porque o leite 
é melhor para o neném. Alguns leites e as fórmulas podem dar mais cólica porque 
eles constipam mais o neném do que o leite materno. Normalmente não se usa 
medicação, em último caso pode usar uma simeticona mas não funciona muito.

Aglae Maraschin conta ainda que na hora da cólica é preciso que os pais ajam com
paciência e tranquilidade. Segundo ela, o nervosismo agrava ainda mais a dor da 
criança. Além disso, a mãe precisa estar atenta à alimentação. A pediatra conta 
o que se deve evitar comer durante a amamentação. A alimentação da mãe é normal.
Ela vai evitar alimentos muito temperados, muito condimento, pimenta, katchup, 
mostarda, bebidas que tenham cafeína, refrigerantes tipo cola, café preto, chá 
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preto e chocolate. Evitar também o leite em excesso porque tem mães que durante 
a amamentação não conseguem se alimentar adequadamente e substituem o almoço por
batida, janta por iogurte. Isso é ruim. Tem que ter alimentação, comida normal, 
almoço, janta, café da manhã, lanche.

A pediatra explica que caso a cólica não passe mesmo depois de seguir todas as 
orientações médicas é preciso procurar imediatamente um especialista.
Ouça a matéria da Web Rádio SaúdeFonte: Amanda Mendes / Web Rádio Saúde
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PSE -- PSF FAZENDA FAZ TRA NA E. M. VIRGÍLIO FCO MONTEIRO
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Escola Municipal Virgílio Francisco Monteiro, recebeu a equipe do PSF Fazenda 
Botafogo nos dias: 11, 12 e 18 de abril fazendo avaliação epidemiológica e TRA.
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

Diminuindo a Cárie Dentária no nosso território.

Parabéns, Equipe
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PSE - SAÚDE MENTAL Emergência Psiquiátrica inicia no  Hospital Municipal 
Lourenço Jorge - RJ
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http://saudementalrj.blogspot.com/
Emergência Psiquiátrica inicia no  Hospital Municipal Lourenço Jorge - RJ: 
[FOTO]
Na direção da reforma psiquiátrica Brasileira, no dia 16 de abril de 2012 foi 
aberto o serviço de emergência psiquiátrica  no Hospital Municipal Lourenço 
Jorge. A unidade já contava com serviço  de saúde mental que foi acrescido de 
recursos humanos para dar conta  desta nova tarefa. Esta ação muda o fluxo da 
assistência à população nas  áreas 4.0, 5.1, 5.2 e 5.3, que irá dispor de 
assistência também  clínico-cirúrgica já realizada pela emergência do Lourenço 
Jorge, além  da porta de entrada em saúde mental. Há 4 leitos para os pacientes 
que  precisarem permanecer no serviço em caráter de curta permanência.

O Hospital Jurandyr Manfredini, historicamente a  emergência responsável pelo 
atendimento de emergência em psiquiatria das  mesmas áreas, passará a ser 
exclusivamente a unidade de retaguarda para  os pacientes que precisarem de 
internação.[FOTO]
[FOTO]
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PSE - VACINAÇÃO DA GRIPE
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Compartilhe na rede | VacinaGripe: 
[FOTO]

Mídia impressa:
Cartaz Gripe-4664;camisa;Cabine 
Chapeu2-12060;Busdoor-210100;boné;Banner-12;Banner;Banca;Lateral-119174;Anuncio-
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Mídia online:
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Twitter-BG; [FOTO]
Facebook-Avatar; [FOTO]
Facebook-Capa

Blog da Saúde
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domingo, 15 de abril de 2012
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PSF SYLVIO FREDERICO BRAUNER E SUAS AÇÕES NA C. M. SEBASTIÃO DE TAVARES
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

Reunião com responséveis na Pedreira em Costa Barrros falando de saúde e vendo 
as cadernetas de vacinação dos alunos.
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PSIQUIATRIA "É COISA DE MALUCO ?!?" PNAP Equipe Médica Dr. Paulo Andre Issa
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PSE NSEC06 - VIGILÂNCIA DE FATORES F. DE RISCO
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Esta publicação divulga resultados do quinto ano de operação (2010) do sistema

VIGITEL - Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por

Inquérito Telefônico. É a pesquisa mais recente e foi divulgada hoje pelo 
Ministério da Saúde.
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Está bem interessante. 

Boa leitura.
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Quadrinhos de jornais são atração em aulas especiais: 
[FOTO]

A professora do AEE (Atendimento Educacional Especializado) Lavínia Marcolino 
Nogueira Demarqui vem utilizando com seus alunos, crianças com deficiência 
intelectual que cursam do segundo ao quinto ano e têm idade média entre seis e 
doze anos, uma atividade inspirada nos quadrinhos dos jornais.

Formada em pedagogia, especializada em deficiência intelectual, com 
pós-graduação em psicopedagogia e em libras, Lavínia trabalha na escola Emeb 
(Escola Municipal de Educação Básica) Antônio Rodrigues Martins Neto, no bairro 
Clóvis Picoloto, em Araçatuba.

Lá, ela ensina os alunos no mínimo três vezes por semana durante uma hora ao dia
em horário oposto ao das aulas. Sozinhos ou em grupos de três, os estudantes 
recebem apoio para que a leitura, a escrita e a interpretação de textos sejam 
ampliadas. "Não é reforço. Fazemos um atendimento para desenvolver as 
habilidades que eles já têm. O nosso foco não são as dificuldades", afirma a 
educadora.

PRIMEIRO FRUTO
A ideia de utilizar o jornal em sala de aula surgiu a partir do curso Como se 
faz Notícia, realizado pelo Ler Para Crescer daFolha da Região. As aulas, 
gratuitas, aconteceram durante todo o mês de março, às quartas-feiras pela 
manhã, na sede do jornal. Segundo Lavínia, as orientações da coordenadora Ayne 
Regina Gonçalves Salviano, jornalista e professora, foram de grande ajuda.
Para a educadora, a dinâmica dos encontros propiciou que os frequentadores do 
curso trocassem sugestões e cada educador teve a liberdade de adequar as ideias 
às realidades de suas escolas.
De acordo com Lavínia, logo que seus alunos começaram a usar os jornais nas 
aulas, as tirinhas despertaram a atenção e ela percebeu uma nova ferramenta para
aprimorar as capacidades daquelas crianças.

PERCEPÇÕES
A partir do interesse demonstrado, a educadora sugeriu que seus alunos tentassem
fazer quadrinhos. Como o tema em debate era a dengue (devido o aumento de casos 
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na cidade), Leandro Dourado Abrantes, 10 anos, e Paulo Sérgio da Silva Duarte, 
8, dividiram as tarefas. Leandro fez os desenhos e ajudou Paulo a construir a 
história oral. Paulo, que tem uma habilidade maior com a escrita, escreveu os 
balões.
O objetivo principal da professora Lavínia é estimular as crianças que, por 
causa das dificuldades em sala de aula, têm uma autoestima baixa. O emprego do 
jornal está sendo feito para contornar essa desmotivação, para que eles percebam
outras razões para aprenderem cada vez mais. "Deixo claro que eles são capazes, 
só têm um tempo de aprendizado diferente, mas estão aptos a aprender", afirma.

O OUTRO LADO[FOTO]
Mesmo com muita timidez, Paulo e Leandro demonstraram animação pela atividade. 
Eles deixaram claro como gostam de desenhar e criar as tirinhas. Não esconderam 
que têm preferências por vários temas, inclusive pelos seus super-heróis. Paulo 
e Leandro também acreditam que o exercício com o jornal os ajuda não só na 
escola como também fora dela.
Para a professora Lavínia é importante a atividade em duplas ou trios porque as 
crianças podem interagir, além de ficarem mais soltas. Ela já percebeu que 
quando faz atendimentos individuais esses estudantes permanecem mais sérios.

AJUDA IMPORTANTE
A diretoria da Emeb Antônio Rodrigues Martins Neto sempre apoiou o projeto de 
Lavínia, mesmo após a troca de diretoras, que ocorreu este ano. Com a nova 
diretora, Clélia Cristina Ingrato Baggio, surgiu a oportunidade de participar do
curso no Ler para Crescer.
Clélia Baggio tinha feito a sua inscrição, mas não pôde comparecer no primeiro 
encontro na Folha. Pediu para Lavínia representar a escola. A educadora 
vislumbrou novas possibilidades de ensino a partir do uso do jornal em sala de 
aula e recebeu a permissão de frequentar o curso todo com o compromisso de 
repassar os conhecimentos adquiridos para os outros professores daquela escola.

AVALIAÇÃO
Lavínia espera que a utilização do jornal em sala de aula seja um incentivo para
as crianças de toda a escola para aumentar o interesse pela leitura. A ideia é 
fazer um trabalho amplo, de sala em sala, para estimular os demais alunos da 
Emeb Antônio Rodrigues Martins Neto que ainda têm um pouco de dificuldade tanto 
na leitura como na escrita, "Estamos procurando um canal para reverter esse 
quadro e eu acredito que com o jornal vamos conseguir" se anima a professora.

Fonte: Ler para Crescer/ Folha da Região 03/04/2012
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Que Felicidade!!!Comemoração de Páscoa
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http://ciepantonmakarenko.blogspot.com/

Olha que lindo!!!
Comemoração de Páscoa: 

Neste dia 04 de Abril, o CIEP Anton Makarenko comemorou a Páscoa, com a 
apresentação dos alunos na quadra da Escola. Com a presença da Direção, 
professores, pais e mães da Comunidade Escolar comemoramos esta data tão 
importante. Postamos algumas fotos do momento.
[FOTO]
Agradecemos a presença dos pais ao evento de comemoração da Páscoa..
[FOTO]
Pais e mães prestigiando seus filhos na quadra da Escola.
[FOTO]
Professora Lilian da EI-10. Ao fundo, os alunos aguardam a apresentação.[FOTO]
Apresentação da Educação Infantil.
[FOTO]
Turmas EI (Professoras Lilian, Luana e Magali).
[FOTO]
Turma 1201, Professora Rosimeri.
[FOTO]
Turma 1202, Professora Márcia.
[FOTO]
Turma 1501, Professora Jamille.
[FOTO]
Turmas 1301, 1302 e 1303 (Professoras Cláudia, Flávia e Aline).
[FOTO]
Professor Horley e a Diretora Sônia Regina.[FOTO]
Apresentação das Turmas da Educação Infantil.
[FOTO]
Turmas EI durante o evento.
[FOTO]
Turmas EI (Professoras Lilian, Luana e Magali).
[FOTO]
As Diretoras Jacimara e Sônia, durante apresentação da Turma EI 20, Professor 
Horley.
[FOTO]
Turma 1502, Professora Angela.
[FOTO]
Animação das turmas do 3o Ano.
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Raiz do problema da biodiversidade | Agência FAPESP :: Revistas Científicas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
FONTE: http://agencia.fapesp.br
Raiz do problema da biodiversidade | Agência FAPESP :: Revistas Científicas
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Rede social para professores disponibiliza 300 mil planos de aula: 
TES (sigla em inglês para Times Educational Suplement) é uma plataforma digital 
de compartilhamento de conteúdos feitos por professores para professores.

Com mais de 1,8 milhão de membros, distribuídos em 197 países, a ferramenta tem 
disponível mais de 300 mil planos de aula. Em quatro anos de existência, 
consolidou-se como a maior rede social de docentes do mundo.
[FOTO]

De acordo com o editor do TES, Gerard Kelly, o aumento no número de usuários 
ocorreu de forma espontânea. A vocação para compartilhar conhecimentos tem 
motivado professores de outros países, além da Inglaterra, a utilizarem os 
arquivos hospedados pelo site.

Atualmente, os Estados Unidos ocupam o segundo lugar no número de usuários, 
seguido de Canadá, Austrália, Espanha e Índia. Isso se deve, segundo Kelly, ao 
fato do site estar inteiramente em Inglês. No Brasil, cerca de 50 mil 
professores já fazem parte da rede.

[FOTO]

TES apresenta um banco de vagas dividido por continente.Como funciona

Uma equipe de especialistas em diferentes áreas do conhecimento é responsável 
por triar o material postado pelos professores. Kelly afirma que quando é 
detectado algum arquivo com direitos autorais, ele é automaticamente eliminado. 
Caso contrário, tudo pode ser usado e remixado por outros professores.

A página possui ainda um banco de vagas de emprego na área da educação, com 
oportunidades em diferentes países. Fóruns de discussão, onde os professores 
podem discutir ideias e ranquear os melhores materiais,completam a proposta.
Para fazer parte da rede, basta cadastrar-se e criar um perfil de usuário. Todo 
o serviço é gratuito.
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* Gerard Kelly visitou a redação do Portal Aprendiz para apresentar o TES e 
convidar os professores brasileiros a participarem dessa rede.
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REFORMA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - PLANO ESTRATÉGICO 2012
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Entendendo um pouco sobre o Planejamento Estratégico da Saúde em 2012.
REFORMA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - PLANO ESTRATÉGICO 2012: 
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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Reforma de Nova York inspira projeto no Brasil: 

SÃO PAULO - Inspirado na reforma educacional realizada em Nova York, em 2002, um
projeto piloto que introduz na escola um coordenador, para ajudar pais de 
alunos, e tutores, para auxiliar professores em sala de aula e coordenadores, 
vai ser ampliado e, em breve, chegará ao Rio e ao Espírito Santo. Fruto da 
parceria entre a Fundação Itaú Social, prefeituras e governos, a iniciativa já 
está em andamento em São Paulo e em Goiás.

O projeto piloto vai ser adotado em 1.140 instituições de ensino e creches da 
rede pública. Cada uma delas receberá a figura de, pelo menos, um dos três novos
profissionais introduzidos no cotidiano escolar pelo programa Excelência em 
Gestão Educacional.

Esses novos personagens representam duas das oito principais medidas da reforma 
educacional executada em Nova York e de mais fácil adoção no Brasil.

Em São Paulo, primeira cidade a receber o projeto, dez escolas da Zona Leste, 
região considerada de alta vulnerabilidade social, receberam, durante três anos,
o reforço de tutores e também de coordenadores de pais.

Os professores de Língua Portuguesa e Matemática interessados em aderir ao 
projeto passaram a a ter o apoio de tutores, contratados pela Fundação Itaú 
Social. Eles entravam em sala de aula para observar de perto as deficiências e 
dificuldades de professores, assim como as boas iniciativas que poderiam servir 
de exemplo para os demais.

Mesmo com cinco anos de experiência em sala de aula, Cintia Dias Marei, 
professora de Língua Portuguesa da Escola Estadual Aquilino Ribeiro, em São 
Paulo, sentiu que precisava de ajuda para melhorar o desempenho de suas turmas. 
Ela enfrentava a indisciplina dos alunos e o desafio de alfabetizar em torno de 
15 alunos da 6 série que não sabiam ler.

- Os tutores deram ideias de leituras e de formação de grupos de trabalho na 
sala de aula para atrair o interesse dos alunos. Os tutores também me ajudaram a
criar questões de provas e a sistematizar os resultados, para que eu soubesse 
quantos alunos foram mal e entendesse a razão disso - detalha Cintia.

Professor de Português da escola Aquilino Ribeiro há seis anos, Cícero Leonardo 
do Nascimento diz que os tutores ajudaram a encontrar novas maneiras de lidar 
com a leitura e a produção de textos:

- Passei a trabalhar contos de suspense usando histórias em quadrinho para 
atrair os alunos, por exemplo. E, na sala de aula, antes eu falava, e os alunos 
ouviam. Hoje, eles participam mais. Eu sou só o mediador - relata Cícero.

Os coordenadores, profissionais que atuam em cada escola ajudando na formação 
dos professores, também tiveram a ajuda dos tutores nos últimos três anos.

- O coordenador, às vezes, é desviado da função dele e acaba tendo que cuidar da
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merenda, de fechar portão, de funções burocráticas. A proposta da tutoria é 
ajudar esse profissional a priorizar a rotina pedagógica, a fazer um diagnóstico
da escola e o planejamento do ano - explica a especialista em gestão educacional
da Fundação Itaú Social, Maria Carolina Nogueira Dias.

Além de São Paulo, Goiás adotou esse tipo de tutor, porém, em escala maior, já 
que cerca de 1.100 escolas participam do projeto piloto.

Com o objetivo de aumentar a interação entre pais e escolas, colégios que 
participam do projeto contam com a ajuda dos coordenadores de pais. São pessoas 
que conhecem bem a comunidade e não são, necessariamente, pais de alunos. Elas 
recebem os estudantes na porta, conversam com os pais, procuram convencê-los a 
participar das reuniões periódicas e podem até ir à casa da família quando notam
algum problema com o aluno.

- Queremos que esse profissional trate com alunos que estão propensos à evasão 
ou que têm baixo rendimento escolar - disse o secretário de Educação do Espírito
Santo, Klinger Barbosa Alves.

Ainda neste primeiro semestre, coordenadores de pais vão atuar em 15 escolas 
estaduais de ensino fundamental e médio em cinco cidades da Região Metropolitana
de Vitória, no Espírito Santo.

No Rio, os coordenadores de pais terão uma participação distinta: vão ajudar no 
atendimento de famílias cujos filhos frequentam cerca de 20 creches municipais 
apenas uma vez por semana.

A Fundação Itaú Social ainda está avaliando os resultados do projeto em São 
Paulo, onde o piloto se encerra este ano. Agora, a entidade está prestando 
assessoria à Secretaria de Educação, para que o processo de tutoria possa ser 
replicado pelo governo do estado independentemente da fundação. Mas pessoas que 
participaram da iniciativa já apontam avanços.

- Hoje, 95% dos pais comparecem às reuniões na escola. Antigamente, só se falava
da indisciplina dos alunos nestes encontros. Agora, fala-se mais das notas, e os
pais ficam informados sobre o aprendizado dos filhos - relata a coordenadora de 
pais Maria Aparecida Alexandre Custódio.

Segundo ela, as visitas às casas dos alunos também deram resultado: depois de 
uma delas, uma mãe que não participava das reuniões se engajou tanto que voltou 
a estudar e concluiu o ensino médio na mesma escola onde o filho estuda.

Além disso, os pais reconhecem a importância de um entrosamento maior com a 
escola.

- Não adianta ter o trabalho só da escola com o aluno ou só do pai com o aluno. 
Tem que haver um vínculo maior - afirma a agente comunitária de saúde Maria 
Vanmaira Nascimento, mãe de José Mateus, que estuda numa das escolas integrantes
do projeto.

Cidineia Carvalho Oliveira, mãe do estudante Willian Carvalho de Souza Lima, de 
11 anos, ressalta que a coordenadora de pais ajudou quando o filho recebeu 
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ameaças de um colega e também quando ele foi agredido por outro aluno.

- O contato agora é maior. Na reunião de pais, não dá tempo de falar tudo, e, às
vezes, você quer falar em particular com alguém da escola - observa Cidineia, 
referindo-se à importância de existir na escola uma outra forma de obter apoio.
Revolução na gestão escolar

Quando anunciou, há dez anos, que faria da criticada educação da cidade de Nova 
York a principal bandeira de sua gestão como prefeito, o bilionário Michael 
Bloomberg atraiu olhos do mundo inteiro para as ousadas mudanças que propôs.

Seu discurso era o de que, a partir de então, colocaria o foco no aprendizado do
aluno, mesmo que para isso precisasse comprar briga com o poderoso sindicato de 
professores da cidade.

Os pontos de sua reforma que foram adaptados ao Brasil são os menos polêmicos: a
criação de tutores para professores e coordenadores e de um coordenador de pais.
Mas Bloomberg propôs também o afastamento de maus professores por baixo 
rendimento, o fechamento de escolas mal avaliadas, o pagamento de bônus para 
docentes e um sistema de gestão que desse mais autonomia aos diretores para 
remanejar verbas e montar sua equipe.

A média dos alunos avançou significativamente nas avaliações da prefeitura, mas 
a melhora foi menor quando medida pelos exames nacionais.

Algumas políticas, no entanto, foram revistas. O afastamento de professores por 
mau desempenho, por exemplo, foi extinto, porque acabou premiando os maus 
docentes, que eram afastados da escola mas continuavam recebendo salário. A 
política de bônus por desempenho também foi abandonada depois que um estudo 
mostrou não ter havido impacto no desempenho dos alunos.

Permaneceram, no entanto, o rigoroso sistema de cobrança de metas por resultado 
- inclusive com fechamento de escolas, o que gerou pesadas críticas de que 
estaria preparando os alunos apenas para fazer testes de matemática e leitura -,
as políticas de autonomia do diretor e as iniciativas adotadas no Brasil: o 
tutor de professores e de coordenadores e o coordenador de pais.
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REGIMENTO ESCOLAR BÁSICO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA  DO  MUNICÍPIO DO RIO DE 
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Resolução 1074 de 14 de abril de 2010.
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Remédios experimentais melhoram tratamento da psoríase - Saúde - Notícia - 
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Remédios experimentais melhoram tratamento da psoríase - Saúde - Notícia - 
VEJA.com
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RESOLUÇÃO Nº 1.233, DE 4 DE ABRIL DE 2012  Institui a placa de homenagem, 
agradecimento e reconhecimento ao servidor público municipal da Cidade do Rio de
Janeiro.: Art. 1º Fica instituída no âmbito da Cidade do Rio de Janeiro a Placa 
de homenagem, agradecimento e reconhecimento ao servidor público, ativo ou 
inativo da Cidade do Rio de Janeiro que tenha se destacado no exercício de suas 
atividades.

 1º São considerados servidores públicos municipais para efeitos da homenagem 
instituída por esta Resolução todos aqueles que integram ou tenham integrado o 
quadro de servidores da administração pública direta e indireta do Município.
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 2º A Placa será acompanhada do Diploma correspondente à honraria.

 3º O modelo da Placa será estabelecido pela Mesa Diretora da Câmara Municipal 
do Rio de Janeiro.

Art. 2º A indicação do Servidor será feita através de requerimento de Vereador e
votada em plenário, contendo o apoiamento de, no mínimo, um terço dos 
vereadores.

Parágrafo único. Cada Vereador terá direito a uma indicação por ano.

Art. 3º A entrega da Placa será realizada em Sessão Solene, preferencialmente no
mês de outubro, data de comemoração do Dia do Servidor Público.

Art. 4º Os agraciados com a Placa terão seus nomes inseridos em livro próprio e 
nos Anais desta Câmara Municipal.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal do Rio de Janeiro, em 4 de abril de 2012

Vereador JORGE FELIPPE
Presidente

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial de05/04/2012

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
rio-tem-9-mortes-por-dengue-em-2012-diz.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 17 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Rio tem 9 mortes por dengue em 2012, diz Secretaria de Saúde
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Rio tem 9 mortes por dengue em 2012, diz Secretaria de Saúde: Desde 1º de 
janeiro, o número de casos na cidade chega a 40.252.
Há surto em Madureira, Bangu, Realengo e Campo Grande, diz secretário.
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Rio vai receber R$ 240 mi para combater o crack
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Rio vai receber R$ 240 mi para combater o crack: 
[FOTO]

Foto: Erasmo Salomão - ASCOM/MS
A prefeitura do Rio de Janeiro (RJ) e o governo do Estado formalizam hoje a 
adesão ao programa do governo federal Crack, é Possível Vencer. O pacto entre as
três esferas de governo tem o objetivo de aumentar a oferta de tratamento de 
saúde e atenção aos usuários drogas, enfrentar o tráfico e as organizações 
criminosas e ampliar atividades de prevenção. A União deverá investir (com 
repasses e aplicação direta) no estado do Rio de Janeiro cerca de R$ 240 milhões
até 2014.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ressalta a importância da adesão do 
estado do Rio de Janeiro ao programa. É um passo para termos uma rede conjunta 
na área da saúde e assistência social que ofereça tipos de atendimentos para as 
diferentes situações que levam a pessoa à dependência química do crack, destacou
Padilha.
Tratamento - No âmbito da Saúde, serão criados seis novos Centros de Atenção 
Psicossocial (CAPS-AD) para atendimento 24 horas. Outras oito unidades, que já 
estão em funcionamento, também passarão a atender casos de uso de álcool e 
drogas 24 horas. Serão também criados 427 novos leitos em enfermarias 
especializadas e qualificados 71 leitos já existentes em Hospitais Gerais e 27 
novos Consultórios na Rua, além da qualificação de oito já existentes. No total,
o investimento da Saúde no estado Rio de Janeiro até 2014 deve ficar em R$ 211 
milhões.

A população do Rio de Janeiro também será beneficiada ainda em 2012 com novos 
serviços: duas unidades de acolhimento adulto (uma em Jacarezinho e outra em 
Santo Amaro), duas unidades de acolhimento infanto-juvenil (uma em Jacarezinho e
outra em Bangu). Até 2014, estão previstas 57 unidades do primeiro tipo e 20 do 
segundo em todo o estado. O Rio de Janeiro contará ainda em 2012 com 20 novos 
leitos em enfermarias especializadas (sendo 10 em Hospital Federal) e quatro 
Consultórios nas Ruas (dois novos e dois a serem qualificados).
Prevenção - No eixo prevenção, com ações voltadas para a escola e a comunidade, 
além de estratégias de comunicação, o Rio de Janeiro pode contar com 
investimentos de até R$ 15 milhões na formação de profissionais que atuam nas 
áreas de saúde, assistência social, justiça e segurança pública por meio de 
cursos presenciais e à distância.

A meta até 2014 é formar no estado 21,8 mil lideranças e conselheiros municipais
e 4,3 mil profissionais de saúde e assistência social e 6,6 mil operadores do 
Direito (juízes, promotores e profissionais da área psicossocial que atuam nos 
juizados especiais criminais, varas da infância e da juventude e ministério 
público). Também serão criados quatro Centros Regionais de Referência com 
capacitação de 2,4 mil alunos. No total, serão 35 mil pessoas capacitadas.
Acolhimento -O ministro Padilha aproveitou a viagem ao Rio de Janeiro para 
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participar de operação de acolhimento de usuários do crack na região da Central 
do Brasil e da Cidade do Samba, no centro da cidade do Rio de Janeiro (RJ). Essa
ação, onde nós fazemosuma busca ativa de pessoas com dependência química e que 
vivem e moram na rua, emparceria com assistentes sociais,é uma demonstração do 
poder público de não esperar as pessoas baterem na porta dos seus serviços.Quem 
tem que ir atrás dos usuários e dependentes químicos são os profissionais de 
assistência social e da saúde para acolher as pessoas, tratá-las, 
desintoxicá-las e ajudá-las a reconstruir um novo projeto de vida. Além disso, 
isso garante um vínculo que ajuda não só na internação involuntária quando 
necessária, mas também na continuidade do tratamento, ressaltou o ministro.
Rio vai receber R$ 240 mi para combate à drogaBlog da Saúde, com informações de 
Zeca Moreira / Agência Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saiba-como-evitar-dores-nas-pernas.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 12 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Saiba como evitar dores nas pernas causadas pela má circulação do sangue

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Saiba como evitar dores nas pernas causadas pela má circulação do sangue: 
[FOTO]
Dores nas pernas são queixas frequentes de quem trabalha muito tempo sentado ou 
fica muitas horas em pé. A má circulação venosa do sangue nos membros inferiores
é uma das principais razões para queixas como essa. Chefe de serviços de 
cirurgia vascular do Hospital Federal dos Servidores do Estado (RJ), vinculado 
ao Ministério da Saúde, Sergio Silveira Leal de Meirelles, afirma que atividades
físicas aeróbias ajudam a evitar a má circulação venosa.
Neste tipo de exercício os músculos que trabalham nos membros inferiores se 
contraem. Ou seja, a musculatura da panturrilha trabalha como se fosse um 
coração, empurrando o sangue para cima, explica o médico. No trabalho, Sérgio 
Meirelles aconselha o uso de meias elásticas. Elas são o melhor tratamento 
clínico na insuficiência venosa. Com a compressão adequada, evita a dor e o 
inchaço porque impede que a veia se distenda pela ação da gravidade, acrescenta.

Em casa, procure deitar-se com vários travesseiros sob os pés. Ou sente em uma 
cadeira e coloque os pés nas costas de outra cadeira. Outra forma de amenizar 
dores nas pernas é fazer intervalos frequentes para andar ou sentar com os pés 
para cima. Esta é uma maneira de usar a gravidade para ajudar o sangue a se 
mover do pé e tornozelos de volta ao coração, afirma. Outra dica é 
ocasionalmente ficar na ponta dos pés.

O médico explica que o sistema venoso é responsável pelo retorno do sangue das 
pernas e pés para o coração e, ao contrário do sangue arterial, ele corre contra
a força da gravidade, ou seja, não tem nenhum órgão como o coração para 
bombeá-lo de volta. Isso é feito com a ajuda dos músculos e das veias das pernas
e dos pés. Quando a pessoa fica muito tempo parada na mesma posição, dificulta 
essa volta.
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Segundo o médico, quando o sangue não consegue subir, ele se acumula nas veias 
das pernas e pés. Elas ficam dilatadas e isso pode acarretar o surgimento das 
varizes. O problema de má circulação tem relação de causa e efeito com a variz. 
Sintomas como pernas cansadas e pesadas pioram em quem tem varizes porque é mais
um fator para dificultar a circulação, observa Sérgio.

O especialista explica que a tendência é que homens e mulheres sofram da mesma 
forma. Elas têm maior propensão de ter as veias dilatadas e ter varizes por 
fatores hormonais, frisa. E, ao contrário do que muitos acreditam, salto alto 
não aumenta a quantidade de varizes. Quem usa salto por muitas horas seguidas 
tende a ficar com pé e tornozelos mais inchados, mas, assim como usar roupas 
apertadas, não é um fator que chegue a gerar distúrbio na circulação venosa, 
conclui.
Fonte: Ana Paula Ferraz / Agência Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-debate-acoes-para-copa-do-mundo.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 13 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Saúde debate ações para Copa do Mundo de 2014

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Saúde debate ações para Copa do Mundo de 2014: 
[FOTO]
O Ministério da Saúde se reuniu na tarde de hoje com representantes de saúde das
cidades-sede da Copa do Mundo de Futebol de 2014 para debater, elaborar planos e
preparar campanhas preventivas sobre possíveis surtos e epidemias em municípios 
que receberão os jogos. O encontro também discutiu a questão do monitoramento 
nas regiões turísticas e a organização da rede assistencial pública e privada 
para atender as demandas durante o evento mundial. O assunto foi pauta do 
primeiro dia da VI Câmara Temática de Saúde.

Segundo ocoordenador da Câmara Temática e Secretário-Executivo adjunto do 
Ministério da Saúde, Adriano Massuda, as ações não têm o objetivo de criar 
investimento específico para a Copa e, sim, avançar no processo organizativo do 
Sistema Único de Saúde (SUS). O que está sendo discutido aqui vai ser importante
não só para a Copa, não só para dar segurança aos turistas que vierem ao Brasil 
de que se houver qualquer problema na área de saúde poderão ser atendidos pelo 
SUS, mas, sobretudo, vai ficar como um grande legado de fortalecimento do SUS, 
da capacidade dele atuar e operar em situações de urgência, emergência e saúde 
pública e atuar em grandes eventos.Estamos dando passos importantes para 
melhorar a saúde do país, defendeu Massuda.

A diretora do Departamento de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, 
Alzira Jorge, demonstrou alguns planos da Rede de Atenção às Emergências. Uma 
das nossas principais metas é pactuar os serviços de saúde públicos, 
filantrópicos e privados. Nós já estamos mapeando os serviços de urgência. E 

Página 975



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
nossos próximos passos consistem em capacitar os profissionais e identificar 
serviços de referência para atendimento aos turistas, detalhou. De acordo com a 
diretora, serão oferecidos aos voluntários da Força Nacional do SUS cursos de 
gestão de crises e oficinas de sensibilização.

O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde, irá 
realizar ações de vigilância para prevenir surtos eepidemias e preparar 
respostas imediatas às emergências durante a Copa 2014. Dentre os trabalhos 
previstos está a vacinação de taxistas, profissionais de hotelarias, empresas 
aéreas e aeroportos contra rubéola e sarampo até 30 dias antes do início dos 
eventos. Também será elaborado material destinado aos profissinais de saúde e 
aos diretamente ligados ao evento para aprimorar a notificação de casos de 
doenças.

Por fim, aAgência Nacional de Vigilância em Saúde (Anvisa)se comprometeu a 
visitar as 12 cidades-sede para fazer a preparação das ações de monitoramento de
risco sanitário nos setores de alimentação, água e estabelecimentos de saúde.
Mônica Plaza / Blog da Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-na-creche-na-semana-da.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 8 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE NA CRECHE - NA SEMANA DA ALIMENTAÇÃO, EU DESCUBRO O BRASIL

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://zilkacreche.blogspot.com/

Parabéns equipe pelo trabalho!!! 
NA SEMANA DA ALIMENTAÇÃO, EU DESCUBRO O BRASIL: 
Como estamos trabalhando os órgãos dos sentidos,aproveitamos a Semana da 
Alimentaçãono mês de março para apresentar alguns alimentos típicos das regiões 
do Brasil. Cada turma representou uma região brasileira. A cada dia da semana, 
as educadoras fizeram atividades diferentes e foi interessante a animação das 
crianças que prepararam receitas saborosas com as educadoras. Aprenderam a 
apreciar a alimentação saudável e nutritiva e conheceram variados alimentos. 
Desse modo, as crianças observaram, nomearam as cores, tatearam, degustaram e 
classificaram os alimentos: doce, salgado, azedo, etc.Vejam como foi 
interessante:
 O EI-42 preparou um piquenique no espaço da horta com sucos e frutas da cor 
vermelha. No dia seguinte feijão tropeiro, típico do Norte.[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
O EI-41 fez pão de queijo...[FOTO]

[FOTO]
EI-30 e EI-31 provando o caqui, alimento doce ...[FOTO]
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[FOTO]
No final da semana as crianças fizeram "compras" no mercadinho da Zilka. Elas 
adoraram...
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
No próximo bloco tem mais dessa "brincadeira" saudável. Até lá.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-repassa-r-227-milhoes-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 28 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Saúde repassa R$ 22,7 milhões para custeio de SAMU e UPAs

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/

Fique d eolho nas verbas repassadas. 
Saúde repassa R$ 22,7 milhões para custeio de SAMU e UPAs: 
[FOTO]
Municípios de oito estados receberão recursos de custeio do Ministério da Saúde 
para manutenção dos serviços prestados pelas Unidades de Pronto Atendimento (UPA
24h) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192). É o que consta 
nas 14 portarias publicadas na quinta-feira (26) no Diário Oficial da União. O 
valor total de R$ 22,7 milhões, por ano, será incorporado aos tetos financeiros 
de Média e Alta Complexidade dos respectivos estados ou municípios.

No Maranhão, os municípios de Coroatá, São José do Ribamar e Imperatriz 
receberão R$ 2,1 milhões, cada um, para custeio da Unidade de Pronto Atendimento
(UPA 24h) de suporte tipo II. Para Apucarana, município do Paraná, e Capanema, 
no Pará, também foram destinados R$ 2,1 milhões para o custeio de cada UPA tipo 
II.

As UPAs tipo II contam com até 12 leitos e tem capacidade de atender até 300 
pacientes por dia. As UPAS 24h, assim como o SAMU, estão inseridas na Rede Saúde
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Toda Hora, que está reorganizando a atenção às urgências e emergências no 
Sistema Único de Saúde (SUS).

A estratégia de atendimento está diretamente relacionada ao trabalho do SAMU que
organiza o fluxo de atendimento e encaminha o paciente ao serviço de saúde 
adequado à situação. Nas unidades, os pacientes são avaliados de acordo com uma 
classificação de risco, podendo ser liberados ou permanecer em observação por 
até 24 horas, ou se necessário, serão removidos para um hospital de referência.
SAMU - Em Minas Gerais, a Central Regional da Macrorregião Nordeste e 
Jequitinhonha foi habilitada, sendo destinados R$ 768 mil anuais para custeio. 
Essa Central de Regulação Médica do SAMU beneficiará 86 municípios, alcançando 
1.184.040 pessoas. Além disso, foram destinados recursos para custeio de 21 
ambulâncias de suporte básico e cinco de suporte avançado, no total de R$ 4,5 
milhões.

Outra central que foi habilitada é a de Pinheiro, no Maranhão, cujo valor de 
custeio anual é de R$ 360 mil. A central contará ainda com o custeio de uma 
ambulância de suporte avançado e duas básicas, totalizando R$ 630 mil/ano. A 
central beneficiará mais de 137.616 habitantes, incluindo os municípios de 
Bequimão e Santa Helena.

O SAMU no estado de São Paulo também receberá recursos de custeio. Foram 
destinados R$ 330 mil/ano para a ambulância de suporte avançado e R$ 300 mil/ano
para as duas ambulâncias de suporte básico do município de Mongaguá. O município
de Queluz também receberá anualmente R$ 150 mil relativo a uma ambulância de 
suporte básico.

Em Goiás, dois municípios receberão custeio anuais: Catalão com R$ 330 mil por 
uma ambulância de suporte avançado e Palmeiras do Goiás com R$ 150 mil/ano por 
uma ambulância de suporte básico.

O município de Sapé, na Paraíba, também receberá custeio por duas ambulâncias, 
uma avançada (R$ 330 mil/ano) e uma básica (R$ 150 mil/ano). Já o município de 
Miguel Alves, no Piauí, contará com R$ 150 mil de custeio anual por uma 
ambulância de suporte básico. No Maranhão, a cidade de Colinas receberá R$ 480 
mil por ano, sendo R$ 330 mil pela ambulância avançada e R$ 150 mil pela básica.
Confira as portarias publicadas.Fonte: Agência Saúde
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<POSTAGEM>
secretaria-de-saude-promove-11.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 10 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Secretaria de Saúde promove a 11ª mobilização contra a dengue na cidade

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Secretaria de Saúde promove a 11ª mobilização contra a dengue na cidade
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secretaria-do-trabalho-oferece-1126.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 4 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Secretaria do trabalho oferece 1.126 vagas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Portal da PCRJ
Secretaria do trabalho oferece 1.126 vagas

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
semana-mundial-da-alergia.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 15 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Semana Mundial da Alergia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://blogdalergia.blogspot.com/
Semana Mundial da Alergia: 
[FOTO]

A Organização Mundial de Alergia (Organização Mundial de alergia, WAO) e suas 
sociedades constituintes promovem a semana de 16 a 22 de abril de 2012 como a 
Semana Mundial da Alergia, com objetivo de divulgar a mensagem:
Doenças alérgicas constituem uma preocupação de saúde pública global.
Por que a alergia é um grande problema em todo o mundo? É comprovado o aumento 
na prevalência das doenças alérgicas - estima-se que 30 a 40% da população 
mundial é afetada por uma ou mais doenças alérgicas. Uma grande proporção deste 
aumento ocorre em crianças e jovens, o que faz presumir que em um futuro 
próximoesta carga de doenças alérgicas aumente significativamente, na medida em 
que estes pacientes tornam-se adultos. É fato que também ocorreu um aumento de 
casos de alergias complexas, envolvendo a participação de vários órgãos, com 
alta morbidade e produzindo uma maior demanda na prestação de serviços de saúde.
O aumento da poluição, variações da temperatura e mudanças ambientais contribuem
para o aumento da prevalência de doenças alérgicas relacionadas a fatores 
ambientais. Tentativas para combater doenças alérgicas em níveis nacionais 
tendem a ser dispersas.
Em muitas localidades não existem serviços especializados de alergia, o custo 
dos medicamentos é alto, além da carência virtual de medidas de esclarecimento e
prevenção afetam o controle das doenças alérgicas, diminuem a qualidade de vida 
e contribuem para o aumento da morbidade e mortalidade nos portadores de doenças
alérgicas.
O que é a Organização Mundial de Alergia (World Allergy Organization - WAO)?
A Organização Mundial de Alergia (WAO) é uma Aliança Internacional de 89 
sociedades de alergia, asma e Imunologia, incluindo a ASBAI organizando 
atividades de ensino, programas de extensão, simpósios, congressos para 
alergistas e imunologistas em todo o mundo.
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A organização foi fundada em 1951 e organizou com sucesso 21 congressos 
mundiais. O WAO também patrocina simpósios científicos nas áreas ao redor do 
mundo e em desenvolvimento conjunto de patrocinadores dos programas de 
pós-graduação em alergia e Imunologia Clínica para conferências das associações 
profissionais de outras especialidades médicas. Leia mais no site da World 
Allergy Organization.
Determinações:- Criar uma abordagem mais integrada e holística para o 
diagnóstico e tratamento das doenças alérgicas;
- Aumentar a consciência pública das doenças alérgicas e sua prevenção;
- Oferecer um maior nível de educação dos médicos especialistas de cuidados 
primários de saúde e secundário não orientado a alergia;
- Preparar estudantes de medicina e outros profissionais de saúde para colaborar
com os especialistas em global ou fazer a manutenção de pacientes alérgicas;
-  Estabelecer medidas de controle ambiental, reduzindo a poluição do ar 
interior e exterior, tabagismo e exposição aos alérgenos e medicamentos;
- Promover uma abordagem preventiva para doenças alérgicas, enfatizando a 
importância de prosseguir a investigação sobre as causas das doenças e seu 
tratamento;
Objetivo: desenvolver planos de ação nacionais que promovam a prevenção de 
doenças alérgicas e tolerância imunológica a fim de reduzir o encargo e o 
sofrimento gerado pelas doenças alérgicas.
Fonte: livro branco sobre alergia da WAO
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<POSTAGEM>
servidor-presente.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 3 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SERVIDOR PRESENTE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Por acaso estrei no Portal da Prefeitura e vi a chamada para o link do Portal do
Servidor, dizia que era "um lugar para chamar de seu", não tive dúvidas entrei e
amei. Por isso estou divulgando. Passa 
lá!!!http://www.rio.rj.gov.br/web/servidorpresente/principal
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<POSTAGEM>
sobre-procedimento-para-emissao-de-2.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 4 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SOBRE PROCEDIMENTO PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE ATO DE INVESTIDURA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/
SOBRE PROCEDIMENTO PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE ATO DE INVESTIDURA: 
ATO DO SECRETÁRIO
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RESOLUÇÃO SMA Nº 1727 DE 30 DE MARÇO DE 2012ESTABELECE PROCEDIMENTO PARA EMISSÃO
DE 2ª VIA DE ATO DE INVESTIDURA.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pela legislação,
CONSIDERANDO que o Ato de Investidura se constitui em comprovante legal do 
cumprimento constitucional do ato de dar posse no cargo de Servidor Público, 
cabendo ao servidor zelar pela guarda e integridade do documento;
CONSIDERANDO os princípios da razoabilidade e economicidade que exigem do 
administrador público eleger a solução mais razoável para os problemas visando a
qualidade, celeridade e menor custo na prestação do serviço ou no trato com os 
bens públicos;
CONSIDERANDO a necessidade de racionalizar a emissão de 2ª via de Ato de 
Investidura em decorrência do elevado número de pedidos reincidentes;
RESOLVE
Art. 1º A 2ª via do Ato de Investidura será emitida no processo de aposentadoria
do servidor.
Art. 2 Os casos omissos serão analisados e decididos pela Coordenadoria de 
Administração de Recursos Humanos a SMA.
Art. 3 Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Disponível em http://doweb.rio.rj.gov.br/ acesso em 04 abr. 2012 (edição de 02 
abr. 2012)
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<POSTAGEM>
superinteressante-alfabeto-em-libras.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 25 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SUPERINTERESSANTE - Alfabeto em libras

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://meustrabalhospedagogicos.blogspot.com/
Alfabeto em libras: 

Alfabeto em libras para decorar sala de aula para o dia das mães, pode ser usado
também em outras datas.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Página 981



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Receba nossas atividades Digite aqui seu email:
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telesaude-i-encontro-internacional.html
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segunda-feira, 2 de abril de 2012
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

TELESAÚDE - I Encontro Internacional sobre o Uso de TI por Crianças e 
Adolescentes/Jovens Adultos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

[FOTO]
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<POSTAGEM>
texto-criado-pelo-aluno-e-cd-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 8 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Texto criado pelo aluno e CD para acalmar
<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://oglobo.globo.com/ 
Texto criado pelo aluno e CD para acalmar: 

RIO - Boa tarde! Boa tarde! - iam dizendo um a um todos os alunos que passavam 
pela equipe do GLOBO nos corredores do Ciep 1 de Maio.

Veja também
Aula de alfabetização e de competênciaCampeã de conteúdo e afetoAlfabetização 
com Clarice Lispector
É um colégio participante do projeto Escola do Amanhã, o que significa que está 
numa área conflagrada, informa o site da Secretaria municipal de Educação. Fica 
em Antares, Santa Cruz, bairro da Zona Oeste que tinha IDH entre os dez piores 
do Rio em 2000, numa região que em 2011 registrou quase 200 homicídios dolosos 
(no mesmo período, a região de Botafogo, por exemplo, registrou 16). Está entre 
as dez primeiras posições do AlfabetizaRio pela 2 vez.

- Quando está calmo na região, eles estão calmos. Quando pesa, ficam mais 
agitados. Mas não são agressivos, até porque aqui na escola temos a política de 
violência zero - diz a professora Elaine Soares de Souza, que costuma colocar 
CDs instrumentais para a turma ouvir. - Quem consegue dormir direito ouvindo 
barulho de tiro? Então, é para se acalmarem. Tem criança que chora. Aí, depois, 
vamos à aula.

Mas não é só essa técnica que explica a 3 posição de Elaine no ranking: o Ciep 1
de Maio é de tempo integral, o único assim nos dez primeiros lugares (e a única 
Escola do Amanhã nas primeiras posições), e mais tempo de aula é claro que ajuda
no aprendizado. Além disso, Elaine, professora de educação infantil por 8 anos 
antes de ir para a alfabetização, tirou da experiência anterior o princípio de 
que aluno tem de aprender com o que ele próprio cria.
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- Na educação infantil, não tem que ter coisa pronta, para poder desenvolver 
criatividade e coordenação motora. Na alfabetização também, deixa ele fazer o 
coelho dele - diz Elaine, que tem Formação de Professores.

Na tarde em que O GLOBO acompanhou sua aula, foi a professora dizer que 
escreveria no quadro uma história que a turma inventaria para os alunos 
disputarem quem criaria mais frases.

- O coelho não ia brincar. Não ia na rua. Não ia se divertir com os amigos - 
dizia Danillo Steysson, de 7 anos, para tentar continuar a história de um coelho
que não obedecia a mãe.

- Elaine não traz texto de fora. Constrói o texto com a turma. Além disso, 
organiza a disposição dos alunos na sala em função das atividades - afirma a 
doutora em Educação Andrea Ramal, após ver imagens das aulas gravadas pelo 
GLOBO.

O aluno que não consegue acompanhar a turma, Elaine manda para Simone Alcântara 
- a quarta no AlfabetizaRio, e também professora do 1 de Maio.

- É um reforço entre nós - completa a pedagoga Simone. - Mas também misturamos 
as turmas até para melhorar o entrosamento dos trabalhos em grupo.
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<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 17 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>
TIRANDO A DROGA DE CENA 2012
<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://nonacre.blogspot.com/
TIRANDO A DROGA DE CENA 2012: 

LANÇAMENTO DO EDITAL DO CONCURSO DE PRODUÇÕES AUDIOVISUAISTIRANDO A DROGA DE 
CENA 2012"

A Coordenadoria Especial de Promoção da Política de Prevenção à Dependência 
Química - CEPDQ, do Gabinete do Prefeito e a Coordenadoria de Educação 
E/SUBE/CED, da SME, lançam hoje o Edital do Concurso Tirando a Droga de Cena, de
produções audiovisuais, na Rede Pública Municipal de Ensino.

Serão selecionados até 15 (quinze) trabalhos, sobre o tema Prevenção ao Uso de 
Drogas, produzidos e realizados por alunos matriculados do 4º ao 9º Ano do 
Ensino Fundamental, incluídos os alunos participantes dos Projetos de Reforço 
Escolar, e no Programa de Educação de Jovens e Adultos das escolas da Rede 
Pública do Sistema Municipal de Ensino, incluindo aqueles matriculados no Espaço
de Extensão Escolar (Pólos de Educação pelo Trabalho, Núcleos de Arte e Clubes 
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Escolares).
Durante o desenvolvimento do projeto, os alunos participarão de pesquisas, 
discussões e reflexões sobre o tema Prevenção ao Uso de Drogas e serão 
acompanhados por professores orientadores.As produções deverão abordar 
acontecimentos ligados ao tema proposto, obedecendo às características do 
gênero, podendo ser documentário, ficção ou inspiradas em fatos reais e 
realizadas através de filmagem, animação ou montagem, utilizando filmadora, 
câmera digital, telefone celular ou webcam.

Através desse projeto, pretende-se difundir, entre os alunos da Rede Pública 
Municipal de Ensino do Rio de Janeiro, a necessidade de buscar constantemente a 
melhoria da qualidade de vida, a conscientização sobre as conseqüências do uso /
abuso de drogas na construção da cidadania plena, tendo como veículo a linguagem
audiovisual.

Fonte: DO

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
transplante-de-medula-ossea-e-esperanca.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 18 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Transplante de medula óssea é a esperança de portadores de leucemia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.blog.saude.gov.br/
Transplante de medula óssea é a esperança de portadores de leucemia: 

Pedro busca um doador de medula óssea compatível. Foto: Blog Casa do Pedro
Pedro tem um ano e sete meses de vida e já passou por muita coisa. Próximo ao 
primeiro aniversário, ele foi diagnosticado com leucemia (doença maligna que 
atinge os glóbulos brancos e não tem origem conhecida) e desde então busca um 
doador compatível.

Aos seis meses de vida começaram os primeiros sintomas. As alergias comuns desde
o nascimento se tornaram mais severas. Pedro aprendeu a andar, mas logo a doença
o fez parar. Os primeiros atendimentos médicos foram realizados na rede privada,
entretanto, assim que o diagnóstico da leucemia foi comprovado, o pequeno foi 
encaminhado para atendimento no Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão 
Gesteira, do Hospital da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IPPMG/UFRJ).

A mãe de Pedro, Júlia Ribeiro, contou ao Blog da Saúde que ao chegar ao hospital
já havia uma equipe médica à espera do bebê. A maior parte do sucesso no 
tratamento do Pedro se deve ao atendimento recebido. No mesmo dia que ele chegou
ao hospital já recebeu o medicamento que fez com que, quatro dias depois, os 
leucócitos já tivessem praticamente em níveis normais.

Depois de feito um estudo sobre o tipo de leucemia que atinge Pedro, e 
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comprovada a necessidade de um doador de medula óssea, ele foi inscrito no 
Sistema Nacional de Transplantes. Os pais, que não são doadores compatíveis, 
começaram a usar as redes sociais para incentivar outras pessoas a se 
cadastrarem no sistema e assim acharem uma pessoa compatível com Pedro.

Por meio do blog casadopedro.blogspot.com os pais do pequenino informam sobre o 
tratamento, dão dicas a outros pais, e fazem campanha em busca angariar mais 
doadores de medula. Qualquer pessoa do mundo pode ser compatível com meu filho, 
mas a gente só vai saber se for atrás, buscar e fizer campanha, ressalta Júlia.

Mas há pouco tempo a família passou por um drama. Em dezembro foi encontrado um 
doador compatível para o Pedro, e os exames pré-transplante começaram em 
janeiro. Porém, o doador desistiu do procedimento e Pedro continua a fazer a 
quimioterapia para combater a doença. Júlia ainda não entende direito o motivo 
da desistência. É difícil a gente pensar que a pessoa desistiu.

Atualmente Pedro está no final do processo quimioterápico. Mesmo tendo que ficar
recluso em casa e passando por uma fase delicada da doença, ele já está mais 
forte e com os cabelos voltando a crescer. Júlia está grávida novamente e a 
esperança é de que o irmãozinho que está por vir possa ajudar na cura de 
Pedrinho.
Como se tornar um doador de Medula Óssea - Atualmente o Brasil possui o terceiro
maior banco de doadores de medula do mundo. Para se tornar um doador de medula 
óssea basta ter entre 18 e 55 anos e estar em bom estado de saúde. É possível se
cadastrar nosHemocentrosde todo o país.

Foi assim que a estudante Flávia Piovani se tornou doadora de medula óssea. 
Quando passou para engenharia na UERJ, em 2005, o trote proposto aos novos 
alunos era que todos fizessem uma doação de sangue e se cadastrassem 
voluntariamente como doadores de medula óssea no Registro Nacional de Doadores 
de Medula Óssea (REDOME). Em 2006 o Inca (Instituto Nacional de Câncer José 
Alencar Gomes da Silva) me ligou dizendo que tinha um receptor e que eu podia ir
lá para fazer os exames. Fui até o Inca e fiz mais um exame de sangue, para um 
estudo mais aprofundado e então comecei o processo.

Existem três tipos de doação de medula: o de coleta de medula direto do osso da 
bacia, transplante de sangue periférico e o de utilização de cordão umbilical. A
equipe médica é que define qual o melhor jeito de realizar a doação. O método 
mais comum é o de coleta da medula direto do osso. Neste procedimento fica 
garantida a quantidade suficiente de medula para realização do transplante. Este
procedimento é feito em centro cirúrgico, sob anestesia peridural ou geral, e 
requer internação por um mínimo de 24 horas. Normalmente, os doadores retornam 
às suas atividades habituais depois da primeira semana.

O método escolhido por Flávia foi o do sangue periférico. Nele é feito uma 
filtragem do sangue, por meio de hemodiálise e de medicamentos, para limpeza e 
produção de glóbulos brancos suficientes para a doação.Enquanto eu tomava os 
remédios eu tive alguns sintomas como dores na lombar e dor de cabeça, mas nada 
que me prejudicasse, ressalta a doadora.

A coordenadora substituta do Sistema Nacional de Transplantes, Amélia Trindade, 
explica que o método do sangue periférico é um pouco mais demorado porque tem 
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que captar estas células do sangue. Este método é o mais seguro de sucesso, 
porém nem sempre é efetivo.

Flávia contou que não conheceu a pessoa para quem doou, mas que se sentiu muito 
orgulhosa em saber que ajudou a salvar uma vida. Eu tinha muito medo, muitas 
dúvidas, eu não sabia se o que iam tirar de mim me faria falta. Hoje, eu tenho 
certeza que não me faz falta alguma. Depois de duas semanas eu voltei para fazer
alguns exames para ver se depois da doação estava tudo normal. Estava tudo 
certinho. E eu posso ir lá outras vezes: quem sabe eu não dou a sorte de ser 
doadora de outra pessoa de novo?!.

O transplante de medula óssea é a única esperança de cura para muitos portadores
de leucemias e outras doenças do sangue.
Saiba Mais: Saúde apresenta balanço das ações de transplantes de 2011Cadastro de
doadores de medula óssea oferece oportunidade única de salvar vidasIlana Paiva /
Blog da Saúde
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A utopia sufoca a educação de qualidade - Educação - Notícia - VEJA.com
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http://veja.abril.com.br
A utopia sufoca a educação de qualidade - Educação - Notícia - VEJA.com
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VAMOS COLOCAR O BLOCO NA RUA - AGENDA: 12ª CAMINHADA CONTRA A DENGUE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/

Vamos pra rua exterminar o Aedes aegypti.
AGENDA: 12ª CAMINHADA CONTRA A DENGUE: 
[FOTO]
Estão todos convidados para mais uma vez estarmos juntos na realização da 12ª 
Caminhada de Mobilização contra a Dengue, no dia 04/05/2012.
Estaremos completando um ano de uma estratégia que mobilizou até o presente 
955.520 pessoas (906.156 voluntários e 49.364 profissionais de saúde).
Na 1ª Mobilização contamos com a participação de 2.805 voluntários. Com muita 
dedicação e determinação vocês conseguiram estabelecer estratégias que 
possibilitaram a cada Caminhada aumentar o envolvimento da população. Chegamos a
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11ª com 211.547 voluntários.
Durante as onze Mobilizações foram destruídos 48.862 focos e 119.220 criadouros.
Todo esforço contribuiu para que as Caminhadas se constituíssem numa importante 
ação para o controle da Dengue.
As parcerias sempre foram um dos pontos altos e importante para alcançarmos as 
metas estabelecidas. Vamos fortalecê-las, principalmente nas áreas de maior 
incidência de casos.
De forma complementar às diversas ações, é importante que cada cidadão dispense 
10 minutos por semana na vistoria de seus imóveis e no entorno desses. A 
mobilização de todos é fundamental.
Contamos com o esforço de todos!
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VAMOS TODOS COMBATER A DENGUE!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://otics-iraja.blogspot.com/

Precisamos da ajuda de todos, pois a infestação e o número de casos na Área de 
Planejamento 3.3 é muito alta. São muitos casos de Dengue.

Envolva-se nesta luta.
VAMOS TODOS COMBATER A DENGUE!: 

A dengue é uma doença infecciosa causada por um vírus. A dengue clássica se 
inicia de maneira súbita e pode ocorrer febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos
olhos, dores nas costas. Às vezes aparecem manchas vermelhas no corpo.
A febre dura cerca de cinco dias com melhora progressiva dos sintomas em 10 
dias. Em alguns poucos pacientes podem ocorrer hemorragias discretas na boca, na
urina ou no nariz.
Saiba como evitar:

 Evite deixar plantas em vasos com água, substituindo a água por terra.

 Troque semanalmente a água dos vasos das plantas e lave com uma escova ou pano 
os pratinhos que acumulam água.
 Lave as jarras de flores para eliminar os ovos dos mosquitos que ficam grudados
nas suas paredes.
 Para não acumular água, as latas devem ser furadas antes de jogadas fora.
 As garrafas vazias devem ser guardadas de boca para baixo.
 Lave os bebedouros dos animais com escova ou bucha e esvazie-os à noite, sempre
que possível.
 Pneus velhos devem ser mantidos em lugares cobertos para não acumular água da 
chuva.
 Os poços, tambores, caixas dágua, cisternas e outros depósitos de água devem 
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estar sempre tampados.
 O lixo caseiro deve estar ensacado e posto à disposição da limpeza urbana nos 
horários previstos.

Como tratar suas plantas sem cultivar o mosquito!http://migre.me/8O9Qe

[FOTO]
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Vários tipos de câncer podem ser evitados com hábitos saudáveis

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.blog.saude.gov.br/
Vários tipos de câncer podem ser evitados com hábitos saudáveis: 
[FOTO]

Foto: Divulgação
A cada dia mais estudos comprovam que os casos de câncer estão ligados aos maus 
hábitos de saúde e alimentação. De acordo com os dados do Instituto Nacional de 
Câncer José Alencar (Inca), a combinação da alimentação saudável com atividade 
física é capaz de prevenir 19% de casos de câncer no Brasil por meio do controle
do peso. Outro estudo recente americano afirma que metade de todos os tipos de 
câncer poderiam ser evitados se as pessoas adotassem estilos de vida mais 
saudáveis. O estudo apontou o tabagismo como grande vilão da doença.

O nutricionista da Área de Nutrição, Alimentação e Câncer do Inca, Fábio Gomes, 
afirma que o câncer pode ser prevenido desde bebê. O primeiro passo para a 
prevenção do câncer começa já na amamentação. Porque as mães que amamentam seus 
filhos exclusivamente até os seis meses e depois complementando conforme a 
recomendação, previnem que as crianças desenvolvam a obesidade já na infância. 
Então proteger a criança da obesidade já na infância é o primeiro passo para 
prevenir do câncer, explica.

O nutricionista relata alguns hábitos de alimentação que devem fazer parte do 
dia a dia das pessoas. É preciso aumentar o consumo de frutas e hortaliças, 
voltar ao nosso arroz e feijão, nossa carne, nossa alimentação tradicional. E ao
mesmo tempo reduzir os alimentos industrializados o máximo que a gente puder, ou
seja, a gente vai ao supermercado as pessoas tem que olhar para o carrinho, 
olhar para a sua dispensa, olhar para o seu cesto de compras e tentar manter uma
menor quantidade possível de alimentos prontos para consumir, prontos pra 
aquecer, detalha.

O Ministério da Saúde, por meio do Programa Saúde na Escola, prevê melhorar a 
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qualidade da alimentação escolar e combater o avanço da obesidade infantil.
Ouça a matéria da Web Rádio SaúdeFonte: Alexandre Penido / Web Rádio Saúde
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Vem aí a 2ª Semana do Bebê Carioca - Rio a Cidade que Amamenta!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://semanadobebecarioca.blogspot.com/
2ª Semana do Bebê Carioca - Rio a Cidade que Amamenta!: 

[FOTO]

2ª Semana do Bebê Carioca: mobilização pela primeira infânciaPrefeitura 
realizará, de forma articulada com o X Congresso Internacional Rede Unida, 
diversas ações na cidade pela promoção dos direitos de crianças até seis anos.

A 2ª Semana do Bebê Carioca - Rio a Cidade que Amamenta! será realizada de 06 a 
12 de maio de 2012, quando a cidade sediará um dos mais importantes eventos para
a consolidação de um sistema de saúde equitativo e eficaz e com forte 
participação social, o X Congresso Internacional Rede Unida, cujo tema será 
Educação, saúde e participação: a ousadia de construir redes produtoras de vida 
no cotidiano.Em consonância com os propósitos da Rede Unida, a 2ª Semana do Bebê
Carioca pretende mais uma vez chamar a atenção de toda a sociedade sobre a 
importância de ações que priorizem a Primeira Infância, visto que é nesse 
período que se desenvolvem as capacidades motoras, cognitivas, sócio-afetivas e 
de linguagem. Portanto, é fundamental cuidar da criança desde a gestação e 
favorecer o estabelecimento do vínculo entre mãe e filho. Essa é uma tarefa de 
responsabilidade da família, do Estado, mas que deve ser compartilhada com toda 
a sociedade.Fique atento!!! Brevemente divulgaremos as atividades da 2ª Semana 
do Bebê Carioca para que você participe e ajude na divulgação!!!
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http://paraalmdocuidar-educaoinfantil.blogspot.com/
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Divulgando...
VI COPEDI - Congresso Paulista de Educação Infantil e II Congresso Internacional
de Educação Infantil: 
O Congresso Paulista de Educação Infantil historicamente constituiu-se como um 
espaço de discussão destinado a profissionais, estudantes e pesquisadores da 
área de educação comprometidos com a infância e a educação infantil.

EIXO 1 -Políticas públicas para a Infância A Educação Infantil, como primeira 
etapa da educação básica
Como primeira etapa da educação básica - em integração das instituições de 
educação e cuidado das crianças pequenas - conclama esforços coletivos de 
profissionais da área que, comprometidos com a infância, buscam garantir os 
direitos fundamentais, próprios e inalienáveis da criança.
As múltiplas dimensões do campo, as dificuldades em concretizar os avanços 
legais e combater projetos polêmicos no que se refere a financiamento, 
regulamentação, atendimento à demanda, formação profissional, condições de 
trabalho, ambientes das instituições, participação das famílias, políticas de 
educação formal e não-formal são o foco desse eixo. Nesta perspectiva, refere-se
às experiências das gestões municipais, dos movimentos da sociedade civil 
(conselhos municipais e estaduais, fóruns, sindicatos, associações, ONGs) e das 
Universidades em torno dessas questões, assim como da articulação com os setores
da assistência, saúde, cultura, urbanismo, entre outros, para que as políticas 
públicas voltadas para a infância possam, efetivamente, pensar primeiro na 
criança.
EIXO 2 -Tempos, espaços, relações e infâncias: bases epistemológicasO grande 
desafio das Pedagogias da Infância é a interlocução entre as Ciências da 
Educação e as Artes, compreendendo os tempos, espaços, relações e atividades da 
infância no plano das fortes modificações sociais presentes na 
contemporaneidade. Os conhecimentos acumulados nos campos da Filosofia, 
Pedagogia, Psicologia, Antropologia, História, Sociologia, Arquitetura, Artes e 
outros campos do conhecimento permitem construir novos paradigmas para a 
educação infantil. Neste eixo serão privilegiadas as produções que revelam e 
desvelam questões relativas às diferentes formas de ver e viver as infâncias em 
ambientes coletivos, sejam eles educacionais (creches e pré-escolas) ou não, 
contemplando e contextualizando contribuições de precursores/as da educação 
infantil e pesquisadoras/es contemporâneos.
EIXO 3 - Identidades e formação docente
A identidade profissional dos adultos envolvidos com a educação infantil é 
construída na extensão de suas experiências ao longo da vida e pelas concepções 
e representações sobre a infância, a educação e as práticas institucionais. É 
revelada na pluralidade das identidades (de gênero, classe social, 
étnico-raciais etc) e se articula às propostas curriculares de formação inicial 
e continuada e com os processos de desenvolvimento profissional. Esse eixo 
busca, portanto, privilegiar uma perspectiva de educação infantil, identidade e 
formação docentes que não antagonizem a cultura lúdica e a cultura da escrita, 
que se traduzam em experiências e pesquisas.
EIXO 4 -Práticas Pedagógicas, Culturas Infantis e Produção Cultural para 
crianças pequenaspara crianças pequenas Este eixo pretende apresentar, 
problematizar e debater teorias e práticas pedagógicas que enfoquem a construção
de Pedagogias da Infância e que contemplem as crianças e as professoras/es como 
protagonistas de uma relação educativa que envolve também as famílias, 
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articulando-as à produção das diferentes linguagens e culturas tecidas pelas 
crianças. Pretende-se também destacar a variedade da produção cultural dirigida 
à Infância e produzida pelas crianças, revelando os contrastes presentes nas 
propostas pedagógicas, nas mídias e demais ações voltadas para as crianças.
informações: copedi@fe.usp.br

telefone para contato: Universidade de São Paulo

EstudantesProfissionais da educaçãoaté 15/06/20124565000até 15/08/2012até 
06/09/2012
Programa

data
manhã
tarde
noite
segunda-feira
(03/09/2012)

[Auditório FEUSP]
Credenciamento
17:00h-19:00h | Reunião das chapas candidatas a grupo gestor do FPE
19:00h-20:00h | Acolhimento
terça-feira
(04/09/2012)[SESC Pinheiros]
9:00h-12:00h | Abertura Oficial Conferência I[SESC Pinheiros]
14:00h-17:00h | Conferência II

quarta-feira
(05/09/2012)[USP]
9:00h-12:00h | Mesas-redondas
[FEUSP]
14:00h-15:30h | Apresentação de trabalhos
16:00h-17:30h | Apresentação de trabalhos[FEUSP]
19:00h-20:00h | Reunião do MIEIB
quinta-feira
(06/09/2012)[FEUSP]
9:00h-12:00h | Mesas-redondas[FEUSP]
13:30h | Assembleia

inscriçãoon-line
Responsáveis (da FEUSP) pelo Evento:
Marcia Aparecida Gobbi
Maria Leticia Nascimento
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terça-feira, 10 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Vigitel revela que brasileiro se alimenta mal e se exercita mais

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Vigitel revela que brasileiro se alimenta mal e se exercita mais: 
[FOTO]

Foto: Ascom/MS
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o secretário de Vigilância em Saúde, 
Jarbas Barbosa, divulgaram hoje os dados mais recentes da pesquisa de Vigilância
de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico 
(Vigitel), que coletou informações nas 26 capitais brasileiras e no Distrito 
Federal. O levantamento, divulgado anualmente pelo Ministério da Saúde, traz um 
diagnóstico da saúde do brasileiro a partir de questionamentos sobre os hábitos 
da população, como tabagismo, consumo abusivo de bebidas alcoólicas, alimentação
e atividade física.

Mais de 54 mil pessoas participaram da pesquisa realizada em 2011. O Vigitel é 
parte de um conjunto de informações para que conheçamos os fatores de risco no 
país. Uma das boas notícias foi a redução do número de fumantes, principalmente 
entre os homens. A grande maioria das capitais brasileiras já está abaixo da 
média nacional de consumo de cigarros, revelou Jarbas Barbosa. Segundo o 
secretário, Porto Alegre é o estado brasileiro com prevalência mais elevada de 
tabagismo.

A pesquisa Vigitel mostra como fator de risco para a saúde o grande consumo de 
refrigerantes, carne e leite integral (com gorduras). Os brasileiros têm trocado
a água pelo refrigerante, o que prejudica demais a saúde, destacou Barbosa. Além
disso, foi comprovado que quem tem mais 12 anos de escolaridade consome mais 
hortaliças e menos leite com alto teor de gordura. As regiões Norte e Nordeste 
apresentam percentual menor de adultos que consomem porções diárias de frutas e 
hortaliças, disse o secretário.

De acordo com os dados da Vigitel, 49% da população brasileira têm excesso de 
peso. O excesso de peso é maior dentre homens. As capitais do Norte e Nordeste 
apresentam índices menores de excesso de peso e obesidade. Além disso, homens 
com mais anos de estudo apresentam maior grau de obesidade e excesso de peso, 
explicou Jarbas Barbosa.

A pesquisa Vigitel revela, ainda, que homens praticam mais atividades físicas 
por lazer, e veem mais televisão do que mulheres. Diminuiu, nos últimos 3 anos 
(2009 a 2011), a redução do sedentarismo na população do país. Florianópolis é a
capital brasileira da atividade física no tempo livre, com 41% de sua população,
revelou o secretário, que também destacou ações de prevenção ao câncer de mama e
colo de útero, e a luta contra o tabagismo. O Ministério da Saúde tem adotado 
ações para a melhoria da saúde, como o Plano de Enfrentamento às Doenças 
Crônicas Não Transmissíveis, as Academias da Saúde, dentre outros , disse.
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O ministro Alexandre Padilha agradeceu a participação dos mais de 50 mil 
brasileiros que responderam à pesquisa telefônica. Os dados da Vigitel nos ajuda
pensar em ações de enfrentamento a fatores de risco. E quando as ações de 
prevenção à saúde chegam à população, ela adere aos exames e cuida melhor de sua
saúde. Pela primeira vez estamos abaixo da média em relação ao tabagismo. Isso é
retrato das políticas que vêm sendo exercidas. Precisamos intensificar a 
tendência de queda do tabagismo entre mulheres e jovens. O reforço da 
fiscalização contra a pirataria no cigarro também contribui para que os números 
do tabagismo diminuam mais, lembrou o ministro Padilha.
Mônica Plaza / Blog da Saúde
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VIII Encontro de Educadores: programação.
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http://construtoresdecidadania.blogspot.com/
Divulgando..
VIII Encontro de Educadores: programação.: 
[FOTO]

Clique na imagem para ampliar.
[FOTO]
[FOTO]

http://www.uniabeu.edu.br/unidades.php?unidade=nilopolis
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Violência atinge 68% das escolas de Rio, Niterói e São Gonçalo
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Violência atinge 68% das escolas de Rio, Niterói e São Gonçalo: 

RIO - Uma pesquisa da Universidade Federal Fluminense (UFF), feita em 13 escolas
públicas e particulares do Rio e 40 de Niterói e São Gonçalo, identificou a 
ocorrência de casos constantes de violência em 68% das instituições pesquisadas,
sendo que em 85% delas não havia psicólogos. Maus-tratos, brigas entre colegas e
conflitos com professores foram as ocorrências mais comuns.
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Realizada entre 2010 e 2011, a pesquisa será apresentada nesta segunda-feira 
(23) durante o 3º Ciclo Internacional de Conferências e Debates: Crises na 
Esfera Educativa - Violências, Políticas e o Papel do Pesquisador, na Faculdade 
de Educação da UFF, em Niterói. A pesquisa revelou que 53% dos entrevistados que
disseram haver violência na escola apenas mencionaram existir algum tipo de 
violência, 11% disseram que a incidência de casos violentos é alta e 31%, que há
violência, mas que é baixa.

A coordenadora da pesquisa, Marília Etienne Arreguy, doutora em saúde coletiva e
professora de psicologia do Departamento de Fundamentos Pedagógicos da Faculdade
de Educação da UFF ressaltou que, a partir dos dados qualitativos, que considera
os mais relevantes, é possível identificar que, mesmo nas instituições em que o 
nível de violência é relatado como baixo, informações dadas pelos próprios 
entrevistados contradizem a afirmativa.

- Houve entrevistados que disseram que a violência era baixa e que o camburão da
polícia só passava na escola de vez em quando - contou Marília.

Dentre as instituições pesquisadas, 45% eram estaduais, 35% municipais, 3% 
federais e 17% particulares. A pesquisadora lamentou a ausência de profissionais
de psicologia e de assistência social dentro das escolas, sobretudo nas 
públicas, e concluiu que a violência crescente nessas instituições de ensino é 
acentuada pela falta de apoio aos alunos, na sua maioria, pobres:

- Alguns funcionários riram quando perguntados se havia psicólogos nas escolas e
respondiam que, se faltava professor, ainda mais psicólogos. Apenas uma escola 
pública, no Rio, tinha um contingente minimamente razoável de psicólogos.

Segundo ela, na cidade do Rio, a situação é um pouco melhor que em Niterói e São
Gonçalo, já que, na capital, existe contingente de psicólogos atuando nas 
coordenadorias regionais de educação.

De acordo com Marília, a maioria dos alunos considerados violentos é encaminhada
para o serviço público de saúde e muitos parentes acabam não levando os filhos 
para a consulta com um psicólogo, por variados motivos, como falta de meios para
pagar a condução, falta de tempo, por preconceito, filas de espera enormes para 
atendimento, falta de profissionais, entre outros:

- A violência é fundamentalmente social, contextual e humana. Essa agressividade
inerente ao humano precisa ser trabalhada nas escolas para que ela não se 
transforme em violência e ajude o aluno a viver melhor. Esse trabalho não está 
sendo feito ou está sendo feito de modo ineficiente. Essas crianças estão sem 
assistência e acabam, muitas vezes, sendo medicadas, como se esse fosse apenas 
um problema do indivíduo.

O estudo mostra também que 73% dos profissionais entrevistados disseram ser a 
favor da ajuda de um psicólogo atuando em auxílio à educação. Muitos professores
disseram ter sido agredidos e ameaçados por alunos.
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VIOLÊNCIA  - Crianças, adolescentes, tapas, surras e humilhações
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http://primeirainfancia.org.br/

Crianças, adolescentes, tapas, surras e humilhações: Campanha para a prevenção 
da violência doméstica  Pais amorosos que usam o tapa como instrumento 
pedagógico estão desinformados. É preciso tomar cuidado com certas verdades 
estabelecidas, mesmo que passadas de geração a geração. Não se pode dizer que 
crianças Continuar lendo 
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Visita ao MAM - Museu de Arte Moderna
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Visita ao MAM - Museu de Arte Moderna: 

Dentro do planejamento do CIEP Anton Makarenko e do Programa Bairro Educador, 
foi realizado o passeio ao Museu de Arte Moderna, no Parque do Flamengo. A 
iniciativa contou com a colaboração do MAM, que oferece visitas guiadas às 
Escolas, incentivando o acesso e o conhecimento da cultura e arte aos alunos. A 
turma participante foi a 1502, da professora Ângela, com a colaboração de 
Amarildo Silva, do Bairro Educador e da Coordenador Pedagógica da Escola, Regina
Coeli.
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Viviane Senna: 'O Brasil precisa de resultados' - Educação - Notícia - VEJA.com
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Viviane Senna: 'O Brasil precisa de resultados' - Educação - Notícia - VEJA.com
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VOCÊ SABE O QUE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA FAZ?
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http://smsdc-cms-morrouniao.blogspot.com/
VOCÊ SABE O QUE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA FAZ?: 

AVIGILÂNCIASANITÁRIATRABALHAPARA CUIDAR DE SUA SAÚDE.

Avigilânciasanitáriaé um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir, ou 
prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do 
meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de 
interesse da saúde.
A Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro vem aperfeiçoando o serviço 
daVigilânciaSanitária, com a aquisição de novos equipamento, o treinamento de 
seus servidores e a definição de normas de trabalho, tendo sempre como 
prioridade a saúde do cidadão carioca.
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XI CURSO SOBRE VIOLÊNCIA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES
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XI CURSO SOBRE VIOLÊNCIA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES: 

Fonte:http://www.fiocruz.br/portaliff/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home
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http://otics-iraja.blogspot.com/
10º CONGRESSO INTERNACIONAL DA REDE UNIDA: 
A SUBPAV/SMSDC, mostrou a sua força neste 10º Congresso Internacional da Rede 
Unida. Com um estande bem visitado e profissionais revezando-se no atendimento, 
teve todas as áreas programáticas da cidade apresentando trabalhos e serviços 
nos vários locais do congresso.Os roteiros de visitas técnicas oferecidos aos 
congressistas foi um grande sucesso e super requisitado pelos profissionais de 
vários estados brasileiros e de vários países também.
Conheçam os roteiros;
1 - CF Zilda Arns / CMS Rodrigo Roig / CAPS III e Teleférico do Alemão2 - CF 
Fiorello Raymundo / CF Olimpia Esteves e OTICS Padre Miguel3 - CAPSs / CF 
Dr.Albert Sabin / CF Rinaldo De Lamare / CMS Maria do Socorro Silva e Souza 
Rocinha4 - CF Felippe Cardoso / Pólo de Dengue / OTICS Penha e Igreja da Penha5 
- CF Marcos Valadão6 - CF Sérgio Vieira de Melo7 - CF Anthidio da Silveira / CF 
Victor Valla / UPA de Manguinhos, castelo FIOCRUZ8 - CMS Professor Julio 
Barbosa9 - CF Agenor de Miranda Araujo Neto (Cazuza) / CF Hans Jürgen Fernando 
Dohmann
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10 dicas para afastar as doenças de inverno
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http://defesacivilporciuncula.blogspot.com/
10 dicas para afastar as doenças de inverno: 

Atitudes simples e facilmente adequadas ao seu dia a dia podem prevenir os 
desconfortos típicos da estação

O clima seco e mudanças bruscas de temperatura colaboram para que enfermidades 
como gripes, resfriados, amidalite e dor de ouvido se espalhem rapidamente. 
Porém, para algumas pessoas, além desses vilões, é preciso enfrentar outras 
manifestações que se agravam durante o inverno. É o caso da asma, pneumonia, 
bronquite, rinite e sinusite. Segundo o médico pneumologista Mauro Gomes, a 
hipersensibilidade do organismo a algumas substâncias desencadeia reações 
alérgicas como, por exemplo, os intermináveis espirros e coceira na região 
nasal. A poeira, ácaros, fungos, pelos de animais, além da fumaça de cigarro são
alguns dos agentes irritantes mais comuns.
A fim de evitar esses incômodos sintomas o especialista deixa 10 dicas que podem
ajudá-lo a conviver melhor com o frio e os problemas respiratórios:
1 - Mantenha as roupas de cama limpas especialmente os cobertores que costumam 
ser morada de ácaros;2 - Retire o pó da mobília e limpe o chão com pano úmido, 
evitando o levantamento de poeira;3 - Aproveite os dias de ensolarados para 
arejar a casa. O sol e o ar evitam que vírus e bactérias se proliferem;4 - Evite
o contato com a fumaça do cigarro;5 - Use soro fisiológico nas regiões dos olhos
e narinas, ele lubrifica a mucosa e evitairritação;6 - Evite aglomerações de 
pessoas em lugares fechados e pouco arejados;7 - Lave as mãos constantemente 
para evitar que vírus e bactérias se alojem nessa região;8 - Beba muito líquido,
mas evite as bebidas alcoólicas. Água e sucos são importantes para controlar a 
circulação sanguínea, composição das células, músculos e respiração;9 - Não use 
carpetes e cortinas no quarto de pessoas alérgicas, pois eles favorecem o 
aparecimento de ácaros;10 -O meio mais efetivo para evitar as doenças do inverno
são as vacinas. A antigripal confere imunidade por cerca de um ano e a vacina 
contra pneumonia pode proteger por cinco anos. No caso dos idosos, a vacina 
antigripal é recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e distribuída 
gratuitamente pelo governo federal.Consultoria: Mauro Gomes, médico 
pneumologista e coordenador do ambulatório de DPOCda disciplina de Pneumologia 
da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), especialista em Pneumologia pela
Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e professor instrutor de ensino
da disciplina de Pneumologia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de 
São 
Paulo.http://revistavivasaude.uol.com.br/saude-nutricao/noticias/10-dicas-para-a
fastar-as-doencas-de-inverno-143098-1.asp 
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12 Caminhada contra Dengue! 4 de maio de 2012!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdcrj-academiacarioca-cmsfb.blogspot.com/

Pessoal da Fazenda Caminhando, anotando e fotografando!!

Precisamos da COMLURB e de uma Campanha de conscientização sobre o nosso lixo de
cada dia.
12 Caminhada contra Dengue! 4 de maio de 2012!: 
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12ª CAMINHADA CONTRA A DENGUE AP 3.3
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http://otics-iraja.blogspot.com/
Qualquer orientação ou sintoma procure a Unidade de Saúde mais próxima.
12ª CAMINHADA CONTRA A DENGUE AP 3.3: 
Na AP 3.3 aconteceu a 12ª Caminhada Contra a Dengue, osProfissionaisde saúde 
dasunidades e voluntários se mobilizaram entregandopanfletos 
informativos,percorram as ruas dos bairros da Área de Planejamento 3.3 fazendo a
divulgaçãodetectando focos com ajuda dos agentes vigilantes de saúde, e 
conscientizando a população para a que o mosquito transmissor da doença não se 
reproduza e infecte aos outros.

[FOTO]
CMS Fazenda Botafogo[FOTO]
CMS Fazenda Botafogo[FOTO]
CMS Sylvio brauner
[FOTO]
CMS Sylvio brauner
[FOTO]
CMS Sylvio brauner
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12ª CAMINHADA CONTRA DENGUE - CAP3.3

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Pessoal responsável pela 12ª Caminhada contra DENGUE na CAP 3.3, recebe reforço 
de peso, o Secretário de Saúde do Município do Rio de Janeiro, Hans Dohmann veio
caminhar conosco; abaixo com a Equipe.
[FOTO]
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12ª Caminhada contra a Dengue identifica mais de 8 mil possíveis criadouros do 
mosquito
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FONTE: PCRJ
12ª Caminhada contra a Dengue identifica mais de 8 mil possíveis criadouros do 
mosquito
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12ª CAMINHADA CONTRA A DENGUE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://otics-iraja.blogspot.com/
Hora de participar!!!
12ª CAMINHADA CONTRA A DENGUE: 
[FOTO]

O dia04/05se aproxima e estaremos todos juntos,completando um ano de Caminhada 
de Mobilização contra Dengue, participando dessa ação tão importante para nossa 
Cidade.
Vamos concentrar nossos esforços para que durante a Mobilização possa 
serdestruído o maior número de focos e criadouros possíveis, envolvendo também o
maior número de pessoas.
Aproveitem a oportunidade epercorram os trajetos nas áreas mais críticas com 
maior incidência de casos.Convidem a população e incentivem a sua participação!
ACaminhadaé uma estratégiana Mobilização, masnãodevemos caminhar apenas por 
caminhar.
Vamos todos contra a dengue!
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18 DE MAIO: FAÇA BONITO PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
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18 DE MAIO: FAÇA BONITO PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES: 

Esta sexta-feira, 18 de maio, é Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes. Diversas iniciativas promovem a reflexão 
sobre o tema e chamam atenção para a importância do envolvimento de tod@s na 
proteção de nossas crianças e adolescentes.
Neste ano, a mobilização social em torno do tema chama atenção para os impactos 
das grandes obras na exploração sexual de menores. Especialistas alertam que a 
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situação tende a se agravar com a realização de eventos mundiais na cidade do 
Rio de Janeiro, como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016.

Para contribuir para o enfrentamento do problema, a Polícia Rodoviária Federal 
produziu um relatório sobre o mapeamento de pontos vulneráveis à exploração 
sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais brasileiras. De acordo 
com a Secretaria de Direitos Humanos, o levantamento é uma ferramenta 
estratégica para a gestão das políticas públicas de enfrentamento dessa grave 
violação dos direitos da infância e adolescência no Brasil.

Responsável por estruturar políticas e serviços que garantam os direitos da 
criança e do adolescente, o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual 
Infanto- Juvenilé referencia para iniciativas na área. O documento está 
organizado em seis eixos estratégicos que estabelecem metas, parcerias e prazos 
a serem cumpridos de forma a reduzir os casos de abuso e exploração sexual e 
garantir o atendimento de qualidade para as vítimas e suas famílias: análise da 
situação; mobilização e articulação; defesa e responsabilização; atendimento; 
prevenção; e protagonismo infanto-juvenil.
18 de maio

Há 12 anos, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças
e Adolescentes contribui para fortalecer a mobilização nacional para o 
enfrentamento do problema. A data foi instituída pela lei federal nº 9.970, de 
2000, em alusão ao episódio que ficou conhecido como Crime Araceli. Em 18 de 
maio de 1973, em Vitória (ES), uma menina de apenas nove anos de idade, chamada 
Aracelli Cabrera Sanches Crespo, foi vítima de rapto, estupro e acabou sendo 
assassinada por jovens de classe média alta. O crime, apesar de sua natureza 
hedionda, até hoje está impune.
Saiba mais:
 Orientações da ONG Childhood para familiares, amigos, profissionais de saúde, 
educação e jornalistas sobre como Agir para proteger crianças e adolescentes da 
violência sexual
 Órgãos especializados para receber denúncias e atender crianças e adolescentes 
vítimas de violência sexual
 Cartilha da Campanha de Prevenção à Violência Sexual contra Crianças e 
Adolescentes
 Nota técnica 18 de Maio, 18 Compromissos no Enfrentamento à Violência Sexual 
Contra Crianças e Adolescentes
 Apresentação da mobilização social proposta pelo Ministério Público do Estado 
do Rio de Janeiro para o enfrentamento à violência sexual praticada contra 
crianças e adolescentes (2011)
 Programa Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Contra Crianças e 
Adolescentes, da Secretaria Nacional de Direitos Humanos
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28/05 DIA INTERNACIONAL DE LUTA PELA SAÚDE DA MULHER
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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28/05 DIA INTERNACIONAL DE LUTA PELA SAÚDE DA MULHER: 
O Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher foi tirado em uma reunião da 
Rede Mundial de Mulheres pelos Direitos Reprodutivos (RMMDR), realizada no V 
Encontro Internacional sobre Saúde da Mulher, na Costa Rica, em maio de 1987. Em
1988, o governo brasileiro determinou este mesmo dia como a data nacional para 
combate à morte materna, instituindo a comemoração neste mesmo 28 de maio, do 
Dia Nacional de Redução da Morte Materna.
Parabéns para todas as Mulheres!!!
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
31-de-maio-e-dia-mundial-sem-tabaco.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 30 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

31 DE MAIO É DIA MUNDIAL SEM TABACO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://elosdasaude.wordpress.com/
31 DE MAIO É DIA MUNDIAL SEM TABACO: 

Este ano, a mobilização anual promovida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 
aborda as estratégias da indústria do tabaco para burlar as ações de prevenção e
cessão do tabagismo. No Brasil, a campanha tem como mote a integração entre a 
saúde do planeta e a saúde do homem - e os malefícios do fumo para este 
equilíbrio.

O objetivo é informar a população sobre a epidemia do tabaco, as doenças e 
mortes evitáveis relacionadas ao fumo, as estratégias das companhias produtoras 
para seduzir os jovens, as ações para o controle do problema em todo o mundo e 
as atitudes que a sociedade pode promover para ter uma vida saudável, protegendo
gerações presentes e futuras dos perigos do uso do tabaco.

O Dia Mundial Sem Tabaco 2012 enfatizaos danos ao meio ambiente e à saúde humana
provocados pela cadeia de produção do tabaco, como a utilização de agrotóxicos, 
que agridem ecossistemas e fumicultores; ações de desmatamento; o trabalho 
adolescente e infantil nas plantações; os danos à saúde da população, como a 
dependência química à nicotina e o fumo passivo e, em consequência, o aumento do
risco para a ocorrência das Doenças Crônicas Não Transmissíveis, como acidente 
vascular cerebral (AVC), infarto e câncer.A campanha também alerta que, além de 
acarretar prejuízos diretos aos sistemas públicos de saúde, o tabagismo é um 
fator agravante da pobreza, da fome, da desnutrição e, portanto, um entrave ao 
desenvolvimento sustentável de um país.
Acesse o hotsite da campanha brasileira:
Fumar: faz mal pra você, faz mal para o planetaBaixe o manual do INCA com 
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orientações técnicas sobre o Dia Mundial Sem Tabaco 2012Assista ao vídeo da 
campanha pelo Dia Mundial Sem Tabaco 2012:JÁ PENSOU EM PARAR DE FUMAR?Saiba onde
estão as mais de cem unidades de saúde que oferecem

tratamento para o tabagismo na cidade do Rio de Janeiro.
Avanços no controle do tabagismo

No Brasil, as ações para o controle do tabaco registram avanços importantes. 
Entre 2006 e 2010, a proporção de brasileiros fumantes caiu de 16,2% para 15,1%.
O percentual representa uma redução expressiva em relação ao índice de 1989, 
quando a Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição (PNSN), realizada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontou 34,8% de fumantes na 
população.

Em 2011, o inquérito telefônico sobre Vigilância de Fatores de Risco e Proteção 
para Doenças Crônicas (Vigitel), registrou a prevalência de 14,8% de adultos 
fumantes no município do Rio Janeiro, com maior índice de cessação do tabagismo 
entre os homens.

Entre as ações que contribuem para a redução do tabagismo no Brasil, estão a 
aprovação da Lei Federal sobre Ambientes 100% Livres Tabaco, o aumento do preço 
do cigarro e a proibição da adição de aditivos ao tabacão - estratégia da 
indústria para atrair jovens consumidores. Mas os desafios persistem: o Brasil 
ainda abriga 25 milhões de fumantes. Diante deste cenário, ações de promoção da 
saúde e de conscientização sobre a importância de não começar a fumar e de 
cessar o tabagismo são fundamentais.
Saiba mais
 Site da OMS para o Dia Mundial Sem Tabaco 2012 (em inglês)
 Programação do Dia Mundial Sem Tabaco 2012 em todo o Brasil
 Artigo Diferenciais do tabagismo no Brasil, de Gabriela Lamarca e Mario Vettore
 Dia Mundial Sem Tabaco 2011
 Dia Nacional de Combate ao Fumo 2011
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3105-dia-mundial-sem-tabaco.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 22 de maio de 2012
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31/05 DIA MUNDIAL SEM TABACO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://otics-iraja.blogspot.com/
31/05 DIA MUNDIAL SEM TABACO: 
Dia Mundial sem Tabaco: cigarro pode matar 8 milhões até 2030
O uso do tabaco é uma das principais causas de morte evitável no mundo nos dias 
de hoje. Segundo a Organização Mundial de Saúde - OMS -, 7,9 milhões de pessoas 
no mundo morrem todo o ano vítimas de algum tipo de câncer, o que torna a doença
a maior causa de mortes mundialmente. Ainda segundo a OMS, a maioria das mortes 
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relatadas se refere aos casos de câncer de pulmão.
[FOTO]

No Brasil, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, INCa, mais de 27 mil 
novos casos de câncer de pulmão serão diagnosticados em 2008. No país, a data de
29 de agosto de 2008 é marcada pelo Dia Nacional de Combate ao Fumo.
O uso do tabaco é amplamente difundido
Pelo menos um terço da população mundial adulta, ou 1,1 bilhão pessoas, fuma. 
Embora o hábito de fumar cigarros esteja diminuindo em muitos países 
desenvolvidos, ele tem aumentado na maioria dos países em desenvolvimento. 
Estima-se que 48% dos homens e 7% das mulheres fumem nos países em 
desenvolvimento; em países industrializados, 42% dos homens e 24% das mulheres 
fumam - isto representa um aumento acentuado do hábito do tabagismo no sexo 
feminino. O uso do tabaco é também uma epidemia pediátrica: a maioria dos 
fumantes começa a usar o tabaco durante a infância e adolescência.
O cigarro mata
Um fumante, a longo prazo, tem uma chance de 50% de morrer prematuramente de uma
doença causada pelo cigarro. A cada ano o tabaco causa aproximadamente 4 milhões
de mortes prematuras. A epidemia irá causar a morte de 250 milhões de crianças e
adolescentes que estão vivos hoje, um terço dos quais mora em países em 
desenvolvimento. No ano 2030 o cigarro provavelmente será a principal causa de 
morte em todo o mundo, com mais de 10 milhões de óbitos anuais; estará causando 
mais mortes que a AIDS, tuberculose, mortalidade materna, acidentes 
automobilísticos, suicídios, e homicídios, combinados
Os produtos do tabaco têm alta capacidade de causar dependência
Como são projetados cuidadosamente para minar esforços dos usuários que tentam 
deixar o hábito de fumar, abandonar o cigarro simplesmente não é uma questão de 
escolha para a maioria dos usuários do tabaco. Ao contrário, envolve uma luta 
para superar o hábito. Muitos fatores combinam com a capacidade viciadora do 
tabaco para tornar difícil deixar de fumar, inclusive apresentações na mídia e 
aceitação cultural e da sociedade.
O uso do tabaco está consolidado na vida cotidiana, e pode ser reforçando 
fisiologicamente, psicologicamente, e socialmente. A indústria do tabaco, 
sentido-se fortemente pressionada com campanhas contra o fumo nos países 
desenvolvidos, tem incrementado suas ações de marketing em países mais pobres do
terceiro mundo. Está tambpem bem comprovada a influência da mídia sobre o hábito
do uso do cigarro.
Deixar de fumar em qualquer ponto da vida provê benefícios imediatos e 
benefícios a longo prazo significativos para a saúde. Nenhuma quantidade de uso 
de tabaco está segura. A abstinência de produtos do tabaco e ausência de 
exposição à fumaça de outros fumantes é necessária para maximizar a saúde e 
minimizar o risco.

Assista o vídeo;
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terça-feira, 22 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Abandono do ensino fundamental é 3 vezes maior no 6º ano

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/index.html
Abandono do ensino fundamental é 3 vezes maior no 6º ano: 

Agência Brasil

Nas séries iniciais, taxa é pequena. Já no ensino médio, 9,6% perdem o ano por 
faltas

Nas primeiras séries do ensino fundamental (1 ao 5 ano), apenas 1,5% das 
crianças abandona a escola ao longo do ano letivo. Mas o cenário começa a mudar 
a partir do 6 ano, quando a taxa de abandono atinge 4,6% dos alunos - três vezes
mais do que a verificada nos anos iniciais da etapa. As taxas de rendimento 
escolar, divulgadas na última semana pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais (Inep), revelam que a porta de saída da escola se abre 
logo no início do segundo ciclo do ensino fundamental e o problema cresce à 
medida que os anos seguem, atingindo um pico no ensino médio.
Ensino médio: Abandono do ensino médio passa de 60% no Norte

Os dados apontam que o abandono é um problema quase residual quando a criança 
está iniciando sua trajetória escolar, com uma taxa que varia entre 1,4% e 1,7% 
entre o 1 e o 5 ano do ensino fundamental. É no segundo ciclo que começa a 
crescer. O índice mais alto foi registrado no 6 ano (4,6%), caindo para 4,3% no 
9º ano, última série da etapa. No ensino médio o problema persiste, com uma taxa
média de abandono de 9,6%. O abandono se caracteriza quando o aluno deixa de 
frequentar as aulas e perde o ano, diferentemente da evasão que ocorre quando 
ele abandona os estudos e não retorna no ano seguinte.

Segundo a diretora executiva do Movimento Todos pela Educação, Priscila Cruz, o 
segundo ciclo do ensino fundamental não é foco nem das políticas nem dos 
pesquisadores que estudam os problemas do sistema escolar brasileiro. Ela avalia
que a rotina do aluno passa por uma grande mudança quando ele entra no 6 ano: 
mais disciplinas compõem o currículo e o conteúdo se torna mais complexo. Por 
volta dos 12 anos, o jovem passa a conviver com mais professores de diferentes 
disciplinas, em oposição ao modelo anterior em que apenas um ou dois 
profissionais cuidavam de todos os conteúdos. Esses fatores podem explicar o 
aumento da taxa de abandono.
O segundo ciclo do ensino fundamental é o mais esquecido de toda a política 
educacional, raramente há programas para esSa etapa. O foco, em geral, está nos 
primeiros anos do ensino fundamental que tem uma missão muito clara que é a da 
alfabetização. No segundo ciclo, o aluno começa a ter aulas com vários 
professores e o conteúdo fica mais complexo. Se ele não tiver uma base muito boa
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se perde nessa nova etapa, avalia.

A incidência maior do abandono no segundo ciclo do ensino fundamental pode estar
associada à reprovação - que começa a crescer a partir do 3º ano e atinge um 
pico no 6. Para o Ministério da Educação (MEC), as taxas de insucesso, como a de
abandono, aumentam em sincronia com o acúmulo de fracassos experimentados ao 
longo da trajetória escolar. Naturalmente, alunos que experimentam sucessivos 
fracassos tendem a ter mais dificuldades na sua trajetória escolar, que se 
refletem no desestímulo ao longo do ano letivo, respondeu a pasta por meio de 
nota.

Priscila aponta que não só as taxas de reprovação e abandono são maiores no 
segundo ciclo do ensino fundamental. Os indicadores de qualidade, como o Índice 
de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), também registram piores resultados
nessa fase. Para ela, isso é sinal de que as políticas educacionais deveriam 
prestar mais atenção às séries do 6º ao 9 ano, que coincidem com um período de 
mudança na vida do aluno, dos 11 aos 14 anos de idade.
Leia também:Cresce a taxa de reprovação no ensino médio
Na segunda etapa do ensino fundamental, o aluno não é nem a criança do primeiro 
ciclo, que está aprendendo a ler, nem o jovem do ensino médio, que está se 
preparando para o mercado de trabalho. Falta uma identidade. Precisamos de 
projeto que olhe para esse meio porque a trajetória escolar é cumulativa. É 
preciso cuidar de todas as séries, pondera.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
abracar-e-saude.html
<DATA DA POSTAGEM>
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

ABRAÇAR É SAÚDE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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abuso-sexual-e-o-segundo-maior-tipo-de.html
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Abuso sexual é o segundo maior tipo de violência

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Abuso sexual é o segundo maior tipo de violência: 

Foto: Justin Paget/Corbis
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A violência sexual em crianças de 0 a 9 anos é o segundo maior tipo de violência
mais característico nessa faixa etária, ficando pouco atrás apenas para as 
notificações de negligência e abandono. A conclusão é de um levantamento inédito
do Ministério da Saúde, que, em 2011, registrou 14.625 notificações de violência
doméstica, sexual, física e outras agressões contra crianças menores de dez 
anos. A violência sexual contra crianças até os 9 anos representa 35% das 
notificações. Já a negligência e o abandono tem 36% dos registros. Os números 
são do sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA) do Ministério da 
Saúde. O VIVA possibilita conhecer a frequência e a gravidade das agressões e 
identificar a violência doméstica, sexual e outras formas (física, sexual, 
psicológica e negligência/abandono). Esse tipo de notificação se tornou 
obrigatório a todos os estabelecimentos de saúde do Brasil, no ano passado.

Os dados preliminares mostram que a violência sexual também ocupa o segundo 
lugar na faixa etária de 10 a 14 anos, com 10,5% das notificações, ficando atrás
apenas da violência física (13,3%). Na faixa de 15 a 19 anos, esse tipo de 
agressão ocupa o terceiro lugar, com 5,2%, atrás da violência física (28,3%) e 
da psicológica (7,6%). Os dados apontam também que 22% do total de registros 
(3.253) envolveram menores de 1 ano e 77% foram na faixa etária de 1 a 9 anos. O
percentual é maior em crianças do sexo masculino (17%) do que no sexo feminino 
(11%).

A maior parte das agressões ocorreram na residência da criança (64,5%). Em 
relação ao meio utilizado para agressão, a força corporal/espancamento foi o 
meio mais apontado (22,2%), atingindo mais meninos (23%) do que meninas (21,6%).
Em 45,6% dos casos o provável autor da violência era do sexo masculino. Grande 
parte dos agressores são pais e outros familiares, ou alguém do convívio muito 
próximo da criança e do adolescente, como amigos e vizinhos.
Todos os dias milhares de crianças e adolescentes sofrem algum tipo de abuso. A 
denúncia é um importante meio de dar visibilidade e, ao mesmo tempo, oportunizar
a criação de mecanismos de prevenção e proteção. Além disso, os serviços de 
escuta, como o disque-denúncia, delegacias, serviços de saúde e de assistência 
social, escolas, conselhos tutelares e a própria comunidade, devem estar 
preparados para acolher e atender a criança e o adolescente, afirma a diretora 
de análise de situação em saúde do Ministério da Saúde, Deborah Malta. Este 
assunto deve ser debatido incansavelmente nas escolas, comunidades, família, 
serviços de saúde, entre outros setores da sociedade, ressalta.
Monitoramento - Os dados do VIVA, que foi implantado em 2006, são coletados por 
meio da Ficha de Notificação/Investigação individual de violência doméstica, 
sexual e/ou outras violências e é registrada no Sistema de Informação de Agravos
de Notificação (SINAN). Qualquer caso, suspeito ou confirmado, deve ser 
notificado pelos profissionais de saúde. É importante lembrar que o ato de 
notificar é um exercício de cidadania que garante direitos de crianças e 
adolescentes e possibilita o planejamento e avaliação de políticas públicas de 
atendimento e enfrentamento das violências, lembra Deborah Malta.

Em janeiro de 2011, o Ministério da Saúde universalizou a notificação de 
violências doméstica, sexual e outras agressões para todos os serviços de saúde,
incluindo todas elas na relação de doenças e agravos, que são registradas no 
SINAN. Também se fortaleceu a ampliação da Rede de Núcleos de Prevenção de 
Violências e Promoção da Saúde. Esses núcleos têm financiamento do Ministério da
Saúde e são responsáveis, por meio das secretarias de saúde, por implementar 
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ações de vigilância e prevenção de violências, identificar e estruturar serviços
de atendimento e proteção às crianças e adolescentes em situação de risco. Só 
neste ano, o Ministério da Saúde já investiu R$ 25 milhões para as secretarias 
estaduais e municipais de Saúde para o desenvolvimento de ações de vigilância e 
prevenção de violências.
[FOTO]

Fonte: Vanessa Teles / Agência Saúde
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Abuso sexual é o segundo tipo mais comum de violência contra criança
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http://drauziovarella.com.br/
Abuso sexual é o segundo tipo mais comum de violência contra criança: 

O Ministério da Saúde divulgou dados alarmantes sobre agressões contra crianças 
no Brasil: o abuso sexual é o segundo tipo de violência mais comum na faixa até 
nove anos de idade e entre 10 e 14 anos, ficando atrás apenas das notificações 
de negligência e abandono, no primeiro intervalo, e violência física, no 
segundo.

Entre os adolescentes de 15 a 19 anos, a agressão sexual ocupa o terceiro lugar.
Em primeiro vem a violência física e, em segundo a violência psicológica.
*Brasil reduz taxa de mortalidade infantil quase pela metade
Os dados se referem a números de 2011, quando se tornou obrigatório o registro 
do tipo de violência sofrida por pacientes atendidos em todos os 
estabelecimentos de saúde do País, por meio da Ficha de Notificação/Investigação
Individual de Violência Doméstica, Sexual e/ou Outras Violências.

Estima-se que 64% de todas agressões acontecem dentro da residência onde a 
criança vive, e a maior parte dos agressores é alguém de convívio próximo, como 
os pais, outros parentes ou ainda amigos e vizinhos, sendo a maioria, 46%, do 
sexo masculino (o universo de agressores abrange os sexos masculino, feminino, 
ambos ou ignorado). Quanto ao meio de agressão, a força corporal/espancamento 
teve maior participação, representando 22%.

Em 2011, foram registrados 14.625 casos de violência contra menores de dez anos.
Desse total, 22% foram agressões dirigidas a crianças com menos de um ano.
[VÍDEO]
[VÍDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>

Página 1011



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
acao-social-na-pavuna-com-enfase-bucal.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 28 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

AÇÃO SOCIAL NA PAVUNA COM ENFASE BUCAL
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http://smsdc-cfepitaciosoaresreis.blogspot.com/
AÇÃO SOCIAL NA PAVUNA COM ENFASE BUCAL: A Clínica da Família Epitácio Soares 
Reis realizou no sábado dia 19 de maio uma ação social em parceria com a 
Sub-Prefeitura da Zona Norte na praça do Falcão.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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Açúcar: um grande vilão da saúde - Saúde - Notícia - VEJA.com
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 FONTE: REVISTA VEJA
Açúcar: um grande vilão da saúde - Saúde - Notícia - VEJA.com
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AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 12 a 18 de maio
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http://elosdasaude.wordpress.com/

Esta é a agenda programada pela Equipe do Elos da Saúde, que você pode 
aproveitar pois tem muita coisa interessante a ser discutida com os alunos, 
professores e suas famílias.
AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 12 a 18 de maio: 
DIA DA ABOLIÇÃO DA ESCRAVATURA
Domingo, 13 de maio, é Dia da Abolição da Escravatura. A data será comemorada 
com sessão dupla do espetáculo Quiprocó, do Grupo Moitará: às 10h30, no Museu da
República, no Catete, e às 16h no Parque as Ruínas, em Santa Teresa. A peça é 
uma farsa com personagens baseados em tipos populares que estabelecem um 
paralelo com os arquétipos da Commedia DellArte, gênero de teatro italiano que 
remonta ao século 16. A programação é gratuita.
Conheça o espetáculo Quiprocó:O DESAFIO DA INTERSETORIALIDADE
Nesta segunda-feira, 14 de maio, será apresentada na Ensp/Fiocruz a dissertação 
de mestrado em Saúde PúblicaO desafio da intersetorialidade: a experiência do 
Programa Saúde na Escola (PSE) em Manguinhos, no município do Rio de Janeiro. A 
defesa acontece às 10h,na sala 927.
[FOTO]
CURSOS NA ENSP
Estão abertas até quarta-feira, 16 de maio, as inscrições para o Curso 
Internacional de Curta Duração Pesquisa Qualitativa e Produção do Conhecimento 
em Saúde na Pesquisa Clínica, oferecido pelo Instituto de Pesquisa Clínica 
Evandro Chagas da Fundação Oswaldo Cruz (Ipec/Fiocruz). E os programas deSaúde 
Públicae de Epidemiologia em Saúde Públicaestão com as inscrições abertas 
paracursos de inverno até sexta-feira, 18 de maio. São dez disciplinas, com 
carga horária de 15 a 60 horas, e atividades práticas. Os cursos são destinados 
a pesquisadores, professores, profissionais e estudantes de graduação e 
pós-graduação. Mais informações: secaexterno@ensp.fiocruz.br.
[FOTO]
CURSOS NO ICICT
O Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde da 
Fundação Oswaldo Cruz (Icict/Fiocruz) está com inscrições abertas para os 
cursosIntroduçãoà Educação Não-Formal em Ambientes Virtuais eAnálise Espacial e 
Geoprocessamento em Saúde, até 13 e 17 de maio, respectivamente. O primeiro temo
objetivo de explorar o potencial das tecnologias da informação e comunicação no 
processo de colaboração e aprendizagem em atividades de formação permanente. O 
segundotem como principais objetivos introduzir conceitos básicos da análise 
espacial de eventos relacionados à saúde; apresentar conceitos de 
geoprocessamento e cartografia para o desenvolvimento de Sistemas de Informações
Geográficas (SIG) e contribuições da geografia e epidemiologia para a 
compreensão de eventos de saúde na dimensão espacial; capacitar o aluno a 
utilizar o geoprocessamento como ferramenta de organização e análise espacial de
dados e apresentar metodologias de análise espacial, como a estatística 
espacial, a análise ambiental e o planejamento em saúde. Mais 
informações:www.sigals.fiocruz.br
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 19 a 25 de maio

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://elosdasaude.wordpress.com/
AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 19 a 25 de maio: 
[FOTO]

SEMANA ESTADUAL DE DOAÇÃO DE LEITE MATERNO
Em alusão ao Dia Mundial de Doação de Leite Humano, comemorado em 19 de maio, o 
Rio de Janeiro promove, a partir deste ano, a Semana Estadual de Doação de Leite
Materno. O objetivo é mobilizar a sociedade em torno da doação de leite humano, 
que será destinado para bebês recém-nascidos internados em unidades neonatais. A
iniciativa é institucionalizada pela lei 6.237/12. Saiba mais sobre os 
benefícios da amamentação e sobre como doar leite humano. Consulte a localização
dos Bancos de Leite Humano e de postos de coleta de doações em todo o país.

[FOTO]
AÇÃO NOS BAIRROS CONTRA A DENGUE
Neste sábado, 19 de maio, o bairro da Glória e a Comunidade da Coreia, na 
Tijuca, recebem a Ação nos Bairros Contra a Dengue, de 9h às 13h. A iniciativa 
da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civildo Rio de Janeiro (SMSDC-RJ) 
promove atividades educativas de saúde para conscientização da população sobre a
eliminação de possíveis focos do mosquito Aedes aegypti e a prevenção da dengue.
A programação inclui distribuição de material informativo, instalação de capas 
em caixa dáguas que estejam descobertas e aspersões com fumacês portáteis, 
quando necessário. Os pontos de encontro são a estação de metrô da Glória e a 
Rua Henrique Fleiss, na Comunidade da Coreia, na altura do número 455.
[FOTO]
SIMULADO PARA CHUVAS FORTES
A Prefeitura do Rio promove neste domingo, 20 de maio, mais um simulado de 
desocupação em 18 comunidades que já contam com o Sistema de Alerta e Alarme 
para chuvas fortes. Sétimo exercício desde que o sistema foi implantado, o 
evento será realizado em comunidades localizadas nos bairros do Estácio, Rio 
Comprido, Catumbi, Santa Teresa, Botafogo, Ipanema, Copacabana, Cosme Velho, 
Praça Seca, Jacarepaguá, Lins de Vasconcelos e Tomás Coelho. O exercício simula 
uma situação que pode acontecer em caso de ocorrências de chuvas. Nessas 
ocasiões, a comunicação com os agentes e as lideranças das comunidades é feita 
por meio de SMS (torpedos) para aparelhos celulares cedidos pela Prefeitura. 
Todas as comunidades que possuem o sistema contam com representantes treinados 
para o uso dos aparelhos.A concentração para o início da atividade será no 
Centro Social do Chuveirinho (Rua Ademar Barcelos, 30, São Carlos), às 9h.
[FOTO]
INTEGRAÇÃO FAVELA-CIDADE
Iniciativas públicas e privadas para a integração sustentável de aglomerados 
urbanos de baixa renda à cidade estão em debate esta semana, durante o Seminário
de Integração: Favela-Cidade, que acontece nesta quarta e quinta-feira, 23 e 24 
de maio, de 9h às 18 horas, no Centro de Convenções da Firjan (Avenida Graça 
Aranha nº 1, 2º andar). O evento reunirá formuladores de políticas públicas, 
representantes da sociedade civil, do setor privado e de organizações 
multilaterais, além de especialistas de diversos países, para trocar 
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experiências e debater soluções sobre a redução de desigualdades em suas mais 
diversas expressões. Mais informações e inscrições: (21) 
3235.6315|seminario.integracao@iets.org.br.Confira a programação completa do 
Seminário de Integração Favela-Cidade.
[FOTO]
TEATRO NO ENGENHO NOVO
A Companhia de Teatro e Dança do Armazém de Ideias e Ações Comunitárias (AIACOM)
promove mais uma edição do projeto Formação de Plateias, na próxima sexta-feira,
25 de maio. O espetáculo O Beco e os Meninos de Papel será apresentado às 18h30,
na sede do AIACOM, no Engenho Novo (Rua Barão do Bom Retiro, 920). A entrada é 
franca. Mais informações: (21) 2581-9918.
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AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 26 de maio a 1o de junho

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://elosdasaude.wordpress.com/
AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 26 de maio a 1o de junho: 
[FOTO]
RIO SEM RAIVA2012
Começa neste sábado, 26 de maio, a campanha Rio Sem Raiva 2012, promovida pela 
Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro (SMSDC-RJ) para 
imunização de cães e gatos. A primeira etapa contempla os bairros de Paciência, 
Santa Cruz, Sepetiba, Manguariba, Palmares, Pedra de Guaratiba, Barra de 
Guaratiba e Ilha de Guaratiba, com a meta de vacinar 80 mil animais. As próximas
serão realizadas nos dias 30 de junho, 21 de julho, 25 de agosto e 22 de 
setembro. Cães, gatos e morcegos são os principais transmissores da raiva, que 
compromete o sistema nervoso do homem, quando contaminado. Ao levar o animal de 
estimação para vacinar, é preciso tomar algumas precauções. Os cães devem estar 
com coleira e guia e os gatos devem ser levados em sacolas de pano ou em gaiolas
apropriadas. Animais que têm temperamento agressivo devem estar com focinheira. 
Mais informações podem ser obtidas junto à Central de Atendimento da Prefeitura,
pelo telefone 1746.

[FOTO]
OPERAÇÃO SORRISO
A ONG Operação Sorrisoseleciona pacientes para cirurgia gratuita em portadores 
de fissuras labiopalatinas (conhecidas também como lábio lascado, lábio 
leporino, fenda palatina ou goela de lobo). A seleção será realizada nos dias 31
de maio e 1o de junho, a partir das 8h, no Centro de Tratamento de Anomalias 
Craniofaciais (Avenida Marechal Rondon, 381, Tijuca). As cirurgias serão agendas
entre 4 e 8 de junho, no Hospital Universitário Pedro Ernesto, em Vila Isabel. 
Conheça a experiência de Victoria Mey, estudante de Medicina e voluntária da ONG
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Operação Sorriso.
[FOTO]
ACESSO LIVRE A DADOS AMBIENTAIS
O cidadão sabe o que são dados ambientais? Os dados ambientais estão disponíveis
para a população? Que uso se pode fazer deles? Qual o impacto do acesso aos 
dados ambientais nas políticas públicas e no dia a dia do cidadão? Este acesso 
fortalece a democracia e a governabilidade ambiental? Para debater essas e 
outras questões,o Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica
em Saúde (Icict/Fiocruz) promove o seminário Icict na Rio +20: Acesso livre aos 
dados ambientais, dia 31 de maio, quinta-feira, de 10h às 13h. O evento acontece
no Salão de Leitura Henrique Leonel Lenzi da Biblioteca de Ciências Biomédicas 
da Fiocruz.
[FOTO]
EM CINE - CICLO DE DEBATES

Nesta quarta-feira, 30 de maio, o Em Cine - Ciclo deDebates aborda o tema Pais e
filhos em tempos de Internet. O debate acontece após a exibição do filme 
Confiar, de David Schwimmer. A narrativa conta a história de uma adolescente que
se envolve em uma perigosa relação com um amigo virtual e problematiza a forma 
como seus pais lidam com a situação. A atividade é coordenada pela psicóloga 
Mônica Corrêa Meyer, especialista em Psicologia Jurídica e em terapia familiar. 
O Em Cine - Ciclo de Debates é promovido pelo Instituto de Psicologia da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) toda última quarta-feira do mês,
na sala 524 do bloco D da UERJ.
[VÍDEO]
Assista ao trailer do filme Confiar

--------------------------------------------------------------------------------
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AgendaSUS | Ministro Padilha parabeniza mulheres no Dia das Mães

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
AgendaSUS | Ministro Padilha parabeniza mulheres no Dia das Mães: 

Neste domingo (13) de Dia das Mães, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, 
parabeniza mães brasileiras e destaca os avanços alcançados na área de saúde da 
mulher e atenção à criança.

Dentre as novas políticas públicas de saúde, Padilha ressalta o papel da Rede 
Cegonha, que amplia o acesso ao pré-natal, concede auxílio deslocamento às 
gestantes e fortalece o atendimento humanizado e de qualidade na hora do parto. 
O ministro também fala sobre as estratégias que reduziram a mortalidade infantil
em 47% nos últimos anos e das conquistas femininas em saúde, como a expansão dos
serviços de atendimento a trabalhadoras rurais e das ações que garantem os 
direitos sexuais reprodutivos da mulher.
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Assista ao vídeo:

Blog da Saúde
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agora-e-lei-inclusao-de-escova-de.html
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AGORA É LEI - Inclusão de escova de dentes e creme dental na lista de material 
escolar para alunos da educação infantil ao ensino fundamental.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://adaoblogado.blogspot.com/
Inclusão de escova de dentes e creme dental na lista de material escolar para 
alunos da educação infantil ao ensino fundamental.: 
LEI N.º 5.417 DE 29 DE maio DE 2012.Estabelece a inclusão de escova de dentes e 
creme dental na lista de material escolar para alunos da educação infantil ao 
ensino fundamental.
Autora: Vereadora Rosa Fernandes
O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, façosaber que a Câmara Municipal decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º As escolas do Município do Rio de Janeiro ficam obrigadas a incluir na 
lista de material dos alunos da Educação Infantil ao Ensino Fundamental escova 
de dentes e creme dental.
Art. 2º As escolas, a cada trimestre, deverão emitir um comunicado aos 
responsáveis pelos alunos, lembrando da importância da troca regular da escova 
de dentes e da verificação permanente da presença da escova e do creme dental na
mochila da criança.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

--------------------------------------------------------------------------------
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Alana na Rio+20: conheça nossa programação e participe!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://consumismoeinfancia.com/Alana na Rio+20: conheça nossa programação e 
participe!: 
O Instituto Alana organizou uma série de ações e eventos durante o período da 
Rio+20, a Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável que acontece 
agora em junho no Rio de Janeiro.
Veja a nossa programação parcial:10 a 12 de junho: Youth Blast- Conferência de 
Jovens para a Rio+20
O evento, que pretende reunir 3000 jovens de todo o mundo, tem o objetivo de 
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articular e mobilizar o público jovem durante e depois da Conferência das Nações
Unidas. O Instituto Alana participará desse encontro com uma oficina sobre os 
impactos dos apelos para o consumo na sociedade e no meio ambiente.
Data da oficina, a definir.
A Conferência acontece de 10 a 12 de junho, mas nossa oficina ainda não tem data
marcada. Fique atento e acompanhe nossas notícias!
Local: Avenida Rodrigues Alves, Píer Mauá, Armazém 6
Organização: Grupo de Interesse de Crianças e Jovens da Comissão de 
Desenvolvimento Sustentável da ONU em parceria com a Secretaria Nacional de 
Juventude, o Governo Brasileiro, a Agência Brasileira de Cooperação, CONJUVE e a
UNDP.
Para participar, inscreva-se aqui.
13 de junho:Side-event Consumismo Infantil, Publicidade e Sustentabilidade
O debate acontecerá durante os encontros preparatórios da Conferência das Nações
Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável e está na programação oficial da ONU. O
objetivo é debater a relação entre o consumismo infantil e a sustentabilidade, 
já que o nosso padrão de consumo interfere diretamente na exploração dos 
recursos naturais e na quantidade de lixo que produzimos. O problema é global e 
os atuais apelos mercadológicos direcionados a crianças vão contra qualquer 
esforço para um consumo mais consciente e equilibrado, que possa promover uma 
diferença no cuidado com o planeta.
Data: 13 de junho
Horário: 11h30 às 13h00
Local: Rio Centro, Sala T5
Organização: Instituto Alana em parceria com Aliança pela Infância, Conselho 
Federal de Psicologia, Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor), 
Instituto Akatu e Movimento Infância Livre de Consumismo.
O acesso ao evento no Rio Centro só é permitido para pessoas previamente 
credenciadas junto à ONU.
13 a 15 de junho:Global Research Forum: Sustainable Consumption and Production
Gabriela Vuolo, coordenadora de Mobilização do Alana, e Carla Rabelo, 
pesquisadora do Alana, apresentarão um trabalho sobre o tema Criança, Consumo e 
Sustentabilidade - Os efeitos negativos da publicidade e a emergência de 
políticas públicas adequadas, com o objetivo de discutir o assunto em um dos 
maiores encontros globais de pesquisadores e lideranças governamentais e da 
sociedade civil na área de produção e consumo sustentáveis.
Data: 15 de junho
Horário: a partir das 14h00
Local: ESPM Rio de Janeiro
Evento fechado. Para mais informações, acesse.
17 de junho:Bicicletadinha
Inspirado pelas tradicionais bicicletadas organizadas em diversas partes do 
mundo, o Instituto Alana vai promover um passeio ciclístico. O objetivo é chamar
a atenção da população e dos governos para uma causa de extrema relevância para 
a sociedade moderna: a ocupação do espaço público por crianças. As brincadeiras 
de rua, o esconde-esconde, os passeios de bicicleta e até mesmo a pelada 
perderam sua vez para o vídeo-game, o computador, a televisão, o celular e o 
shopping. Vamos mudar essa realidade? Participe!
Ao final do passeio, haverá oficinas e atividades lúdicas para crianças.
Evento aprovado pela Secretaria Operativa da Cúpula dos Povos da Rio+20 ,mas 
PENDENTE DE APROVAÇÃO PELA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO.
Data: 17 de junho
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Horário: a partir das 9h
Local: Aterro do Flamengo - Ponto de encontro no canteiro central em frente à 
área de aeromodelismo, ao lado da Marina da Glória.
Organização: Instituto Alana, em parceria com Idec (Instituto Brasileiro de 
Defesa do Consumidor) e Transporte Ativo, e apoio de Aliança pela Infância, 
ACTBr (Aliança pelo Controle do Tabagismo), Greenpeace Brasil, 350.org e 
Movimento Infância Livre de Consumismo.
Participação livre. -
17 de junho:Show da Banda Alana
Logo depois da Bicicletadiha, estamos preparando um show da Banda Alana, formada
por mais de 40 músicos, todos crianças e jovens moradores do Jardim Pantanal, 
bairro no extremo leste de São Paulo. Eles frequentam as oficinas e os ensaios 
da Banda no contra período escolar, tendo a oportunidade de desenvolver suas 
habilidades artísticas e fortalecer sua cidadania.
Data: 17 de junho
Horário: logo depois da Bicicletadinha
Local: Aterro do Flamengo, próximo ao Monumento a Estácio de Sá.
Participação livre.
18 a 21 de junho:Mesas de debate na Cúpula dos Povos
O Alana propôs dois debates na programação da Cúpula dos Povos, um sobre 
infância e sustentabilidade, com a participação da Aliança pela Infância, da 
jornalista Chris Nicklas e do Movimento Infância Livre de Consumismo, e outro 
com uma palestra do Frei Betto sobre ética, valores e infância. Os dois debates 
ainda aguardam aprovação da Secretaria Operativa da Cúpula dos Povos. Fique 
atento e acompanhe nossas notícias!
20 de junho:Marcha da Cúpula dos Povos
Vamos levar a preocupação com o futuro das crianças e com os impactos negativos 
do consumismo infantil para a marcha das organizações participantes da Cúpula 
dos Povos, que será realizada no mesmo dia da abertura da reunião de chefes de 
Estado da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável.
Data: 20 de junho
Horário: a partir das 14h
Local: Centro do Rio de Janeiro - esquina da Av. Rio Branco com Av. Presidente 
Vargas
Organização: Cúpula dos Povos
Participação livre.
15 a 23 de junhoStand no Aterro
Além dessas atividades, o Alana também pleiteou um estande no Aterro do Flamengo
entre 15 e 23 de junho com informações e distribuição de diversos materiais 
sobre temas relacionados a infância, consumo e sustentabilidade. A proposta 
aguarda aprovação da Secretaria Operativa da Cúpula dos Povos. O documentário 
Criança, a alma do negócio, dirigido por Estela Renner e produzido por Marcos 
Nisti, também será exibido durante a Mostra Audiovisual da Cúpula dos Povos. O 
filme trata dos impactos negativos do direcionamento de ações de marketing para 
crianças. A data e o local ainda não foram confirmados - fique ligado!
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Alimentação pela mamadeira aumenta risco de obesidade infantil, diz pesquisa - 
Saúde - Notícia - VEJA.com

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
FONTE: REVISTA VEJA
Alimentação pela mamadeira aumenta risco de obesidade infantil, diz pesquisa - 
Saúde - Notícia - VEJA.com
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ALUNOS DAS ESCOLAS DA PREFEITURA PARTICIPAM DO PROJETO CONHECENDO O JUDICIÁRIO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

FONTE: PCRJ

Objetivo
 do projeto é possibilitar que os alunos conheçam como funciona a 
justiça do país, as profissões e as funções que as pessoas exercem em um
 Fórum
15/05/2012
A 
Secretaria Municipal de Educação em parceria com o Fórum da cidade do 
Rio de Janeiro/AMAERJ e a Fetranspor está oferecendo aos alunos do 9 
Ano de 10 Ginásios Experimentais, o Projeto Conhecendo o Judiciário. O 
projeto tem por objetivo possibilitar que os alunos da prefeitura 
conheçam como funciona a justiça do país, as profissões e as funções que
 as pessoas exercem em um Fórum.
Ao
 longo do ano, representantes da AMAERJ irão até as escolas apresentar 
aos alunos conceitos pertinentes ao tema do projeto como: esclarecer 
como o Poder Judiciário tem importante missão na resolução dos conflitos
 sociais, desigualdades e preservação de valores; promover um espaço de 
discussão crítica e reflexiva entre os alunos acerca do respeito aos 
direitos alheios como forma de terem os seus direitos respeitados; além 
de subsidiar a disciplina Projeto de Vida, ao elencar as diferentes 
profissões e funções exercidas por profissionais que viabilizam o 
funcionamento de um Fórum. Após
 esse encontro, os alunos farão uma visita ao Fórum da cidade e 
posteriormente irão realizar produções textuais sobre o Projeto 
Conhecendo o Judiciário. Ao final do ano, os trabalhos dos alunos serão 
encaminhados às respectivas coordenadorias e os melhores textos 
constituirão uma coletânea que será distribuída nas 11 escolas 
participantes do projeto.GINÁSIO EXPERIMENTAL CARIOCAO
 programa, criado em 2011, pela Prefeitura do Rio, por meio da 
Secretaria Municipal de Educação, tem como base três eixos: excelência 
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acadêmica, educação para valores e projeto de vida do aluno. O novo 
modelo de ensino, realizado em tempo integral, é voltado para alunos do 
7 ao 9 Ano da rede municipal. A metodologia é adotada em 19 unidades 
que oferecem mais tempos de aulas de Português, Matemática, Ciências e 
Inglês, além de professores com dedicação exclusiva aos alunos, salas de
 aula temática, com o deslocamento dos alunos até a sala de cada 
disciplina e bibliotecas compostas com grande clássicos da literatura e 
material de pesquisa de profissões. No
 Ginásio Experimental Carioca são oferecidas diversas atividades para 
que cada aluno possa detalhar seus sonhos profissionais e assim elaborar
 um projeto de vida. Com ajuda do seu professor tutor, os alunos são 
orientados a participar de atividades eletivas que o auxiliem a 
prosseguir no seu projeto de vida. Todas as disciplinas eletivas têm um 
cunho pedagógico, com o conceito de que para realizar qualquer sonho os 
alunos precisam ter uma formação básica sólida. Lista das 10 escolas que 
participam do Projeto Conhecendo o JudiciárioEscola Municipal Rivadávia 
CorrêaEscola Municipal Orsina da FonsecaEscola Municipal BolívarEscola Municipal
Anísio TeixeiraEscola Municipal Mário Paulo de BritoEscola Municipal Coelho 
NetoEscola Municipal Governador Carlos LacerdaEscola Municipal NicaráguaEscola 
Municipal Von MartiusEscola Municipal Princesa Isabel
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ANS publica conteúdo para Lei de Acesso à Informação

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
ANS publica conteúdo para Lei de Acesso à Informação: 

Foto: REB Images/Blend Images/Corbis
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) publicou em seu portal nesta 
segunda-feira, 14/05/2012, informações institucionais segundo a Lei de Acesso à 
Informação (Lei 12.527/2011). A norma determina que todos os órgãos públicos da 
administração direta dos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo devem 
oferecer, na internet, informações que facilitem o relacionamento com o cidadão,
como: horário de funcionamento, resultados de auditorias, remuneração de 
servidores e perguntas mais frequentes, entre outros. A norma entra oficialmente
em vigor nesta quarta-feira, 16/05/2012.

A lei determina também que qualquer pessoa poderá pedir informações sobre um 
órgão público. Para isso, deverá apenas cumprir dois requisitos: identificar-se 
e especificar a informação requerida. Outro destaque é o prazo para atendimento 
das solicitações que, quando não puder ser imediato, deverá acontecer em até 20 
dias, prorrogáveis por mais dez dias, com ciência ao requerente. Caso a 
solicitação seja negada, caberá recurso.
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É importante destacar que os canais de acesso à informação no âmbito da Lei são 
próprios, não se confundindo com os demais canais hoje existentes. Assim, 
demandas usuais, como solicitação de cópias e vistas de processos às partes 
interessadas, continuarão sendo efetuadas por meio do Protocolo, bem como 
pedidos de agendamento de reunião e informações sobre andamento de processos, 
por meio do Portal da ANSou do Disque ANS (0800 701 9656).

Demandas no âmbito da Lei de Acesso à Informação serão concentradas no Serviço 
de Informação ao Cidadão (SIC), disponível por meio de atendimento presencial 
(em área específica localizada no Protocolo da sede, no térreo), atendimento 
telefônico (em opção destacada no Disque ANS), ou atendimento online (link de 
acesso exclusivo no Portal da ANS).
Lei de acesso à informação no portal da ANS

Fonte:Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
aprovado-calendario-de-pagamento-para-o.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 14 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

APROVADO CALENDÁRIO DE PAGAMENTO PARA O SEGUNDO SEMESTRE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/
APROVADO CALENDÁRIO DE PAGAMENTO PARA O SEGUNDO SEMESTRE: 
[FOTO]
Decreto publicado hoje aprova o calendário de pagamento dos servidores públicos 
municipais e pensionistas do Previ-Riopara o segundo semestre de 2012. Será 
automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente o pagamento 
previsto para data que, por qualquer motivo, não haja expediente bancário.
DECRETO N.º 35603 DE 11 DE MAIO DE 2012
Aprova o Calendário de Pagamento dos Servidores Públicos Municipais Ativos 
Inativos e Pensionistas do Previ-Rio para o segundo semestre de 2012.
O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela legislação em vigor,
DECRETA:
Art. 1.º Fica aprovado, na forma dos Anexos I e II, o calendário de pagamento 
dos servidores públicos municipais da Administração Direta e Indireta e 
pensionistas do Previ-Rio para o segundo semestre de 2012.
Parágrafo único. Será automaticamente transferido para o primeiro dia útil 
subseqüente o pagamento previsto para data em que, por qualquer motivo, não haja
expediente bancário.
Art. 2.º As Secretarias Municipais de Administração e de Fazenda adotarão as 
providências necessárias ao fiel cumprimento do disposto neste Decreto.
Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 11 de maio de 2012; 448º ano da fundação da Cidade.
EDUARDO PAES

ANEXO ICalendário de Pagamento do 2.º semestre de 2012Servidores Ativos da 
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Administração Direta e IndiretaJulho - 02/08/2012Agosto - 04/09/2012Setembro - 
02/10/2012Outubro - 05/11/2012Novembro - 04/12/2012Dezembro - 03/01/2013

ANEXO IICalendário de Pagamento do 2.º semestre de 2012Servidores Aposentados da
Administração Direta e Indireta e Pensionistas do Previ-RioJulho - 
01/08/2012Agosto - 03/09/2012Setembro - 01/10/2012Outubro - 01/11/2012Novembro -
03/12/2012Dezembro - 02/01/2013
Disponível em http://doweb.rio.rj.gov.br/ acesso em 14 maio 2012 (edição de 14 
maio 2012)

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
arnaldo-varella-aniversario-de-40-anos.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 6 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ARNALDO VARELLA - Aniversário de 40 Anos da Escola

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://emcomandantearnaldovarella.blogspot.com/

Parabéns a todos!!

niversário de 40 Anos da Escola: 
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
Aluno Leonardo Góes,vencedor do concurso de desenho[FOTO]
Diretora Conceição e alunos[FOTO]
Aluno Lucas Daniel[FOTO]
Produção dos alunos de Arte[FOTO]
[FOTO]

Mural 40 Anos - Arnaldo Varella Virando o Jogo[FOTO]
Desenho dos nomes dos alunos[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
Vandete e alunos[FOTO]
Trabalhos dos alunos do projeto Fórmula da Vitória[FOTO]
V de Vitória![FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
Aluno Fernando Lemos[FOTO]
[FOTO]
Professoras Carmem e Iracilda[FOTO]
[FOTO]
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[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
Parabéns Escola Comandante Arnaldo Varella![FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
Desenho do aluno Alan Gomes[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
Diretor Mario Luiz[FOTO]
Professoras Lenice, Adilcelane e Diana[FOTO]
Coordenadora Silvia e Diretora Conceição[FOTO]

Homenagem à professora Carmem, que foi diretora da escola[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
Homenagem à professora Silvia, de Educação Musical[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
Professores: Simone, Mariana, Paulo, Silvia e Elaine[FOTO]
[FOTO]
Muitas vitórias e conquistas nesses anos.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
asma-o-ideal-e-que-se-trate-entre-as.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 17 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Asma: o ideal é que se trate entre as crises, diz especialista

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Asma: o ideal é que se trate entre as crises, diz especialista: 
[FOTO]

Foto: Corbis Images
Carpetes, cortinas, casa pouco iluminada. Um verdadeiro paraíso para os ácaros e
um drama para crianças e adultos com asma - doença inflamatória crônica, que 
causa falta de ar, chiado no peito e cansaço. Durante uma crise de asma, a 
pessoa sofre com uma falta de ar tão angustiante que leva ao desespero. A doença
não tem cura, mas há tratamento para controlá-la. Existem dois tipos da doença: 
a alérgica e a não alérgica, ou seja, a pessoa pode desencadear a asma somente 
em situações específicas, como na gripe.

Segundo a pneumologista e responsável pelo Ambulatório de Asma do Hospital 
Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, Silvana Elena Romano, a 
doença também pode ser emocional. Isso é muito comum em adolescente com asma. 
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Quando ele vai fazer uma prova, acaba desencadeando uma crise porque está 
nervoso quando irá realizar a avaliação, explica.

O tratamento da asma é feito com remédios antiinflamatórios e com 
broncodilatadores inalatórios, as populares bombinhas. O mais importante é não 
deixar o paciente entrar em crise. Recebo muitos pacientes que nunca se trataram
e só se tratam nas crises. Asma não se trata nas crises e, sim, entre as crises,
para que o paciente não chegue a ela. Porque, à medida que ele não trata, a 
doença piora. Então, a medicação que estamos usando atualmente é a de longa 
duração: os broncodilatadores, os corticóides de longa duração, que têm uma 
rápida ação de 15 a 20 minutos e durabilidade de três a quatro horas, ressalta 
Silvana.

A pneumologista Silvana indica que os pacientes com asma realizem atividades 
físicas. O paciente asmático deve fazer exercício físico quando a doença está 
controlada. Qualquer exercício para asmático é bom. É mito dizer que natação é a
única mais indicada. Tem pessoas que detestam água. Por isso, tem que fazer o 
que gosta e que se sinta bem: caminhada, bicicleta, natação, alongamento e 
pilates, por exemplo, diz. Ela destaca, ainda, que pode acontecer de a asma se 
originar durante a atividade física, e que a orientação é o uso do 
broncodilatador antes do exercício.

A fisioterapeuta Taynara de Almeida sofre de asma desde criança. Ela tem alergia
a ácaro, poeira, pêlos e ar condicionado. Já fez tratamento medicamentoso e 
agora controla a doença com broncodilatadores duas vezes ao dia. Ela diz que a 
maior dificuldade que encontra por causa da doença é justamente na realização de
atividades físicas. Ela destaca que encontrou na fisioterapia a melhora do seu 
condicionamento físico. Eu não tenho um condicionamento tão bom quanto uma 
pessoa que não tem asma. Eu não consigo correr, por exemplo, percursos longos, 
pois já me cansa, principalmente na época do frio, da seca. E aí a fisioterapia 
me ajudou a aumentar o condicionamento físico cardiopulmonar, porque trabalho 
meus batimentos cardíacos e com isso consigo ter um condicionamento maior, 
explica.

Taynara afirma que, na maioria das crises, precisa correr para uma Unidade 
Básica de Saúde com urgência. Nas minhas crises, sempre corri para o Sistema 
Único de Saúde (SUS) e não tenho o que reclamar. Sempre fui atendida de forma 
rápida, nem passando pela triagem, porque quem está com crise de asma tem 
prioridade, destaca.

Pacientes que sofrem de asma vão poder retirar de graça três remédios para a 
doença no Farmácia Popular. Antes, o paciente retirava os remédios com até 90% 
de desconto, mas agora eles são de graça. No Brasil cerca de 7% da população 
sofre de asma, bronquite asmática ou bronquite crônica. Os remédios de graça no 
Farmácia Popular fazem parte da Ação Brasil Carinhoso, lançando nesta semana 
pela Presidenta da República, Dilma Rousseff. Devem ser beneficiados até 800 mil
pacientes por ano.
Mônica Plaza / Blog da Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
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<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 11 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Assistência Social oferece 188 bolsas de estudo

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

  O Banco Carioca de Bolsas de Estudo abriu inscrições para 188 
bolsas integrais e parciais nos ensinos superior e de jovens e adultos 
(EJA). No nível superior, a Faculdade São Judas Tadeu está oferecendo 
três bolsas integrais e 20 parciais nos cursos de Administração, 
Ciências Contábeis e Pedagogia. Para o EJA, o Colégio Santo Inácio 
oferece 145 bolsas da 3ª à 8ª série do ensino fundamental e 20 para a 1ª
 série do ensino médio, ambas integrais. 

Essas bolsas 
totais são voltadas para pessoas com renda per capita de até um salário 
mínimo e meio, enquanto as parciais são para pessoas com renda per 
capita entre um salário e meio até três salários mínimos.

Ao
 fazer a inscrição, todos os participantes receberão as informações para
 a concessão de bolsas, inclusive, para saber se estão dentro do perfil 
da resolução nº 129, de 16/06/08. Os candidatos devem apresentar 
certidão de nascimento ou identidade dos filhos, CPF e identidade do 
responsável e comprovantes de escolaridade, residência e renda. Os 
inscritos passarão por uma avaliação técnica, realizada por assistentes 
sociais da SMAS, que é feita por meio de entrevistas e visitas 
domiciliares, caso necessário.

O Banco Carioca já ofereceu
 mais de 9 mil bolsas de estudo em instituições de ensino filantrópicos 
da cidade do Rio. As vagas são distribuídas em creches, universidades, 
escolas de ensinos Fundamental, Médio e Técnico, além de cursos de 
línguas estrangeiras e de informática.

Para informações 
sobre inscrições e a localização dos CRAS e CREAS, basta acessar o site 
da SMAS, www.rio.rj.gov.br/smas, ou ligar para 1746, na Central de 
Atendimento da Prefeitura do Rio.
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sexta-feira, 18 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Assistência Social realiza seminário com Mulheres da Paz

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A
 Secretaria Municipal de Assistência Social promove amanhã, sábado, dia 
19,o seminário Rio de Mãos dadas pela Paz, na quadra da escola de 
samba São Clemente, na Cidade Nova. O evento, que reunirá 1.250 
beneficiárias do projeto Mulheres da Paz, tem como objetivo aproximar as
 mulheres das equipes dos centros de referência da Assistência Social e 
identificar ações conjuntas que se somem aos serviços desenvolvidos pela
 Rede de Proteção Social. O Mulheres da Paz faz parte do Programa 
Nacional de Segurança Pública (Pronasci) e leva a campo mulheres de 44 
comunidades capacitadas para atuar como lideranças comunitárias, como na
 Cidade de Deus (foto).

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atencao-agenda-da-promocao-da-saude05.html
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

ATENÇÃO - AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE:05 a 11 de maio

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://elosdasaude.wordpress.com/

Atenção para a agenda da Promoção de Saúde. 
AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE:05 a 11 de maio: 
[FOTO]

REDE UNIDA
O 10º Congresso Internacional da Rede Unida acontece nesta semana, de 06 a 09 de
maio, no Centro de Convenções Sul América, na Cidade Nova, Rio de Janeiro. As 
inscrições para participação no evento foram prorrogadas até esta sexta-feira, 
04 de maio. A programação inclui rodas de conversa, távolas e sessões 
dialogadas, além da 1ª Mostra de Experiências Exitosas em Atenção Básica/Saúde 
da Família,1ª Mostra de Experiências Exitosas em Vigilância em Saúde da Cidade 
do Rio de Janeiro, 1ª Mostra de Experiências VER-SUS BRASIL, Mostra Saúde 
Fazendo Arte. Confira a programação completa do 10º Congresso Internacional da 
Rede Unida.

[FOTO]
2ª SEMANA DO BEBÊ CARIOCA
Como evento paralelo ao 10º Congresso Internacional da Rede Unida, a 2ª Semana 
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do Bebê Carioca acontece a partir de domingo, 06 de maio, na Tenda Paulo Freire,
na praça entre a Prefeitura do Rio de Janeiro e o Centro de Convenções Sul 
América (CCSA), na Cidade Nova. Com o tema Educação, saúde e participação: a 
ousadia de construir redes produtoras de vida no cotidiano, a iniciativa busca 
mobilizar toda a sociedade sobre a importância de ações que priorizem a primeira
infância. A abertura será de 14h às 17h, e a progrmação inclui apresentação do 
Meu pé de Laranja Rima, com participação do Coral das Crianças do Alemão, e show
dos Talentos que promovem Amamentação. Dia 07 de maio, o 2º Seminário de Bebê 
Carioca intensifica o debate sobre a valorização da primeira infância, com 
palestras e mesas redondas que acontecem de 9h às 16h, no Teatro de Arena Bibi 
Vogel, na área externa do CCSA. Dias 08 e 09 de maio, a programação inclui 
atividades de formação para valorização da primeira infância, com oficinas sobre
a Caderneta da Criança, para confecção da mama de pano, sobre promoção da 
amamentação nas creches, paternidade, shantala, maternidade adolescente e 
direitos da gestante e do bebê. Saiba mais sobre a iniciativa no 
bloghttp://semanadobebecarioca.blogspot.com.br.
Assista ao vídeo-convite da 2ª Semana do Bebê Carioca:[FOTO]
VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE
Este sábado, 05 de mario, é Dia de Mobilização Nacional pela Campanha de 
Vacinação contra a Gripe. Na cidadedo Rio de Janeiro, 321postos participam da 
iniciativa.A campanha segue até 25 de maio, em 215 postos, e a meta da 
Prefeitura é imunizar 960 mil pessoas e atingir uma cobertura de, pelo menos, 
80% dos grupos prioritários. Este ano, os grupos prioritários são pessoas com 
mais de 60 anos, gestantes, crianças de seis a 23 meses e as populações indígena
e prisional. A vacina protege contra os três principais vírus influenza que 
circulam no Hemisfério Sul, entre eles o A (H1N1), como recomenda a Organização 
Mundial da Saúde (OMS). A vacina é segura, mas pessoas com história de alergia 
grave relacionada a ovo e seus derivados, ou com reação a doses anteriores da 
mesma vacina, devem consultar um médico antes de serem imunizadas. Pessoas com 
quadro de doenças agudas, que apresentem febre ou com doenças neurológicas 
também devem buscar avaliação médica.Quem pretende doar sangue deve aguardar 48 
horas após a vacinação. Mais informações pelo 1746.

[FOTO]
JORNADA SOBRE VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR
A Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro (Soperj) promove na 
sexta-feira, 11 de maio, a IV Jornada sobre Violência Familiar Contra Crianças e
Adolescentes: Possibilidades de Proteção e a Interação com a Justiça. O evento 
acontece de 9h às 14h30, no Fórum de Ciência e Cultura da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ), no salão Pedro Calmon, e as inscrições são gratuitas. 
Mais informações: (21) 2531.3312| www.soperj.org.br.
[FOTO]
FEIRA DE LIVROS
A 1ª Feira de Livros do Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense 
(UFF) acontece esta semana, de 07 a 11 de maio, no campus Gragoatá, em São 
Domingos, Niterói. A programaçãoinclui conversas sobre jornalismo literário com 
Zuenir Ventura e Mauro Ventura e com Stefan Zweig e Alberto Dines sobre cinema; 
entrevista com Tonico Pereira, autor do livro Um ator improvável, uma 
autobiografia não autorizada; oficinas de criação;e lançamentos de livros entre 
outras atividades.Confira a programação completa do evento.Mais informações: 
(21) 2629.2596 | letrasdauff@vm.uff.br
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atencao-as-datas-provas-do-2-bimestre.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 16 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ATENÇÃO AS DATAS !!!Provas do 2º Bimestre

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://creged06.blogspot.com/
Provas do 2º Bimestre: 
[FOTO]

No 2º Bimestre teremos a aplicação das provas nas seguintes datas:
04 de julho -LP - Leitura (2º ao 9º ano)05 de julho - Matemática (2º ao 9º 
ano)06 de julho - Ciências (4º ao 9º ano)21 de junho a 06 de julho - LP - 
Produção de Texto (2º ao 9º ano)Além dessas, haverá a aplicação das seguintes 
provas:
04 de julho - LP - leitura(1º ano)06 de julho - Alfabetização - Escrita (1º 
ano)06 de julho - Alfabetização - Escrita (2º e 3º anos)Fiquem atentos!!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atencao-campanha-no-youtube-alerta.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 24 de maio de 2012
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ATENÇÃO - Campanha no YouTube alerta sobre câncer de pele

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.estadao.com.br/
[VÍDEO]
Campanha no YouTube alerta sobre câncer de pele: Vídeo traz depoimentos; a cada 
visualização, entidade receberá R$ 0,10

[VÍDEO]
[VÍDEO]
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ATENÇÃO - Choques elétricos
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Choques elétricos: 

Os choques elétricos causam danos, porque nosso corpo funciona como uma 
resistência à passagem da corrente elétrica. Quanto maior a intensidade dessa 
corrente, mais intensos serão seus efeitos prejudiciais ao organismo. Na 
verdade, muitos deles são fatais, porque provocam parada cardiorrespiratória. Ou
seja, o coração para de bater e a pessoa morre se não for socorrida a tempo. O 
pior é que, em determinadas situações, até mesmo um choque de baixa voltagem 
pode deixar sequelas graves ou ser mortal.

Segundo levantamento realizado pela Secretária Estadual de Saúde em 2010, só no 
Estado de São Paulo, morre uma pessoa a cada dois dias vítima de descargas 
elétricas. É um engano pensar que elas atingem mais quem trabalha com 
eletricidade. No momento, as pesquisas indicam que, a cada dia, quatro pessoas 
sofrem choques elétricos, que deixam sequelas graves, dentro das próprias casas.
Primeiros socorros
1. A primeira medida é interromper o contato da pessoa com a fonte elétrica. 
Desligue a chave geral. Se isso não for possível, tente afastar a fonte elétrica
com o auxílio de um material não condutor de eletricidade, como panos secos, 
borrachas, um pedaço de madeira, etc. Nunca tente afastar a pessoa da fonte de 
eletricidade com as mãos ou qualquer outra parte do corpo para não se tornar 
mais uma vítima do acidente.

2. Depois desses cuidados iniciais, verifique se a pessoa está respirando, chame
imediatamente o serviço de emergência e inicie a reanimação com massagem 
cardíaca e a respiração boca a boca. O ideal é que sejam feitos cem movimentos 
por minuto: 30 compressões torácicas aplicadas bem no centro do tórax na altura 
de uma linha imaginária traçada entre os dois mamilos e intercaladas com duas 
respirações boca a boca. Se quem presta o primeiro atendimento não se sentir à 
vontade para realizar a respiração boca a boca, basta que não interrompa os 
movimentos de compressão do tórax até o socorro chegar.
Prevenção
* Mantenha os fios elétricos de sua casa em ordem, encapados e isolados, de 
preferência embutidos. Chame um especialista no assunto quando os serviços forem
mais complexos;

* Desligue a chave geral antes de fazer qualquer reparo na instalação elétrica 
da casa;

* Tire os aparelhos elétricos da tomada antes de limpá-los;

* Coloque protetores (esparadrapos, fitas isolantes, fitas crepes ou protetores 
de plástico à disposição em estabelecimentos comerciais) nas tomadas para evitar
que as crianças enfiem os dedos ou introduzam objetos no seu interior;

* Nunca toque em equipamentos ou circuitos elétricos com as mãos, roupas, 
calçados ou pés molhados;

* Não utilize benjamins para ligar vários aparelhos elétricos na mesma tomada.
Orientação aos pais: cuidado com as pipas
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* Oriente seus filhos a brincar apenas em locais abertos, longe de fios e 
postes. Se possível, acompanhe-os nas brincadeiras;

* Nunca tente ou permita que eles se arrisquem procurando recuperar pipas ou 
outros objetos presos nos fios elétricos;

* Não permita que façam pipas de material metalizado ou usem linhas com cerol. É
perigoso para eles e para os outros.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atencao-inscricao-para-o-projovem.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 3 de maio de 2012
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ATENÇÃO!!! INSCRIÇÃO  para o PROJOVEM URBANO RIO foi prorrogado!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

Atenção, o prazo de inscrição para o PROJOVEM URBANO RIO foi prorrogado!

Informamos que o prazo de inscrição para o PROJOVEM URBANO RIO foi prorrogado 
para o dia 15 de junho de 2012. As inscrições deverão ser feitas em uma das 11 
escolas listadas abaixo.
[FOTO]

Para maiores informações você poderá entrar em contato com a Gerência da 
Educação de Jovens e Adultos da SME através do telefone: 2976-2307 ou pelo 
e-mail: gejasme@rioeduca.net
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ATENÇÃO - OPERAÇÃO SORRISO SAÚDE BUCAL

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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Você pode ajudar a muitas pessoas, divulgue.
OPERAÇÃO SORRISO SAÚDE BUCAL: 
Informamos, para ampla divulgação nos municípios por meio das coordenações, que 
de 31 de maio a 1º de junho, a ONG Operação Sorriso realizará a seleção para o 
programa humanitário no Rio de Janeiro. Serão oferecidas em torno de 100 vagas 
para cirurgias corretivas gratuitas em pacientes portadores de fissuras 
labiopalatinas.

As cirurgias acontecerão, entre os dias 4 e 8 de junho, no Hospital 
Universitário Pedro Ernesto (Avenida 28 de setembro, 77 - Vila Isabel).

A seleção dos pacientes será realizada na Policlínica Piquet Carneiro (que fica 
na Avenida Marechal Rondon, 381 - bairro São Francisco Xavier-RJ), a partir das 
8h. Não será necessário fazer pré-inscrição. Os pacientes deverão comparecer ao 
local nos dias indicados levando documentos.

Pacientes e mais um familiar que residam fora do município podem solicitar no 
dia da consulta por hospedagem gratuita, oferecida pela Marinha do Brasil. A ONG
oferece também transporte até o hospital e alimentação sem custo.

As informações podem ser obtidas por meio do telefone(21) 
7979-5870ouwww.operacaosorriso.org.br.
[FOTO]
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Atenção à queima, indigestão e dores no estômago: 
[FOTO]

Foto: Corbis Images
Muitas pessoas sentem mal estar, dores e queimação no estômago logo depois de 
comerem. Esse tipo de problema acaba até mesmo tirando os chamados prazeres da 
mesa. Mas alguns hábitos simples podem mudar isso, ajudando o organismo a fazer 
uma boa digestão.

O gastroenterologista do Grupo Hospitalar Conceição, ligado ao Ministério da 
Saúde, Marcus Vinícius Osório, explica que mastigar bem, fazer a refeição em 
ambiente tranquilo e com calma são hábitos que podem ajudar o estômago a 
funcionar melhor. O médico alerta para os sintomas mais comuns e que podem ser 
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causados por várias doenças como gastrite, úlcera e até câncer: Perda de peso, 
emagrecimento, se a pessoa tem dificuldade de deglutir, sente a passagem do 
alimento na deglutição com dificuldade, se tem vômitos, principalmente vômitos 
com sangue, ou raias do sangue, se apresenta fezes escurecidas, se esses 
sintomas acordam a pessoa no meio da noite, se a pessoa tem uma historia 
familiar importante para doenças do estômago.

O médico explica que para se evitar problemas como dor e queimação de estômago é
importante não ficar muito tempo sem comer: Comer o maior número de vezes e uma 
menor quantidade a cada refeição, fazer uma refeição a cada três horas mais ou 
menos, com um volume pequeno de alimentação, procurar não deitar de estômago 
cheio, evitar excessos de alimentos gordurosos, evitar excessos de alimentos 
temperados, condimentados, evitar excessos de alimentos com cafeína, evitar 
excesso de bebida e de álcool e não fumar que também afeta muito o estômago e o 
aparelho digestivo como um todo.

Marcos Vinicius Osório recomenda que as pessoas que têm problemas digestivos 
procurem um médico, pois o tratamento para o problema varia de paciente para 
paciente.
Ouça a matéria da Web Rádio SaúdeFonte: Hortência Guedes / Web Rádio Saúde
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Prevenção do câncer de mama: 

Segundo tipo mais frequente no mundo, o câncer de mama é o mais comum entre as 
mulheres, correspondendo a 22% dos casos novos a cada ano. Se diagnosticado e 
tratado oportunamente, as chances de cura são maiores.

Relativamente raro antes dos 35 anos, acima desta faixa etária sua incidência 
cresce rápida e progressivamente. Estatísticas indicam aumento de sua incidência
tanto nos países desenvolvidos quanto nos em desenvolvimento. Segundo a 
Organização Mundial da Saúde (OMS), nas décadas de 60 e 70 registrou-se um 
aumento de 10 vezes nas taxas de incidência ajustadas por idade nos Registros de
Câncer de Base Populacional de diversos continentes.

Prevenção

Evitar a obesidade, através de dieta equilibrada e prática regular de exercícios
físicos, é uma recomendação básica para prevenir o câncer de mama, já que o 
excesso de peso aumenta o risco de desenvolver a doença. A ingestão de álcool, 
mesmo em quantidade moderada, é contra-indicada, pois é fator de risco para esse
tipo de tumor, assim como a exposição a radiações ionizantes em idade inferior 
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aos 35 anos.

Ainda não há certeza da associação do uso de pílulas anticoncepcionais com o 
aumento do risco para o câncer de mama. Podem estar mais predispostas a ter a 
doença mulheres que usaram contraceptivos orais de dosagens elevadas de 
estrogênio, que fizeram uso da medicação por longo período e as que usaram 
anticoncepcional em idade precoce, antes da primeira gravidez.

A prevenção primária dessa neoplasia ainda não é totalmente possível devido à 
variação dos fatores de risco e as características genéticas que estão 
envolvidas na sua etiologia.
Autoexame das mamas

O INCA não estimula o autoexame das mamas como método isolado de detecção 
precoce do câncer de mama. A recomendação é que o exame das mamas pela própria 
mulher faça parte das ações de educação para a saúde que contemplem o 
conhecimento do próprio corpo.

Evidências científicas sugerem que o autoexame das mamas não é eficiente para a 
detecção precoce e não contribui para a redução da mortalidade por câncer de 
mama. Além disso, traz consequências negativas, como aumento do número de 
biópsias de lesões benignas, falsa sensação de segurança nos exames falsamente 
negativos e impacto psicológico negativo nos exames falsamente positivos.

Portanto, o exame das mamas feito pela própria mulher não substitui o exame 
físico realizado por profissional de saúde (médico ou enfermeiro) qualificado 
para essa atividade.

Fonte: INCA
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Serviços de saúde vão oferecer diagnóstico gratuito de hanseníase no próximo 
sábado: 
[FOTO]
Mais de 80 serviços de saúde em 24 estados oferecerão diagnóstico gratuito no 
próximo sábado (5) a pessoas com suspeita de hanseníase. A iniciativa faz parte 
de uma campanha nacional que a Sociedade Brasileira de Dermatologia lançou ontem
(02), no Rio de Janeiro. O objetivo é alertar a população e sensibilizar os 
profissionais de saúde sobre a importância da identificação precoce dos casos da
doença.
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A dermatologista Marilda Milanez, coordenadora-geral da campanha, explicou que 
entre os principais sintomas está o surgimento de manchas na pele com alteração 
na sensibilidade. A hanseníase acomete principalmente a pele e os nervos 
periféricos. Se a pessoa tem qualquer mancha, seja ela mais clara, mais 
avermelhada ou mais acastanhada, em que perceba diminuição da sensibilidade, ela
deve procurar serviço médico o mais rápido possível. A doença tem cura e o 
tratamento é gratuito, disse.

A coordenadora da campanha acrescentou que se o paciente não for submetido ao 
tratamento adequado logo que a doença começar a se manifestar, pode haver 
comprometimento dos movimentos de pés e mãos, dificuldade de fechar os olhos e 
paralisia do nervo facial.

Marilda Milanez destacou que o Brasil é o segundo país em número absoluto de 
casos, perdendo apenas para a Índia. Somente no ano passado, foram 
diagnosticados mais de 30 mil casos da doença. Ela também enfatizou que o país 
precisa reduzir até 2015 a taxa de incidência, que atualmente é 1,24 caso para 
cada 10 mil habitantes, para menos de um caso para cada 10 mil habitantes, 
conforme meta estabelecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

O coordenador nacional do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela 
Hanseníase (Morhan), Artur Custódio, destacou que o preconceito ainda é um dos 
principais desafios que os pacientes enfrentam. O estigma existe porque as 
pessoas têm muita informação errada sobre a hanseníase. Desmistificar isso é 
muito importante. Com empenho dos governos e mobilização da população é possível
diminuir o preconceito e eliminar a doença, ressaltou.

O aposentado Célio Gonçalves, que recebeu o diagnóstico da doença após perder a 
sensibilidade dos dedos dos pés e das mãos, contou que percebeu preconceito por 
causa da sua condição mesmo entre profissionais de saúde. O preconceito vem de 
várias maneiras, por meio do olhar, do falar. Durante o tratamento, quando fui 
encaminhado para a fisioterapia, percebia que muitos profissionais nem se 
aproximavam, ensinavam o procedimento a distância, disse ele que, após ter sido 
curado da doença, decidiu trabalhar como voluntário no Morhan, prestando 
informações sobre a hanseníase e apoio a pacientes que têm o diagnóstico 
confirmado.

A hanseníase é uma doença infecciosa ocasionada pelo bacilo de Hansen. A 
transmissão ocorre a partir do contato direto com pacientes sem tratamento, que 
eliminam os bacilos por meio de secreções nasais e gotículas da fala, assim como
pela tosse e por espirros. No caso dos doentes que recebem tratamento, com 
medicamentos via oral, não há risco de transmissão.
Confira a lista dos serviços de saúde que participarão da campanha no próximo 
sábado.Fonte: Agência Brasil
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ATENÇÃO!!!Brasileiros bebem em média 6,9 litros de álcool por ano

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.estadao.com.br/
Brasileiros bebem em média 6,9 litros de álcool por ano: Seis de cada dez 
pessoas beberam pelo menos uma vez nos 12 meses anteriores; consumo é 
considerado baixo em relação ao da Europa e dos Estados Unidos
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Higiene é a melhor forma de evitar vermes: 
[FOTO]

Foto: Kate Kunz/Corbis Images
Dores na barriga, gases, vômitos e diarreia são alguns dos sintomas apresentados
por quem está com verme. A falta de apetite ou muita fome e a dificuldade de 
engordar também podem ser sinais da existência do parasita no organismo da 
pessoa. As verminoses são comuns em todo o mundo e atacam quem mora no campo e 
na cidade. A pessoa pode desenvolver vermes comendo frutas, legumes e verduras 
mal lavadas e carnes mal cozidas, principalmente as de porco e vaca. Além disso,
os vermes podem se instalar em nosso organismo entrando pela pele, após o 
contato com a terra.

O gastroenterologista do Hospital Federal da Lagoa no Rio de Janeiro, vinculado 
ao Ministério da Saúde, Luiz Arthur, destaca alguns cuidados que devemos ter 
para evitar o contato com os microrganismos. É importante lavar bem as verduras 
e frutas, as mãos e andar calçado. Mas eu acho que lavar as mãos depois de ir ao
sanitário e antes das refeições é fundamental. Além disso, é preciso ter cuidado
com a carne, o cozimento de porco, de vaca, e de peixe também.

O gastroenterologista fala ainda das complicações que os vermes podem causar e 
da importância do diagnóstico. Tem um tipo de parasita que pode dar 
manifestações alérgicas simulando asma, bronquite, podendo dar também diarreia e
às vezes simulando até o câncer do estômago. E o tratamento de algumas 
parasitoses é importante até para quando a pessoa vai usar um tratamento de 
câncer, quimioterapia com corticosteroide, que são linhas de ação. Mas antes tem
que ter certeza que ele não tem um parasita desses para poder usar certas 
medicações.
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Segundo o especialista, para evitar vermes o ideal é fazer exames de fezes pelo 
menos duas vezes ao ano. Com os resultados é mais fácil identificar o tipo de 
parasita e começar o tratamento com o medicamento adequado.
Ouça a matéria da Web Rádio SaúdeFonte: Amanda Mendes / Web Rádio Saúde
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Compareça a Unidade de Saúde.
Vacinação contra a gripe é prorrogada até 1º de junho: 

O Ministério da Saúde prorrogou a 14ª Campanha de Vacinação contra Gripe em uma 
semana, até o dia 1º de junho. A ampliação do prazo, que terminava nesta 
sexta-feira (25), possibilitará que um número maior de pessoas se vacine e se 
proteja da doença.

Até esta quinta-feira (24), 15,8 milhões de pessoas já tinham tomado a vacina, o
que representa 52,46% do público-alvo, formado por pessoas com mais de 60 anos 
de idade, trabalhadores de saúde, crianças entre seis meses e menores de dois 
anos, gestantes e povos indígenas. A meta da campanha é imunizar 80% deste grupo
prioritário, correspondente a 24,1 milhões de pessoas.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, alerta sobre importância da vacina, que 
é oferecida gratuitamente nos 34 mil postos de saúde de todo o país. Padilha 
lembra que ela é segura e protege contra os três vírus que mais circulam no 
Brasil. Prorrogamos o prazo para que todas as pessoas que não tiveram tempo de 
ir aos postos de saúde possam se vacinar contra a gripe e estejam protegidas no 
inverno, período de maior circulação do vírus. A vacina é a melhor maneira de 
evitar a doença, afirma Padilha.

O principal objetivo da campanha de vacinação é reduzir a mortalidade, as 
complicações e as internações provocadas por infecções do vírus da gripe. Como 
resultado da imunização, em 2011, houve redução de 64,1% nas mortes por 
agravamento da gripe H1N1 - foram 53 óbitos, contra 148 no ano anterior. Já o 
número de casos graves notificados diminuiu 44% - de 9.383 para 5.230. No 
entanto, se não mantermos altas coberturas vacinais, esses números poderão 
voltar a se elevar neste ano.

O secretário de Vigilância em Saúde, Jarbas Barbosa, descarta mitos de que a 
vacina possa ter efeitos nocivos. Ela é segura. A maioria das reações adversas é
leve, como dor e sensibilidade no local da injeção. Só quem tem alergia a ovo 
não pode tomar a vacina, ressaltou. O secretário explicou ainda que é impossível
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contrair gripe após a vacinação, como algumas pessoas costumam afirmar. O vírus 
usado nesta vacina é inativado, observou.
Parcial - Até o momento, a melhor adesão à campanha é entre as crianças, com o 
percentual de cobertura de 59,4%. Em números, significa que quase 2,6 milhões de
crianças, entre seis meses e menores de dois anos, já foram protegidas contra a 
gripe, de um total de 4,3 milhões.

Na sequência, 1,3 milhão de trabalhadores de saúde já receberam a vacina, o que 
corresponde a taxa de 54,3% do total de quase 2,5 milhões profissionais. Mais de
10,7 milhões de idosos também já se vacinaram contra a gripe. A cobertura neste 
público é de 52%, do total de quase 20,6 milhões de pessoas com 60 anos ou mais.
As gestantes respondem pelo percentual de cobertura de 47,5%, o que representa 
pouco mais de um milhão de futuras mães vacinadas, de um total de 2,1 milhões. É
importante relembrar que as gestantes podem tomar a vacina, independentemente do
período da gestação, não oferecendo nenhum risco para ela ou para o seu bebê. A 
população indígena alcançou 40,4% de cobertura, perante o total de 586,6 mil 
índios.

A escolha dos grupos prioritários foi recomendada pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS), respaldada em estudos epidemiológicos e pela observação do 
comportamento das infecções respiratórias, que têm como principal agente os 
vírus da gripe. São priorizados os grupos mais suscetíveis ao agravamento de 
doenças respiratórias. Ao vacinar os grupos prioritários, quebra-se a cadeia de 
transmissão para a população em geral.
Proteção - Estudos demonstram que a vacinação pode reduzir entre 32% a 45% o 
número de hospitalizações por pneumonias e, de 39% a 75%, a mortalidade global. 
Entre os residentes em lares de idosos, a vacina reduz o risco de pneumonia em 
cerca de 60%, e o risco global de hospitalização e morte, aproximadamente de 50%
a 68%, respectivamente.
[FOTO]

Fonte: Amanda Costa / Agência Saúde[VÍDEO]
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Aulão de alongamento em prol da Campanha de Vacinação Contra Gripe!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://smsdcrj-academiacarioca-cmsfb.blogspot.com/

Na última quarta-feira , dia 23 de maio, foi realizado um aulão de alongamento 
em prol da Campanha de Vacinação Contra Gripe! [FOTO]
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Com mais de 60 alunos participantes, divulgamos ainda mais a Campanha e 
incentivamos aqueles que não tinham se vacinado.
[FOTO]

 Sucesso total!
[FOTO]

[FOTO]
[VÍDEO]
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AVALIAÇÃO  INTEGRADA
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Muito boa esta idéia, parabéns!!!
AVALIAÇÃO  INTEGRADA: 
 Numa tentativa de integrar o trabalho nas diversas disciplinas, os professores 
do PEJA noturno e diurno elaboraram avaliações objetivas conjuntas, que foram 
aplicadas nos dias 25 e 26 de abril. O trabalho será analisado no próximo Centro
de Estudos. Na verdade, as avalições no PEJA já vem ocorrendo no dia à dia nas 
aulas em forma de trabalhos individuais ou em grupo, estudo dirigido, produções 
de texto, exercícios variados, dentre outros. Além disso, está planejada uma 
semana de avaliações para maio antes do Conselho de Classe.[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
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FONTE: VEJA
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Avaliar professores: tarefa tão difícil quanto fundamental - Educação - Notícia 
- VEJA.com
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Banco de leite ajuda a estimular aleitamento: 
[FOTO]

Recipientes com leite congelado em banco de leite | Foto: Elza Fiúza/ABr
Os benefícios para a mãe e para o bebê fazem do estímulo à amamentação uma 
comprovada política de nutrição e promoção da saúde. A política de aleitamento 
do Brasil gerou a Rede Brasileira de Bancos de Leite, da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz). Ela desenvolve um trabalho cujo objetivo é distribuir leite materno 
para os bebês internados em UTIs neonatais. A rede brasileira é a maior e mais 
desenvolvida, com 206 bancos de leite espalhados pelo mundo e com uma cooperação
internacional que exportou tecnologia para toda a América Latina, além de 
Península Ibérica e África.

O coordenador de Saúde da Criança e Aleitamento Materno, Paulo Bonilha, destaca 
que o Brasil é um dos países que tem a política de aleitamento materno mais 
completa do mundo.Desde os anos de 1970 o país vem construindo uma política com 
forte ação da sociedade civil.

Outra iniciativa do governo brasileiro para estimular o aleitamento é a 
participação na iniciativa internacional Hospital Amigo da Criança. Com isso, o 
país se compromete a cumprir dez passos de apoio ao aleitamento materno. O 
Ministério da Saúde também desenvolve um trabalho com as mães trabalhadoras que 
amamentam. Além da campanha para que as empresas do Brasil façam a adesão à 
licença maternidade de seis meses (que pode ser abatido do imposto de renda). 
Graças a essas ações o Brasil tem aumentado a taxa de aleitamento exclusivo em 
1,7% ao ano.

Bonilha lembra a importância de incentivar o apoio ao aleitamento materno: Cada 
vez mais saem trabalhos mostrando que bebês amamentados ao peito são mais 
saudáveis, tem menos alergias e são até mais inteligentes. É muito importante a 
mãe se esforçar e todos apoiarem às mulheres a amamentarem os bebês de forma 
exclusiva até os seis primeiros meses de vida.

Nos últimos anos, a amamentação tem crescido significativamente no Brasil. Nas 
capitais brasileiras e no Distrito Federal, o tempo médio de aleitamento materno
aumentou um mês e meio de 1999 a 2008, segundo a última pesquisa do Ministério 
da Saúde divulgada sobre o assunto, em 2009. Passou de 296 dias, em 1999, para 
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342 dias, em 2008.

No conjunto das capitais brasileiras, a média de crianças menores de seis meses 
de idade em aleitamento materno exclusivo foi de 41%. Também foi constatada com 
a pesquisa que a duração média do aleitamento materno exclusivo aumentou um mês 
- passando de 23,4 dias para 54,1 dias.

O Brasil, no entanto, apesar dos avanços nos números da amamentação está ainda 
aquém do patamar considerado muito bom pela OMS, que é de 90% a 100% das 
crianças menores de seis meses em aleitamento materno exclusivo. Por isso o 
Ministério da Saúde desenvolve uma série de ações conjuntas, em parceria com os 
estados e municípios, com o objetivo de aumentar essas taxas e reduzir, 
consequentemente, a mortalidade de crianças no Brasil.
Doação de leite materno -Os resultados das políticas públicas em favor do 
aleitamento materno no Brasil ocupam lugar de destaque no cenário internacional.
Para isso, o Ministério da Saúde tem implementado campanhas e estratégias para 
incentivar a doação de leite para os Bancos de Leite Humanos.

Exemplos como o da empresária Angélica Brunacci devem ser seguidos. Ao dar a luz
à primeira filha, Angélica buscou o banco de leite para mais informações sobre 
como amamentar melhor. Como produzia leite além do necessário para alimentar a 
criança, ela foi instruída a doar. Doar leite não te requer muito esforço porque
você já está na função de produzir leite. É só um tempinho a mais que você usa 
para tirar o leite e colocar em um potinho.

E por causa de uma doação de leite que o filho da revisora de textos, Raquel 
Guimarães, conseguiu se desenvolver forte e saudável. Artur nasceu prematuro e 
tinha sido diagnosticado com uma má formação no sistema digestivo. Raquel também
não produzia leite suficiente para amamentá-lo e por isso precisou da ajuda do 
Banco de leite para alimentar o pequeno. O leite doado foi um dos principais 
fatores para que ele sobrevivesse. Ele nasceu prematuro, teve que passar por uma
cirurgia reparadora e se não fosse a doação das mães ao banco de leite o meu 
filho poderia não estar tão saudável e bonito como hoje.

Para doar basta entrar em contato com contato com o banco de leite mais próximo.
O líquido deve ser armazenado em uma embalagem de vidro, com tampa de plástico, 
e o vidro tem que ser fervido antes. Ao chegar ao banco o leite é pasteurizado, 
excluindo todos os tipos de vírus, inclusive hepatite B e HIV.
Como amamentar
A mulher deve tomar alguns cuidados para que esse ato não gere dor e 
desconforto. As principais queixas são: bico do seio rachado e sensível, o que 
causa inflamações e dificulta o aleitamento.A mãe pode ficar deitada, sentada ou
em pé. O importante é que ela e o bebê estejam confortáveis. O corpo do filho 
deve estar inteiramente de frente, ou seja, a barriga voltada para o corpo da 
mãe, com a cabeça e a coluna em linha reta, no mesmo eixo. A boca fica reta para
o bico do peito. A mulher apoia com o braço e mão o corpo e o bumbum do bebê.O 
momento requer calma, para não apressar o bebê. Quando o peito estiver muito 
cheio, antes de amamentar, a mãe deve fazer uma ordenha manual para amaciar a 
aréola. Com os dedos indicador e polegar, espremem-se as regiões acima e abaixo 
do limite da aréola para retirar algumas gotas de leite e amaciar o bico.Uma boa
dica é encostar o bico do peito na boca do bebê, para ele virar a cabeça, o 
chamado reflexo da busca. Ele sozinho sabe como fazer isto. O filho é levado ao 
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peito e não o contrário. Outra importante sugestão é segurar o peito com o 
polegar acima da aréola e o indicador e a palma da mão abaixo. Isto facilita a 
pega adequada. O bebê abocanhando a maior parte da aréola suga mais leite e 
evita rachaduras. A mãe deve ouvir o ritmo cadenciado de sucção, deglutição e 
pausa.A amamentação é um ato de amor que beneficia tanto a criança quanto a mãe.
Além de favorecer um contato mais íntimo entre os dois, ao sugar o leite, 
materno o recém nascido exercita a face contribuindo para o desenvolvimento da 
fala, de dentes bonitos e de uma boa respiração. Para a mãe, o aleitamento 
materno contribui na redução mais rápida de peso e diminuir o risco de 
aparecimento do câncer de mama e ovário.A Organização Mundial de Saúde (OMS) 
recomenda que a amamentação seja feita até os dois anos de idade e que durante 
os seis primeiros meses de vida este deve ser a única alimentação do bebê.Ilana 
Paiva / Blog da Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
biorio-realiza-exames-oftalmologicos-em.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 18 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE - BIORIO REALIZA EXAMES OFTALMOLÓGICOS EM 5 ESCOLAS PÓLO DA SUB/6ª CRE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Hoje dia 18 de maio, estamos realizando uma grande multirão para atendimento dos
alunos que apresentam alguma dificuldade referente a área da visão; que podem 
necessitar da utilização de óculos para melhorar o seu desempenho escolar.

Os Exames fazem parte de mais uma ação do Programa Saúde na Escola, que 
identificam os alunos que apresentam necessidade doo exame, encaminham para 
exames oftalmológicos necessário e quando há necessidade de utilização de óculos
é feita a doação. Se houver necessidade de qualquer outro atendimento mais 
específico são feitos encaminhamentos para rede de saúde local.

Os Pólos ficaram assim divididos:

1. Escola Municipal Paraíba:
E. M. ANTÔNIO MACEO
E. M. PARAÍBA

E. M. CYRO MONTEIRO

E. M. ANTENOR NASCENTE

2. Escola Municipal Maurice Maeterlinck
E. M. BÉLGICA

E. M. LIA BRAGA

E. M. BADEN POWELL
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E. M. EMÍLIO CARLOS

E. M. MAURICE MAETERLINCK

E. M. ISAIAS ALVES
3. Escola Municipal Monte Castelo
E. M. MONTE CASTELO

E. M. GENERAL OSÓRIO

E. M. CHARLES ANDERSON
E. M. CORNÉLIO PENNA

E. M. EUGÊNIA DUTRA
CIEP CANDEIA4. Escola Municipal Arnaldo Varella
E. M. ARNALDO VARELLA

E. M. ALBERTO JOSÉ SAMPAIO

E. M. TELÊMACO

E. M. LEVY MIRANDA

E. M. MÁRIO PIRAGIBE

5. CIEP Rubens Gomes
CIEP RUBENS GOMES
GEC FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA
CIEP MAKARENKO
E. M. LEÃO VELLOSO

E. M. MARCOS TAMOYO
E. M. ESCRAGNOLLE DÓRIA
Estamos envolvendo 27 escolas, as escolas em cor vermelha fazem parte do Projeto
Escolas do amanhã.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blogadao-4-mostra-brasil-juventude.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 9 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

BlogAdão!: 4ª Mostra Brasil juventude transformando!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
BlogAdão!: 4ª Mostra Brasil juventude transformando!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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blogadao-saude-na-escola.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 1 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

BlogAdão!: Saúde na escola!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
BlogAdão!: Saúde na escola!: Através do Bairro Educador, recebemos a visita do 
SESC Rio para falar de saúde bucal e claro aproveitamos o evento para incentivar
a leitu...

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
boa-ideia-oracao-dos-sabios.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 30 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

BOA IDÉIA - Oração dos Sábios

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://praticaspedagestaoconflitos.blogspot.com/

Oração dos Sábios: 
Fonte
Recentemente, tenho recorrido à oração dos sábios nas minhas aulas, algo que 
aprendi a ler Augusto Cury.Em momentos de grande tensão, nomeadamente perante 
comportamentos disruptivos, indelicados, desadequados ou mesmo ofensivos; em vez
de responder no segundo seguinte, por instinto, sem pensar; decidi dizer de 
imediato: Vou fazer a oração dos sábios. Depois faço silêncio e fico com um ar 
pensativo. Penso em qual será a resposta mais adequada e qual a melhor atitude a
tomar. Quais as vantagens?O simples fato de parar para pensar antes de falar, 
dá-me uma boa oportunidade para pensar numa forma positiva de abordar a questão.
Para além disso, os alunos questionam-me de imediato sobre essa oração. Ficam 
curiosos. Querem saber do que se trata e como se faz. É uma excelente 
oportunidade para os ensinar a fazer o mesmo. Recorrer à oração dos sábios com 
frequência, ou sugerir a sua prática, faz com que as crianças e os jovens se 
comecem a lembrar dela, chegando a sugeri-la em certos momentos. Dizermos que 
vamos fazer a oração dos sábios é uma ótima resposta, já preparada, perante uma 
provocação ou uma ofensa que nos deixa sem saber o que dizer. Se os/as alunos/as
já estiverem bem cientes do que isto significa, nem é preciso dizer mais.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
brasil-tem-maior-taxa-de-reprovacao-no.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 18 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Brasil tem maior taxa de reprovação no ensino médio - Educação - Notícia - 
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VEJA.com

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
FONTE: VEJA
Brasil tem maior taxa de reprovação no ensino médio - Educação - Notícia - 
VEJA.com

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cadastro-ja-foi-feito-por-21-conselhos.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 9 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Cadastro já foi feito por 21 conselhos estaduais

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Cadastro já foi feito por 21 conselhos estaduais: 
 Chegou a 21 o número de Conselhos Estaduais de Saúde com cadastro no Sistema de
Acompanhamento dos Conselhos de Saúde (Siacs), que servirá para atualizar os 
dados dos 5.565 conselhos municipais, dos 26 estados e do Distrito Federal junto
ao Conselho Nacional de Saúde (CNS) e ao Ministério da Saúde. Faltam apenas seis
conselhos estaduais: Acre, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Norte 
e Sergipe.

O prazo do envio das informações é junho de 2012, mas a recomendação do CNS é 
que todos os conselhos façam o cadastro o mais rápido possível, para assegurar a
conformidade com as novas regras anunciadas pelo Tribunal de Contas da União 
(TCU) e que terão influência no repasse de recursos para a saúde.

Todos os estados brasileiros solicitaram acesso ao sistema de preenchimento do 
cadastro e estão autorizados a se cadastrar no Siacs. Embora comemore esse 
primeiro passo, o secretário executivo do Conselho Nacional de Saúde, Márcio 
Florentino, ressalta que não basta solicitar acesso ao sistema. Esse é o 
primeiro passo para conseguir preencher o cadastro e, assim, trazer seu conselho
de saúde para uma rede que vai interligar todo o controle social brasileiro, 
explica.

Somente os estados cadastrados no sistema podem autorizar os municípios a se 
cadastrarem também e ficarem, assim, em conformidade com as novas regras 
estabelecidas pelo Tribunal de Contas da União. Temos um mês para fazer uma 
grande mobilização no sentido de garantir que, em pouco tempo, cada um dos mais 
de cinco mil conselhos de saúde do Brasil esteja cadastrado, conclama o 
presidente do CNS, o ministro da Saúde Alexandre Padilha.
Atualização - O estado onde mais municípios se cadastraram continua sendo o Rio 
Grande do Sul, com 47 conselhos municipais de saúde que já fazem parte do Siacs.
No mesmo estado, 133 conselhos solicitaram acesso ao sistema de preenchimento de
cadastro.

O segundo estado com maior número de municípios inscritos no Siacs é Minas 
Gerais, com 29 conselhos municipais cadastrados e 123 autorizados a se 
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cadastrarem.

Os conselhos de saúde também poderão contar com o apoio do Departamento de 
Informática do SUS (DATASUS), que vai mobilizar seus núcleos regionais em cada 
estado para colaborar no cadastramento sempre que for necessário. Estamos nos 
esforçando para que os conselhos de saúde possam se ajustar ao acordão do TCU, 
de modo que a legislação seja respeitada e que o controle social aprimore seus 
mecanismos de transparência, destaca a Diretora do Departamento de Apoio à 
Gestão Participativa Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa Ministério
da Saúde, Julia Roland.
Paridade - A implantação do Siacs permitirá que a população conheça os 
documentos normativos, como leis, decretos e portarias dos conselhos, além de 
dados relacionados à dotação orçamentária e possibilidade de cadastramento de 
suplentes. A ferramenta servirá ainda para apurar o cumprimento de resolução 333
do CNS, que define diretrizes para criação, reformulação, estruturação e 
funcionamento dos conselhos de saúde. Os dados mais recentes do Ministério da 
Saúde indicam que 67% dos colegiados - 3.712 dentre 5.541 conselhos cadastrados 
- não cumprem a diretriz.

Para ter acesso ao Siacs, o (a) presidente ou secretário(a) executivo(a) do 
conselho de saúde deverá clicar na logomarca do sistema, que está em destaque na
página inicial do site do CNS.
Acesse o SIACS. Entender como deve ser feito o cadastrar no sistema.
Baixe a cartilha do Siacs
Baixe o cartaz do Siacs
Fonte: Conselho Nacional de Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cadastro-unico-dos-usuarios-do-sus-esta.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 10 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Cadastro Único dos Usuários do SUS está disponível na internet a partir de hoje

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Cadastro Único dos Usuários do SUS está disponível na internet a partir de hoje:

Foto: Divulgação
A Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde, por 
meio do Departamento de Informática do SUS (DATASUS), disponibiliza a partir de 
hoje (10) o Cadastro Único de Usuários do SUS (CadSUSWeb). A ferramenta pode ser
acessada no Portal de Cadastros Nacionais do DATASUS.

O CadSUSWeb vai ser lançado hoje durante a Oficina de Registro Eletrônico de 
Saúde, que acontece desde a terça-feira (8/5), em Brasília. O evento, realizado 
pelo DATASUS-SGEP reúne especialistas em Tecnologia da Informação, que discutem 
diretrizes para a construção do RES.

Página 1046



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

O CadSUSWEb poderá ser acessado por profissionais da saúde que operam a base de 
dados do Cartão Nacional de Saúde nas Unidades Básicas de Saúde e nas 
secretarias estaduais e municipais de saúde e que possuem o código de acesso do 
Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES).

O novo ambiente vai disponibilizar a consulta, edição, relatórios, cadastro e 
impressão do documento. Tal impressão estará disponível em três modalidades: 
etiqueta no padrão da impressora, impressão direto da mídia e impressão em 
papel. A variedade vai permitir que o município imprima o cartão de acordo com o
recurso de que dispõe. Um manual de operações completo, suporte técnico on-line,
por e-mail e telefone estarão à disposição dos profissionais.

Segundo o secretário de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da 
Saúde, Odorico Monteiro, o objetivo é dar mais fluidez ao processo de 
cadastramento e distribuição do número do Cartão. Odorico destaca que o 
CadSUSWeb é o primeiro passo para a integração dos sistemas de saúde em uma base
nacional, o que está previsto para ser concluído em 2013.
Mais sobre o Cartão - Quatro Portarias foram publicadas pelo Ministério da Saúde
instituindo o Marco Regulatório do Cartão Nacional de Saúde. No momento, está 
sendo distribuída a mídia plástica para 1.300 municípios que têm 100% dos 
usuários cadastrados no Cadastro Único do SUS (CadSUS) e Sistema de Regulação 
(SISReg) implantado.

O primeiro processo de higienização permanente dos bancos de dados deve estar 
concluído ainda este semestre. Em evento que aconteceu na quarta-feira (09/05), 
no Rio de Janeiro, o secretário Odorico Monteiro entregou à Agência Nacional de 
Saúde (ANS) mais de 30 milhões de números do Cartão, pertencentes a usuários das
operadoras de planos de saúde.

A atualização e registro dos dados repassados pela ANS atende determinação da 
Portaria de criação do Sistema Cartão Nacional de Saúde, prevendo que todo 
cidadão brasileiro terá seu registro único no SUS. A medida vai fortalecer o 
controle e o ressarcimento, pelas operadoras, ao SUS. Segundo Odorico Monteiro, 
a meta é universalizar o Cartão Nacional de Saúde até 2014, garantindo que o 
cidadão já saia da maternidade com seu número.
Fonte: Ministério da Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
caminhada-ajuda-combater-depressao.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 19 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Caminhada ajuda a combater a depressão...

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.ecologiamedica.net/Caminhada ajuda a combater a depressão...: Uma em 
cada dez pessoas enfrenta depressão em algum momento da vida. s tratamentos 
tradicionais incluem medicamentos epsicoterapia.
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Mas há relatos de resultados promissores no campo das chamadas terapias 
alternativas, incluindo meditação e ioga.

Um estudo recente mostrou que a ioga aumenta os níveisde GABA 
(gama-aminobutírico cerebral), uma substância associada com a depressão e outros
transtornos de ansiedade.

Mas pesquisadores da Universidade de Stirling, na Escócia, mostraram que uma 
simples caminhada pode ser o caminho para cuidar da depressão.

Estudos anteriores já haviam demonstrado que exercícios vigorosos aliviam os 
sintomas da depressão.

Mas os cientistas queriam conhecer a eficácia de exercícios mais ao alcance de 
todos, como sair para dar uma caminhada pelos arredores de casa.

"A caminhada tem a vantagem de poder ser praticada pela maioria das pessoas, de 
implicar pouco ou nenhum custo, e de ser relativamente fácil de incorporar à 
rotina diária", dizem os autores.

Os resultados indicam que "caminhar é uma forma de intervenção efetiva contra a 
depressão".

Os resultados obtidos foram similares àqueles obtidos com formas mais vigorosas 
de exercício, feitos em academias.

Os pesquisadores admitem, no entanto, que mais pesquisas precisam ser feitas 
sobre o assunto para que os médicos possam dar prescrições mais exatas aos 
pacientes.

Por exemplo, ainda há dúvidas sobre a duração, a velocidade e o local onde a 
caminhada deve ser realizada.

Fonte: 
http://ligadasaude.blogspot.com.br/2012/05/caminhada-ajuda-combater-depressao.ht
ml

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
campanha-de-vacinacao-contra-gripe.html
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<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 21 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Campanha de vacinação contra a gripe entra em sua última semana

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
FONTE: PCRJ
Campanha de vacinação contra a gripe entra em sua última semana

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
campanha-faca-bonito-mobiliza-pela.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 18 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Campanha Faça Bonito mobiliza pela proteção da infância

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.childhood.org.br/
Campanha Faça Bonito mobiliza pela proteção da infância: Para chamar a atenção 
da sociedade para o 18 de Maio, próxima sexta-feira e Dia Nacional de Combate ao
Abuso e à Exploração Sexual de crianças e adolescentes, o Comitê Nacional de 
Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes , lançou a 
campanha Faça Bonito. Proteja nossas Crianças e Adolescentes , em parceria com a
Comissão Intersetorial de Enfrentamento e apoio da Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da República. O símbolo usado há quatro anos é a flor, 
Continue lendo 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
capacitacao-em-cinema.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 21 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CAPACITAÇÃO EM CINEMA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://tramasdaleitura.blogspot.com/
CAPACITAÇÃO EM CINEMA: 
Você está convidado a participar  do curso de capacitação em cinema oferecido 
pelo projeto Imagens em  Movimento, parceiro desde 2011 do Projeto CINECLUBE NAS
ESCOLAS.

O curso começa no próximo sábado e contemplará a análise e a realização  de 
filmes, bem como a reflexões sobre a relação entre a pedagogia e o  cinema. 
Asaulas serão quinzenais  até novembro e cada aula será ministrada por um 
dosformadores do  projeto Imagens em Movimento - profissionais especializados na
área de  Cinema. 
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Estão sendo oferecidas 16 vagas. 
Para particpar, basta enviar um e-mailpara lucianabessa@rioeduca.netaté o dia 
23/05, com as seguintes informações:

* Nome completo:
* Função/Cargo:
* Escola:
* Você já fez alguma capacitação de audiovisual promovida pela Gerência de Mídia
Educação? ( ) Sim ( ) Não
* Em caso positivo especificar: 
__________________________________________________

Será  dada preferência nas inscrições para os professores do projeto Cineclube  
nas Escolas que ainda não participaram de capacitação de audiovisual  oferecida 
pela Gerência de Mídia Educação.

Abaixo as informações sobre a primeira aula:
DIA26 de MAIO - Sábado
HORA13h às 16h

EMENTA
Introdução  à pedagogia do cinema, segundo a metodologia proposta por Alain  
Bergala, autor de "A Hipótese-Cinema" e Conselheiro Pedagógico do  projeto 
Imagens em Movimento. Reflexões sobre a inserção do cinema na  escola, como  
possibilidade de criação e de alteridade.
LOCALCentro de Artes Calouste Gulbenkian
Rua Benedicto Hipólito, 125 - Centro. Sala 104
(Metrô: entre Praça Onze e Central)

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
capacitacao-sangari-transformacoes.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 30 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CAPACITAÇÃO SANGARI- TRANSFORMAÇÕES    30/5/12   30/5/12

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://euamoserprofessora.blogspot.com/
CAPACITAÇÃO SANGARI- TRANSFORMAÇÕES    30/5/12   30/5/12: 

OI GENTE, HOJE FIZ A CAPACITAÇÃO DA UNIDADE TRANSFORMAÇÕES.
A DINAMIZADORA FOI ELISÂNGELA TAVARES.
ELA COMEÇOU APRESENTANDO OS OBJETIVOS DA UNIDADE.
EM SEGUIDA FIZEMOS ATIVIDADES EM GRUPO.
ELA PROCUROU FRISAR QUE NO PRIMEIRO MOMENTO NÃO É NECESSÁRIO FALAR PARA AS 
CRIANÇAS TRANSFORMAÇÕES FÍSICA E QUÍMICA, MAS SIM TRANSFORMAÇÕES REVERSÍVEIS E 
IRREVERSÍVEIS.
ASSISTIMOS AO VÍDEO SOPA DE LIXO E DISCUTIMOS SOBRE O LIXO QUE É DESCARTADO NA 
NATUREZA.
POR FIM PREENCHEMOS O QUADRO DAS AULAS E RECEBEMOS O CADERNO LER E ESCREVER 
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CIÊNCIAS, QUE AUXILIAM NA ALFABETIZAÇÃO.
ADOREI A ATUAÇÃO DA DINAMIZADORA QUE FOI MUITO SOLICITA E SEGURA DO QUE ESTAVA 
NOS PASSANDO.
COMO SEMPRE ADOREI!!!![FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

CONTAMOS NO GRUPO COM A PROFESSORA ALESSANDRA JACOMO.[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
caps-vao-receber-mais-recursos-da-saude.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 5 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CAPS vão receber mais recursos da Saúde

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
CAPS vão receber mais recursos da Saúde: 
[FOTO]

Fonte: Radius Images/Corbis
O Ministério da Saúde publicou nessa sexta-feira (04) duas portarias vão 
proporcionar melhores condições de tratamento às pessoas com transtornos mentais
e/ou que fazem uso de álcool e outras drogas. Com a medida, o ministério 
investirá mais de R$ 2,5 milhões ao limite financeiro anual de Média e Alta 
Complexidade dos estados de Goiás, Paraíba, Santa Catarina, São Paulo e 
Tocantins.

A verba servirá para ampliar os recursos dos Centros de Atenção Psicossocial 
(CAPS) localizados em Inhumas (GO), Cuité (PB), Fraiburgo (SC), São Paulo (SP), 
Formoso do Araguaia (TO). Os CAPS AD oferecem tratamento continuado a pessoas - 
e seus familiares - com problemas relacionados ao uso abusivo e/ou dependência 
de álcool, crack e outras drogas.
Apoio - Já na capital de São Paulo, outra portaria destina mais R$ 468 mil por 
ano para o CAPS AD 24 Horas da Sé. Este centro fará o atendimento de usuários de
álcool e outras drogas. Antes de passar a funcionar em tempo integral o Centro 
recebia R$ 444 mil por ano.

O Centro da Sé é considerado de grande importância dentro da capital paulista 
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por estar localizado no bairro Parque D. Pedro II, onde há uma população em 
risco social como os albergados e pessoas em situação de rua.

O aumento do limite financeiro anual de Média e Alta Complexidade dos estados 
faz parte das ações do programa Crack, é possível vencer, lançado em dezembro do
ano passado - com ações interministeriais- que envolvem os ministérios da 
Justiça, da Saúde e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, além da Casa 
Civil e da Secretaria de Direitos Humanos.

O programa prevê investimento nos próximos três anos de R$ 4 bilhões no combate 
ao crack. Do total, cerca de R$ 2 bilhões são destinados à saúde do cidadão 
brasileiro.
Fonte: Zeca Moreira / Agência Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cariocas-ganham-maternidade-de-presente.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 14 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Cariocas ganham maternidade de presente no Dia das Mães

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
FONTE: PCRJ
Cariocas ganham maternidade de presente no Dia das Mães

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cartilha-do-agente-comunitario-de-saude.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 2 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CARTILHA DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO COMBATE A DENGUE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/CARTILHA DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO COMBATE A
DENGUE:  Para visualizar em tamanho maior (em outra janela) clique aqui.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cartilha-i-saude-na-escola.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 2 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CARTILHA I SAÚDE NA ESCOLA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Cartilha I Saúde na Escola
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View more documents from Ministério da Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
casal-caipira-para-mural.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 27 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Casal caipira para mural

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://meustrabalhospedagogicos.blogspot.com/
Casal caipira para mural: 

Imagens e riscos de casais caipiras para mural.
Essas imagens tive que fazer um tratamento no programa de imagens para melhorar 
a qualidade de impressão, notem que elas estão mais escuras, todas as imagens 
que coletei da net estavam muito pequenas e na hora de imprimi-las sai pequena e
sem nitidez, espero que aproveitem![FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Receba nossas atividades Digite aqui seu email:

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
casos-de-dengue-caem-no-brasil-mas.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 18 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Casos de dengue caem no Brasil, mas aumentam no Rio - Saúde - Notícia - VEJA.com
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
FONTE: VEJA
Casos de dengue caem no Brasil, mas aumentam no Rio - Saúde - Notícia - VEJA.com

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cec-normatizacao-e-eleicao-2012.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 2 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CEC - Normatização e Eleição 2012 (Resoluções e Portarias)

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
centro-municipal-de-saude-maestro.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 17 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Centro Municipal de Saúde Maestro Celestino

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Inaugurado no começo deste mês, o novoCentro Municipal de Saúde Maestro 
Celestino, em Honório Gurgel, tem duas equipes de Saúde da Família e uma de 
saúde bucal. A unidade fará, em média, cerca de 800 consultas por mês, além dos 
demais procedimentos, serviços e consultas de enfermagem, de saúde bucal e dos 
agentes de saúde. Em toda a cidade, mais de 2,1 milhões de pessoas já contam com
cobertura de Saúde da Família, o que representa 33% da população.A unidade 
oferece serviços de saúde bucal, vacinação, pré-natal, exames laboratoriais, 
planejamento familiar, curativos, teste do pezinho, acompanhamento de pacientes 
crônicos e visitas domiciliares, entre outros. O Centro fica na rua Lourenço 
Marques, 70 - Honório Gurgel.
Equipe Eduardo Paes

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cidade-maravilhosa-recebe-rioclima-que.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 22 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CIDADE MARAVILHOSA RECEBE A RIO/CLIMA, QUE DEBATERÁ O AQUECIMENTO GLOBAL

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/
CIDADE MARAVILHOSA RECEBE A RIO/CLIMA, QUE DEBATERÁ O AQUECIMENTO GLOBAL: 
Paralelo à Rio+20, evento reunirá representantes de 19 países entre os dias 13 e
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21 de junho
A cidade do Rio de Janeiro receberá em junho, paralelamente à Rio+20, o evento 
The Rio Climate Challenge (Rio/Clima), entre os dias 13 a 21. O anúncio foi 
feito na manhã desta segunda-feira, dia 21, pelo prefeito Eduardo Paes, em 
cerimônia realizada no Palácio da Cidade, em Botafogo. Idealizado pelo deputado 
federal Alfredo Sirkis, presidente da subcomissão Rio+20 da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional da Câmara Federal, o evento vai reunir políticos, 
acadêmicos, cientistas e artistas engajados na luta contra o aquecimento global.
[FOTO]
- Vivemos um novo Rio, 20 anos após a Rio 92. A cidade receberá a Rio+20 com 300
quilômetros de rede cicloviária, em diversas regiões, e sem o aterro sanitário 
de Gramacho. Também será implantado o primeiro sistema BRT da cidade, com 56 
quilômetros, o que contibuirá para a redução dos índices de emissão de CO2 na 
atmosfera. Sem falar em nossa meta ousada de coleta seletiva para esta cidade. 
Já inauguramos os primeiros centros de reciclagem, através de parceria da 
prefeitura com o BNDES. Também temos o nosso Programa de Reflorestamento, que 
está recuperando 300 hectares - disse Paes.
Segundo o prefeito, o Rio está pronto para ser o centro deste debate.
- Temos avanços e vamos apresentá-los. Além disso, a questão da sustentabilidade
passa pelo ativo econômico. Vamos mostrar que as pessoas decidem viver e 
investir nesta cidade porque se encantam com os aspectos naturais do Rio - 
concluiu o prefeito.
[FOTO]
Para Sirkis, é preciso que a população se conscientize e questione mais o tema 
para minimizar os efeitos do aquecimento global.
- O Rio/Clima vai criar um cenário de propostas e promover uma negociação 
simulada do acordo do clima, que terá como objetivo atender ao que os cientistas
determinam, de que é necessário conter a concentração de gás de efeito estufa na
atmosfera para que a temperatura média do planeta não aumente mais este século e
vejamos consequências catastróficas - falou o deputado.
O secretário estadual do Meio Ambiente, Carlos Minc, destacou o protagonismo do 
Rio de Janeiro na discussão da sustentabilidade:
[FOTO]
- Nosso estado é o que mais atrai investimentos no país e o que menos desmata a 
Mata Atlântica. Vamos receber o Rio/Clima e a Rio+20 com propostas e metas de 
economia verde. Os governos do Rio estão engajados para que os dois eventos 
tenham êxito.
O Rio/Clima terá convidados representando 19 nações (entre Brasil, Índia, China,
EUA, Alemanha, França, Canadá, Austrália, Japão e Rússia) para discutir questões
ambientais, entre elas, um novo sistema métrico para o cálculo da emissão de 
gases de efeito estufa na atmosfera. Além disso, serão propostos novos cenários 
para um acordo internacional que vise manter a concentração de GEEs (Gases de 
Efeito Estufa) no planeta abaixo de 450 ppm (partes por milhão). Os 
organizadores do Rio/Clima também esperam que o evento resulte em recomendações 
a respeito de economia verde e governança para a Rio+20 e, também, para a COP18 
- 18ª Conferência do Clima, que acontecerá em dezembro, no Qatar.
Também estiveram no apresentação o presidente da Câmara Técnica de 
Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura do Rio, Sérgio Besserman Vianna, o 
ambientalista, cantor e compositor Gilberto Gil e os deputados federais José 
Sarney Filho e Perpétua Almeida (presidente da Comissão de Relações Exteriores 
da Câmara dos Deputados), além do secretário municipal de Conservação e Serviços
Públicos, Carlos Roberto Osorio.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ciencias-fotossintese-e-plantas.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 20 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CIÊNCIAS - Fotossíntese e plantas carnívoras

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://estudandoenavegando.blogspot.com.br/
Fotossíntese e plantas carnívoras: Na última aula de ciências, 16/05, iniciamos 
o dia com 3 vídeos interessantes.

O primeiro foi sobre a fotossíntese do Telecurso 2000 escolhido pela professora.

Após o vídeo, fizemos a leitura dos conteúdos no livro de ciências e conhecemos 
as plantas carnívoras, foi quando a Jéssica Martins fez a seguinte pergunta : 
"Tia, como é que desce a comida da planta?!?" Realmente, nunca parei para pensar
nisso e o que fizemos?! Escolhemos 2 vídeos juntos no youtube que respondessem 
essas perguntas nasala de aula mesmo. E achamos!

Se você não sabe a resposta, veja como é!

Como fica depois de um mês

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ciencias-produzindo-um-viveiro-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 6 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CIÊNCIAS - produzindo um viveiro de bichinhos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://bancodeatividades.blogspot.com/

Vivendo ciência!!
CIÊNCIAS - produzindo um viveiro de bichinhos

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
ciep-adao-eu-amo-ser-professora-lugar.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 28 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CIEP ADÃO - EU AMO SER PROFESSORA - LUGAR DE LIXO É NA LIXEIRA    14/5/12

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://euamoserprofessora.blogspot.com/

Que bacan!!!PARABÉNS!!!
LUGAR DE LIXO É NA LIXEIRA    14/5/12: 

OLÁ PESSOAL. COMO VOCÊS JÁ SABEM O PPP DA MINHA ESCOLA É MEIO AMBIENTE, E 
ESCOLHI JUNTO COM AS CRIANÇAS O SUB PROJETO DA TURMA 1.303.
O TEMA ESCOLHIDO FOI RECICLAGEM, E DEMOS O NOME DERECICLADÃO
COMEÇAMOS A COLOCAR EM PRÁTICA TUDO O QUE SEMPRE OUVIMOS E APRENDEMOS.
BEM, LUGAR DE LIXO É NA LIXEIRA.
NÃO FICOU LINDA A NOSSA LIXEIRA?!!!!KKK...[FOTO]

ESSE MURAL É DO NOSSO PROJETO, ONDE FALAREMOS SOBRE SUSTENTABILIDADE, COLETA 
SELETIVA E PRESERVAÇÃO DA FAUNA E FLORA.
NESSE MURAL SERÃO COLOCADOS OS TRABALHOS REALIZADOS PELAS CRIANÇAS.
AGUARDEM!!!!![FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ciep-candeia-arte-rupestre.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 20 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CIEP CANDEIA - ARTE  RUPESTRE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://pejantoniocandeia.blogspot.com/
ARTE  RUPESTRE:  A professora Cristiane de Linguagem Artística realiza trabalhos
de arte rupestre com seus alunos do PEJA, usando técnicas simples, mas os 
trabalhos ficaram muito interessantes. Os professores presentes no último Centro
de Estudos apreciaram tanto que resolveram ajudar na rganização de uma 
exposição.
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
 Vejam que belos trabalhos !

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ciep-candeia-aula-passeio-ciencias-alem.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 11 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CIEP CANDEIA - AULA PASSEIO: " CIÊNCIAS ALÉM DA ESCOLA"

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
AULA PASSEIO: " CIÊNCIAS ALÉM DA ESCOLA": 
 Para otimizar o aprendizado dos alunos do PEJA II Vespertino, osProfessores 
Silvia Rosa, Olga e Joelma,e também a Professora Orientadora Anita promoveram 
uma ida a Fundação Oswaldo Cruz ondese desenvolviaoPrograma paraJovens 
Aprendizes de Produção em Divulgação Científica.[FOTO]

[FOTO]

 Foram apresentadas várias oficinas, entre elas "O ciclo de vida do mosquito 
Aedes Aegypti", "Funcionamento da visão humana", "Conhecendo melhor os hábitos 
da barata", "Observando insetos, coleópteros, mariposas entre outros", 
"Investigação da uma terra boa para plantação, com estímulo para colheita", 
"Corrida de Baratas".
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

 Os alunos interagiram bastante questionando, experimentando, observando, sempre
solicitando a presença dos dinamizadores e palestrantes. Era visível a 
satisfação de poder viver e aprender, pegar e comentar, mexer e perguntar sem 
limite de espaço e tempo.
 Confira:
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
clipping-dengue-epidemia-na-cidade-pode.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 8 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Clipping: DENGUE: EPIDEMIA NA CIDADE PODE ESTAR ACABANDO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/
DENGUE: EPIDEMIA NA CIDADE PODE ESTAR ACABANDO: 
Ritmo de crescimento de novos casos da doença diminui, mas autoridades alertam 
ser preciso continuar trabalho de prevenção
O município do Rio deverá sair da epidemia de dengue nos próximos dias, informou
ontem o secretário municipal de Saúde, Hans Dohmann. No período de 28 de abril 
ao último sábado, houve aumento de apenas 5% no número de casos da doença em 
relação à semana anterior, segundo boletim divulgado ontem pela prefeitura. 
Entre os dias 22 e 28, o aumento de notificações tinha sido de 19%.
Atualmente, está em 62.601 o total de casos registrados desde 1º de janeiro. Nas
18 semanas analisadas este ano, essa foi a primeira que apresentou crescimento 
de casos novos menor que a anterior. Precisamos de mais alguns dias para 
confirmar a queda, mas as informações sugerem que já estamos deixando o momento 
de epidêmico, explicou.
Em março, o Rio registrava taxa de 397,6 casos de dengue por 100 mil habitantes.
Agora, são 310,5 - diminuição de quase 22%. Para ser decretado o fim da 
epidemia, este número deve ficar abaixo de 300.
O boletim confirmou ontem mais três mortes por dengue, elevando para 15 o total 
na cidade. O município de Niterói, que também está em epidemia, confirmou apenas
uma morte. Os óbitos mais recentes foram registrados nas áreas de Bangu, 
Madureira e Zona Sul. No mesmo período de 2008, quando o Rio enfrentou a última 
epidemia, o número de mortos no período era de 147.
Mesmo com a previsão do fim da epidemia, as autoridades ainda pedem que todos 
permaneçam em alerta. Continuamos incentivando as pessoas a procuraram o 
hospital logo nos primeiros sintomas. Mantemos a rede em alerta, como se 
estivéssemos no pior momento da epidemia. Desta maneira, buscamos o melhor 
resultado possível para a população, finalizou Dohmann.
Disponível em: 
http://odia.ig.com.br/portal/rio/todos-contra-a-dengue/dengue-epidemia-na-cidade
-pode-estar-acabando-1.438106.Acesso em: 08 maio 2012

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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cms-edma-valadao-faz-acao-na-c-m-edna.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 18 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CMS EDMA VALADÃO FAZ AÇÃO NA C. M. EDNA LOTTe

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

O PSE Edma Valadão esteve na nossa Creche Edna Lotte no dia 16 de maio à tarde. 
A equipe entitulada "Equipe Fim do Mundo": Dr. Ibsen, Enfermeira Miran, Tec. de 
Enfermagem Rute e as Agentes Comunitárias: Kelly, Edivânia e Sandra, 
compareceram, atenderam as 4 turmas do Maternal e foram muito atenciosos. Uma 
vez que não puderam atender às outras duas turmas declararam a intenção de 
retorno. Ficou acordado que toda a última quinta-feira de cada mês ficará 
reservada para atendimento à nossa creche.
Obrigada Equipe pelo pronto atendimento.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cms-fazenda-botafogo-realiza-atividade.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 24 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CMS FAZENDA BOTAFOGO REALIZA ATIVIDADE NA  CM PROF. ROGÉRIO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Equipe da CMS FAZENDA BOTAFOGO realizou ação na CM Professor Rogério Batista, na
Fazenda Botafogo.
Foram feitos o levantamento epidemiológico, ação de promoção da 
saúde bucal através de teatrinho e distribuição de kits odontológicos.
Participaram a ASB Luciana Silva, a THB Claudete Gaia e as funcionárias da 
Creche.
Parabéns Equipe!! [FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[VÍDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cms-fazenda-fazendo-atividade-na-e-m.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 16 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CMS FAZENDA FAZENDO ATIVIDADE NA E. M. ÉRICO VERÍSSIMO
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Partilhando com todos as fotos das atividades 
do PSE desenvolvidas na Escola Municipal Érico Veríssimo, na qual foram 
feitos o levantamento epidemiológico, escovação supervisionada e 
promoção de saúde bucal.

Dentista: Cristiane Pingarilho
THB: Claudete Gaia
ASB: Luciana Silva

Participação dos ACS da equipe Lacy Ferreira
Parabéns Equipe pelo trabalho. [FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cms-flavio-couto-acao-contra-dengue.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 5 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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CMS FLÁVIO COUTO - AÇÃO CONTRA A DENGUE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cms-flaviocouto.blogspot.com/
Qualquer orientação ou sintoma procure a Unidade de Saúde mais próxima.
AÇÃO CONTRA A DENGUE: 
[FOTO]

FOI REALIZADA, NO DIA 04 DE MAIO DE 2012, UMA AÇÃO PARA INFORMAR AOS PACIENTES 
DO POSTO DE SAÚDE E CLÍNICA DA FAMÍLIA FLÁVIO DO COUTO SOBRE OS PERIGOS DA 
DENGUE.
O PROFESSOR DA ACADEMIA CARIOCA RAFAEL E A AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE LILIANE 
ENTREGARAM PANFLETOS E INFORMARAM AOS PACIENTES A IMPORTÂNCIA DE COMBATER A 
DENGUE TODOS OS DIAS,VERIFICANDO SE AS CAIXAS DÁGUA ESTÃO FECHADAS CORRETAMENTE,
SE OS VASOS DE PLANTA ESTÃO COM AREIA E DA IMPORTÂNCIA DE SEMPRE PROCURAR PELO 
QUINTAL DAS CASAS ÁGUA PARADA QUE PODEM SER POSSÍVEIS FOCOS DO MOSQUITO.
BRASIL,UNIDO CONTRA A DENGUE.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cms-flavio-couto-passeio-ao-sitio.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 15 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CMS FLÁVIO COUTO - PASSEIO AO SITIO FAZENDA ATLANTICA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
PASSEIO AO SITIO FAZENDA ATLANTICA: 
NO ULTIMO DIA 11 DE MAIO EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS MÃES, A NOSSA UNIDADE DE 
SAÚDE PRESENTEOU ASMÃEZINHASDOADORAS DO NOSSO ENTREPOSTO DE COLETA DE LEITE 
MATERNO, FOI UMA FESTA LINDA COM A NATUREZA AOS PÉS.[FOTO]
QUE PAISAGEM FASCINANTE ESTE FOI OCENÁRIODO PASSEIO DAMAMÃES.[FOTO]
UMA GERAÇÃO DE MÃES CONSCIENTES E CIDADÃS[FOTO]

A NOSSA DIRETORA SEMPRE PRESENTE.[FOTO]
QUE FESTA LINDA, VALEU.[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
TEVE ATÉ MUSICA COMPOSTA SÓ PARA O DIA. QUE HONRA EMMAMÃES. TUDO GRAÇAS A UMA 
EQUIPE COESA E COMPROMISSADA COM A MISSÃO DE CUIDAR. SÃO ELAS ENFERMEIRA RITA, 
ENFERMEIRAÁUREA, ENFERMEIRA JORGETE E ENFERMEIRA GRAÇA, TEMOSTAMBÉMA 
AGENTECOMUNITÁRIADE SAÚDE LENI QUE A TODO MOMENTO ESTÁ ATUANDO, SENDO COLETANDO 
O LEITE NAS RESIDENCIAS, SENDO ACOLHENDO AS MÃES NA UNIDADE E POR ULTIMO MAS 
NUNCA ESQUECIDO AGENTE COMUNITÁRIOALESSANDRO PANTALEÃO.[FOTO]
O CARINHO COM OS FILHOS A TODO MOMENTO.[FOTO]
OLHA A ÁUREA AI.[FOTO]

[FOTO]
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COMERAM BASTANTE.[FOTO]

AS CRIANÇAS SE DIVERTIRAM MUITO.[FOTO]

COM BRINCADEIRAS E MUITAÁGUA.[FOTO]

ALESSANDRO E HALLYSSON ESTÃO SEMPRE NA MISSÃO DA PROMOÇÃO DE SAÚDE JUNTO COM SEU
PAI.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cms-nascimento-gurgel-faz-acao-na-e-m.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 22 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CMS NASCIMENTO GURGEL FAZ AÇÃO NA E. M. OTÁVIO KELLY

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A equipe do CMS NASCIMENTO GURGEL esteve na E. M. OTÁVIO KELLY REALIZANDO 
atividade de promoção de saúde com as famílias.
Parabéns equipe!!

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cms-sylvio-braunner-faz-acao-na-e-m.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 4 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CMS SYLVIO BRAUNNER FAZ AÇÃO NA E. M. FROTA PESSOA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Escola Municipal Frota Pessoa recebeu a equipe de Saúde na Escola da Clínica 
da Família Sylvio frederico Braunner que desenvolveram várias ações:
Exame Epidemiológio BucalTrabalho de Prevenção da Dengue com alunos, professores
e funcionários; também verificação de possíveis focos e de aplicação de 
inseticidas na Escola e no seu entorno. TRA das crianças com dentinhos com 
necessidadesAtividade lúdica falando sobre a Dengue
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As crianças adoraram e aprenderam.

Parabéns equipe pelo trabalho!!! 
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cms-sylvio-f-braunner-faz-acao-contra.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 18 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CMS SYLVIO F. BRAUNNER FAZ AÇÃO CONTRA DENGUE NA E. M. ESCRAGNOLLE DÓRIA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Orientações referentes a ações de controle ao mosquito
transmissor da DENGUE, as orientações quanto às prevenções; Os sinais e
sintomas e verificação das carteiras de vacinas dos estudantes de ambos os
turnos.
Equipe:
Monica Silva e Silva - técnica de enfermagemClaudete de Moraes - agente de 
saúdeElisângela Arruda da Silva - agente de saúdePriscila Damião Camorro - 
agente de saúdeIvanice Oliveira Marttins - agente de saúdeDaiane Pereira - 
agente de saúdeValéria Souza da Silva

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cms-sylvio-frederico-braunner-faz-acao.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 31 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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CMS SYLVIO FREDERICO BRAUNNER FAZ AÇÃO NA C. M. SEBASTIÃO DE LACERDA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Ação que contou com a participação de 120 alunos,
com participação da equipe Parque Nova Cidade, Enf. Maria de Lourdes, ACS
Priscilla, Jonathas, Fabiana e ASB Lizete e Katia. Foi feito um teatro de 
fantoches
que falava sobre o lixo, contou também com orientação sobre higiene bucal,
foram distribuídos kits de escovação para todos os estudantes.[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Parabéns Equipe Nova Cidade!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
coloque-verde-na-sua-vida-essa-voce.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 2 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

COLOQUE VERDE NA SUA VIDA - Essa você pode fazer

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.copyepaste.com/
Essa você pode fazer: 

Não é sempre que a gente começa a semana na quarta-feira e então, só pra 
comemorar vai uma ideia bem bonita para aquecer nossos ânimos e colorir nossas 
vidas.
Olha que floreira linda! Vi aqui e aqui.[FOTO]
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
com-queda-nos-casos-de-dengue-rio-deixa.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 30 de maio de 2012
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

COM QUEDA NOS CASOS DE DENGUE, RIO DEIXA SITUAÇÃO DE EPIDEMIA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/
COM QUEDA NOS CASOS DE DENGUE, RIO DEIXA SITUAÇÃO DE EPIDEMIA: 

A tendência decrescente do número de doentes de dengue, a partir do mês de abril
e início de maio, quando foram registrados 166,3 casos por 100 mil habitantes, 
descaracteriza a situação epidêmica na capital fluminense, disse nesta 
segunda-feira o secretário de Saúde do município do Rio de Janeiro, Hans 
Dohmann. Segundo ele, o número acumulado da doença já chega a 82.680 casos. 
Desse total, 258 foram registrados na última semana.

"Isso era esperado para essa época do ano. Conforme o período diurno vai 
diminuindo e a temperatura caindo, o normal é que haja um decréscimo. Foi isso 
que nós anunciamos em agosto do ano passado. A gente acertou na projeção da 
curva, e ela está se confirmando agora", disse.
O secretário anunciou ainda que, com o fim da epidemia, os 31 polos de 
atendimento devem ser desativados gradativamente, dependendo do grau de 
incidência de cada região. Ele ressaltou que, até o final deste mês, os carros 
fumacê, que nebulizam com inseticida regiões da cidade, devem parar de circular 
no município. "A gente vai devagar desmobilizando o aparato que foi montado para
o atendimento, e já vamos pensando no ano que vem, convidando a população para 
se manter atenta".
Segundo o boletim semanal divulgado hoje pela Secretaria Municipal de Saúde, 19 
pessoas morreram em decorrência de dengue na cidade. Os bairros que mais 
registraram casos foram de Bangu, Realengo e Campo Grande, na zona oeste, com 
103 notificações. Em seguida aparece a localidade de Madureira e região, com 43 
casos.
Reportagem disponível em: 
http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI5800342-EI306,00-Com+queda+nos
+casos+de+dengue+Rio+deixa+situacao+de+epidemia.html.Acesso em: 30 abr. 2012
Vídeodisponível em: http://www.youtube.com/watch?v=X0uuGXCk7Lw.Acesso em: 30 
abr. 2012

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
combate-ao-abuso-e-exploracao-sexual-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 17 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) promove a partir de amanhã, 
dia 18, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e 
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Adolescentes, uma série de atividades em torno da temática para sensibilização 
da população contra este crime.
Organizada pela Subsecretaria de Proteção Social Especial da SMAS, a programação
contará com diversos eventos em torno do tema para estimular a população de 
todas as regiões do município a denunciar casos de exploração sexual 
infanto-juvenil, bem como para divulgar o serviço desenvolvido pela Prefeitura 
do Rio para o atendimento das crianças, adolescentes e seus familiares.

A SMAS mantém um serviço de enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de 
crianças e adolescentes nos 14 Centros de Referência Especializados de 
Assistência Social (CREAS) da cidade. Nestes locais, o município realiza o 
atendimento psicossocial e garante o acesso da criança, do adolescente e de seus
familiares à Rede de Serviços da Prefeitura do Rio. Todos os CREAS funcionam de 
segundaà sexta, das 9 às 18h.

Confira abaixo os endereços dos CREAS da Prefeitura do Rio:

1ª CAS - Centro
CREAS SIMONE DE BEAUVOIR
Endereço: Rua Ambiré Cavalcante, nº 95
Bairro: Rio Comprido
Tel.: 2224-8777

2ª CAS - Zona Sul e Grande Tijuca
CREAS ARLINDO RODRIGUES
Endereço: Rua Desembargador Isidro, nº 48
Bairro: Tijuca
Tel.: 2268-7115

CREAS MARIA LINA DE CASTRO LIMA
Endereço: Rua São Salvador, nº 56
Bairro: Laranjeiras
Tel.: 2265-8165 / 2285-3695

3ª CAS - Meier
CREAS JANETE CLAIR
Endereço: Rua Dr. Leal, nº 706
Bairro: Engenho de Dentro
Tel.: 3977-7152

4ª CAS - RAMOS
CREAS NELSON CARNEIRO
Endereço: Rua Professor Lacet, nº 57
Bairro: Ramos
Tel.: 2573-2176

CREAS STELLA MARIS
Endereço: Estrada dos Maracajás, nº 973
Bairro: Ilha do Governador
Tel.: 3975-5478

5ª CAS - MADUREIRA
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CREAS PROFESSORA MARCIA LOPES
Endereço: Rua Carvalho de Souza nº 274
Bairro: Madureira
Tel.: 3018-0636

CREAS WANDA ENGEL ADUAN
Endereço: Estrada Borges Freitas, 144
Bairro: Irajá
Tel.:2471-0292

6ª CAS - Deodoro, Guadalupe
CREAS JOÃO HÉLIO FERNANDES
Endereço: Rua Luís Coutinho Cavalcante, nº 576
Bairro: Guadalupe
Tel.: 3355-7464

7ª CAS - Jacarepaguá, Barra da Tijuca e Recreio
CREAS DANIELA PEREZ
Endereço: Av. Ayrton Senna, 2001
Bairro: Barra da Tijuca
Tel.: 2435-5607

8ª CAS - Bangu, Realengo
CREAS PROFESSORA ALDAÍZA SPOSATI
Endereço: Rua Prof. Carlos Wenceslau, nº 211
Bairro: Realengo
Tel.: 3462-5661

9ª CAS - Campo Grande
CREAS Zilda Arns Neumann
Endereço: Praça José Euzíbio, s/nº
Bairro: Campo Grande
Tel.: 3394-1049

10ª CAS - Santa Cruz e Guaratiba
CREAS JOÃO MANOEL MONTEIRO
Endereço: Rua Aurelio de Sampaio, nº 105
Bairro: Paciência (antigo Sesi-Senai)
Tel.: 3354-8317

CREAS PADRE GUILHERME DECAMINADA
Endereço: Rua Lopes de Moura, nº 46
Bairro: Santa Cruz
Tel.: 3292-7438

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
comeca-hoje-o-programa-de-prevencao-ao.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 7 de maio de 2012
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

COMEÇA HOJE O PROGRAMA DE PREVENÇÃO AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NAS ESCOLAS 
MUNICIPAIS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

FONTE: D. O. 

COMEÇA HOJE O PROGRAMA DE PREVENÇÃO AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NAS ESCOLAS 
MUNICIPAIS

A
 Coordenadoria de Prevenção à Dependência Química da Prefeitura do Rio 
(CEPDQ), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, inicia 
nesta segunda-feira (07.05), a etapa 2012 do Programa de Prevenção ao 
Uso de Crack e outras Drogas nas escolas da Rede Municipal de Ensino.

Os
 alunos representantes do Grêmio Estudantil da 1ª. CRE (Coordenadoria 
Regional de Educação) participarão de Oficinas de Prevenção, das 8h às 
12h, com Psicólogos especialistas em Prevenção à Dependência Química, no
 auditório da 1ª CRE, na Rua Edgar Gordilho 63, Praça Mauá, Centro. 

A
 programação das Oficinas de Prevenção contemplará as 10 Coordenadorias 
Regionais de Educação para potencializar às ações de capacitação dos 
professores.
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Programa de Prevenção ao Uso do Crack e Outras Drogas 

O
 Programa de Prevenção ao Uso de Crack e outras Drogas nas Escolas 
Municipais foi implantado, em parceria com a Secretaria Municipal de 
Educação, em 2010, como um plano de ação para o enfrentamento do Crack e
 outras Drogas. 

Suas
 ações consistem em: Cursos de Capacitação de Multiplicadores em 
Prevenção para professores; Oficinas de Prevenção para coordenadores 
pedagógicos, professores de salas de leitura; Oficinas de Prevenção com 
alunos dos Grêmios Estudantis; lançamento da cartilha  Somos um! Somos 
todos para alunos do 6º ao 9º ano; palestras para representantes dos 
Conselhos Escola-Comunidade e Comissão de Professores; como também a 
Capacitação em Prevenção à Dependência Química para profissionais 
ligados ao Programa Saúde na Escola dos Núcleos de Saúde na Escola; 
Prevenção Itinerante nas Escolas com a Ronda Escolar da Guarda Municipal
 e o Concurso Tirando a Droga de Cena- Produção de audiovisuais.

Um
 trabalho de prevenção realizado de forma sistematizada, com ações 
integradas e contínuas, envolvendo os mais diversos segmentos da 
sociedade, constitui-se no principal vetor para a redução da demanda do 
uso de drogas. Ele precisa ser incorporado no cotidiano das pessoas, 
para que se promova a construção de uma nova cultura, na qual as 
substâncias psicoativas não simbolizem tentadoras fórmulas mágicas na 
corrida do homem pela superação de seus limites.
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A
 Coordenadoria de Prevenção à Dependência Química trabalha com a visão 
de futuro de uma sociedade formada por cidadãos conscientes do seu papel
 de agentes de prevenção, investindo no exercício da cidadania e na 
qualidade de vida da população carioca, promovendo ações que valorizem 
cada pessoa como protagonista da construção de uma sociedade saudável, 
livre das drogas, alicerçada em valores éticos e, consequentemente, 
contribuírem para a redução do índice de violência.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
comissao-que-discute-novo-codigo-penal.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 29 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Comissão que discute novo Código Penal aprova criminalização do bullying

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Comissão que discute novo Código Penal aprova criminalização do bullying: 

Da Agência Estado para o iG

A comissão de juristas do Senado que discute mudanças ao Código Penal aprovou 
nesta segunda-feira proposta para criminalizar a prática de bullying. O crime, 
que será considerado no anteprojeto de lei como intimidação vexatória, terá pena
de um a quatro anos de prisão.

Pela proposta, pratica o crime quem intimidar, constranger, ameaçar, assediar 
sexualmente, ofender, castigar, agredir ou segregar criança ou adolescente 
valendo-se de pretensa situação de superioridade. O delito pode ser realizado 
por qualquer meio, inclusive pela internet. Se o crime for praticado por 
menores, ele será cumprido, em caso de condenação, em medida sócio-educativa.

A comissão também aprovou a criação do crime de stalking, conhecido popularmente
de perseguição obsessiva. A proposta sugere a punição de até seis anos de prisão
para alguém que perseguir outra reiteradamente, ameaçando sua integridade física
ou psicológica ou ainda invadindo ou perturbando sua privacidade. O colegiado 
aprovou ainda o aumento da pena de prisão para o crime de ameaça, que subiu de 
um a seis meses para seis meses a um ano de prisão.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
como-estimular-bebes.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 28 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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Como estimular bebês?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
FONTE: http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem
Como estimular bebês?: Na hora do banho, das refeições, nas brincadeiras: cada 
momento da rotina do bebê apresenta oportunidade para estimular o seu 
desenvolvimento. Veja as dicas dos especialistas para você

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
concurso-fotografico-oferece.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 22 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Concurso fotográfico oferece oportunidade de expor na Rio+20

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Concurso fotográfico oferece oportunidade de expor na Rio+20: 
maimai2225
O Nós em Foco seleciona trabalhos para a mostra de mesmo nome que integra o 
calendário de ações da Rio+20, no Planetário do Rio de Janeiro. As inscrições 
são gratuitas e é possível enviar suas fotos até 25 de maio.

O tema Nós Ambiente busca olhares profundos sobre as diversas relações entre ser
humano e natureza: das áreas verdes e florestas às ocupações dos espaços urbanos
e interlocuções da vida citadina. Podem concorrer fotógrafos profissionais ou 
amadores, com a possibilidade de inscrição de imagens isoladas ou em série.

O concurso busca olhares diferenciados sobre as relações entre ser humano e 
natureza, seja em áreas verdes ou espaços urbanos.
As obras também serão lançadas virtualmente pela rede Fora do Eixo, que  conta 
com cerca de duas mil pessoas conectadas pela América Latina. A oportunidade é 
uma iniciativa do Nós Ambiente, frente temática ambiental da rede Fora do Eixo, 
e Poéticas Visuais Fora do Eixo, em parceria com o Jardim Botâncio de Poços de 
Caldas.

Para se inscrever, acesse o regulamento do concurso.
Mais informações: nosemfoco@foradoeixo.org.br

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
concurso-para-educadores-dara-premios.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 29 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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Concurso para educadores dará prêmios de R$ 15 mil

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Concurso para educadores dará prêmios de R$ 15 mil: 
jun819:00
Do Catraca Livre

Entre os dias 8 de junho e 8 de julho, estarão abertas as inscrições  para a 15ª
edição do Prêmio Victor Civita Educador Nota 10. O objetivo é  identificar, 
valorizar e divulgar experiências educativas de qualidade  realizadas no ensino 
regular.

Dez professores e um gestor receberão R$ 15 mil cada e a escola onde  atua o 
gestor R$ 10 mil. Durante a cerimônia de premiação o júri  indicará, entre os 
dez selecionados, o professor que receberá o título  de Educador do Ano de 2012,
que ganhará, também, um curso de  pós-graduação em uma instituição de sua 
escolha.

Podem participar do concurso professores, diretores, coordenadores  pedagógicos 
e orientadores educacionais que trabalham em escolas de  ensino regular das 
redes públicas e privadas e de escolas comunitárias  ou filantrópicas de acesso 
público, urbanas ou rurais em todo o  território nacional.

Mais informações e inscrições no site do Prêmio.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
confira-dica-para-os-pais.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 14 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CONFIRA - : Dica para os Pais!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://emvirgiliomonteiro.blogspot.com/
Dica para os Pais!: 
http://educarparacrescer.abril.com.br/guias-da-educacao/educacao-infantil/flip-p
age/index.html

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
conheca-os-beneficios-dos-alimentos.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 3 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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Conheça os benefícios dos alimentos integrais

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Conheça os benefícios dos alimentos integrais: 
[FOTO]

Foto: Corbis Images
Estudos e pesquisas comprovam cada vez mais que os alimentos integrais fazem 
muito bem à saúde. As fibras contidas nos alimentos integrais aumentam a 
sensação de saciedade e ajudam no funcionamento do intestino, fundamental para a
saúde e o bem estar. As fibras também fazem com que o açúcar contido nos 
alimentos seja liberado mais lentamente no sangue, o que previne diabetes e 
outras doenças. Mas os preços dos produtos integrais são mais caros podendo 
custar até sete reais a mais que o normal. É o caso do pacote de 500 gramas de 
arroz.

A nutricionista do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva 
(Inca), Angélica Berzon, explica que os preços são altos porque os alimentos 
integrais não são muito procurados pelo consumidor.Não justificaria ter esse 
preço exagerado porque é um alimento muito menos processado, mais natural. A 
partir do momento que ele é integral, ele não sofreu qualquer tipo de 
modificação industrial. Como há um menor consumo, esse preço acaba não caindo. A
partir do momento que as pessoas também venham a comprá-lo, talvez esse preço no
mercado tenda a baixar, destaca.

A jornalista Luciana Rosário começou a consumir alimentos integrais há cinco 
meses e emagreceu 16 quilos.Tudo começou a funcionar de verdade porque antes eu 
tinha prisão de ventre durante três dias, demorava horrores e hoje em dia eu 
consigo evacuar todos os dias que é o mais indicado pelos médicos. É um pouco 
mais caro com certeza, mas os benefícios para a saúde são muito maiores do que 
comer um arroz que vai te deixar pesada, que não vai digerir direito, vai ficar 
com gases. Hoje em dia eu estou primando pela minha saúde.

Mas o consumidor deve prestar atenção a um detalhe: para que a dosagem de fibras
dos alimentos integrais seja correta é preciso acompanhamento médico.
Ouça a matéria da Web Rádio SaúdeFonte: Amanda Mendes / Web Rádio Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
conselhos-tutelares-receberao-reforco.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 30 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Conselhos tutelares receberão reforço da Secretaria de Direitos Humanos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.viablog.org.br
Conselhos tutelares receberão reforço da Secretaria de Direitos Humanos
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
coordenadora-geral-de-nutricao-do-ms.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 21 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Coordenadora-Geral de Nutrição do MS monta cardápio com menos sal e mais saúde

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/

Alimentação Saudável 
Coordenadora-Geral de Nutrição do MS monta cardápio com menos sal e mais saúde: 
Um adulto saudável, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), precisa 
consumir apenas cinco gramas de sal diariamente. O brasileiro, no entanto, 
consome mais do que o dobro recomendado pela OMS: 12 gramas. O consumo excessivo
de sal está relacionado ao aumento da morbidade e até da mortalidade, já que uma
das principais causas de óbito no Brasil são as doenças crônicas não 
transmissíveis, como hipertensão, alerta a coordenadora-geral de Alimentação e 
Nutrição do Ministério da Saúde, Patrícia Jaime.

Um cardápio saudável, com menos sal, previne doenças como hipertensão e alguns 
tipos de doenças renais. É importante frisar que o sal não está contido somente 
no que é adicionado, ele também é natural dos alimentos, como carnes, leite e 
tem o sal adicionado pela indústria alimentícia, em produtos como presuntos e 
embutidos, explica a nutricionista.

De acordo com a especialista, uma estratégia saudável é consumir alimentos 
naturais como frutas, legumes, cereais, leguminosas, hortaliças, que tem 
quantidade muito menor de sódio do que os industrializados. Os alimentos 
processados, como carnes defumadas e enlatados, tem quantidade muito elevada 
porque o sal é usado na conservação desse alimento. Por isso eles devem ser 
consumidos com muita parcimônia, preferencialmente, quinzenalmente, aconselha 
Patrícia Jaime.

Ela também destaca boas práticas no processo de preparação e cozimento dos 
alimentos. Existem alternativas para temperar que deixam os alimentos muito 
saborosos, como utilizar ervas aromáticas, alecrim, manjericão, orégano, 
salsinha, cebolinha, que realçam o sabor do alimento sem precisar usar o sal 
como condimento, orienta. E completa: É importante evitar o uso do saleiro a 
mesa, porque se temos o sal disponível na mesa, a tendência é usar sempre um 
pouco mais.

Outra dica é observar o rótulo dos alimentos e fazer opção pelo que tenha menor 
quantidade de sal. Alguns restaurantes dispõem da tabela nutricional de suas 
refeições. Também é uma boa estratégia importante consultá-la.

A coordenadora-geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde garante 
que o consumo de sal é um hábito que vai se construindo. Se tentar diminuir 
gradativamente, o paladar acostuma. Ela ressalta que bebês e crianças pequenas 
estão em formação do hábito alimentar e tem capacidade menor de metabolização do
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sal. É muito importante não reproduzir na criança o hábito inadequado da 
família, observa.

Nas crianças em idade escolar, Patrícia Jaime aconselha evitar o consumo regular
de salgadinhos, biscoitos recheados, bolos processados e refrigerantes diet e 
light. O MS desenvolveu uma importante parceria com a Federação Nacional das 
Escolas Particulares (Fenep) para transformar a cantina da escola em espaço para
promoção da saúde por meio de uma alimentação saudável. A escola não é só um 
espaço para aprender matemática, química, física, mas espaço para desenvolver 
hábitos saudáveis. A cantina é estratégica e impacta na qualidade da alimentação
da criança como um todo.

A coordenadora-geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, Patrícia 
Jaime dá algumas dicas para diminuir o consumo de sódio na alimentação:
Cuidados para quem come fora de casa
- Alguns restaurantes e lanchonetes já oferecem a informação nutricional de suas
preparações. Peça uma cópia e confira a quantidade de sódio em cada prato pronto

- O molho de soja usado na culinária oriental costuma ter muito sal, evite e 
sempre que possível peça uma marca que não tenha sal adicionado
Cuidados com a compra de alimentos
- Alimentos frescos sempre têm menos sal do que os produtos enlatados ou 
processados

- Produtos em conserva e outros produtos defumados têm muito sal. Atenção para a
adição de carnes às preparações, principalmente feijão

- Alimentos diet ou light podem ser ricos em sal. Consulte a tabela de 
informação nutricional para escolher a melhor opção

- Compare diferentes marcas para fazer uma escolha mais saudável. Ao analisar 
rótulos de dois pães de forma de diferentes marcas, por exemplo, observe como as
quantidades de sódio podem ser diferentes para uma mesma porção
Cuidados em casa
- Diminua o sal da dieta aos poucos, reduzindo semana a semana

- Tire o saleiro da mesa

- Gotas de suco de limão ou de lima sobre as preparações na hora de servir 
realçam o gosto dos alimentos e ajudam a reduzir o sal

- Temperos prontos como pasta de alho, por exemplo, têm muito sal. Prefira ervas
e temperos naturais como salsa, cebolinha, alho, orégano

- Preste atenção nos substitutos de sal, pois eles contêm muito potássio. Se 
você usar por muito tempo, podem afetar seus rins e a sua saúde

- Para os lanches, frutas e verduras, nozes ou castanhas sem sal são opções mais
saudáveis do que salgadinhos de pacote

- Quando possível, reduza a quantidade de sal das receitas de alimentos que você
prepara em casa. Por isso, experimente antes de adicionar mais sal
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Sugestão de cardápio:Café da manhã:
 1 copo de requeijão de leite desnatado com café
 1 pão francês integral com requeijão (1 ponta de faca)
 1 fatia de mamão papaia média
Lanche da manhã:
 1 manga média
Almoço:
 1 prato de sobremesa de alface com orégano e um fio de azeite
 1 unidade média de frango cozido com quiabo
 1  escumadeira média de arroz integral cozido
 concha média de feijão
 1 fatia média de melancia
Tempero para todo almoço:
 1 colher de chá de óleo de girassol
 3 pitadas de cheiro-verde
 dente de alho
 colher de café de sal
Lanche da tarde:
 1 copo de requeijão de iogurte desnatado batido com uma banana
Jantar:
 1 prato de sobremesa de folhas cruas verdes e tomate com um fio de azeite
 1 fatia média de carne assada com meia unidade de mandioca
 1  escumadeira média de arroz integral cozido com cenoura
 concha média de feijão
 1 laranja
Tempero para todo jantar:
 1 colher de chá de óleo de girassol
 3 pitadas de coentro
 dente de alho
 colher de café de sal
Ceia:
 1 copo de leite desnatado puro ou com adoçante (sem sódio - sucralose)
Fonte: Ana Paula Ferraz/ Comunicação Interna do Ministério da Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
creche-inclusiva-promove-integracao.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 10 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Creche inclusiva promove integração entre crianças com e sem deficiências

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
FONTE: PCRJ
Creche inclusiva promove integração entre crianças com e sem deficiências

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
crescer-noticias-coisas-pra-la-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 30 de maio de 2012
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

Crescer - NOTÍCIAS - Coisas pra lá de esquisitas que só acontecem com criança

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://revistacrescer.globo.com

Bem legal!!

Fala de cocôs explosivos nos primeiros dias, arrancar meleca de nariz e comê-la,
 lamber a cara do cachorro, enfiar as mãozinhas na água da privada A primeira 
reação é sentir o estômago embrulhar e pedir que o seu filho 
pare. Depois, vem a neura: será que isso faz mal? Tire suas dúvidas 
sobre esses hábitos infantis tão peculiares.

Crescer - NOTÍCIAS - Coisas pra lá de esquisitas que só acontecem com criança

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
crescer-noticias-o-desenvolvimento-do.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 30 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Crescer - NOTÍCIAS - O desenvolvimento do bebê mês a mês

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://revistacrescer.globo.com

Legal esta reportagem da Revista Crescer falando sobre as descobertas, 
conquistas e do encantamento do sno dia à dia do crescimento e desenvolvimento 
dos filhos. 
Crescer - NOTÍCIAS - O desenvolvimento do bebê mês a mês

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
csf-epitacio-faz-acao-na-c-m-yara.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 16 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CSF EPITÁCIO FAZ AÇÃO NA C. M. YARA AMARAL

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://yaraamaral.blogspot.com/
SEMANA DA SAÚDE /2012VISITA DA DENTISTA DACLÍNICA DA FAMÍLIA

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

TALES FICOU FELIZ COM O PRESENTE: ESCOVA , FIO DENTAL E CREME DENTAL.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
csf-marcos-valadao-faz-acao-no-ciep.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 24 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CSF MARCOS VALADÃO FAZ AÇÃO NO CIEP CANDEIA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A equipe do CSF MARCOS realizou NO DIA 21 DE MAIO atividade no CIEP CANDEIA, 
utilizando o tema SOLIDARIEDADE e RESPEITO AS DIFERENÇA[FOTO]

PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SAÚDE/EDUCAÇÃO, TRAZENDO AOS ALUNOS O
CONHECIMENTO SOBRE SAÚDE EM TODOS OS ASPECTOS.SAÚDE BUCAL PARA TRA;TRABALHAR
SOLIDARIEDADE E RESPEITO AS DIFERENÇAS COM AS TURMAS EI, EF E PEJA.LEVANTAMENTO 
EPIDEMIOLÓGICO;Parabéns Equipe!!

[VÍDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
csf-marcos-valadao-na-cm-zilka.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 31 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CSF MARCOS VALADÃO NA CM ZILKA SALABERRY

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Bacana o trabalho realizado pela equipe de Saúde Bucal que foca a prevenção da 
cárie dentária.
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Apresentam -se de maneira lúdica com teatrinhos, músicas e brincadeiras, as 
crianças amam.
Esta ação foi no dia 12 de maio de 2012.

Parabéns a todos, Creche e CSF MARCOS VALADÃO 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
csm-sylvio-braunner-faz-acao-de-saude.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 31 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CSM SYLVIO BRAUNNER FAZ AÇÃO DE SAÚDE NA C. M. PROFª JUREMA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A equipe de Saúde da CSM SYLVIO FREDERICO BRAUNNER esteve na C. M. PROF.ª JUREMA
realizando ações de promoção de saúde.
Envolver e chamar atenção dos alunos e suas famílias sobre as questões da 
higiene, vacinação, cuidados com a higiene bucal, alimentação são ações simples 
que acabam impactando positivamente a saúde da criança e de sua família.
Parabéns Equipe!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
curso-de-impactos-da-violencia-na-saude.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 16 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Curso de Impactos da Violência na Saúde

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://saudementalrj.blogspot.com/
Curso de Impactos da Violência na Saúde: 
[FOTO]
Estão abertas as inscrições, até o dia 11 de junho, para o curso de  Impactos da
Violência na Saúde, oferecido na modalidade a distância, com  total de 500 vagas
disponíveis para todo o Brasil. Este curso tem  grande abrangência, sendo 
voltado para gestores e profissionais de saúde  de nível superior de diversas 
frentes. Entre eles estão pessoas que  trabalham com o tema da violência, 
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população em situação de  vulnerabilidade social, promoção da saúde e cultura de
paz, prevenção e  vigilância das Doenças e Agravos Não Transmissíveis. O edital 
também  informa que, no segundo semestre de 2012, será lançado um edital de  
seleção para este mesmo curso, porém no nível de especialização. Os  
profissionais que já estiverem no curso de aperfeiçoamento não poderão  
concorrer a estas vagas. Acesse aqui o edital e confira todas as informações 
sobre público-alvo e inscrições.
O aperfeiçoamento foi desenvolvido pela Escola Nacional de Saúde  Pública junto 
com a Secretaria de Vigilância em Saúde e a Secretaria de  Atenção à Saúde do 
Ministério da Saúde. Coordenado pelo Centro  Latino-Americano de Estudos de 
Violência e Saúde (Claves/ENSP), p curso  tem por objetivo propiciar o 
desenvolvimento de competências  conceituais, comunicativas, interpessoais, 
técnicas e políticas dos  participantes em relação ao impacto da violência sobre
a saúde, de forma  a auxiliá-los na atitude e/ou postura frente às pessoas que 
vivenciam  situações de violência, fomentando ainda o crescimento do poder de  
reflexão sobre as melhores medidas de prevenção, atendimento das  vítimas e 
gerenciamento de ações.
Esta formação está sob  a responsabilidade da coordenadora do Claves/ENSP, 
Simone Gonçalves de  Assis, e das pesquisadoras Kathie Njaine e Patrícia 
Constantino, também  do Claves.
O curso tem suas atividades distribuídas em  três Unidades de Aprendizagem, 
subdivididas em módulos, com carga  horária total de 240 horas distribuídas em 
dez meses. A inscrição deve  ser feita pela internet por meiodo preenchimento da
ficha de inscrição.  Além disso, o candidato deverá enviar, via Correios/ECT 
(recomenda-se  Carta Registrada ouSEDEX), toda a documentação comprobatória 
exigida.
Vale destacar que o candidato deve ter experiência acadêmica ou  profissional na
área de Violência e Saúde. O processo seletivo será  realizado por uma comissão 
de seleção formada pela Coordenação do curso,  professores do EAD/ENSP/Fiocruz e
técnicos da Secretaria de Vigilância  em Saúde e ainda da Secretaria de Atenção 
à Saúde do Ministério da  Saúde. Ele se dará em duas etapas: a verificação da 
documentação exigida  e análise e avaliação do currículo e do memorial. O 
resultado será  divulgado no site da EAD/ENSP.Conforme já mencionado,  no 
segundo semestre de 2012, será lançado um edital para a seleção de 90  alunos 
para o curso Impactos da Violência na Saúde, também na  modalidade a distância, 
entretanto, no nível de especialização e com  duraçãode 15 meses. A 
especialização tem como exigência dois encontros  presenciais no Riode Janeiro e
a elaboração de um trabalho de conclusão  de curso. Aqueles alunos que estiverem
cursando o aperfeiçoamento não  poderão concorrer às vagas de especialização.
FONTE: Site 
ENSP/FIOCRUZhttp://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/
30230

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
curso-introdutorio-de-libras-lingua.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 6 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Curso Introdutório de Libras - Língua Brasileira de Sinais na UNIFESO.
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://construtoresdecidadania.blogspot.com/
Curso Introdutório de Libras - Língua Brasileira de Sinais na UNIFESO.: 
[FOTO]

Estão abertas as inscrições para o Curso Introdutório de Libras - Língua 
Brasileira de Sinais,  promovido pelo Centro de Ciências Humanas e Sociais 
(CCHS) e coordenado pela professora  Tatiane Militão de Sá, docente nos cursos 
de Ciência da Computação, Matemática e Pedagogia do Centro  Universitário Serra 
dos Órgãos (UNIFESO).    O curso tem como objetivo difundir o uso de Libras para
 a comunicação de contato no atendimento à comunidade surda.  Os encontros estão
marcados para os dias 9, 16, 23 e 30 de maio; 6, 20 e 27 de junho e 4 de julho, 
das 19h30 às 22h, no Campus Sede.    O curso tem uma carga horária de 22 horas 
no total, e contará  com atividades práticas e teóricas, como exibição de 
filmes, músicas e poemas interpretados por Libras,  apresentações com datashow, 
material explicativo sobre surdez, legislação vigente que trata da surdez e da  
Lei de Libras e sua regulamentação. As inscrições são na Secretaria Geral de 
Ensino (SEGEN). Toda a  comunidade acadêmica e o público externo podem 
participar.    Mais informações pelo telefone (21) 2644-7069.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cursos-gratuitos-de-atualizacao-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 30 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Cursos gratuitos de atualização para atendimento aos usuários de crack, álcool e
outras drogas.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://saudementalrj.blogspot.com/

Interessante!!!
Cursos gratuitos de atualização para atendimento aos usuários de crack, álcool e
outras drogas.: 
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
O Ipsoé um Centro de  Referência para formação de profissionais de saúde, 
assistência social,  justiça, educação, que se deparam com o desafio de prestar 
cuidado a  usuários de crack, álcool, e outras drogas. Também ofereceremos, a 
quem  quer que se interesse pelo problema, informações sobre o tema que levem  
em consideração os princípios dos direitos humanos, da redução de danos e  do 
SUS.Estão previstos para o ano de  2012 a realização de cursos, dois seminários,
a construção de uma  interface virtual que disponibilize informações sobre a 
questão do uso e  abuso de crack, álcool e outras drogas e elaboração de 
publicações  sobre o tema.
ATIVIDADES 1º SEMESTRE:
Seminário de Abertura:no dia 13 de junho de 2012, às 14h na Escola de Enfermagem
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Aurora de Afonso Costa, Auditório Rosalda Paim, haverá aConferência- Panorama 
Atual da Política de Drogas no Brasil: A Redução de Danoscom  o Prof. Tarcísio 
Mattos de Andrade,da Faculdade de Medicina da  Universidade Federal da Bahia / 
UFBA, Coordenador da Divisão de Redução  de Riscos e Danos do Centro de Estudos 
e Terapia do Abuso de Drogas -  CETAD/ UFBA

Atenciosamente
Centro de Referência Niterói

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dados-divulgados-pelo-inep-permitem.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 7 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Dados divulgados pelo Inep permitem analisar o sistema educacional brasileiro

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Dados divulgados pelo Inep permitem analisar o sistema educacional brasileiro: 

Mais crianças matriculadas na Educação Infantil, aumento no número de  alunos 
que conseguem ultrapassar os anos iniciais do Ensino Fundamental e  queda no 
número total de matriculados na Educação Básica. Tudo isso  distribuído em quase
200 mil estabelecimentos de ensino, onde mais de 50  milhões de alunos têm aulas
com cerca de 2 milhões de professores.

Esses e outros aspectos compõem a atual situação do sistema educacional  do 
Brasil. O diagnóstico é baseado no resumo técnico do Censo Escolar  da Educação 
Básica 2011, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e  Pesquisas 
Educacionais (Inep) na semana passada. As informações são  referentes a maio do 
ano passado, data limite para as escolas informarem  seus dados ao órgão.
Veja Também:
Escolas têm até 12 de março para participar do censo 2011 
Matrículas em creches aumentaram 11% em 2011 em relação a 2010 
Unesp cria 1º mestrado em Educação Sexual do Brasil 

Os dados do Inep revelam uma diminuição de 577 mil matrículas na da  Educação 
Básica entre 2011 e 2010 - o que significa uma queda de 1%. A  interpretação que
o órgão deu ao decréscimo é a acomodação do sistema,  com melhoria nos índices 
da distorção idade-série do Ensino Fundamental.

A queda de 1%, segundo o consultor da Fundação Cesgranrio e  especialista em 
desempenho escolar Ruben Klein, é fruto também de  fatores demográficos. O 
número caiu e deveria ter caído mesmo. Nesse  quesito, o fator populacional vai 
ajudar o sistema nos próximos anos,  prevê.Além disso, cada vez mais os alunos 
estão com a idade adequada à  série, especialmente no primeiro ciclo do Ensino 
Fundamental.

É no Ensino Fundamental que aparece um dado preocupante: o total de  matrículas 
em 2011 era quase 4% maior do que a população de 6 a 14 anos  (registrada em 
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2010, dado disponível mais recente), faixa etária  correspondente aos 
frequentadores desta fase da escolaridade. Em números  absolutos, isso significa
que, de acordo com o Inep, 1.154.492 jovens  ainda estão cursando o Ensino 
Fundamental mesmo tendo ultrapassado a  idade correta para estar nele. Em 2000, 
com o Ensino Fundamental de oito  anos - e ingresso das crianças aos 7 anos -, o
quadro era pior: o  número de matrículas era 20% superior ao da quantidade de 
jovens nessa  idade.

Klein destaca que a razão entre a população na idade apropriada e o  número de 
matrículas deve ser feita com a projeção populacional para  2011, que é de 
28.642.425. Dessa forma, o número de jovens que deveriam  ter avançado no 
sistema mas continuam no Ensino Fundamental salta para  1.716.215.

O número de mais de um milhão de jovens na etapa de ensino incompatível  à 
idade, independentemente do dado populacional usado, é preocupante,  segundo 
especialistas. É um número alto, e isso sem contar outros  problemas do sistema 
educacional, como o abandono e a evasão, afirma  Maria 
AmábileMansutti,coordenadora técnica do Centro de Estudos e  Pesquisas em 
Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec). Esses  jovens não recebem, dentro
das escolas em que estudam, o atendimento  necessário. Não há projeto pedagógico
voltado para eles, o que pode  isolá-los dos demais.
Avanços

Os dados deste censo mostram que, na última década, houve melhora na  correção 
da distorção idade-série do Ensino Fundamental da rede pública.  Em 2011, a 
média de idade dos concluintes dessa etapa de ensino foi de  15,2 anos. Em 2002,
quando o Ensino Fundamental tinha oito anos de  duração, era de 18,8.

Apesar do progresso na média de idade, Maria Amábilepede  cautela. Houve uma 
melhora grande, mas olhar a média encobre algumas  questões - como as diferenças
que existem entre as regiões do País,  afirma.

O Ensino Médio também continua apresentando problemas, segundo o resumo  técnico
do censo. A etapa de ensino deveria apresentar 10,4 milhões de  matriculados, 
total correspondente à faixa etária dos 15 aos 17 anos,  idade potencial para se
cursar a última parte da Educação Básica. No  entanto, 8,4 milhões estão 
cursando - ou seja, 2 milhões estão fora do  Ensino Médio. Todo aluno com o 
Ensino Médio concluído até os 19 anos é  uma das Metas do Todos Pela Educação.

Apesar disso, entre 2010 e 2011, houve um aumento de 0,5% no total de  
matrículas. Segundo Rubem Klein, o Ensino Médio só apresentará avanços  quando 
as taxas de concluintes do Ensino Fundamental mostrarem  progresso. A promoção 
deve aumentar concomitantemente à queda da  repetência e da evasão. Quando passa
para o segundo ciclo do  Fundamental, o aluno sente um baque, especialmente por 
conta da mudança  na relação com professor, já que ele passa a ter um docente 
para cada  disciplina. O desempenho cai, explica.
Ensino Infantil

O aumento no atendimento na Educação Infantil, de 3,3% foi puxado  
essencialmente pela creche, que apresentou um crescimento de 11% entre  2010 e 
2011. Essas unidades, que atendem crianças na faixa dos 3 anos de  idade, 
receberam 234 mil novos alunos em 2011.
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Já a taxa da Pré-Escola permaneceu praticamente estagnada - a  diminuição foi de
0,2%. Segundo o Inep, isso ocorreu por conta da  implantação do Ensino 
Fundamental de 9 anos, que passou a receber alunos  de 6 anos no 1º ano - idade 
que, até então, as crianças frequentavam a  Pré-Escola.

Apesar da queda, essa etapa da Educação Básica vem avançando. Dados  tabulados 
pelo Todos Pela Educação no mês passado mostraram que o número  de matrículas de
crianças de 4 e 5 anos cresceu nos últimos dez anos.  Entre 2000 e 2010, a taxa 
de atendimento dessa faixa etária aumentou  55,8% em todo o País. A matrícula 
dos 4 aos 17 anos de idade tornou-se  obrigatória em 2009, com a aprovação da 
Emenda Constitucional 59. As  redes de ensino têm até 2016 para se adaptarem à 
nova regra.

Para ler o resumo técnico do Censo Escolar da Educação Básica 2011, clique aqui.

(Todos Pela Educação)

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
de-5-25-de-maio-vacinacao-contra-gripe.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 3 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DE 5 A 25 DE MAIO: VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://otics-iraja.blogspot.com/
DE 5 A 25 DE MAIO: VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE: 
[FOTO]

No período de5 a 25 de maio, será realizada aCampanha Nacional de Vacinação 
Contra a Gripe.
OProgramade Imunização, pretende vacinar prioritariamente: gestantes, pessoas 
com mais de 60 anos e crianças acima de 6 meses e menores de 2 anos.Procure uma 
Unidade de Saúde mais próxima de você!Vacinação para quem precisa de mais 
proteção! Um direito seu assegurado pelo SUS.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
decreto-n35674-de-30052012-dispoe-sobre.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 31 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DECRETO Nº35674 DE 30/05/2012 - DISPÕE SOBRE BOLSAS DE ESTUDO DE MESTRADO E 
DOUTORADO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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<COMENTÁRIOS>
Qual é o link no qual posso me inscrever?

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
deficiencia-fisica-nao-e-obstaculo-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 11 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Deficiência física não é obstáculo para gravidez

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Deficiência física não é obstáculo para gravidez: 
[FOTO]

Foto: Corbis ImagesÉ impressionante o espanto da sociedade em geral sobre o fato
de que mulheres com deficiência, inclusive física, podem engravidar e ser mães. 
Isso pode nos fazer refletir o quanto a marca da deficiência se sobrepõe à 
pessoa humana. Portanto, vale dizer: mulheres com deficiência podem engravidar, 
a declaração da coordenadora da área da saúde da pessoa com deficiência, do 
Ministério da Saúde, Vera Mendes, serve como alento para muitas mulheres que 
desejam ser mãe. Não importa o tipo de deficiência, seja física, visual, 
auditiva ou intelectual, elas continuam sendo mulheres e, se assim desejarem, 
podem viver a experiência da maternidade, enfatiza Mendes.

Como toda mulher, os cuidados devem começar logo após a notícia da gravidez, 
durante o pré-natal. É nessa fase que o médico definirá os procedimentos mais 
adequados a cada caso, respeitando as peculiaridades de cada paciente. O Sistema
Único de Saúde (SUS) está preparado para acompanhar todo o processo de gestação 
dessas mães. Do acolhimento e orientação ao casal até o momento do parto. 
Durante a gestação também são realizados exames de avaliação do desenvolvimento 
do feto e da saúde materna. O acompanhamento do bebê e da mãe não termina no 
nascimento. Ele segue durante os primeiros meses de vida da criança - incluindo 
o acompanhamento à saúde da mãe.

Este acompanhamento está disponível desde as Unidades Básicas de Saúde (UBS), de
todo o País, aos ambulatórios especializados nas unidades hospitalares.
Pré-natal - O procedimento durante a gestação de uma grávida com deficiência 
segue o mesmo fluxo de qualquer gestação, sendo eles: pré-natal de risco 
habitual ou de alto risco. Em cada um dos casos, o médico que acompanha a 
gestação é quem define os procedimentos a serem seguidos. As orientações são 
particulares a cada gestação independente da deficiência, que neste caso, é 
considerado apenas como uma condição a mais a ser observada, mas que não 
significa obrigatoriamente gravidez de risco.

No caso de mulheres com deficiência de ordem genética, é recomendável a 
realização de exames complementares. Já para mulheres que fazem uso de cadeiras 
de rodas a orientação é que durante a gravidez esta possa ser acompanhada por 
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outros profissionais como fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que a 
auxiliem na realização de exercícios terapêuticos e reordenação de suas 
atividades cotidianas, visando atenuar, por exemplo, problemas circulatórios. 
Todos esses serviços estão disponíveis no SUS. O Ministério da Saúde, Estados e 
Municípios devem continuar investindo na qualificação profissional e 
qualificando seus serviços.
Parto normal -Assim como acontece na Estratégia da Rede Cegonha, o Ministério da
Saúde também preconiza o parto normal às mães portadoras de deficiência.

A realização da cesariana só é recomendada quando representar maior proteção à 
saúde da mãe e do bebê. Isso significa que o mito de que a mulher com 
deficiência tem que ter cesárea não é correto. Devem ser feitos apenas se 
recomendado pelo médico que realiza o acompanhamento de sua gestação, destaca 
Vera Mendes.
Fonte: Zeca Moreira / Agência Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dengue-boletim-semanal-da-dengue-n-22.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 15 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DENGUE - BOLETIM SEMANAL DA DENGUE Nº 22 - 14/05/12

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/
BOLETIM SEMANAL DA DENGUE Nº 22 - 14/05/12: 
O Boletim da Dengue é uma publicação digital enviada toda semana por e-mail para
a imprensa com dados como o número de casos notificados, sua distribuição pelas 
regiões da cidade, a quantidade de atendimentos nos polos de hidratação, as 
ações da prefeitura de combate ao mosquitoAedes aegypti, entre outras 
informações. Consulte os Boletins anteriores e outros indicadoresclicando aqui.
 Para abrir o Boletim em uma nova guia (em tamanho maior) clique aqui.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dengue-boletim-semanal-da-dengue.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 22 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DENGUE - Boletim Semanal da Dengue

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Boletim Semanal da Dengue

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
denuncias-aumentam-no-disque-100.html
<DATA DA POSTAGEM>
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quarta-feira, 23 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Denúncias aumentam no Disque 100

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://rodrigobethlem.blogspot.com/
Denúncias aumentam no Disque 100: 
[FOTO]
Indigno,
lamentável, odioso, revoltante são alguns dos adjetivos que, num 
primeiro momento, nos remete a um dos mais deprimentes crimes
contra a dignidade sexualdas
crianças e adolescentes. São adjetivos que, mesmo reunidos, não
expressam com exatidão o nosso sentimento de condenação esse
modelo de crime. Pior de tudo é ele está crescendo, segundo dados
do Disque Denúncia ou Disque 100. Somente nos quatro primeiros meses
deste ano os registros apontam mais de três mil crimes dessa
natureza. O
absurdo está em que na grande maioria dos casos, o infrator é um
familiar (pai, tio, avô, primo) ou pessoa conhecida que desfruta da
intimidade e da confiança relacional. 
No
último domingo (20), a apresentadora Xuxa Meneghel relatou, durante
o programa Fantástico, seu drama e seus traumas sofridos por abusos
e violências sexuais até os 13 anos. Entre os agressores
encontravam-se um professor, um amigo do pai e um candidato a se
casar com a avó materna. A exposição corajosa do drama é um
importante alerta aos pais que devem ficar atentos a qualquer mudança
brusca de comportamento dos
filhos. Pode ser uma reação de fuga, temor ou vergonha ao assédio
imposto por um adulto à criança ou adolescente. 
Este
é um crime que não pode fazer parte das estatísticas do cotidiano
da nossa sociedade, precisamos estar vigilantes e combatê-lo com
todas as armas disponíveis e
esforços legais em defesa de nossas crianças e adolescentes. 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
descoberto-lado-mau-do-bom-colesterol.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 19 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Descoberto lado mau do "bom colesterol"

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Descoberto lado mau do "bom colesterol":
Você certamente já sabia que o colesterol ruim não é tão ruim quanto se pensava.
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Afinal, não é para haver em nosso organismo alguma coisa que seja 
intrinsecamente ruim - a menos que seja um invasor, o que não é o caso.

O que ocorre é que a ciência apenas aos poucos vai descobrindo os intrincados 
meandros de cada uma das substâncias presentes em nosso corpo.

Era então natural esperar que logo se descobrisse o outro lado da moeda: se o 
colesterol LDL não pode ser taxado de sempre ruim, tampouco o colesterol HDL, o 
chamado colesterol bom, será sempre bom.

E foi isto o que aconteceu, conforme relatado em um artigo publicado com 
destaque na última edição do Jornal da Associação Norte-Americana do Coração.

O lado mau do bom colesterol

Cientistas acabam de descobrir que uma subclasse do colesterol HDL (lipoproteína
de alta densidade), o chamado "colesterol bom", não apenas não protege contra as
doenças cardiovasculares, como na verdade pode ser prejudicial, aumentando o 
risco dessas doenças.

A "culpada" da vez, que levará a má-fama até que se descubram todas as suas 
funções, é uma pequena proteína chamada apolipoproteína C-III (Apoc-III), 
algumas vezes, mas nem sempre, encontrada na superfície do colesterol HDL.

A presença da proteína no HDL aumenta o risco de doenças cardíacas, enquanto o 
colesterol HDL sem esta proteína tem um efeito protetor, sobretudo do coração.

"Esta descoberta, se confirmada em novos estudos já em andamento, poderá levar a
uma melhor avaliação do risco de doenças cardíacas, e a tratamentos mais 
precisos, para aumentar o HDL protetor, ou para diminuir o HDL desfavorável com 
ApoC-III," afirmou o Dr. Frank Sacks, professor de doençascardiovasculares da 
Escola Harvard de Saúde Pública, principal autor do estudo.

Subtipo mau do "colesterol bom"

Um alto nível de colesterol HDL é um forte indicador de uma baixa incidência de 
doenças cardíacas coronarianas.

Contudo, testes clínicos de fármacos que aumentam o colesterol HDL não têm 
resultado em quedas consistentes nos riscos de doenças cardiovasculares.
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Foi isto que levantou a hipótese de que o colesterol HDL poderia conter 
componentes tanto de proteção, quanto danosos - uma hipótese que agora se 
comprovou correta.

A Apoc-III, uma proteína pró-inflamatória, fica na superfície de algumas 
lipoproteínas - tanto do HDL, o "ex-sempre-bom-colesterol", quanto do LDL, o 
"ex-sempre-mau-colesterol".

Proteína do colesterol

Os pesquisadores compararam as concentrações plasmáticas de HDL total, HDL com a
proteína Apoc-III, e HDL sem ApoC-III do sangue de 32.826 mulheres e 18.225 
homens, em busca de indicadores do risco de doença coronariana.

Depois de ajustar os dados para idade, tabagismo, dieta e outros fatores de 
estilo de vida que influem no risco cardiovascular, os pesquisadores descobriram
que as duas subclasses diferentes de HDL - com e sem a proteína - têm 
associações opostas com o risco de doenças coronarianas em homens e mulheres 
saudáveis.

O tipo predominante de HDL, que não tem a ApoC-III, continuou apresentando o 
esperado efeito protetor do coração.

Mas a pequena fração do colesterol HDL que tem a ApoC-III - cerca de 13% do 
total - mostrou-se paradoxalmente associada, não com um risco menor ou normal, 
mas com um risco mais elevado de doenças coronarianas no futuro.

Homens e mulheres com uma concentração maior do HDL com ApoC-III chegam a ter um
risco 60% maior de doença coronariana.

Tipos de colesterol

Os resultados sugerem que os exames de sangue no futuro terão que distinguir 
entre HDL sem Apoc-III e HDL com Apoc-III, este provavelmente somando-se ao LDL 
para indicação do risco de doenças cardiovasculares.

Em uma clara demonstração de que o conhecimento científico sobre o colesterol 
está apenas começando a se aprofundar, recentemente cientistas descobriram que 
os dois tipos de colesterol não são exatamente unidades estanques e isoladas: 
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Fonte: 
http://www.diariodasaude.com.br/news.php?article=lado-mau-colesterol-bom-faz-mal
-coracaoid=7736nl=nlds#.T60_jCNq8Id.twitter

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-18-de-maio-faca-bonito-proteja.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 18 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DIA 18 DE MAIO - FAÇA BONITO - PROTEJAM NOSSAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-2805-internacional-de-luta-pela.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 22 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DIA 28/05 INTERNACIONAL DE LUTA PELA SAÚDE DA MULHER

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://otics-iraja.blogspot.com/

DIA 28/05 INTERNACIONAL DE LUTA PELA SAÚDE DA MULHER: 
O Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher foi tirado em uma reunião da 
Rede Mundial de Mulheres pelos Direitos Reprodutivos (RMMDR), realizada no V 
Encontro Internacional sobre Saúde da Mulher, na Costa Rica, em maio de 1987. Em
1988, o governo brasileiro determinou este mesmo dia como a data nacional para 
combate à morte materna, instituindo a comemoração neste mesmo 28 de maio, do 
Dia Nacional de Redução da Morte Materna.
Parabéns para todas as Mulheres!!!
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-d-da-vacina-contra-influenza.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 9 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Dia D da Vacina contra Influenza
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cms-fazendabotafogo.blogspot.com/
Dia D da Vacina contra Influenza: 
[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

05/05/2012 - Dia D da Campanha de Vacinação contra Influenza foi um sucesso...

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-da-biodiversidade-alerta-sobre.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 23 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Dia da biodiversidade alerta sobre situação dos oceanos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.mundosustentavel.com.br/
Dia da biodiversidade alerta sobre situação dos oceanos: 

Fonte: Ambiente Brasil

Com mais da metade das pescas mundiais esgotadas e um terço dos ecossistemas 
marítimos mais importantes destruídos, o Dia Internacional da Diversidade 
Biológica, celebradada nesta terça-feira, se concentra na situação dos oceanos.

O brasileiro Braulio Ferreira de Souza Dias, secretário-executivo do Convênio 
sobre a Biodiversidade Biológica - organismo da ONU - e responsável pelo Dia 
Internacional da Diversidade Biológica, disse à Agência Efe que 2012 é um ano 
essencial para a vida marinha.
A biodiversidade está sob pressão em todos os ecossistemas de nosso planeta. Em 
geral, podemos dizer que o excesso da exploração comercial das pescas mundiais é
grave, afirmou o especialista. O brasileiro ainda falou que mais da metade das 
pescas mundiais está esgotada e um terço foi dizimado. Há a estimativa de que 
entre 30% e 35% dos meio-ambientes marítimos críticos foram destruídos, destacou
Dias.

O panorama exposto por Dias mostra que o lixo plástico segue matando a vida 
marinha, e a contaminação cria áreas de águas litorâneas quase sem oxigênio. 
Houve também o aumento do uso de combustíveis fósseis que afeta o clima global, 
fazendo a superfície dos oceanos mais quente, o aumento do nível do mar e da 
acidez dos oceanos, com consequências que só agora estamos começando a entender 
disse.
Censo da Vida Marinha - Um elemento chave nesse trabalho de entendimento do 
futuro dos oceanos é o Censo da Vida Marinha (CVM) finalizado em 2010. O 
documento foi realizado por milhares de cientistas de todo o mundo em uma década
e concluiu que os mares do planeta contêm entre 500 mil e 1 milhão de espécies 
(6 mil descobertas pelos pesquisadores do CVM), mais que qualquer outro 
ecossistema da Terra.

Jessee Ausubel, diretor de programas da Fundação Alfred Sloan (EUA) e um dos 
dois criadores do CVM, disse que a saúde dos oceanos será crítica na próxima 
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geração. A gestão do meio ambiente marinho segue 100 anos atrás do terrestre. Se
não reduzimos rapidamente a destruição dos oceanos, assim como os hábitos e 
costumes causadores, a situação será trágica em uma geração, disse.

No mesmo sentido, Dias ressaltou que o maior problema para a biodiversidade é o 
modelo de consumo atual. Podemos dizer que a biodiversidade está em risco por um
modelo de consumo e produção que não avalia a biodiversidade. Isto será ainda 
mais evidente com uma crescente população mundial e os efeitos da mudança 
climática, afirmou.

Patricia Miloslavich, professora titular do Departamento de Estudos Ambientais 
da Universidade Simón Bolívar de Caracas, uma das principais cientistas do CVM, 
disse à agência Efe que os oceanos de países latino-americanos enfrentam as 
mesmas ameaças que o resto do mundo.

Patricia destacou alguns problemas como o excesso de pesca, a perda de habitat, 
a contaminação, o aumento da temperatura e a invasão de espécies não nativas. No
entanto, a cientista venezuelana também disse que graças à CVM foi estabelecida 
a rede Sarce (Grupo de Pesquisa Sul-Americana em Ecossistemas Costeiros). De 
acordo com ela, a iniciativa é um avanço na integração científica regional que 
poderia trazer bons frutos em curto prazo.

São em iniciativas como a Sarce que Dias e o Convênio sobre a Biodiversidade 
Biológica colocam suas esperanças. Dias considera que, embora ainda haja muito a
ser feito, é importante destacar que muitos países estão dando um passo à frente
e estabelecendo redes de áreas protegidas para assegurar a preservação das 
espécies marinhas.

Ron ODor, chefe cientista da CVM, explica que quando as espécies são protegidas,
se recuperam, mesmo que lentamente. Mas temos que fazer mais esforços para lidar
com a poluição marinha, a pesca insustentável, pressões sobre habitats como 
recifes de coral e aumento de CO2 na atmosfera, destacou.

Postado por Daniela Kussama

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-das-maes-no-glauber-mamae-e-hora-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 11 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DIA DAS MÃES NO GLAUBER  - Mamãe, é hora de conectar!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Mamãe, é hora de conectar!: 
EM CONSTRUÇÃO!
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A galerinha do Glauber, antenada nas novidades, resolveu fazer uma homenagem 
virtual para o dia das mães!
É puro amor na rede! Corações megabites apaixonados por estas mulheres 
maravihosas!

Um show de emoções! 

Pra começar, o jogral organizado pela professora Edilza da Sala de Leitura e os 
alunos da Educação Infantil ao 5º ano.

A turma EI-30 revelou um grande dançarino ao som de Claudinho e Buchecha!

Os baixinhos da EI-31 piraram a cabeça e o coração na batida de Claudia Leite!

Lindo coral da EI-32: vozes que acalantam!

Mamãe, ouça bem! EI-40 e EI-41: PARABÉNS!

Existe um jardim mais florido do que o das turmas EI-10 e EI-11?

Até o tio Daniel, agente educador, foi seduzido pela magia que ficou no ar!

Depoimento cheio de emoção!

OBS.: Estamos tentando solucionar o problema da direção! Tanto amor virou tudo 
de pernas pro ar!
DAQUI A POUCO TEM MAIS!
AGUARDEM! 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-das-maes-o-melhor-trabalho-do-mundo.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 14 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DIA DAS MÃES (Homenagem as mães dos atletas) - O melhor trabalho do mundo

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://smiletic.com/Achei muito interessante cada pedaço de filme.É a PG 
estimulando o agradecimento as Mães.

Todos os dias dizemos "obrigado" a amigos, colegas de trabalho e até 
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para desconhecidos. Mas às vezes esquecemos de agradecer aqueles que 
mais merecem. 
Junte-se a nós nessa missão de carinho e agradecimento às mães de todo o mundo.

Para aquelas que também acham o trabalho 
difícil, que tem dias difíceis, que são mães reais, passam vergonha no 
shopping e na padaria, se orgulham das pequenas conquistas, lutam como 
leoas, sonham em dormir até mais tarde um domingo só, só unzinho, que já
 comeu bombom escondido para não dividir, com defeitos e virtudes, 
sonhos e loucuras e que, ainda assim, adoram esse trabalho.
Ah, sem esquecer também dos pães, avães, tiozães, madrinhães, amigães que se 
incubem deste papel com tanta maestria.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-de-mae-acao-de-homenagem-para-o-dia.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 11 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DIA DE MÃE  - AÇÃO DE HOMENAGEM PARA O DIA DAS MÃES NO CMS MORRO UNIÃO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://otics-iraja.blogspot.com/

Parabéns pelo trabalho desenvolvido na comunidade!!!
AÇÃO DE HOMENAGEM PARA O DIA DAS MÃES NO CMS MORRO UNIÃO: Hoje o CMS Morro União
realizou mais uma ação social para unidade, a Comemoração do Dia das Mães. A 
ação contou com um café da manhã e um bolo no final. As mães tiveram direito 
também a uma oficina de maquiagem, marcação de preventino e de outros exames, 
medição da pressão arterial dentre outros. As ações realizadas no CMS Morro 
União vem de longa data; os feitos na Comunidade aproximam o usuário da unidade 
de saúde, tornando o vínculo maior com o CMS, logo gerando mais confiança e 
aumentando a procura. Parabéns a gerência e toda a equipe do Morro União, sempre
se envolvendo e inovando.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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<POSTAGEM>
dia-do-trabalhador-1-de-maio.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 1 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DIA DO TRABALHADOR - 1 DE MAIO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
O dia do trabalhador é um dia especial porque fala de construção, fala de 
pessoas que colocam seus cérebros, sua força, seus sentidos na construção de uma
sociedade. No seu trabalho tem muito de você ou melhor, tem você no trabalho que
você escolheu; procure, identifique, execute, faça sempre com amor.
Um 1º de maio especial para todos nós trabalahadoree.

[FOTO]

Tarsila do Amaral
Frases para reflexão:
Tenha em mente que tudo que você aprende na escola é trabalho de muitas 
gerações. Receba essa herança, honre-a, acrescente a ela e, um dia, fielmente, 
deposite-a nas mãos de seus filhos
Albert Einstein

Se, na verdade, não estou no mundo para simplesmente a ele me adaptar, mas para 
transformá-lo; se não é possível mudá-lo sem um certo sonho ou projeto de mundo,
devo usar toda possibilidade que tenha para não apenas falar de minha utopia, 
mas participar de práticas com ela coerentes..
(Paulo Freire)

Página 1097



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

"Educação ou funciona como um instrumento que é usado para facilitar a 
integração da geração mais jovem para a lógica do sistema atual e trazer 
conformidade ou torna-se a prática da liberdade, os meios pelos quais homens e 
mulheres lidam de forma crítica e criativa com a realidade e descobrir como 
participar na transformação do seu mundo. " 
- Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido

Você tem que encontrar o que você gosta. E isso é verdade tanto para o seu 
trabalho quanto para seus companheiros. Seu trabalho vai ocupar uma grande parte
da sua vida, e a única maneira de estar verdadeiramente satisfeito é fazendo 
aquilo que você acredita ser um ótimo trabalho. E a única maneira de fazer um 
ótimo trabalho é fazendo o que você ama fazer. Se você ainda não encontrou, 
continue procurando. Não se contente. Assim como com as coisas do coração, você 
saberá quando encontrar. E, como qualquer ótimo relacionamento, fica melhor e 
melhor com o passar dos anos. Então continue procurando e você vai encontrar. 
Não se contente.
Steve Jobs

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-mundial-da-hepatite.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 18 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DIA MUNDIAL DA HEPATITE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://otics-iraja.blogspot.com/
DIA MUNDIAL DA HEPATITE: 
O que é Hepatite?
Hepatite
Hepatite designa qualquer degeneração do fígado por causas diversas, sendo as 
mais freqüentes as infecções pelos vírus tipo A, B e C e o abuso do consumo de 
álcool ou outras substâncias tóxicas (como alguns remédios). Enquanto os vírus 
atacam o fígado quando parasitam suas células para a sua reprodução, a cirrose 
dos alcoólatras é causada pela ingestão frequente de bebidas alcoólicas - uma 
vez no organismo, o álcool é transformado em ácidos nocivos às células 
hepáticas.
[FOTO]

Tratamento de Hepatite
Não existe tratamento para a forma aguda. Se necessário, apenas sintomático para
náuseas e vômitos. O repouso é considerado importante pela própria condição do 
paciente.
A utilização de dieta pobre em gordura e rica em carboidratos é de uso popular, 
porém seu maior benefício é ser de melhor digestão para o paciente sem apetite. 
De forma prática deve ser recomendado que o próprio indivíduo doente defina sua 
dieta de acordo com sua aceitação alimentar. A única restrição está relacionada 
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à ingestão de álcool. Esta restrição deve ser mantida por um período mínimo de 
seis meses e preferencialmente de um ano.
Prevenção
A melhor estratégia de prevenção da hepatite A inclui a melhoria das condições 
de vida, com adequação do saneamento básico e medidas educacionais de higiene. A
vacina específica contra o vírus A está indicada conforme preconizado pelo 
Programa Nacional de Imunizações (PNI).

A prevenção da hepatite B inclui o controle efetivo de bancos de sangue através 
da triagem sorológica; a vacinação contra hepatite B, disponível no SUS,conforme
padronização do Programa Nacional de Imunizações (PNI); o uso de imunoglobulina 
humana Anti-Vírus da hepatite B também disponível no SUS, conforme padronização 
do Programa Nacional de Imunizações (PNI); o uso de equipamentos de proteção 
individual pelos profissionais da área da saúde; o não compartilhamento de 
alicates de unha, lâminas de barbear, escovas de dente, equipamentos para uso de
drogas; o uso de preservativos nas relações sexuais.
Não existe vacina para a prevenção da hepatite C, mas existem outras formas de 
prevenção, como: triagem em bancos de sangue e centrais de doação de sêmen para 
garantir a distribuição de material biológico não infectado; triagem de doadores
de órgãos sólidos como coração, fígado, pulmão e rim; triagem de doadores de 
córnea ou pele; cumprimento das práticas de controle de infecção em hospitais, 
laboratórios, consultórios dentários, serviços de hemodiálise; tratamento dos 
indivíduos infectados, quando indicado; abstinência ou diminuição do uso de 
álcool, não exposição a outras substâncias que sejam tóxicas ao fígado, como 
determinados medicamentos.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-nacional-de-combate-ao-glaucoma-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 26 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Dia Nacional de Combate ao Glaucoma: é preciso prevenir

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Dia Nacional de Combate ao Glaucoma: é preciso prevenir: 
[FOTO]

Se não for tratado adequadamente a doença pode levar à cegueira. | Foto: 
Ocean/Corbis
Neste sábado (26) é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, problema 
que afeta a visão e atualmente atinge cerca de 900 mil pessoas em todo o Brasil.
A doença causa uma pressão intraocular, provocando uma lesão no nervo ótico e 
consequentemente comprometendo a visão. Se não for tratado adequadamente pode 
levar à cegueira.
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De acordo com o chefe do setor de glaucoma do Grupo Hospitalar Conceição do 
Ministério da Saúde, Agideu Picetti, em grande parte dos casos a perca da visão 
acontece no âmbito periférico. O fato de a doença acometer principalmente a 
visão periférica faz com que as pessoas não saibam que o glaucoma está se 
desenvolvendo, alerta Picetti.

A perda visual só ocorre em fases mais avançadas. Primeiro o campo visual vai 
diminuindo até se tornar uma visão tubular e sem tratamento específico o 
paciente pode ficar cego.

Como o glaucoma é uma perda do tecido nervoso o uso dos óculos não resolvem o 
problema. Com a perda nervosa é definitiva não existe um recurso óptico para 
solucionar o problema, explica o oftalmologista.

O glaucoma é um problema que não apresenta sintomas. Em enquete realizada pelo 
Blog da Saúde, das 1022 pessoas consultadas 766 (75%) disseram nunca ter feito 
exame para saber se tem glaucoma. Agideu Picetti informa que é sempre importante
visitar o oftalmologista para checar como está à visão e alerta que a partir dos
40 anos de idade é fundamental realizar a prevenção da doença. A partir desta 
idade é necessário visitar o oftalmologista para olhar o nervo e medir a pressão
interna do olho para saber se há indícios de desenvolvimento de um glaucoma. 
Para diagnosticar a doença o oftalmologista, após pingar uma gota de colírio em 
cada olho e encosta o tonômetro (aparelho usado para realizar o procedimento) em
seu olho para medir a pressão intra-ocular. O procedimento simples e indolor.

O coordenador executivo da União Inclusão em Redes e Rádios (da UNIRR), Marcus 
Aurélio de Carvalho, nasceu com o problema nos dois olhos e atualmente só tem 
10% da visão do olho esquerdo. Ele conta que, mesmo com as limitações severas 
provocadas pelo glaucoma, foi possível alcançar sucesso profissional e pessoal: 
Eu diria que em resumo são três os segredos. Primeiro eu nunca fui de me abater,
sempre fui um otimista. Motivo dois, minha família nunca me tratou como 
coitadinho e isso me ajudou muito. Quando tinha que dar bronca, dava bronca, 
quando tinha que puxar a orelha, puxava a orelha. Motivo três, na escola eu fui 
treinado para o mundo real.

O tratamento para as pessoas que possuem glaucoma é feito com colírios 
específicos. O Ministério da Saúde oferece gratuitamente a consulta, reavaliação
e colírios para o tratamento do glaucoma no Sistema Único de Saúde (SUS).
Ilana Paiva / Blog da Saúde
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diabetes-atinge-21-dos-brasileiros.html
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Diabetes atinge 21% dos brasileiros acima de 65 anos - Saúde - Notícia - 
VEJA.com

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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FONTE: REVISTA VEJA
Diabetes atinge 21% dos brasileiros acima de 65 anos - Saúde - Notícia - 
VEJA.com
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DICA 2 - DIA DOS NAMORADOS Cartão Dia dos Namorados - Parte 2

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://arte-de-fazer-artesanato.blogspot.com/
Cartão Dia dos Namorados - Parte 2: Como prometido, mais 10 ideias de cartões de
dia dos namorados:

Esse é um cartão de dia dos namorados bem complicadinho de fazer. mas depois de 
pronto fica o máximo!

[FOTO]

Uma versão com botões:

[FOTO]

Olhem que lindo esse:
[FOTO]

Delicadinho
[FOTO]

Meigo
[FOTO]

Com relevo
[FOTO]

Outro semelhante ao primeiro:

[FOTO]

Um bem pequeno mas muito fofo.
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[FOTO]

Com fitas
[FOTO]

Para fechar o mais emocionante: 10 coisas que eu amo em você:

[FOTO]
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DICA 3 - DIA DOS NAMORADOS - Cartão Dia dos Namorados - Parte 3

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://arte-de-fazer-artesanato.blogspot.com/
Cartão Dia dos Namorados - Parte 3: Então, a terceira parte de nossa seleção de 
cartões para o dia dos namorados:

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Olhem que máximo é este:
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Vejam que é uma série de envelopes:
[FOTO]

[FOTO]
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DICA - 85 livros em português para baixar grátis

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://noticias.universia.com.br/
85 livros em português para baixar grátis
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DICA DE LEITURA - Reinventando a educação

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Reinventando a educação: 

Por Leonardo Boff

Publicado originalmente em Adital

Muniz Sodré, professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é 
alguém que sabe muito. Mas o singular nele é que, como poucos, pensa sobre o que
sabe. Fruto de seu pensar é um livro notável que acaba de sair: Reinventando a 
educação: diversidade, descolonização e redes (Vozes 2012).

Leonardo Boff é teólogo, filósofo e escritor. É autor de mais de 60 livros nas 
áreas de Teologia, Ecologia, Espiritualidade, Filosofia, Antropologia e 
Mística.[FOTO]

Leonardo Boff.
Nesse livro procura enfrentar os desafios colocados à pedagogia e à educação que
se derivam dos vários tipos de saberes, das novas tecnologias e das 
transformações processadas pelo capitalismo. Tudo isso a partir de nosso lugar 
social que é o Hemisfério Sul, um dia colonizado e que está passando por um 
instigante processo de neodescolonização e de um enfrentamento com o debilitado 
neoeurocentrismo hoje devastado pela crise do Euro.

Muniz Sodré analisa as várias correntes da pedagogia e da educação desde a 
Paideia grega até o mercado mundial da educação que representa uma crassa 
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concepção da educação utilitarista, ao transformar a escola numa empresa e numa 
praça de mercado a serviço da dominação mundial.

Desmascara os mecanismos de poder econômico e político que se escondem atrás de 
expressões que estão na boca de todos como sociedade do conhecimento ou da 
informação. Melhor dito, o capitalismo-informacional-cognitivo constitui a nova 
base da acumulação do capital. Tudo virou capital: capital natural, capital 
humano, capital cultural, capital intelectual, capital social, capital 
simbólico, capital religioso capital e mais capital. Por detrás se oculta uma 
monocultura do saber, aquele maquínico, expresso pela economia do conhecimento a
serviço do mercado.

Hoje, projetou-se um tipo de educação que visa a formação de quadros que prestam
serviços simbólico-analíticos, quadros dotados de alta capacidade de inventar, 
identificar problemas e de resolvê-los. Essa educação distribui conhecimentos da
mesma forma que uma fábrica instala componentes na linha de montagem.

A educação perde destarte seu caráter de formação. Ela cai sob a crítica de 
Hannah Arendt que dizia: pode-se continuar a aprender até o fim da vida sem, no 
entanto, jamais se educar. Educar implica aprender sim a conhecer e a fazer; 
mas, sobretudo, aprender a ser, a conviver e a cuidar. Comporta construir 
sentidos de vida, saber lidar com a complexa condition humaine e definir-se face
aos rumos da história.

O que agrava todo o processo educativo é a predominância do pensamento único. Os
americanos vivem de um mito o do destino manifesto. Imaginam que Deus lhes 
reservou um destino, o de ser o novo povo escolhido para levar ao mundo seu 
estilo de vida, seu modo de produzir e de consumir ilimitadamente, seu tipo de 
democracia e seus valores de livre mercado. Em nome desta excepcionalidade, 
intervêm pelo mundo afora, até com guerras, para garantir sua hegemonia imperial
sobre todo o mundo.

A Europa não renunciou ainda a sua arrogância. A Declaração de Bolonha de 1999 
que reuniu 29 ministros da Educação de toda a Europa, afirmava que só ela 
poderia produzir um conhecimento universal, capaz de oferecer aos cidadãos as 
competências necessárias para responder aos desafios do novo milênio. Antes a 
imaginada universalidade se fundava nos direitos humanos e no próprio 
Cristianismo com sua pretensão de ser a única religião verdadeira. Agora a visão
é mais rasteira: só a Europa garante eficácia empresarial, competências, 
habilidades e destrezas que realizarão a globalização dos negócios. A crise 
econômico-financeira atual está tornando ridícula esta pretensão. A maioria dos 
países não sabe como sair da crise que criaram. Preferem lançar inteiras 
sociedades no desemprego e na miséria para salvar o sistema financeiro 
especulativo, cruel e sem piedade.

Muniz Sodré em seu livro traz para a realidade brasileira estas questões para 
mostrar com que desafios nossa educação deve se confrontar nos próximos anos. 
Chegou o momento de construirmo-nos como povo livre e criativo e não mero eco da
voz dos outros. Resgata os nomes de educadores que pensaram uma educação 
adequada às nossas virtualidades, como Joaquim Nabuco, Anísio Teixeira e 
particularmente Paulo Freire. Darcy Ribeiro falava com entusiasmo da reinvenção 
do Brasil a partir da riqueza da mestiçagem entre todos representantes dos 60 
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povos que vieram ao nosso país.

A educação reinventada nos deve ajudar na descolonização e na superação do 
pensamento único, aprendendo com as diversidades culturais e tirando proveito 
das redes sociais. Deste esforço poderão nascer entre nós os primeiros brotos de
um outro paradigma de civilização que terá como centralidade a vida, a 
Humanidade e a Terra.
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DICA DE TRABALHO - EDUARDO PAES

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
São 1.631 vagas de trabalho estão disponíveis para quem tem o ensino fundamental
e médio. Os interessados podem procurar os Centros Públicos de Emprego, Trabalho
e Renda da Prefeitura do Rio. Dentre outras, há oportunidades para auxiliar de 
linha de produção, operador de telemarketing, promotor de vendas e recepcionista
bilíngue.A Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego mantém postos na Tijuca, 
Jacarepaguá, Méier, Ilha do Governador, Campo Grande, Região Portuária, Santo 
Cristo e Centro.
 Equipe Eduardo Paes
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DICA DO PREFEITO EDUARDO PAZ - BIBLIOTECA VOLANTES

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Cidade Alta, Coelho Neto, Jardim América, Madureira e Realengo, nas zonas Norte 
e Oeste, serão os bairros novamente visitados na próxima semana pela Biblioteca 
Volante João Antônio, da Prefeitura do Rio, para empréstimo gratuito de 
livros.Na segunda-feira, dia 21 de janeiro, a Biblioteca Volante estará na Praça
Dom Justino (Cidade Alta); terça, 22, na Praça Virgínia Cidade (Coelho Neto); 
quarta,23, na Rua Sebastian Bach (Jardim América); quinta, 24, na Praça do 
Patriarca (Madureira); e sexta-feira, dia 25, na Avenida Santa Cruz, 1.025 
(Realengo).Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 2482-3086 ou na sede
da Biblioteca Volante, na Avenida Monsenhor Félix, 512, em Irajá, onde também 
funciona a Biblioteca Municipal João do Rio, de segunda a sexta, entre 9h e 17h.
 Equipe Eduardo Paes
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dica-do-prefeito-educardo-paes.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 3 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DICA DO PREFEITO EDUCARDO PAES

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Eduardo Paes11:44 - Bom dia.

Vamos cuidar da saúde? Começa nesse sábado a Campanha de Vacinação contra a 
Gripe. Como em todos os anos, maiores de 60 anos, gestantes, crianças de seis a 
23 meses e população indígena estão incluídas no grupo que receberá a vacina 
gratuitamente. Além disso, a população prisional também será imunizada. A 
campanha vai até o dia 25/5 em 321 postos. Nossa meta é vacinar pelo menos 80% 
de cada um dos grupos, cerca de 960 mil pessoas.

SMSDC - Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil
Prefeitura inicia Campanha de Vacinação contra a Gripe

Ação vai até o dia 25 e meta é imunizar cerca de 960 mil pessoas dos grupos 
prioritários

02/05/2012

A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil (SMSDC) inicia neste sábado, dia 
05, a Campanha de Vacinação contra a Gripe. Além das pessoas com 60 anos ou 
mais, estão incluídas no grupo que receberá a imunização as gestantes, crianças 
de seis a 23 meses e população indígena. Neste ano, a população prisional também
será imunizada.

A campanha acontece até 25 de maio em 321 postos no Dia de Mobilização Nacional 
(abertura) e 215 no restante dos dias. A meta da Prefeitura é vacinar, pelo 
menos, 80% de cada um dos grupos prioritários, o que significa, no total, cerca 
de 960 mil indivíduos. 

A vacina protege contra os três principais vírus influenza que circulam no 
Hemisfério Sul, entre eles o A (H1N1), como recomenda a Organização Mundial da 
Saúde (OMS). A vacina é segura, mas pessoas com história de alergia grave 
relacionada a ovo e seus derivados, ou com reação a doses anteriores da mesma 
vacina, devem consultar um médico antes de serem imunizadas. Pessoas com quadro 
de doenças agudas, que apresentem febre ou com doenças neurológicas também devem
buscar avaliação médica. Quem pretende doar sangue deve aguardar 48 horas após a
vacinação.

Quem foi vacinado nos anos anteriores deve levar o comprovante de vacinação a um
posto. Caso não tenham a caderneta de vacinação, basta apresentar um documento 
de identidade. Os postos de vacinação funcionarão de segunda a sexta-feira e 
também no Dia de Mobilização Nacional, dia 5 de maio, das 8h às 17h. 
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Em caso de dúvida sobre calendário e locais de vacinação, a população pode ligar
para o telefone 1746.
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DICA PARA O DIA DAS MÃES - Maria Rita canta Elis Regina no Dia das Mães

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

  No domingo das mães, a cantora Maria Rita presenteia as famílias 
cariocas com um show gratuito no Aterro do Flamengo em homenagem à Elis 
Regina, mãe da artista. O repertório terá vinte e cinco canções 
emblemáticas na voz de Elis, entre elas Arrastão, Como nossos paise 
Madalena, interpretadas pela primeira vez por Rita. O evento conta com o
 apoio da Riotur.

Por toda a cidade, a Prefeitura apóia 
eventos de diversos perfis, capazes de agradar a todas as mães. Confira a
 programação, escolha a que melhor combinar com a sua e divirta-se!

Programação é vasta no final de semana:

Se
 sua mãe gosta de praia, aproveite o sábado e o domingo e leve-a para 
conferir o Billabong Rio PRO, a terceira etapa do mundial de surfe WCT -
 ASP World Championship Tour. Realizado pela segunda vez na cidade, o 
evento oferece a chance de ver ídolos do surfe mundial bem de perto, nas
 areias das praias da Barra da Tijuca, do Arpoador e do Canto do 
Recreio.

Se a ideia é poupar a mãe de ter trabalho na 
cozinha durante o seu dia, conte com as boas opções gastronômicas 
oferecidas no Dia das Mães. Os festivais Comida di Buteco e Brasil Sabor
 agitam restaurantes e botequins espalhados pela cidade com pratos 
saborosos e preços convidativos. Pelo quinto ano consecutivo, o Comida 
di Buteco desafia 31 bares a conquistar os cariocas com petiscos 
preparados especialmente para a competição, que confere ao vencedor o 
título de melhor botequim do Rio. Já a sétima edição do Brasil Sabor 
convida o público a degustar pratos italianos com um toque de 
brasilidade em 17 restaurantes até 3 de junho.
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Além de boa
 gastronomia, o fim de semana promete boas doses de entretenimento em 
dois espaços culturais da prefeitura na Tijuca. No Centro de Referência 
da Música Carioca, o projeto Rio Música traz apresentações musicais e 
uma exposição com instalações interativas que contam a história da 
música desde as composições clássicas até a batida eletrônica da 
atualidade. 

Com uma promoção especial para o Dia das 
Mães, o Centro Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro traz o 
espetáculo Swingnificado, que discute a construção de significados na 
dança contemporânea. De 11 a 13 de maio, os dez primeiros espectadores 
que levarem a sua mãe para assistir à peça ganham um ingresso gratuito.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dicas-de-atividades-junina-cantinho-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 28 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DICAS DE ATIVIDADES JUNINA - Cantinho de Educação infantil da Tia siih: 
Atividades de Festa Junina

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://sihsilva.blogspot.com.br
Cantinho de Educação infantil da Tia siih: Atividades de Festa Junina

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dicas-juninas-da-andrea-atividades.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 28 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Dicas Juninas - da Andrea: Atividades - Festa Junina

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://andrea-dicasdaandrea.blogspot.com.br/
Dicas da Andrea: Atividades - Festa Junina

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dicas-juninas-da-andrea-atividades_28.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 28 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Dicas Juninas - da Andrea: Atividades - Festa Junina
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Dicas da Andrea: Atividades - Festa Junina

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dicas-juninas-turma-da-monica.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 28 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DICAS JUNINAS - Turma da Mônica: Atividades: Festa Junina

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.turmadamonica.net
Turma da Mônica: Atividades: Festa Junina

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dicas-para-o-dia-dos-namorados-criando.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 28 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DICAS PARA O DIA DOS NAMORADOS - Criando e Recontando: Dia dos Namorados - 
Atividades

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
criandoerecontando.blogspot.com.bR

Criando e Recontando: Dia dos Namorados - Atividades: 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dicas-para-que-seus-filhos-se-tornem.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 11 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Dicas para que seus filhos se tornem bons leitores

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://programajornaleeducacao.blogspot.com/
Dicas para que seus filhos se tornem bons leitores: 
1Leia em voz alta com eles. Explore com eles os livros e outros materiais de 
leitura - revistas, jornais, folhetos, almanaques, manuais de instruções, 
cartazes, placas Todo material impresso pode ser útil e ocasionar um momento de 
troca centrada na leitura.2Ofereça a eles um ambiente rico em termos de 
letramento: faça atividade com leitura, mesmo com bebês e crianças bem pequenas,
e continue fazendo com as crianças e jovens que já estão na escola.3Converse com
eles e escute-os quando falam. Isso ajuda MUITO no desenvolvimento da linguagem 
oral.4Peça para eles recontarem histórias ou informações que você leu em voz 
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alta para eles. Cuidado para que isso não acabe virando aula! Não é esse o 
espírito da proposta; precisa ser algo agradável e descontraído.5Incentive-os a 
desenhar e fazer de conta que escrevem histórias que ouviram. Peça, depois, que 
leiam em voz alta. Parece absurdo? Pois não é! Afinal, eles passam o tempo 
fazendo de conta que cozinham, que dirigem carros, que lutam com inimigos 
perigosos, que são médicos e professores Não se esqueça: a ideia é brincar de 
ler.6Dê o exemplo: faça com que eles vejam você lendo e escrevendo. E, por 
favor, não faça a bobagem de dizer que eles devem aprender a ser diferentes de 
você, que não gosta de ler! O que conta não é o que você discursa sobre leitura,
escrita, estudo: é o que você oferece como exemplo.7Vá à biblioteca regularmente
com seus filhos. Se for uma biblioteca de empréstimo, é bom cada um ter sua 
própria ficha de inscrição.8Crieuma biblioteca em casa e uma biblioteca pessoal 
para a criança, onde ela se acostume a guardar os livros e a buscá-los. Na hora 
de comprar presentes para seu filho, lembre-se dos livros! De quebra, ele ganha 
competência para lidar com o mundo e abertura da imaginação.9Não deixe de fazer 
um pouco de mistério, para aguçar a curiosidade. Por exemplo: você tem livros na
mão e diz à criança que ela pode escolher entre dois livros. Ela certamente vai 
dizer que são três, e não dois. Você faz de conta que se enganou, e põe um deles
de lado. Adivinha qual deles ela vai querer Use sua imaginação. Tudo isso é 
jogo, mas o resultado é que seu filho ganha sempre - e para toda a vida.10Leve 
seus filhos sempre que houver Hora do Conto, teatro infantil e atividades 
similares na comunidade.Fonte: Programa Ler é Preciso - EcoFuturo e Blog O 
Diário na Escola

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dilma-vai-anunciar-ampliacao-do-bolsa.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 8 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Dilma vai anunciar ampliação do Bolsa Família no Dia das Mães

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://rodrigobethlem.blogspot.com/
Dilma vai anunciar ampliação do Bolsa Família no Dia das Mães: 
[FOTO]
Segundo reportagem
publicada no site do jornal O Globo, a presidenta Dilma Rousseff deverá anunciar
no próximo domingo, dia 13, data em que será comemorado o Dia das Mães, um 
pacote com ações que irão
ampliar os repasses do Bolsa Família para quem tem filhos entre 0 e
6 anos, além de reforçar a oferta de serviços de saúde e
educação. 

Carro-chefe da política
assistencial do governo, o Bolsa Família paga 13,4 milhões de
benefícios mensalmente. No ano passado, o governo ampliou de três
para cinco o número de filhos de 0 a 15 anos que dão direito ao
chamado benefício variável de R$ 32 por criança. Uma das
possibilidades em estudo é acabar com o limite e cinco crianças com
direito ao benefício variável. Assim, famílias com mais filhos
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receberiam valores mais altos. Outra possibilidade é aumentar o
valor do benefício variável por filho de 0 a 6 anos. 

O Bolsa Família paga
atualmente de R$ 32 a R$ 306 por mês para cerca de 53 milhões de
beneficiários. Em abril, os repasses totalizaram R$ 1,6 bilhão. O
programa de transferência de renda é o pilar do Brasil sem Miséria,
programa que tem como meta acabar com a pobreza extrema no Brasil até
2014.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
direto-do-d-o-programa-anual-de-bolsas.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 31 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DIRETO DO D. O.  - Programa Anual  de Bolsas de Estudos de Mestrado e  Doutorado

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://adaoblogado.blogspot.com/
Programa Anual  de Bolsas de Estudos de Mestrado e  Doutorado: 

O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas

CONSIDERANDO o disposto no Decreto n.º 31.613, de 18 de dezembro
de 2009 que consolida as diretrizes e regulamentação aplicáveis ao
afastamento de servidores da administração municipal;
CONSIDERANDO a proposta da Secretaria Municipal de Educação de
valorização dos professores;
CONSIDERANDO a importância da execução de Projetos de Pesquisas
que visem à melhoria das práticas educacionais nas Unidades Escolares
da Rede Pública Municipal de Ensino.
DECRETA:
Art.1º Fica instituído, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação,
o Programa Anual de Bolsas de Estudos de Mestrado e Doutorado,
destinado a servidores detentores de cargo de Professor, na forma
prevista no inciso I e na alínea a do inciso II do art. 7º do Decreto n.º
31.613, de 18 de dezembro de 2009.
Parágrafo único. O Programa ora instituído será gerenciado pela Escola
de Formação do Professor Carioca - Paulo Freire.
Art.2º. Poderão participar do Programa Anual de Bolsas de Estudos
de Mestrado e Doutorado os servidores que preencham os seguintes
requisitos básicos:

I- ser professor da Rede Pública Municipal de Ensino há pelo menos 5
(cinco) anos e já ter homologado o Estágio Probatório;

II- estar em exercício efetivo na Secretaria Municipal de Educação;
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III- não estar respondendo a inquérito administrativo no período da
concessão do afastamento;

IV- não se encontrar em regime de função gratificada, cargo em comissão
e não ser detentor de cargo ou emprego público da administração pública
de outros entes federativos;

V- ser portador de curso de graduação na área de educação;

VI- ter sido admitido como aluno regular em Curso de Pós-Graduação,
no nível de Mestrado ou Doutorado, na disciplina correspondente ao
do cargo efetivo ou na área de educação que guarde compatibilidade
entre o curso pleiteado e sua prática pedagógica no âmbito da Secretaria
Municipal de Educação.

Art.3º Serão concedidas, 100 (cem) Bolsas de Estudo para mestrado e
doutorado, sendo:

Parágrafo único. A Bolsa de Estudo terá caráter indenizatório e será
destinada a cobrir despesas inerentes a dedicação aos estudos, no valor
mensal de até R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), cuja forma de
comprovação será regulamentada pela Secretaria Municipal de Educação.
Art.4 A Secretaria Municipal de Educação será responsável pela
regulamentação concernente à participação do Programa instituído por
este Decreto, fixando, inclusive, os critérios de seleção, sendo que a
análise dos pedidos de concessão ficará a cargo da Escola de Formação
do Professor Carioca - Paulo Freire.
Art. 5º A Secretaria Municipal de Educação implantará Sistema de Tutoria
direcionado aos profissionais docentes, composto por professores da Rede
Pública Municipal que comprovem compatibilidade com os critérios a serem
fixados pela Escola de Formação do Professor Carioca - Paulo Freire.
Art. 6º O professor tutor, profissional com pelo menos 10 (dez) anos de
regência de turma na Rede Pública Municipal de Ensino, será responsável
pela orientação a novos docentes admitidos pela Secretaria Municipal de
Educação, durante seu primeiro ano de exercício.
Art.7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 30 de maio de 2012; 448.º de fundação da Cidade.

<COMENTÁRIOS>
Preciso de maiores esclarecimentos! Por favor, tornem este critério mais 
transparente! Vera Dias EM Leão Velloso (  Mestre em História Politica UERJ)
<COMENTÁRIOS>
Postei o Decreto 35674, devem sair maiores esclarecimentos.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
direto-do-do-estabelece-ponto.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 31 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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DIRETO DO D.O. - Estabelece ponto facultativo nas  repartições públicas 
municipais no  dia 08 de junho de 2012.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://adaoblogado.blogspot.com/
Estabelece ponto facultativo nas  repartições públicas municipais no  dia 08 de 
junho de 2012.: 

O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas

atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1.º O ponto será facultativo nas repartições públicas municipais no dia

08 de junho de 2012, excluídos desta previsão os expedientes nos órgãos

cujos serviços não admitam paralisação.

Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Rio de Janeiro, 30 de maio de 2012; 448.º ano de fundação da Cidade.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dispoe-sobre-exame-medico-admissional.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 14 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Dispõe sobre Exame Médico Admissional para candidatos a ingresso no Serviço 
Público Municipal e dá outras providências.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://adaoblogado.blogspot.com/
Dispõe sobre Exame Médico Admissional para candidatos a ingresso no Serviço 
Público Municipal e dá outras providências.: 
segunda-feira, 14 de maio de 2012 5:49

DIÁRIO OFICIAL de 14 de maio de 2012DECRETO N.º 35604 DE 11 DE MAIO DE 
2012Dispõe sobre Exame MédicoAdmissionalpara candidatos a ingresso no Serviço 
Público Municipal e dá outras providências.O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE 
JANEIRO, no uso de suas atribuições legais,DECRETA:Art. 1º Desde que já sejam 
servidores em atividade, os candidatos ao ingresso no Serviço Público Municipal 
ficam dispensados do exame médico admissional para cargos que tenham sido 
aprovados, inclusive nas hipóteses de acumulação permitidas por lei. 1º. A 
realização do exame médico admissional é obrigatória para os candidatos que:a) 
foram readaptados;b) tenham, em algum momento, exercido suas atividades com 
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carga horária reduzida;c) tenham obtido licença médica dentro do período de 6 
(seis) meses anteriores a data do provimento, inclusive na hipótese prevista no 
inciso IX do artigo 64 da Lei n.º 94, de 14 de março de 1979, excetuados os 
casos descritos na Lei Complementar n.º 88, de 14 de maio de 2008.d) computarem 
90 (noventa) dias de afastamento, apurados no período de 12 (doze) meses 
anteriores a data do provimento. 2º. A realização do exame médico também será 
exigida para admissão em cargo cujas atribuições envolvam atividades que sejam 
reconhecidamente exercidas em condições de risco, periculosidade ou 
insalubridade ou para cargo que apresente condições de penosidade 
comprovadamente superiores àquele anteriormente exercido.Art. 2º Os servidores 
abrangidos pelo disposto no caput do artigo 1º deverão firmar declaração sobre 
seu histórico de saúde, em formulário próprio, a ser fornecido pelo respectivo 
departamento de pessoal.Parágrafo único. Aplicam-se aos servidores descritos 
neste artigo as disposições contidas na Resolução SMA Nº 1.483/2008 e suas 
posteriores alterações.Art. 3º Os exames dos portadores de deficiência física 
serão realizados de acordo com a legislação pertinente, aplicando-se, no que 
couber, as disposições deste decreto.Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data
de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, especialmente o 
Decreto n.º 35.390, de 03 de abril de 2012.Rio de Janeiro, 11 de maio de 2012; 
448º ano da fundação da Cidade.EDUARDO PAES

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
disque-100-lanca-novo-balanco-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 28 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Disque 100 lança novo balanço de registros de denúncias

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.childhood.org.br/
Disque 100 lança novo balanço de registros de denúncias: O estado da Bahia 
apresentou o maior número de denúncias de abuso e exploração sexual contra 
crianças e adolescentes no Disque Direitos Humanos, conhecido como Disque 100, 
no período de janeiro a abril deste ano. Foram registrados 962 relatos de abuso 
e 250 casos de exploração sexual, sendo Salvador o município com maior 
incidência. O estado de São Paulo aparece em segundo lugar e o Rio de Janeiro em
terceiro, no número de abusos. Com relação à exploração sexual de Continue lendo

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
diversidade-sexual-e-direitos.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 15 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DIVERSIDADE SEXUAL E DIREITOS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
DebateDIVERSIDADE SEXUAL E DIREITOS
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Encontro Comemorativo pelo
Dia do Assistente Social no PREVI-RIO
Data:16/05/2012, quarta-feira, às 15 horas.
Local:Auditório do Prédio I - Subsolo
Centro Administrativo São Sebastião
Rua Afonso Cavalcanti n 455, Cidade Nova.

Debatedores:Dr. Marco José Duarte- Professor da FSS/UERJ, Pesquisador do 
Laboratório Integrado em Diversidade Sexual, Políticas e Direitos - LIDIS/UERJ.
Dr. Guilherme Silva de Almeida- Professor da FSS/UERJ, Pesquisador do 
Laboratório Integrado em Diversidade Sexual, Políticas e Direitos - LIDIS/UERJ.

Inscrições:2293-7054 / 2976-3739
ou e-mailservicos@pcrj.rj.gov.br

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
e-big-e-big-museu-da-vida-completa-13.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 24 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

É big, é big! Museu da Vida completa 13 anos e convida você pra um sábado de 
festa

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://exploradormirim.blogspot.com/
É big, é big! Museu da Vida completa 13 anos e convida você pra um sábado de 
festa: 
[FOTO]

Nesta sexta-feira, o Museu da Vida faz 13 anos, mas a festa é no dia seguinte, 
num sábado cheio de atividades pra você comemorar com a gente esta data tão 
especial. A entrada para o evento é gratuita e a visitação é livre para todos 
que quiserem vir. Basta chegar a partir das 10h, que a diversão rola solta até 
às 16h.

Vai ter oficina de geleca, literatura de cordel, show de ciência, fábrica de 
moléculas, "contação" de histórias, observação de células em microscópios, 
teatro, visita ao Castelo Mourisco e muito mais. Ah, você participa ainda das 
atrações de "Vida de inseto" e conhece a exposição "Nós do mundo", inaugurada no
dia anterior, que fala da relação entre os seres humanos e o nosso planeta. 
Clique aqui para ver a programação completa e venha apagar as velinhas desse 
bolo!

Foto: Flickr / franz88

Página 1115



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
<COMENTÁRIOS>
Parabéns pelo trabalho!!! 
Realmente precisamos de mais trabalhos que valorizem a vida humana e do nosso 
planeta!![VÍDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
e-m-cla-udio-ganns-e-sua-preocupacao.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 31 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

E. M. CLA UDIO GANNS E A SUA  PREOCUPAÇÃO COM O LIXO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
A PREOCUPAÇÃOO COM O LIXO: 
Este foi o tema desenvolvido com nossos alunos na
Assembleia do dia 21/05/12.  Ao longo deste mês estaremos discutindo temas 
relacionados ao Meio
Ambiente. Já falamos sobre sustentabilidade e a Conferência RIO+20. Nosso foco 
de hoje é o lixo. O
que fazer com tanto lixo que produzimos e que estratégias podemos adotar para 
diminuirmos nossa produção
diária de lixo.  Foi apresentado o vídeo ILHA DAS FLORES, um documentário
de Jorge Furtado, onde oprincipal produto em destaque é o lixo. Um cenário
que nos mostra claramente a desigualdade social e que o fato de termos um
telencéfalo altamente desenvolvido e polegar opositor, não nos torna menos
vitimas do sistema capitalista, da má distribuição de rendas, o que acaba
gerando fome. A Ilha das Flores se tornou a Ilha dos Lixos.Veja
abaixo: Desenvolvendo o assunto, a
Diretora Adjunta Simone nos esclareceu a importância da utilização dos 3 Rs : 
REDUZIR,
REUTILIZARE RECICLAR.Reduzir:diminuir a quantidade de
     lixo residual que produzimos é essencial. Os consumidores devem adotar 
hábitos
     de adquirir produtos que sejam reutilizáveis, como exemplo: guardanapos de
     pano, sacos de pano para fazer suas compras diárias, embalagens 
reutilizáveis
     para armazenaralimentosao invés dos descartáveis.Reutilizar:utilizar várias
vezes
     a mesma embalagem, com um pouco de imaginação e criatividade podemos
     aproveitar sobras de materiaisparaoutras funcionalidades,
     exemplo: garrafas de plástico/vidro para armazenamento de líquidos e
     recipientes diversos para organizar os materiais de 
escritório.Reciclar:transformar o resíduo
     antes inútil em matérias-primas ou novos produtos, é um benefício tanto
     para o aspecto ambiental como energético. O livro escolhido pela Professora
Luciane de
Sala de Leitura, foi: Cuidado, Dona Mata! deRegina Siguemoto
e Martinez.Sinopse:Dona Mata, ingênua, fica feliz ao ver chegar o
Homem em busca do ouro de suas entranhas. Orgulhosa por poder ajudá-lo, não se
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importa com as escavações, com a derrubada de árvores, com o progressivo sumiço
dos pássaros... Até que, esgotadas as buscas, a Mata está quase morta. Mas é
salva pelos bichos que a habitam. Quando o Homem volta, a lição foi aprendida,
e Mata e bichos impedem que ele a destrua. ' O livro está disponível para 
empréstimo em
nossa Sala de Leitura.Texto: Valdéris Dassi 
imagens:http://www.americanas.com.br/produto/5799869/livros/infantojuvenil/liter
aturajuvenil/livro-cuidado-dona-mata!
http://www.inxinet.com/2008/06/29/tres-rs-reduzir-reutilizar-e-reciclar/
citações:http://www.inxinet.com/2008/06/29/tres-rs-reduzir-reutilizar-e-reciclar
/

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
e-m-mario-piragibe-pre-estreia-de-nosso.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 22 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

E. M. MÁRIO PIRAGIBE - Pré-estreia de nosso Cineclube: CineMario

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://artemariopiragibe.blogspot.com/
Pré-estreia de nosso Cineclube: CineMario: [postagem em construção]
[FOTO]

VINHETA DO CINEMARIO
O espaço de nosso Cineclube, o CineMario, como foi batizado pelos alunos, ainda 
está sendo preparado, estamos também aguardando a chegada do acervo e dos 
equipamentos... Mas decidimos realizar logo nossa primeira exibição 
cinematográfica para a alegria de nossos alunos! Na pré-estreia, a exibição do 
filme "Um Menino Muito Maluquinho", para alunos do Fundamental I, e um divertido
festival de pipocas!

PRÉ-ESTRÉIA: UM MENINO MUITO MALUQUINHO

[FOTO]

No telão, a abertura de "Um Menino muito Maluquinho"
[FOTO]

A pré-estreia do CineMario foi um sucesso!
Ainda estamos preparando o espaço para receber nossos alunos com mais 
conforto...
[FOTO]

Olhares atentos...
[FOTO]
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A alegria de participar...
[FOTO]

Divertido festival de pipocas para acompanhar a exibição
[FOTO]

Cena da vinheta do CineMario

REGISTROS FOTOGRÁFICOS DO WORKSHOP
PARA A REALIZAÇÃODA VINHETA
[FOTO]

Registros fotográficos do workshop de Animação com os professores responsáveis 
pelo Projeto Cineclube nas Escolas na E.M. Mario Piragibe.

[FOTO]

[FOTO]

A vinheta do Cineclube da E.M. Mario Piragibe/6ªCRE-RJ (Projeto Cineclube nas 
Escolas/SME-RJ),"CineMario", foi realizadana técnica de animação em stop motion 
(com recortes), pelos professores representantes do projeto na escola, Imaculada
Conceição (Artes), Leandro Salgueiro (PII), Letícia Aparício (Sala de Leitura), 
Loami Melo (Sala de Leitura), no workshop de animação ministrado pela professora
Imaculada, como primeira atividade da proposta do curso online "Aulas Animadas",
do Instituto Paramitas (criação de uma vídeodica cultural).As professoras Ana 
Paula Santana (PII), e Regina Célia dos Reis (Língua Portuguesa), também 
contribuíram com a proposta.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Postado por Imaculada Conceição M. Marins
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<POSTAGEM>
educacao-cicloviaria-para-criancas.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 14 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

EDUCAÇÃO CICLOVIÁRIA PARA CRIANÇAS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Página 1118



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
http://elosdasaude.wordpress.com/
EDUCAÇÃO CICLOVIÁRIA PARA CRIANÇAS: 

A Prefeitura do Rio inaugurou neste sábado, 12 de maio, aEscola Infantil de 
Trânsito da Lagoa, no Parque dos Patins.[FOTO]

Com uma faixa de ciclovia que simula situações enfrentadas pelos ciclistas no 
dia a dia, o espaço buscadifundir o uso da bicicleta como um meio de transporte 
e assim contribuir para a melhoria da mobilidade urbana e para a segurança no 
trânsito. Durante o percurso, os alunos aprendem sobre sinalização, legislação e
recebem recomendações sobre segurança, como o uso de capacete. Em breve, o 
Centro de Comunicação e Educação para o Trânsito da CET-Rio divulgará o 
calendário das aulas. Fique ligado!
 Saiba mais sobre a iniciativa no blog do Centro de Comunicação e Educação para 
o Trânsito da CET-Rio
 Confira mais fotos da inauguração da Escola Infantil de Trânsito da Lagoa

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
eleicoes-para-o-cec.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 2 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Eleições para O CEC

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://adaoblogado.blogspot.com/
Eleições para O CEC: Saiu no DO de 2 de maio as regras para eleição do Conselho 
escola comunidade confira:

http://doweb.rio.rj.gov.br/sdcgi-bin/om_isapi.dll?softpage=_infomaininfobase=020
52012.nfo

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
em-jovens-tratamento-contra-diabetes.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 2 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Em jovens, tratamento contra diabetes tipo 2com duas drogas é mais efetivo - 
Saúde - Notícia - VEJA.com

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://veja.abril.com.br
Em jovens, tratamento contra diabetes tipo 2com duas drogas é mais efetivo - 
Saúde - Notícia - VEJA.com
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<POSTAGEM>
ensino-distancia-e-parceiro-da-educacao.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 14 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

'Ensino a distância é parceiro da educação' - Educação - Notícia - VEJA.com

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://veja.abril.com.br
'Ensino a distância é parceiro da educação' - Educação - Notícia - VEJA.com

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
entre-em-forma-com-as-aulas-de-natacao.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 28 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ENTRE EM FORMA COM AS AULAS DE NATAÇÃO DO CLUBE DO SERVIDOR (ADULTO E INFANTIL)

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/
ENTRE EM FORMA COM AS AULAS DE NATAÇÃO DO CLUBE DO SERVIDOR (ADULTO E INFANTIL):

[FOTO]
Confira abaixo os horários das aulas e inscreva-se!

NATAÇÃO PARA ADULTOS
Terças e Quintas:
07:10 às 08:0019:10 às 20:00
Quartas e Sextas:
07:10 às 08:0010:10 às 11:0019:10 às 20:00

NATAÇÃO INFANTIL
Terças e Quintas:
09:10 às 10:00(6 a 12 anos)16:40 às 17:10 (4 a 5 anos)17:10 às 18:00 (10 a 12 
anos)
Quartas e Sextas
09:30 às 09:30 (4 a 8 anos)09:30 às 10:00 (9 a 11 anos)17h10 às 18:00 (6 a 9 
anos)
Vale lembrar: os beneficiários do Clube do Servidor são os servidores 
estatutários do município, ativos e inativos segurados do FUNPREVI e seus 
respectivos dependentes diretos (esposa/marido e filhos até 21 anos), que terão 
acesso gratuito às suas dependências, mediante prévio cadastramento.
Para se inscrever ou obter informações sobre as atividades, procure a secretaria
do clube, que funciona das 10h às 16h, nas segundas e sábados, e das 8h às 19h, 
de terça a sexta. Aproveite!
Disponível em: 
http://www.rio.rj.gov.br/web/servidorpresente/exibeconteudo?article-id=2860298.A
cesso em: 28 maio 2012
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<POSTAGEM>
equipe-de-saude-bucal-paap-faz-acao-na.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 1 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Equipe de Saúde Bucal - PAAP faz ação na E. M. ZITUO YONESHIGUE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
A Equipe de Saúde Bucal liderada pela Drª Constância - PAAP, foi a a escola fez 
o levantamento epidemiológico e marcou outro dia para o TRA, a direção da escola
e famílias ficaram muito felizes com o atendimento.

No próximo dia 02/05, a Assistente social Renata e a Técnica de 
Enfermagem Celia, agendaram pelo telefone que virão a Escola às 14:30 
para planejar as ações que irão desenvolver em nossa U.E.

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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equipe-movel-04-mes-de-maio-de-2012.html
<DATA DA POSTAGEM>
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EQUIPE MÓVEL 04 - MÊS DE MAIO DE 2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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Equipes de Atenção Básica receberão mais verbas
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Equipes de Atenção Básica receberão mais verbas: 
O Ministério da Saúde redefiniu os valores de financiamento do Piso de Atenção 
Básica (PAB)variável. A Portaria 978, publicada no Diário Oficial da União desta
quinta-feira, prevê aumento de R$ 458 milhões de 2011 para 2012. O valor é parte
do aumento de R$ 1,56 bilhão garantido ao PAB variávelpara este ano. O orçamento
total do PAB variável passou para R$ 8,31 bilhões, o que representa aumento de 
23%. Os recursos reajustados começam a ser transferidos retroativamente ao mês 
de março.

O PAB Variável é um recurso destinado para a Atenção Básica, voltado à 
implementação de programas estratégicos do governo federal, como o Saúde da 
Família, Saúde Bucal, Núcleo de Apoio à Saúde da Família e o Programa de 
Melhoria e Acesso a Qualidade (PMAQ), um componente de qualidade criado, ano 
passado, que destina mais recursos para as UBS que cumprirem metas na 
qualificação do trabalhados das equipes de saúde.

Heider Pinto, diretor do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde, 
explica que o ajuste é primordial para melhorar a qualidade do atendimento. 
Maiores investimentos representam melhores condições de trabalho para os 
profissionais da saúde, maior acesso da população à Atenção Básica e compromisso
com a qualidade dos indicadores de saúde. É a valorização do profissional e a 
preocupação com a população de forma responsável, afirma.

Para Equipes de Saúde da Família (ESF), serão repassados R$ 3,27 bilhões. O 
valor é 10% maior do que o referente a 2011. A portaria define que o valor do 
incentivo para as ESF será reajustado para R$ 10.695 por mês para cada equipe de
modalidade 1. Nesta categoria, também terão aumento as equipes que atendem 
populações residentes em assentamentos ou remanescentes de quilombos. Na 
modalidade 2, o valor do repasse passa para R$ 7.130 por mês para cada equipe.

Equipes de Saúde Bucal (ESB) terão repasse de R$ 727 milhões, o que significa 
12,5% a mais de investimento com relação a 2011. As ESB passam a receber R$ 
2.230 para modalidade 1 e R$ 2.980 para modalidade 2. As que atendam populações 
residentes em assentamentos ou remanescentes de quilombos receberão 50% a mais 
sobre os valores citados.

Para os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), serão transferidos R$ 409 
milhões, o que corresponde a aumento de 27% sobre 2011. Os NASFs de modalidade 1
permanecem recebendo R$ 20 mil e os de modalidade 2, passam a receber R$ 8 mil, 
tanto para custeio quanto para implantação.
Outros recursos - O Ministério da Saúde também redefiniu o valor mínimo da parte
fixa do Piso de Atenção Básica (PAB) e ajustou o orçamento anual para o valor de
R$ 4,1 bilhões nesta quarta-feira. A Portaria 953, publicada no Diário Oficial 
da União, aumenta em 11% o PAB fixo anual em relação a 2011, com R$ 408 milhões 
a mais do que o ano passado.

O PAB Fixo é calculado por habitante e leva em conta as características locais, 
como percentual da população em extrema pobreza, densidade demográfica, Produto 
Interno Bruto do município, população com plano de saúde, a quantidade de 
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pessoas que recebem Bolsa Família, entre outras variáveis.
Fonte: Samuel Bessa /Agência Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
escola-de-pais-05-05-12.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 5 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Escola de pais - 05-05-12

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://ciepglauberocha.blogspot.com/
Escola de pais - 05-05-12: 

Os responsáveis receberam informes sobre vários assuntos:
__bolsa família;
__cartão família carioca;
__ Projovem urbano - escola mais próxima ao CIEP - E.M. Manuel de Abreu
__PIC
Depois, assistiram ao vídeo abaixo. Confira!

Na última parte do encontro, os responsáveis puderam conversar com as 
professoras das turmas.
[FOTO]
[FOTO]
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escolasdoamanha-bairro-educador-realiza.html
<DATA DA POSTAGEM>
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

@escolasdoamanha: Bairro Educador realiza Formação para os Educadore...

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://bairroeducador.blogspot.com.br
@escolasdoamanha: Bairro Educador realiza Formação para os Educadore...: Na 
última quarta-feira, 16 de maio, o Bairro Educador (BE) projeto que integra o 
Programa Escolas do Amanhã da Secretaria Municipal de Educa...

--------------------------------------------------------------------------------
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segunda-feira, 14 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

@escolasdoamanha: Informe aos Educadores Comunitários

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://bairroeducador.blogspot.com.br
@escolasdoamanha: Informe aos Educadores Comunitários
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<POSTAGEM>
especialista-explica-como-evitar-mau.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 29 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Especialista explica como evitar mau hálito

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Especialista explica como evitar mau hálito: 
[FOTO]

Foto: Corbis Images
Além de constrangedor, o mau hálito pode ser sinal de má higiene ou mesmo alguma
doença. O dentista do Hospital Federal de Ipanema, vinculado ao Ministério da 
Saúde, Luciano Teles conta quais são as causas do mau hálito. Existem as causas 
básicas que são, por exemplo, má higiene bucal, que pode resultar em gengivite e
periodontite, ou seja, inflamação da gengiva, quando a gengiva fica avermelhada.
Ele pode sercausado por outras alterações como, por exemplo, no estômago, no 
esôfago.Há tambémrelação com a má higiene oral, por exemplo, como amá escovação 
dentária, que deixa resto alimentar. Fora isso tem a saborra lingual que é 
aquela camada de resto alimentar que vai se formando sob a língua. Isso gera mau
hálito também.

O dentista explica como deve ser o tratamento.Em relação às cáries:é preciso 
escovar a língua no sentido de posterior para anterior, ou seja, de trás para 
frente; usar fio dental entre os dentes porque o fio dental remove a sujeira que
a escova não alcança; usar um enxaguatório, desses que a gente faz bochecho 
depois da escovação é sempre bom. Se não puder usar nas três escovações diárias,
pelo menos na primeira e na última. Se for alguma doença gástrica, ou ainda 
outras doenças, como diabetes, pode se procurar o tratamento específico para 
essas doenças.

O dentista Luciano Teles dá ainda outras duas dicas para evitar o mau hálito: 
beber muito água para manter a boca umedecida e o corpo hidratado e não ficar 
muitas horas sem comer.
Fonte:Amanda Mendes / Web Rádio Saúde
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especialistas-em-primeira-infancia.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 3 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Especialistas em primeira infância defendem tempo livre para brincar como 
ferramenta importante de aprendizado

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Especialistas em primeira infância defendem tempo livre para brincar como 
ferramenta importante de aprendizado: 

Ferramentas tecnológicas têm tomado cada vez maisconta das salas  de aula e se 
tornado sinônimos de inovação e modernidade na educação.  Recentemente, o 
governo federal destinou R$ 180 milhões à distribuição  de tablets para 
professores do ensino médio. Mas quando o assunto é  educação na primeira 
infância, como inovar?Especialistas nessa etapa da  vida defendem que tempo para
brincar livremente é importante para o  aprendizado.
Curiosamente, o que tem de mais inovador atualmente são as  brincadeiras 
tradicionais. Hoje, as escolas têm pouco espaço para que as  crianças brinquem. 
Embora as pessoas tendam a ver a brincadeira como um  lugar à parte, é 
justamente nestes momentos que acontece boa parte do  processo de ensino e 
aprendizagem, afirma Marcos Ferreira Santos,  professor de Educação da USP 
(Universidade de São Paulo) e membro da  Aliança pela Infância.
Veja Também:
Literatura  infantil estimula criatividade e tolerância, diz escritora de livros
 para crianças 
Impresso ainda é melhor meio de estimular a leitura 
Matrículas em creches aumentaram 11% em 2011 em relação a 2010 

Para o especialista, a brincadeira de uma criança equivale, por  exemplo, ao 
trabalho de um cientista. Imagine um cientista em seu  laboratório, enquanto 
desenvolve um experimento químico. Ele tem que  imaginar situações, ver se 
aquilo funciona ou não, compara. Por meio  das brincadeiras, as crianças estão 
aprendendo, experimentando coisas,  descobrindo outras possibilidades.

Mexer na areia, tomar banho de mangueira, se sujar com lama, correr,  brincar ao
ar livre e ter contato com os animais são algumas das  atividades consideradas 
importantes para o processo de aprendizagem  infantil.

Segundo Santos, em geral, os adultos reconhecem apenas a sala de aula  como 
espaço para aprender. O problema em muitas escolas é o curto  intervalo para 
atividades livres, normalmente de 15 a 20 minutos. Ele  acredita que uma das 
alternativas para inovar é ampliar esse tempo: Às  vezes, algo é inovador porque
abre espaço para essas brincadeiras  tradicionais. Quanto mais espontânea, mais 
verdadeira é a aprendizagem.

A fala de Santos é reforçada também por Gandhy Piorski, especialista  em brincar
que discursou naPremiação Programa Pelo Direito de Ser  Criança, que condecorou 
escolas brasileiras que reconhecem a importância  do brincar e do aprender pela 
experiência.Diante do universo que  temos hoje, a proposta pedagógica deve ter 
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no seu cerne o respeito ao  movimento da criança. 

Os dois especialistas fizeram parte do corpo de jurados do prêmio. O Porvir 
esteve presente no evento e conheceu alguns projetos, leia a matéria aqui.

(Porvir)

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
estado-de-alerta-contra-dengue.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 2 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Estado de Alerta contra a Dengue

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://baudeideiasdaivanise.blogspot.com/
Estado de Alerta contra a Dengue: 
[FOTO]

Atenção, professores!

Saiu no Diário Oficial Municipal do Rio de Janeirono dia 1 de setembro, o 
decreto n.º 34.377 de 31/8/2011 que institui ESTADO DE ALERTA CONTRA DENGUEe 
dispõe sobre a prevenção e controle da transmissão da dengue na Cidade do Rio de
Janeiro.
Precisamos mobilizar a todos para que não ocorra nova epidemia de dengue em 
nossa cidade no próximo verão.
[FOTO]

A dengue é um doença causada por um vírus.
A fêmea do mosquito Aedes aegypti é transmissora do vírus da dengue.
Através de sua picada, ela passa o vírus da dengue de uma pessoa doente para 
outra pessoa sadia.
Ela coloca seus ovos em locais úmidos e perto de água parada. 
Quando os ovosentram em contato com a água, as larvas saem dos ovos e continuam 
seu processo de desenvolvimento.
Não adianta apenas acabar com os mosquitos.
É preciso evitar que a fêmea encontre lugares para colocar seus ovos.
Atenção:Aproximadamente 82% dos criadouros dos ovos desse mosquitoestão DENTRO 
DAS RESIDÊNCIAS.~~~~~~~~~~~~~~Clique para ver materiais sobre dengue nos 
blogs:Baú de IdeiasÁlbum PicasaBaú dos Vídeos Educativos (dengue)
Acompanhe as postagens pelo Feed.
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Estão abertas as inscrições do Prêmio Microsoft Educadores Inovadores 2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://educaja.com.br/
Estão abertas as inscrições do Prêmio Microsoft Educadores Inovadores 2012: 
Educadores de todo o Brasil já podem enviar seus projetos e garantir sua 
participação! Estão abertas até o dia 06 de agosto as inscrições para a sétima 
edição do Prêmio Microsoft Educadores Inovadores, que valoriza e reconhece os 
melhores projetos Continue reading 
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Estão abertas as inscrições para o Enem 2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Fonte: http://oglobo.globo.com/
Estão abertas as inscrições para o Enem 2012: 

RIO - Foram abertas na manhã desta segunda-feura as inscrições para o Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem). Os aspirantes a uma vaga no ensino superior 
poderão se inscrever até o dia 15 de junho, somente pelo site oficial.

Veja também
MEC muda critério de correção da redação do EnemUFRJ decide manter o Enem como 
único sistema de seleção
Há uma página específica para quem quiser conferir o passo a passo da inscrição,
com orientações sobre como devem ser preenchidas cada uma das telas. As provas 
serão aplicadas para todos os candidatos nos dias 3 e 4 de novembro.

A taxa de inscrição é a mesma do ano passado: R$ 35. O pagamento deve ser feito 
até o dia 20 de junho, com o boleto gerado no processo de inscrição. Os 
estudantes do 3º ano do ensino médio em escolas da rede pública não precisam 
pagar a taxa.
As provas
O Enem será realizado nos dias 3 e 4 de novembro. O exame tem quatro provas 
objetivas, cada uma com 45 questões de múltipla escolha e uma redação. As provas
vão tratar de quatro áreas de conhecimento do ensino médio. Para a realização, 
das provas o candidato deverá usar somente caneta com tinta esferográfica preta 
e feita com material transparente.

As provas terão início às 13h (horário de Brasília). No dia 3 de novembro, os 
candidatos farão as provas de ciências humanas e suas tecnologias e de ciências 
da natureza e suas tecnologias, até as 17h30. No dia 4 serão realizadas as 
provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, redação e matemática e suas 
tecnologias, que terminarão às 18h30. O candidato só pode entregar o gabarito e 
deixar a sala após duas horas de prova. Para levar o caderno de questões, é 
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necessário esperar na sala até que faltem 30 minutos para o fim da prova.
Horário

Atenção aos dados 
Antes de iniciar as provas, de acordo com o edital, o candidato deverá verificar
se o seu caderno de questões contém a quantidade de questões indicadas no seu 
cartão-resposta e contém qualquer defeito gráfico que impossibilite a resposta 
às questões. O estudante deverá ler e conferir todas as informações registradas 
no caderno de questões, no cartão-resposta, na folha de redação, na lista de 
presença e demais documentos do exame.

Se notar alguma coisa errada, o candidato deverá imediatamente comunicar ao 
aplicador de sua sala para que ele tome as providências cabíveis no momento da 
aplicação da prova.

Segundo o edital, a capa do caderno de questões possui informações sobre a cor 
do mesmo e uma frase em destaque, e caberá obrigatoriamente ao candidato marcar 
nos cartões-resposta, a opção correspondente à cor da capa do caderno de 
questões; transcrever nos cartões-resposta a frase apresentada na capa de seu 
caderno de questões. As respostas das provas objetivas e o texto da redação do 
deverão ser transcritos, com caneta esferográfica de tinta preta fabricada em 
material transparente, nos respectivos cartões-resposta e folha de redação, que 
deverão ser entregues ao aplicador ao terminar o exame.
O que não pode e o que não pode levar
O edital proíbe ao candidato, sob pena de eliminação, falar com outros 
candidatos, usar lápis, lapiseira, borracha, livros, manuais, impressos, 
anotações, óculos escuros, calculadora, agendas eletrônicas, celulares, 
smartphones, tablets, ipod, gravadores, pen drive, mp3 ou similar, relógio ou 
qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens.

Todos os pertences que não sejam a caneta preta de material transparente e o 
documento de identificação deverão ser guardados em um porta-objetos com lacre, 
que deverá ficar embaixo da carteira do candidato e só poderá ser reaberto após 
a saída dele da sala de prova.
A redação
O sistema de correção do Enem sofreu mudanças em 2012. A partir deste ano, a 
redação será corrigida por dois corretores de forma independente, sem que um 
conheça a nota atribuída pelo outro. A nota final é composta de cinco notas, que
avaliam competências específicas do candidato.

A nota final corresponde à média aritmética simples das notas atribuídas pelos 
dois corretores. Caso haja discrepância de 200 pontos ou mais na nota final 
atribuída pelos corretores (em uma escala de 0 a 1.000), ou de 80 pontos ou mais
em pelo menos uma das competências, a redação passará por um terceiro corretor, 
em um mecanismo que o Inep chama de "recurso de oficio".

Se a discrepância persistir, uma banca certificadora composta por três 
avaliadores examinará a prova. Os candidatos poderão solicitar vistas da 
correção, porém não poderão pedir a revisão da nota.

Será atribuída nota zero à redação: que não atender a proposta solicitada ou que
possua outra estrutura textual que não seja a do tipo 
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dissertativo-argumentativo; sem texto escrito na folha de redação, que será 
considerada "em branco"; com até sete linhas, qualquer que seja o conteúdo, que 
configurará "texto insuficiente"; linhas com cópia dos textos motivadores 
apresentados no caderno de questões serão desconsideradas para efeito de 
correção e de contagem do mínimo de linhas; com impropérios, desenhos e outras 
formas propositais de anulação, que será considerada "anulada".
Os resultados
Os gabaritos das provas objetivas serão divulgados no site 
http://www.inep.gov.br/enem no dia 7 de novembro. Os candidatos poderão acessar 
os resultados individuais do Enem 2011 a partir de 28 de dezembro, mediante 
inserção do número de inscrição e senha ou CPF e senha no endereço eletrônico 
http://sistemasenem2.inep.gov.br/.

O Inep diz que a utilização dos resultados individuais do Enem para fins de 
certificação, seleção, classificação ou premiação não é de responsabilidade do 
órgão, mas das entidades às quais os dados serão informados pelo candidato.

O Inep não fornecerá atestados, certificados ou certidões relativas à 
classificação ou nota dos candidatos. De acordo com a portaria publicada no 
"Diário Oficial", a inscrição do participante implica a aceitação das 
disposições, diretrizes e procedimentos para a edição do Enem contidas no 
edital. Para os adultos submetidos a penas privativas de liberdade e 
adolescentes sob medidas socioeducativas, que incluam privação de liberdade, 
haverá um edital para o processo de inscrição específico.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
estresse-positivo-ajuda-superar.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 19 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Estresse positivo ajuda a superar desafios, diz especialista

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Estresse positivo ajuda a superar desafios, diz especialista: 
[FOTO]

Foto: Corbis Images
O estresse é uma característica da vida atual e quase sempre é visto como uma 
coisa ruim. Mas o que pouca gente sabe é que o estresse também motiva e pode 
ajudar a superar situações difíceis e alcançar objetivos. Esse é o estresse 
positivo, bem diferente daquele que causa cansaço, desânimo e provoca doenças.

A chefe do Serviço de Psicologia do Hospital Federal de Bonsucesso, ligado ao 
ministério da Saúde, Márcia Natal, explica como a pessoa pode ficar estressada 
de um modo positivo.A pessoa tem uma descarga de adrenalina que a prepara para 
uma ação. Essa descarga é preparatória e leva uma adaptação da pessoa para 
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produzir um determinado resultado e ela consegue êxito nesse objetivo que ela 
tem, então, essa descarga de adrenalina é uma descarga positiva, ela causa um 
movimento de preparação, e depois desse sucesso, desse êxito, já que a pessoa 
teve um impulso, um movimento para agir em uma determinada causa, ela tem uma 
sensação de plenitude.

Para a pessoa fugir do estresse negativo, Márcia Natal recomenda a busca pelo 
equilíbrio em cada situação.Nós devemos sempre buscar um equilíbrio entre os 
fatores relacionados ao espaço de convívio com o outro, tentando uma integração 
entre o plano físico, o plano psicológico, social e o cultural. Com essa 
combinação de diversos fatores da vida de um indivíduo, da vida da sociedade, 
vão produzir certamente sensações positivas e diminuir o estresse que a 
sociedade atualmente impõe ao indivíduo naturalmente. 

É importante lembrar que fazer exercícios físicos, se alimentar e dormir bem e 
ter momentos de lazer ajudam a eliminar o estresse ruim.
Ouça a matéria da Web Rádio SaúdeFonte: Hortência Guedes / Web Rádio Saúde
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estudo-indica-que-injecoes-de.html
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segunda-feira, 14 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Estudo indica que injeções de testosterona podem ajudar homens a perder peso - 
Saúde - Notícia - VEJA.com

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://veja.abril.com.br
Estudo indica que injeções de testosterona podem ajudar homens a perder peso - 
Saúde - Notícia - VEJA.com
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evento-reune-1250-mulheres-da-paz-na.html
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Evento reúne 1.250 Mulheres da Paz na Cidade Nova

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Secretaria Municipal de Assistência Social promoveu neste sábado,
 dia 19, o seminário Rio de Mãos dadas pela Paz, na quadra da Escola 
de Samba São Clemente, na Cidade Nova. O evento reuniu 1.250 
beneficiárias do projeto Mulheres da Paz, com o objetivo de aproximar as
 mulheres das equipes dos centros de referência da Assistência Social e 
identificar ações conjuntas que se somem aos serviços desenvolvidos pela
 Rede de Proteção Social.
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Durante
 o encontro, que contou com a presença do secretário municipal de 
Assistência Social, Rodrigo Bethlem, também foram discutidas as 
experiências vivenciadas pelas participantes do projeto Mulheres da Paz,
 de modo a ampliar os esforços pela promoção social nas comunidades da 
cidade do Rio de Janeiro.

Além das Mulheres da Paz, 
participaram do encontro 250 trabalhadores das equipes das 
Subsecretarias de Proteção Social Básica e Especial da SMAS.

O
 Mulheres da Paz faz parte do Programa Nacional de Segurança Pública 
(Pronasci) e leva a campo mulheres de 44 comunidades capacitadas para 
atuar como lideranças comunitárias.

--------------------------------------------------------------------------------
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excesso-de-acucar-pode-afetar-o-cerebro.html
<DATA DA POSTAGEM>
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

Excesso de açúcar pode afetar o cérebro, diz estudo - Saúde - Notícia - VEJA.com

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
FONTE: VEJA
Excesso de açúcar pode afetar o cérebro, diz estudo - Saúde - Notícia - VEJA.com
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exposicao-fotografica-rio-cidade-que.html
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Exposição Fotográfica "Rio, a cidade que amamenta pelas lentes de Fernanda 
Sá".Todos convidados!!!!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://semanadobebecarioca.blogspot.com/
Exposição Fotográfica "Rio, a cidade que amamenta pelas lentes de Fernanda 
Sá".Todos convidados!!!!: 
[FOTO]
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facilitar-acesso-e-maior-beneficio-de.html
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quinta-feira, 10 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Facilitar acesso é maior benefício de livros digitais

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Facilitar acesso é maior benefício de livros digitais: 

De Patrícia Gomes do Porvir

A presidente Dilma já disse ser adepta aos livros eletrônicos; no  metrô, eles 
começam a aparecer aqui e ali, dividindo espaço com os  tradicionais de papel; 
portais têm disponibilizado possibilidades de  download gratuito de obras 
clássicas. Enquanto o Brasil vai aderindo  apenas lentamente à prática dos 
e-books, a Microsoft anunciou parceria  multimilionária com a Barnes  Nobles, 
maior livraria de varejo dos  EUA, para entrar de cabeça nesse mercado.

Um aplicativo presente no sistema operacional Windows 8 dará acesso a uma 
plataforma com o acervo digital da livraria,  que tem mais de 2,5 milhões de 
títulos, boa parte a menos de US$ 10. Os  livros podem ser comprados ou até 
alugados, como em bibliotecas. O  investimento da Microsoft na Newco e a nossa 
vontade de levar  tecnologias digitais de leitura e conteúdo para a plataforma 
Windows vai  permitir que expandamos o negócio a milhões de usuários, disse 
William  Lynch, CEO da Barnes  Noble ao anunciar a parceria.

O aplicativo será acessível via Nook, leitor digital lançado pela  livraria em 
2009, celulares, PCs e Macs. Os executivos da Barnes   Nobles e da Microsoft 
acreditam - e os US$ 300 milhões investidos são  prova disso - que a iniciativa 
tem potencial para impactar alunos de  todo o mundo. A mudança para o mundo 
digital está colocando as  livrarias na palma da mão dos leitores. E esse é o 
início de uma relação  que vai influenciar na forma como as pessoas leem e 
interagem com os  conteúdos, afirmou Andy Lees, presidente da Microsoft. Nós 
vamos  acelerar a inovação no mercado de leitura digital porque permitiremos  
que as pessoas não apenas leiam as histórias, mas façam parte dela,  completou.

O Nook ainda não é vendido no Brasil e nem todos os livros digitais  disponíveis
nas livrarias são compatíveis com o modelo. Por aqui, o  mercado é dominado pelo
iPad, da Apple, e pelo Kindle, da Amazon.
No Brasil

Mas, apesar dos ventos que sopram a favor dos livros digitais nos  EUA, o efeito
que o uso da ferramenta pode trazer ao aprendizado não é  ponto pacífico no 
Brasil. Se, por um lado, o livro digital pode produzir  encantamento entre os 
alunos e estimular a leitura dos estudantes, por  outro, pode distraí-los. Se 
ele é portátil e ecologicamente correto, é  também uma ferramenta cara para o 
bolso dos pais. Diante de tantas  perspectivas de encarar o assunto, 
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pesquisadores ouvidos pelo Porvir concordam em pelo menos um ponto: iniciativas 
como a da Microsoft podem facilitar o acesso às obras.
Permitir o acesso é transformador. Você consegue dar chance de  conhecer um 
livro a quem não tinha, diz Betina von Staa, pesquisadora  em tecnologias 
educacionais. Para a especialista, o Brasil pode se  beneficiar com a difusão 
dos e-books porque é logisticamente complicado  transportar livros entre os 
estados. O Brasil tem dimensões  continentais. É caro e difícil levar livros 
para o interior. Com os  livros digitais, isso fica mais fácil, afirma.

Staa ressalta ainda que o desenvolvimento de tecnologias sempre traz  vantagens,
uma vez que permite a associação de ferramentas, o que acaba  também aumentando 
o alcance de iniciativas. A especialista afirma, por  exemplo, que poderia ser 
muito proveitoso para os alunos se o aplicativo  que dá acesso ao acervo da 
Barnes  Nobles estivesse dentro do  ambiente on-line das escolas.

No quesito acesso, Rodolfo Araújo, especialista em tecnologia da  informação, 
entende como positiva a possibilidade de alugar títulos que a  Newsco oferece, 
mas é cético quanto ao impacto da disseminação dos  livros digitais entre os 
alunos. Pode até haver mais livros, mas isso  não significa que haverá mais 
gente lendo, afirma.

Para Araújo, e-books são apenas uma ferramenta e adotá-los não é  garantia de 
nenhuma melhoria no ensino. Só trocar o livro de papel pelo  digital é trocar 
seis por meia dúzia. As inovações de verdade estão no  modelo, e não na 
ferramenta, afirma o especialista, que dará a palestra  Aprender a Ensinar ou 
Ensinar a Aprender em fórum sobre tecnologias no  ensino na Educar Educador, 
evento que ocorre em São Paulo entre os dias 16 e 19 de maio.

Araújo adverte ainda para o fator concentração, que costuma ser  problemático 
nos livros digitais, uma vez que o leitor tem várias  distrações ao alcance dos 
olhos. Para pesquisa, a leitura digital é  ótima. Mas para estudar mesmo, o 
papel é sempre melhor.

A Apple e a Amazon parecem discordar da afirmação e pretendem investir no 
mercado brasileiro de livros digitais como já falamos por aqui.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
familia-acolhedora-viabiliza-vivencia.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 5 de maio de 2012
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Família Acolhedora viabiliza a vivência de crianças vítimas de negligência em um
lar

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
FONTE: PCRJ - SMAS

Conheça um pouco mais sobre este projeto.
Família Acolhedora viabiliza a vivência de crianças vítimas de negligência em um
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lar
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Fatores externos causam desconforto nos olhos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Fatores externos causam desconforto nos olhos: 
[FOTO]

Foto: Felix Wirth/Corbis
Ler em ambientes pouco iluminados e ficar horas na frente do computador são 
hábitos que trazem desconforto e atrapalham a atenção, mas é um mito pensar que 
eles são os causadores de problemas oftalmológicos. A miopia, a hipermetropia e 
o astigmatismo são os problemas de visão mais comuns entre pessoas de todas as 
idades. Em regra, quem os possui herdou geneticamente. Por serem desvios no 
formato do olho, não há como retardá-los ou evitá-los, apenas corrigir com o uso
de óculos ou lentes de contato.
Todas as doenças relacionadas a grau tem componentes anatômicos. Se, por 
exemplo, você tem três graus de miopia, os teria mesmo se não fizesse nenhum 
esforço visual. É como o tamanho do seu nariz ou do seu braço., esclarece o Dr. 
Júlio Sousa, chefe do serviço de oftalmologia do Hospital Federal do Andaraí 
(RJ), vinculado ao Ministério da Saúde.

O diagnóstico em alguns casos pode ser feito ainda na infância, na fase 
pré-escolar. Um detalhe importante é que a criança pode ter grau em um olho só. 
Ela vai desenvolver um olho normalmente, mas no outro ela enxerga pouco., 
esclarece o oftalmologista. Se isso não for diagnosticado até no máximo cinco ou
seis anos, esse olho não vai desenvolver corretamente., acrescenta.

A cirurgia para correção do grau está mais para uma questão estética do que uma 
solução. Em alguns casos nem é recomendada. Há risco de o problema voltar ou da 
pessoa desenvolver outro. Ou seja, corrigir a miopia e a pessoa ficar 
hipermetrope. Por isso os exames pré-operatórios são muito importantes, alerta 
Dr. Júlio.
Identificando as diferenças - Entre a miopia e a hipermetropia, a diferença está
na focalização. Quando a pessoa enxerga mal objetos próximos é hipermetrope, 
quando a visão é desfocada em objetos longes ela é míope. Já o astigmatismo é o 
formato irregular na córnea, e todos os objetos, tanto longe quanto perto, ficam
distorcidos. Em torno dos 40 anos algumas pessoas, sobretudo hipermetropes, 
podem desenvolver a presbiopia ou vista cansada, e ter dificuldades para 
enxergar de perto.
Fonte: Fabiana Conte/ Comunicação Interna do Ministério da Saúde

--------------------------------------------------------------------------------

Página 1134



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
<POSTAGEM>
feliz-dia-das-maes-feliz-inicio-de-tudo.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 14 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FELIZ DIA  DAS MÃES - FELIZ INÍCIO DE TUDO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Para todas que tiveram a oportunidade de ser mães, para aquelas que cuidam dos 
filhos de outras mães, para aquelas que exercitam a toda hora o desejo de gestar
nossos parabéns, nosso muito obrigada e nossa homenagem.Usarei um texto de 
Gabriel Garcia Marques que fala do tempo, de valor e de cuidado.Beijos pra todas
e todos que estão neste lugar do CUIDAR.Se por um instante Deus se esquecesse de
que sou uma marioneta de trapos e me
presenteasse com mais um pedaço de vida, eu aproveitaria esse tempo o mais que
pudesse...
Possivelmente não diria tudo o que penso, mas definitivamente pensaria tudo o
que digo.
Daria valor às coisas, não por aquilo que valem,mas pelo que significam.
Dormiria pouco, sonharia mais, porque entendo que por cada minuto que fechamos
os olhos, perdemos sessenta segundos de luz.
Andaria quando os demais se detivessem,acordaria quando os demais dormissem.
Se Deus me presenteasse com um pedaço de vida, deitava-me ao sol,
deixando a descoberto, não somente o meu corpo, como também a minha alma.
Aos homens, eu provaria quão equivocados estão ao pensar que deixam de se
enamorar quando envelhecem, sem saberem que envelhecem quando deixam
de se enamorar...
A um menino eu daria-lhe asas, apenas lhe pediria que aprendesse a voar.
Aos velhos ensinaria que a morte não chega com o fim da vida, mas sim com
o esquecimento.
Tantas coisas aprendi com Vós homens. Aprendi que todo o mundo quer viver no
cimo da montanha, sem saber que a verdadeira felicidade está na forma de subir
a escarpa.
Aprendi que quando um recém nascido aperta com a sua pequena mão,
pela primeira vez, o dedo do seu pai, agarrou-o para sempre.
Aprendi que um homem só tem direito a olhar o outro de cima para baixo,
quando está a ajudá-lo a levantar-se.
São tantas as coisas que pude aprender com Vocês, mas agora, realmente
de pouco me irão servir, porque quando me guardarem dentro dessa caixa,
infelizmente estarei morrendo.
Sempre diz o que sentes e faz o que pensas.
Supondo que hoje seria a última vez que te vou ver, dormir, te abraçaria
fortemente e rezaria ao Senhor para poder ser o guardião da tua alma.
Supondo que estes são os últimos minutos que te vejo, diria-te Amo-te
e não assumiria, loucamente, que já o sabes.
Sempre existe um amanhã em que a vida nos dá outra oportunidade para fazermos
as coisas bem, mas pensando que hoje é tudo o que nos resta, gostaria de 
dizer-te o quanto te quero,que nunca te esquecerei.
O amanhã não está assegurado a ninguém, jovens ou velhos.
Hoje pode ser a última vez que vejas aqueles que amas. Por isso, não esperes 
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mais,
fá-lo hoje, porque o amanhã pode nunca chegar. Senão, lamentarás o dia em que
não tiveste tempo para um sorriso, um abraço, um beijo e o teres estado muito
ocupado para atenderes esse último desejo.
Mantém os que amas junto de ti, diz-lhes ao ouvido o muito que precisas deles,
o quanto lhes queres e trata-os bem, aproveita para lhes dizer,
perdoa-me, por favor, obrigado e todas as palavras de amor que conheces.
Não serás recordado pelos teus pensamentos secretos. Pede ao Senhor a força e a
sabedoria para os expressar.
Demonstra aos teus amigos e seres queridos o quanto são importantes para ti.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
feliz-dia-das-maes.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 12 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Feliz dia das mães

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://emthomasjefferson.blogspot.com/
Feliz dia das mães: 
Músicas, gestos, sorrisos, lágrimas, abraços, beijos,brilho nos olhos e 
lembrancinhas...[FOTO]

São essas as palavras que melhor caracterizam a singela e carinhosa homenagem
[FOTO]
que os alunos daE.M.Thomas Jeffersonrealizaram emcomemoração ao dia 
dasmães![FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

Página 1136



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
[FOTO]

[FOTO]

Parabéns a você: MÃE, mulher, amiga, guerreira, profissional...
a você que luta diariamente por seus filhos!!![FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Para cada mamãe,a nossa admiração e respeito!
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
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FERIADO ESCOLAR

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

LEI N.º 5.408 DE 22 DE MAIO DE 2012 

Página 1137



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fiocruz-museu-da-vida.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 26 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIOCRUZ - Museu da Vida

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://badenpowell06.blogspot.com/
FIOCRUZ - Museu da Vida: 
A visita dos alunos das turmas 1901 e Acelera II ao Museu da Visa da Fiocruz foi
motivo de inspiração e aprendizado acompanhados pelos professores Marilene, Ana 
Lucia e Diego, os alunos ficaram maravilhados com tudo que viram no museu.

___________________________________________________________________________
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<POSTAGEM>
fique-ligado-acidente-vascular-cerebral.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 23 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE LIGADO  - Acidente vascular cerebral pode ser evitado com atividades 
físicas regulares

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Acidente vascular cerebral pode ser evitado com atividades físicas regulares: 
[FOTO]

Foto: Corbis Images
Médicos confirmam que os exercícios físicos regulares reduzem risco de Acidente 
Vascular Cerebral (AVC). Atividades como natação e dança melhoram a circulação 
do sangue e do oxigênio. O AVC é a terceira causa de morte no mundo. Daniel 
Madureira, de 27 anos, teve um AVC há dez anos.

Ele não fazia atividades físicas e hoje recomenda como prevenção. Depois que 
passou um tempo, uns quatro, seis meses, aí ele me aconselhou a voltar aos 
poucos a fazer atividades físicas por causa da circulação do sangue, que ativa a
circulação sanguínea e isso é bom para as veias. Aí eu entrei para academia, 
faço academia até para prevenir, porque pode reincidir. Quem teve um pode ter 
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outros.

A chefe da neurologia do Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de 
Janeiro do Ministério da Saúde, Clinete Lacativa, confirma que atividade física 
previne o AVC e explica quais são os principais sinais da pessoa que sofreu com 
acidente vascular cerebral. Você pede para a pessoa sorrir, se a pessoa entorta 
a boca então isso aí pode ser um sinal. Pede para ela elevar os dois braços, se 
um braço cai isso é outro sinal ou então pede para repetir uma frase, para ver 
senão tem dificuldade de fala.

Clinete Lacativa lembra que o fumo, a pressão alta, o colesterol elevado, a 
obesidade e a falta de exercícios físicos aumentam as chances de a pessoa ter um
AVC.
Ouça a matéria da Web Rádio SaúdeFonte: Alexandre Penido / Web Rádio Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fique-ligado-dicas-para-combater.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 30 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE LIGADO - Dicas para combater a obesidade infantil

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://br.blog.consultaclick.com/
Dicas para combater a obesidade infantil: 

A obesidade infantil não é um problema estético, mas uma questão de saúde. 
Afinal, o excesso de peso pode colaborar para o surgimento de problemas 
cardíacos, má formação do esqueleto e outras doenças, como a diabetes. 
Infelizmente, segundo pesquisa daSociedade Brasileira de Endocrinologia, 15% das
crianças no país já são obesas.

A principal causa está relacionada a hábitos alimentares equivocados, assim como
a estilo de vida sedentário. Como o problema é grave, deve ser encarado com 
atenção. Que tal, então, tomar alguns cuidados para que seu filho não engrosse 
as estatísticas?

- Adote uma alimentação rica em frutas, legumes e verduras. Prepare um lanche 
saudável para as crianças levarem para a escola.

- Dê às crianças uma garrafa de água ou chá no lugar dos refrigerantes e faça 
sanduíches com pães integrais.

- Respeite os horários das refeições e proíba que os pequenos fiquem beliscando.

- Evite que as crianças comam alimentos industrializados como salgadinhos, 
refrigerantes e doces.

- Programe atividades físicas diárias para toda a família
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- Use uma linguagem positiva e incentivadora;

- Não permita que a criança coma se estiver nervosa, para que não associe a 
comida ao sentimento de raiva ou decepção.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fique-ligado-ministerio-da-saude-lanca.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 8 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE LIGADO - Ministério da Saúde lança curso de capacitação à distância

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Ministério da Saúde lança curso de capacitação à distância: 

A partir de hoje, médicos e enfermeiros da atenção básica e de urgência e 
emergência de todo o país podem se inscrever para participar do curso à 
distância - Atualização no manejo clínico da dengue. A ideia é reforçar a 
capacitação no diagnóstico e tratamento da doença com a discussão de quatro 
casos clínicos que ocorrem no dia a dia, ajudando a esclarecer no diagnóstico 
diferencial com outras viroses.

Desta forma, o Ministério da Saúde está aumentando o esforço do processo de 
capacitação dos profissionais de saúde em todo o país e também garantindo uma 
estratégia contínua que se antecipará ao período de maior incidência da doença 
no próximo ano.

A meta é aprimorar o atendimento dos casos suspeito de dengue garantindo o 
manejo e o tratamento adequado do paciente evitando sua evolução para as formas 
graves e óbitos.

A plataforma de treinamento à distância é compatível com celulares. Assim, o 
profissional de saúde poderá acessar o conteúdo via Ipad ou Iphone. Outra opção 
é efetuar o donwload do conteúdo e desenvolver o curso sem acesso à rede, por 
computador ou celular.

Médicos e enfermeiros podem ainda compartilhar experiências por meio de redes 
sociais, como o Facebook e, também, participar de enquetes e fórum de discussão 
promovida na plataforma do curso. Outra ferramenta disponível é um programa para
o sistema android que pode ser baixado no celular para guiar o profissional da 
saúde quando efetuar a classificação clínica da doença.
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O curso pode ser concluído em menos de uma hora, adaptando-se às necessidades de
médicos e enfermeiros em ritmo de trabalho. Os profissionais que queiram 
aprofundar no diagnóstico e tratamento da dengue podem acessar um conteúdo por 
meio de links de hipertexto.

Os casos foram elaborados cuidadosamente pelo Ministério da Saúde com a 
participação dos maiores especialistas na área e escolhidos estrategicamente 
para abordar questões cruciais na detecção e assistência ao paciente com 
suspeita de dengue. E todo material e conteúdo foram validados junto aos 
especialistas reconhecidos na área e avaliados por grupo de profissionais de 
saúde. O curso é aberto para visitantes, como estudantes de medicina e a 
população em geral que também terão acesso ao material.

O desenvolvimento do treinamento é uma parceria entre o Ministério da Saúde e a 
Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde (Una-SUS).O andamento do curso 
poderá ser acompanhado por relatórios públicos, onde constará ainda o número de 
profissionais de saúde matriculados e de aprovados, em cada município 
brasileiro.
Funcionamento - O participante irá escolher um caso clínico, clicando no mosaico
da página inicial. Cada caso deve demandar, em média, 15 minutos de atenção para
ser finalizado.

O profissional deve acompanhar com atenção as informações apresentadas nos casos
e responder as perguntas. E quando necessário poderá consultar o fluxograma do 
manejo da dengue e rever os dados do paciente antes de validar a sua resposta, 
usando os ícones correspondentes.

Quando o profissional da saúde se sentir preparado para responder, deverá 
escolher uma das alternativas. Logo, o participante receberá o retorno da sua 
resposta. Em caso de erro, um hipertexto o guiará as informações importantes 
para o aprendizado. Após finalizar o curso, os profissionais de saúde vão 
receber a declaração de conclusão.
Dengue - O treinamento faz parte das atividades desenvolvidas pelo Programa 
Nacional de Controle da Dengue, que concentra várias ações decisivas para 
atingir significativa queda no número de registros da doença, casos graves e de 
óbitos.

Entre 2010 e 2011, por exemplo, o número de casos graves caiu 28%, passando de 
9.775 casos para 7.038, no ano passado. No ano passado também houve queda no 
número de óbitos de 22%, passando de 395 para 309 mortes.

A queda nos óbitos e nos casos graves se deve, principalmente, à organização da 
rede pública de saúde em todo o país, a ampliação no fluxo de atendimento e, 
sobretudo, ao diagnóstico precoce, além do esforço dos profissionais de saúde e 
o controle da vigilância pelas equipes de saúde pública e a participação da 
população no combate à doença.

Neste ano, o governo federal repassou aos municípios com maior incidência da 
doença, um adicional de recursos de R$ 92,8 milhões para ações de prevenção e 
controle da dengue.
Serviços:
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Inscrição:www.unasus.gov.br/dengue
Período: A partir de hoje (08)
Público-alvo: Médicos e enfermeiros
Certificação: Médicos e enfermeiros receberão declaração ao final do curso.
Fonte: Amanda Costa / Agência Saúde
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FIQUE LIGADO - MUNDO SUSTENTÁVEL - José Eli da Veiga: O tripé da 
insustentabilidade
<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.mundosustentavel.com.br/
José Eli da Veiga: O tripé da insustentabilidade: 

Por José Eli da Veiga,Professor dos programas de pós-graduação do Instituto de 
Relações Internacionais (IRI/USP) e do Instituto de Pesquisas Ecológicas 
(IPÊ).zeeli.pro.br
Fonte: Página 22

É estranho que mereça tão pouco espaço na mídia uma das três principais ameaças 
à sustentabilidade global, em tudo semelhante à concentração de carbono na 
atmosfera: o imenso volume de nitrogênio que a fertilização química dos solos 
remete aos cursos dágua, e que acaba criando zonas mortas nos ambientes 
marítimos e oceânicos. Contribuindo também para o aquecimento global e para a 
erosão da biodiversidade, essa gigantesca catarata de azoto completa o trio de 
problemas para os quais já há evidência científica de que fronteiras ecológicas 
já foram realmente ultrapassadas.

Qualquer pessoa com conhecimento histórico, mesmo que elementar, sabe da 
importância decisiva que teve para o extraordinário progresso material da 
humanidade dos últimos 150 anos o avanço tecnológico que viabilizou a utilização
do trio fóssil de energias formado por carvão, petróleo e gás. Em contraste, 
mesmo pessoas cultas e muito bem informadas sofrem de verdadeira amnésia sobre a
mais decisiva das inovações tecnológicas que contrariaram a lúgubre previsão de 
Thomas Malthus (1766-1834) sobre a escassez relativa de alimentos como principal
fator limitante da expansão demográfica.

O vaticínio malthusiano só começou a ser realmente desmentido no limiar da 
Primeira Guerra Mundial, quando a empresa alemã Badische Anilin  Soda Fabrik 
(mais conhecida como Basf) apostou na inteligência de um químico de conhecida 
família judia de Breslau, chamado Fritz Haber. Foi ele quem revolucionou o ciclo
do nitrogênio com a invenção do processo de síntese artificial da amônia em 2 de
julho de 1909. Tecnologia que em poucos anos ganhou escala industrial com o 
trabalho de Carl Bosch, competente executivo da Basf. No final de 1913, a 
Alemanha já produzia mais de 10 toneladas de amônia por dia, rompendo com a 
dependência que toda a agricultura europeia ainda mantinha de fontes naturais de
nitrogênio. Particularmente de preciosas importações de salitre do Chile e de 
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guano do Peru.

Hoje, a produção mundial de fertilizantes químicos envolve mais de 100 milhões 
de toneladas anuais de nitrogênio, o que permitiu que a capacidade de suporte de
1 hectare de lavoura saltasse, em apenas 1 século, de praticamente 2 para 5 
pessoas. No entanto, para triplicar a produção de grãos, o volume de 
fertilizantes nitrogenados foi multiplicado por 9, na direta contramão da ênfase
no chamado decoupling que alicerça a retórica sobre a economia verde.

Mas o pior é que os excessos de fertilizantes nitrogenados rapidamente correm 
para cursos dágua, retirando seu oxigênio e gerando florescimento de algas. Esse
processo de eutrofização afeta inúmeros rios e lagos, criando imensas zonas 
mortas em áreas litorâneas. Cerca de 400, segundo os últimos levantamentos, 
principalmente nas regiões costeiras mais densamente povoadas, de Xangai ao 
Delta do Mississippi. No verão, a zona morta do Golfo do México chega a uma 
média de 20 quilômetros quadrados. Fenômenos equivalentes ocorrem no Mar Báltico
e na Europa do Norte. No total, a área das zonas mortas é superior a 245 mil 
quilômetros quadrados, o equivalente à superfície de um país como o Reino Unido.

Será necessário reduzir em quase dois terços o fluxo global de nitrogênio, de 
100 milhões para 35 milhões de toneladas anuais. Essa é a estimativa do grupo de
28 cientistas naturais que fez a lista das nove maiores ameaças ecológicas 
globais. A síntese do trabalho desse grupo, reunido sob os auspícios do Centro 
de Resiliência de Estocolmo (stockholmresilience.org), foi publicado na Nature, 
v. 461, de 24 de setembro de 2009. Melhor do que muitas palavras é a ilustração 
com as nove fronteiras, na qual o excesso de nitrogênio aparece tão dramático 
quanto o aquecimento global e a perda da biodiversidade, formando o trio das 
fronteiras que já foram ultrapassadas pelo desenvolvimento humano.

Postado por Daniela Kussama
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FIQUE LIGADO - PSE - Especialista tira dúvidas sobre o autismo - Saúde - Notícia
- VEJA.com
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Especialista tira dúvidas sobre o autismo - Saúde - Notícia - VEJA.com
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fique-ligado-pse-vacinacao-contra-gripe.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 5 de maio de 2012
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FIQUE LIGADO - PSE - Vacinação contra a gripe começa neste sábado

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Vacinação contra a gripe começa neste sábado: 

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, abre a 14ª Campanha Nacional de 
Vacinação Contra a Gripe, neste sábado (5), na Clínica da Família Otto Alves de 
Carvalho, em Jacarepaguá (RJ). Em todo o país, 65 mil postos de vacinação do 
Sistema Único de Saúde (SUS) estarão preparados para atender a população das 8 
horas às 17 horas. Pessoas com mais de 60 anos de idade, trabalhadores de saúde,
crianças entre seis meses e menores de dois anos, gestantes e povos indígenas 
devem procurar o posto de saúde mais próximo para a vacinação. O ministro também
acompanhará, neste sábado, o andamento da vacinação em Porto Alegre (RS).

A campanha é realizada em conjunto com o Ministério da Saúde e as secretarias 
estaduais e municipais de todo o país. Todos os estados e o Distrito Federal 
aderiram ao dia D de Mobilização Nacional. O ministério espera promover um dia 
de intensa mobilização da comunidade que, amparada na ampliação dos postos de 
vacinação, poderá contribuir aderindo à campanha para o país chegar a uma 
cobertura vacinal ainda maior. No ano passado, foram imunizadas 25,13 milhões de
pessoas, o que representa 84,1% da população alvo. O índice superou a meta de 
80% prevista inicialmente.

Sob o lema proteger é cuidar, a meta deste ano também é vacinar 80% do 
público-alvo (30,1 milhões), o que representa 24,1 milhões de pessoas. A ideia é
reduzir a mortalidade, evitar complicações e internações provocadas por 
infecções pelo vírus da gripe. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o 
Brasil realiza a maior campanha de vacinação pública das Américas.
Campanha - o Ministério da Saúde adquiriu 33,9 milhões de doses da vacina contra
a gripe, ao custo total de R$ 260 milhões. Também foram encaminhados R$ 24,7 
milhões do Fundo Nacional de Saúdepara que as secretarias de saúde estaduais e 
municipais pudessem viabilizar a campanha, cobrindo despesas com aquisição de 
seringas e agulhas e deslocamento de equipes, por exemplo.

Para atender a população, cerca de 240 mil profissionais do SUS devem estar 
envolvidos na campanha de vacinação, entre agentes comunitários, enfermeiros, 
médicos, entre outros. A campanha também contará com mais de 27 mil veículos 
terrestres, fluviais e marítimos, para que a vacina chegue até os povoados mais 
distantes.

Para reduzir casos graves, pneumonias e óbitos por gripe, além da distribuição 
das doses de vacina, o Ministério da Saúde garante o acesso ao tratamento 
precoce e profilaxia de pessoas com maior risco com o antiviral Oseltamivir. 
Todos os estados estão abastecidos com o medicamento.
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Quem deve se vacinar
Idosos : Após os 60 anos, o risco de se contrair infecções respiratórias são 
maiores. O vírus influenza é responsável por 75% dessas infecções. Desde 1999, 
quando este grupo passou a ter acesso a vacina, houve queda de 45% no número de 
hospitalizações por pneumonias e redução de 60% na mortalidade entre os 
residentes em casas de repousos e/ou asilos.Gestantes:Não há nenhuma 
contra-indicação à vacinação de gestantes, de acordo com a Organização Mundial 
da Saúde (OMS). O percentual de casos de gestantes entre as mulheres em idade 
fértil foi de 17% em 2009, 35,6% em 2010 e de 36,7% em 2011.Crianças de 6 meses 
a menos de 2 anos:Menores de 6 meses de idade não devem tomar a vacina, porque 
não há estudos que comprovem a qualidade da resposta imunológica, ou seja, a 
proteção não é garantida. Assim como nos idosos, as infecções respiratórias 
constituem um conjunto de doenças comumente relacionadas às crianças menores de 
dois anos, sendo o vírus da influenza responsável por 75% dos casos. Os pais 
devem estar atentos para a vacinação dos filhos. Crianças vacinadas pela 
primeira vez deverão tomar duas doses, com 30 dias de intervalo. Já as crianças 
que receberam uma ou duas doses da vacina em 2011 deverão tomar apenas uma dose 
neste ano.Indígenas:A população indígena que vive em aldeias é sempre 
considerada grupo prioritário na prevenção de qualquer doença respiratória, 
seguindo recomendação da Organização Mundial da Saúde. Isso decorre da maior 
vulnerabilidade biológica deles a essas doenças e à dificuldade de acesso a 
unidades de saúde.População Carcerária:Pela primeira vez, a população prisional 
receberá as doses da vacina contra a gripe, já que as condições de habitação e 
confinamento deste público colaboram para uma maior vulnerabilidade para algumas
doenças. A vacinação deste grupo acontecerá logo após o término da campanha, 
devido a questões operacionais e de organização dos estados e municípios. Cabe 
as secretarias locais de Saúde e Justiça traçar as estratégias de mobilização 
para atender aos cerca de 500 mil presos e agentes que fazem atendimento a este 
público. Pessoas com comorbidades também podem ser vacinadas, a critério médico,
nos Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE) durante todo o 
ano.Trabalhadores de Saúde:Em razão das suas funções, este público está sob 
potencial risco de se infectar com os vírus causadores da influenza. São aqueles
que exercem atividades de promoção e assistência à saúde atuando na recepção, 
atendimento e investigação de casos de infecção respiratória nos serviços 
públicos e privados. Por isso, a vacinação desse grupo garante o funcionamento 
dos serviços de saúde e atendimento a população.Fonte: Amanda Costa / Agência 
Saúde
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FIQUE LIGADO - PSE - Verduras e legumes mal lavados podem trazer uma série de 
problemas à saúde

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Higienização dos alimentos evitam muitas doenças.
Verduras e legumes mal lavados podem trazer uma série de problemas à saúde: 
[FOTO]
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Foto: Adrian Weinbrecht / Corbis Images
Parasitas, salmonela e botulismo, doença que causa paralisia muscular, são 
algumas das causas de alimentos mal lavados. Os sintomas são diarreia, vômito, 
dores abdominais e fraqueza. Para prevenir tudo isso, é preciso ter cuidado até 
mesmo com as hortaliças embaladas em saquinhos prontas para consumo, vendidas em
supermercados.

A coordenadora da Unidade Técnica de Doenças de Veiculação Hídrica e Alimentar 
do Ministério da Saúde, Rejane Alves, conta como alface, agrião, rúcula e outras
hortaliças devem ser lavadas antes de comer. Antes de preparar qualquer 
alimento, é preciso lavar bem as mãos porque através das mãos a gente contamina 
os alimentos. É necessário também eliminar o máximo possível as sujeiras 
deutensílios, como colher, faca e prato. É importante lavar os alimentos quando 
chegam da feira, supermercado, e fazer a desinfecção dos alimentos com 
hipoclorito de sódio a 2,5%. Eu coloco uma colher de sopa por litro de água, 
mergulho esses alimentos nessa solução e aguardo 30 minutos para depois retirar 
e deixar um tempo fora da geladeira para poder depois consumir.

Segundo Rejane Alves, cozinhar os alimentos que podem ir ao fogo também é uma 
boa forma de se prevenir contra doenças. Outra coisa é cozinhar bem os alimentos
em uma temperatura adequada e conservar na geladeira. Então uma coisa que a 
gente orienta é comer frio o que tem que ser frio e quente o que é quente. O 
aquecimento prévio do alimento de modo geral até que atinja no interior do 
alimento uma temperatura que destrua as toxinas, as bactérias, isso é importante
também.

Para diminuir o risco de contaminação, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
alerta que os agricultores não devem usar esterco animal nas plantações de 
verduras e legumes.
Ouça a matéria da Web Rádio SaúdeFonte: Amanda Mendes / Web Rádio Saúde
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FIQUE LIGADO : Um em cada seis cânceres é causado por infecções evitáveis ou 
tratáveis - Saúde - Notícia - VEJA.com

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
FONTE: REVISTA VEJA
Um em cada seis cânceres é causado por infecções evitáveis ou tratáveis - Saúde 
- Notícia - VEJA.com
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quarta-feira, 2 de maio de 2012
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FIQUE POR DENTRO - ÚLTIMO BOLETIM DA DENGUE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

FONTE: http://issuu.com/centrodeoperacoesri

[VÍDEO]
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FIQUE SABENDO - Afeto, aleitamento materno e ambiente calmo garantem pleno 
desenvolvimento de bebês

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.blog.saude.gov.br/
Afeto, aleitamento materno e ambiente calmo garantem pleno desenvolvimento de 
bebês: 
[FOTO]

Foto: Annie Engel/cultura/Corbis
Com quase 40 anos de experiência no atendimento pediátrico, o médico Ronaldo 
Lerch, do Hospital da Criança Conceição, vinculado ao Ministério da Saúde, 
destaca a importância dos dois primeiros anos de vida para o perfeito 
desenvolvimento, físico e neurológico de uma criança.
O mais importante é o contato da criança com a mãe, principalmente, e com o pai,
quando a relação de afeto que se estabelece. Como complementares ao bom 
desenvolvimento, aponto o aleitamento materno e o ambiente em que a criança 
vive, explica o médico, que é chefe do Ambulatório de Pediatria.

Segundo Ronaldo Lerch, o período de amamentação é de extrema importância para as
crianças. O aleitamento materno é fundamental nos seis primeiros meses. 
Infelizmente, nem todas as mães conseguem amamentar por mais tempo, por conta 
dos compromissos profissionais. Se as mães puderem amamentar até um ano, um ano 
e meio, como pediatra, acho ótimo, analisa.

Na visão do médico, o ambiente em que o bebê vive deve ser de carinho, conforto 
e tranquilidade. As crianças devem viver em locais calmos, mesmo antes de 
nascerem, ainda no período da gestação. Os lugares devem ser livres de poluição 
e do cigarro, por exemplo. Hoje, está comprovado que locais em que há fumantes 
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prejudicam o desenvolvimento da criança.

Ronaldo Lerch também destaca a importância das vacinas. Hoje, temos um 
calendário vasto de vacinação, com algumas doenças erradicadas. É fundamental 
seguir esse calendário, como está na carteirinha, informa, para em seguida 
avaliar quais são os problemas mais comuns. O Brasil é um país continental, com 
vários climas e temperaturas. No Rio Grande do Sul, onde está localizado o 
Hospital da Criança Conceição, nessa época do ano, 70% dos atendimentos são de 
problemas respiratórios. Em alguns outros estados, a diarreia é mais 
preocupante.

O médico esclarece quais são os cuidados a serem tomados para impedir as crises 
respiratórias. É necessário agasalhar a criança, fazer com que ela esteja sempre
em ambientes arejados, evitar aglomerações e a troca brusca de temperatura, como
sair de um local extremamente refrigerado e chegar à rua com 40 graus. A criança
gosta de seu ambiente em casa e nos primeiros meses é importante que ela fique 
mais nele, na companhia dos familiares. Quando há aglomeração, aumenta o risco 
de que uma doença seja transmitida para a criança.
Brasil Carinhoso - O Ministério da Saúde incluirá, a partir de 4 de junho, no 
programa Saúde Não Tem Preço, medicamentos para asma de forma totalmente 
gratuita à população. A expectativa do ministério é que a inclusão dos 
medicamentos tenha impacto positivo especialmente na saúde infantil. A asma está
entre as principais causas de internação entre crianças de até seis anos. Em 
2011, do total de 177,8 mil internações no Sistema Único de Saúde (SUS) em 
decorrência da doença, 77,1 mil foram crianças de 0 a 6 anos. Além disso, cerca 
de 2,5 mil pessoas morrem por ano por conta da doença.

Para combater a anemia nutricional infantil, o Ministério da Saúde também vai 
ampliar seu programa de distribuição de suplementos nutricionais. A iniciativa 
prevê a garantia de acesso ao sulfato ferroso em todas as Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) do país para crianças de seis a 18 meses. Com essas medidas, o 
Ministério da Saúde pretende reduzir os casos de anemia na primeira infância em 
10% e a deficiência de Vitamina A em 5% ao ano.
Fonte: Marcos Moura/ Comunicação Interna do Ministério da Saúde
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FIQUE SABENDO: ALIMENTAÇÃO INFANTIL
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FONTE: http://www.einstein.br/espaco-saude
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<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 9 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - Ao Vivo | Apresentação dos novos números da diabetes no país

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.blog.saude.gov.br/
Ao Vivo | Apresentação dos novos números da diabetes no país: 

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, apresenta hoje (9), os novos números 
sobre a situação da diabetes no país. Os dados fazem parte da pesquisa Vigitel 
(Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito 
Telefônico), que coletou informações nas 26 capitais brasileiras e no Distrito 
Federal. A divulgação será feita durante o Fórum Pan-Americano de Doenças 
Crônicas Não Transmissíveis, que acontece em Brasília (DF).

Alem da transmissão pelo Blog da Saúde o evento terá transmissão, ao vivo, pela 
Web Rádio Saúdee pelo twitter no perfil @institucionalMS.
Fonte: Blog da Saúde
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FIQUE SABENDO - As 10 potências mundiais em energia limpa

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.mundosustentavel.com.br/
Fique sabendo o que outros países fazem pra preservar o meio ambiente.
As 10 potências mundiais em energia limpa: 

Por Vanessa Barbosa
Fonte: Exame.com

Getty Images

1º - China
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FIQUE SABENDO - Atividades físicas e intelectuais garantem cérebro saudável na 
terceira idade

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.blog.saude.gov.br/
Atividades físicas e intelectuais garantem cérebro saudável na terceira idade: 
[FOTO]

Foto: Corbis Images
Nunca houve tantas possibilidades para que a pessoa possa ter uma velhice mais 
saudável. Neurogeriatra do Hospital Federal da Lagoa, vinculado ao Ministério da
Saúde, Tamara Checcacci, afirma que uma rotina de atividades físicas e 
intelectuais pode garantir o envelhecimento saudável.
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Quem é ativo física e mentalmente vai ter uma sobrevida de sete a 11 anos a mais
do que outros pacientes. Desde 1990, sabemos que as tarefas cognitivas são 
sensíveis à capacidade aeróbia da pessoa. Ou seja, a atividade física leva o 
cidadão a ter boas condições mentais, explica. Segundo ela, são necessários 
apenas 30 minutos de atividades, cinco vezes por semana, para que a pessoa seja 
considerada ativa fisicamente.

Um cérebro que esteve em atividade constante durante a vida, certamente estará 
em melhores condições na velhice. A pessoa que tem uma boa atividade mental 
quando jovem terá o que chamamos de reserva cognitiva. Quanto mais a gente 
estuda, mais temos uma poupança de atividade mental. Se a pessoa tem um 
aprendizado constante, o cérebro estará muito mais habilitado a se manter melhor
por um tempo maior. O declínio neurológico começa aos 40 anos, mas com o hábito 
constante do aprendizado, algumas informações são perdidas, mas repostas por 
outras com facilidade.

É importante que estejamos sempre alerta para perceber os pequenos sinais que o 
corpo nos envia em relação à capacidade cerebral. Se a pessoa sempre teve uma 
atividade mental normal e começa a notar que está com problemas, é um sinal 
importante. Ela tem que procurar ajuda. É preciso uma avaliação total com um 
clínico-geral para corrigir os fatores físicos, como hipertensão, diabetes, as 
doenças básicas, afirma. Caso os fatores físicos sejam afastados, é necessária 
avaliação neurológica para identificar o ponto que está sendo comprometido nesse
distúrbio de cognição. Uma mudança no padrão de rendimento intelectual tem que 
ser vista de forma precoce para tentar ser revertido, alerta.

Na visão de Tamara Checcacci, os cuidados com o cérebro devem durar a vida toda.
O ideal seria que a pessoa tivesse a preocupação desde jovem, com o físico, o 
mental e uma alimentação saudável. Mas isso nem sempre foi possível. Algumas 
gerações não tiveram essa chance, essa informação que temos hoje. Outras pessoas
não tiveram acesso ao ensino. Mesmo em idades avançadas há tempo para começar. 
Há hoje condições de melhorar, com atividade física dirigida, com oficinas de 
memória, estimulando a capacidade cognitiva. Sempre há tempo de melhorar a 
situação do paciente, completa.
Internet como aliada - A especialista destaca a importância da popularização da 
internet para a atividade intelectual de um indivíduo. A nossa capacidade 
intelectual teve de se adaptar a um aprendizado mais amplo. A internet funciona 
maravilhosamente para a estimulação cognitiva. E é muito boa para fazer com que 
se mantenha vivo o interesse pelas coisas novas, levando a um envelhecimento 
muito mais saudável, em relação àqueles que levam uma vida intelectual muito 
restrita, pontua a médica, mostrando que, na verdade, não pode haver uso 
excessivo da internet em relação às atividades físicas. A pessoa precisa saber 
como dosar o seu tempo, distribuir as ações. Não podemos nos dedicar apenas a 
uma atividade intelectual, em detrimento do bem-estar físico, assinala.
Fonte: Marcos Moura/Agência Saúde
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FIQUE SABENDO - AUXÍLIO MEDICAMENTO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://cvasrio.blogspot.com/ 
AUXÍLIO MEDICAMENTO: 
[FOTO]
O que é?Benefício de R$ 2.400 ao ano, pago em 12 parcelas mensais, para 
segurados que são portadores de doenças graves.
Quem tem direito?Servidores ativos e inativos que perceba, na competência do mês
imediatamente anterior ao do requerimento, vencimentos, proventos e/ou pensão 
previdenciária pagos pelos cofres municipais até quatro vezes o menor vencimento
básico vigente no município do rio de janeiro na referida competência e seja 
portador de qualquer das doenças abaixo:
1) alienação mental;
2) cardiopatia grave;
3) cegueira;
4) contaminação por radiação;
5) doença de paget em estado avançado (osteíte deformante);
6) doença de parkinson;
7) esclerose múltipla;
8) espondiloartrose anquilosante;
9) fibrose cística (mucoviscidose);
10) nefropatia grave;
11) hepatopatia grave;
12) neoplasia maligna;
13) paralisia irreversível e incapacitante, e;

Com as novas regras, os servidores doentes com AIDS, Hanseníase e Tuberculose 
não têm mais direito ao benefício, pois a medicação já é fornecida por programas
federais .

Qual a documentação necessária?

Laudo médico em nome do paciente beneficiário, com data de emissão até 6 (seis) 
meses anteriores à data do requerimento, dele constando assinatura e carimbo 
identificador do médico, com o respectivo número de registro no conselho 
regional de medicina.Último contracheque;Documento de identidade válido em todo 
o território nacional;
Qual o prazo para requerer?
O benefício poderá ser requerido em qualquer período, mas, a validade será de um
ano. Após esse período recebendo o auxílio-medicamento, o segurado deve 
apresentar novos comprovantes da condição.

PORTARIA 864, DE 20 DE JULHO DE 2011
DECRETO Nº 34.056, DE 30 DE JUNHO DE 2011
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<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 22 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - Bebê gordinho não é sinal de saúde

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://primeirainfancia.org.br/
Bebê gordinho não é sinal de saúde: Pesquisa feita por equipe da Universidade de
Maryland (EUA) mostra que, para a maioria das mães, criança gorda é criança 
saudável. Elas estão enganadas  Um bebê roliço, de bochechas rosadas, dobrinhas 
por todo o corpo e pezinhos como pãezinhos Continuar lendo 
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FIQUE SABENDO - Boletim Semanal da Dengue

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Boletim Semanal da Dengue

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fique-sabendo-codigo-florestal-confira.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 2 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - Código Florestal: Confira os principais pontos aprovados e 
rejeitados

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.mundosustentavel.com.br/
Código Florestal: Confira os principais pontos aprovados e rejeitados: 

Fonte: EcoDebate

APPs

* extensão da Área de Proteção Permanente (APP) em torno de rios depende de sua 
largura, variando de 30 metros (para rios de 10 m) a 500 metros (para rios mais 
largos que 600 m);

* manguezais passam a ser protegidos como APP;

* imóveis rurais de até 15 módulos fiscais poderão praticar aquicultura se 
adotarem práticas sustentáveis de manejo do solo e da água. Precisará de 
licenciamento ambiental;
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* obras de defesa civil ou de segurança nacional, em caráter de urgência, não 
precisarão de licença do órgão ambiental nas APPs;

* atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e turismo rural que já existiam 
em APPs até 22 de julho de 2008 poderão continuar e serão consideradas áreas 
consolidadas;

* a recomposição de APP em rios de largura de até 10 metros nas áreas 
consolidadas poderá ser feita pela metade (15 metros);

* os agricultores familiares e os proprietários de imóveis até 4 módulos poderão
recompor a APP em torno de rios de até 10 metros tomando como limite total de 
APP o estabelecido para a reserva legal;

* nas bordas de tabuleiros ou chapadas, topos de morros com inclinação média 
maior que 25, áreas de altitude superior a 1,8 mil metros e encostas com 
declividade superior a 45 poderão ser mantidas atividades florestais, culturas 
de espécies lenhosas e infraestrutura de atividades agrossilvipastoris;

* em área urbana de ocupação consolidada que abranja APP, a regularização 
fundiária de interesse social dependerá de projeto de elaborado na forma da Lei 
11.977/09.

Reserva legal

* os índices de reserva legal continuam os mesmos do código atual:

- 80% para imóvel em área de florestas na Amazônia Legal

-35% para imóvel em área de cerrado na Amazônia Legal

- 20% para imóvel em área de campos gerais na Amazônia Legal e nos demais biomas

* a recomposição de reserva legal poderá ser feita com a regeneração natural da 
vegetação, pelo plantio de novas árvores (permitido o uso de até 50% de espécies
exóticas) ou pela compensação;

* a recomposição poderá ser feita em até 20 anos e as espécies exóticas poderão 
ser exploradas economicamente;

* a compensação poderá ocorrer por meio de compra de Cota de Reserva Ambiental 
(CRA), arrendamento, doação ao Poder Público de área no interior de unidade de 
conservação de domínio público pendente de regularização fundiária, ou 
cadastramento de área equivalente no mesmo bioma;

* imóveis com até 4 módulos fiscais poderão manter, a título de reserva legal, a
área de vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008;

* quem desmatou respeitando os índices de reserva legal vigentes na ocasião está
dispensado de recompor a reserva segundo os percentuais da lei;
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* para fins de recomposição, o Poder Público poderá reduzir a reserva legal para
até 50% em áreas de floresta na Amazônia Legal se o imóvel estiver situado em 
município com mais de 50% da área ocupada por unidades de conservação públicas 
ou terras indígenas homologadas;

* ouvido o conselho estadual de meio ambiente, o Poder Público poderá reduzir a 
reserva legal para até 50% em áreas de floresta na Amazônia Legal se o imóvel 
estiver situado em estado com mais de 65% do território ocupado por unidades de 
conservação públicas ou terras indígenas homologadas. Será preciso ter 
Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE);

* os estados terão cinco anos para realizar e aprovar seu ZEE;

* atividades na área de reserva legal desmatada irregularmente após 22 de julho 
de 2008 deverão ser suspensas imediatamente e o processo de recomposição deverá 
ser iniciado;

* o manejo sustentável para exploração florestal da reserva sem propósito 
comercial e para consumo próprio não precisará de autorização, mas o limite será
de 20 metros cúbicos por ano;

* as APPs poderão ser usadas no cálculo da Reserva Legal se isso não implicar 
novos desmatamentos. Isso valerá para a regeneração, a recomposição e a 
compensação de reserva.

Agricultura familiar

. aos imóveis de agricultura familiar e com até 4 módulos fiscais permite-se 
computar, na manutenção da reserva legal, árvores frutíferas, ornamentais ou 
industriais;

. o manejo sustentável da reserva legal não precisa de autorização se for para 
uso próprio, mas será limitado a 2 m por hectare ao ano e 15 m por propriedade 
ao ano;

. pequenas propriedades poderão plantar culturas temporárias - como o arroz - em
várzeas;

. programas de apoio técnico e financeiro deverão ser criados para estimular os 
pequenos proprietários a preservar voluntariamente acima dos índices mínimos, 
proteger espécies da flora ameaçadas de extinção e recuperar áreas degradadas.

Exploração florestal

. o Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) deverá ter ciclo de corte 
compatível com o tempo de restabelecimento do volume de produto extraído da 
floresta;

. empresas industriais que utilizem grande quantidade de matéria-prima florestal
são obrigadas a elaborar o Plano de Suprimento Sustentável (PSS);

. empresas siderúrgicas, metalúrgicas e outras que consumam grande quantidade de
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carvão vegetal ou lenha poderão usar madeira oriunda do PMFS;

. para controlar a origem da madeira, o Ibama implantará um sistema de dados 
compartilhado com os órgãos ambientais dos estados;

. a exportação de plantas vivas e outros produtos da flora dependerá de licença 
ambiental.

Uso do fogo

. o uso do fogo na vegetação passa a ter exceções: para peculiaridades locais 
justifiquem ou para atividades de pesquisa, ambos os casos com aprovação do 
órgão ambiental competente; e na queima controlada em unidades de conservação;

. na apuração de responsabilidade pelo uso irregular do fogo, a autoridade 
competente deverá provar a relação entre a ação e o dano causado;

. os órgãos ambientais deverão manter planos de contingência para o combate a 
incêndios florestais;

. o governo federal deverá estabelecer uma Política Nacional de Manejo e 
Controle de Queimadas.

Programa de apoio

. o novo código autoriza o governo federal a instituir, no prazo de 180 dias de 
publicação da futura lei, um programa de apoio à conservação do meio ambiente;

. o programa poderá fazer pagamentos em retribuição a serviços ambientais, tais 
como o sequestro de carbono, a conservação das águas e da biodiversidade, e a 
manutenção de APPs e Reserva Legal;

. entre as compensações pela conservação ambiental poderão ser fornecidos 
crédito agrícola com taxas menores, linhas de financiamento para proteção de 
espécies ameaçadas e isenção de impostos de insumos e equipamentos (bombas 
dágua, fios de arame e outros);

. os incentivos à recomposição de áreas desmatadas serão viabilizados por meio 
de recursos públicos a fundo perdido ou não, com a liberação de verba para 
pesquisa científica e tecnológica ligada à melhoria da qualidade ambiental, e 
pela permissão de deduzir no imposto de renda parte dos custos com o replantio;

. os benefícios do programa de apoio não poderão ser concedidos a quem 
descumprir termos de compromisso do Programa de Regularização Ambiental (PRA);

. as concessionárias de serviços de abastecimento de água e de geração de 
energia hidrelétrica deverão investir na recuperação e manutenção de vegetação 
nativa em APPs.

Cadastro e regularização ambiental

. o novo código cria o Cadastro Ambiental Rural (CAR), obrigatório para todos os
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imóveis rurais e destinado a integrar informações sobre a localização das 
reservas legais e das APPs;

. a inscrição deverá ser feita no prazo de um ano, prorrogável por mais um;

. a União, os estados e o Distrito Federal terão até dois anos de prazo, 
contados da publicação da futura lei, para implantar programa de regularização 
ambiental (PRA);

. a União terá 180 dias para estabelecer regras gerais;

. a inscrição no CAR é condição obrigatória para adesão ao PRA;

. as multas por infrações ambientais cometidas até 22 de julho de 2008 serão 
suspensas desde a publicação da lei e enquanto o proprietário que aderiu ao PRA 
estiver cumprindo o termo de compromisso ajustado;

. quando cumpridas as exigências do termo de compromisso ou do programa de 
regularização as multas serão convertidas em serviços de preservação do meio 
ambiente;

. os PRAs deverão ter mecanismos que permitam acompanhar sua implementação, 
considerando as metas nacionais para florestas.

Cota de Reserva Ambiental

. o mecanismo de comprar cotas de reserva florestal para compensar reserva 
desmatada passa a ser chamado de Cota de Reserva Ambiental (CRA);

. cada título representará 1 hectare de área com vegetação nativa primária ou de
áreas em recomposição;

. não poderá ser emitida CRA com base em vegetação nativa que seja parte de 
reserva legal exigida, mas apenas para o excedente;

. a exceção é para a pequena propriedade, que poderá usar sua reserva legal para
amparar a emissão da cota;

. a cota somente poderá ser usada para compensar reserva legal de imóvel situado
no mesmo bioma da vegetação vinculada à CRA.

Principais dispositivos rejeitados

. imóveis de agricultura familiar e os com até 4 módulos poderiam recompor pela 
metade a APP em torno de rios maiores que 10 metros, com um mínimo de 30 m e um 
máximo de 100 m;

. conselhos estaduais de meio ambiente definiriam as extensões e os critérios 
para recomposição de APP em torno de rios maiores que 10 metros de largura para 
imóvel com área superior a 4 módulos;

. imóveis dentro dos limites de unidades de conservação de proteção integral 
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criadas até a data de publicação da futura lei não poderiam ter áreas 
consolidadas;

. a carcinicultura e salinas em salgados e apicuns existentes até 22 de julho de
2008 poderiam ser mantidas se o empreendedor se comprometesse a proteger a 
integridade dos manguezais arbustivos adjacentes;

. excluídas as ocupações consolidadas, cada estado poderia permitir a exploração
de até 10% de salgados e apicuns no bioma amazônico, e até 35% nos demais 
biomas;

. os empreendedores deveriam manter a integridade dos manguezais arbustivos, 
tratar os efluentes e resíduos, pedir licenciamento ambiental;

. a licença ambiental desses empreendimentos seria de 5 anos e eles teriam de 
realizar Estudo Prévio de Impacto Ambiental (Epia) ou Relatório de Impacto 
Ambiental (Rima) se ocupassem área maior que 50 hectares;

. quem desmatou ilegalmente vegetação nativa após 22 de julho de 2008 seria 
proibido de receber benefícios do programa de apoio;

. quem não desmatou poderia contar com esses benefícios imediatamente e aqueles 
que estivessem cumprindo termos de compromisso de recomposição teriam de 
obedecer aos prazos do programa de regularização;

. ao menos 30% dos recursos conseguidos com outorga pelo uso da água deveriam 
ser usados na manutenção e recuperação de APPs na respectiva bacia hidrográfica;

. em áreas de preservação permanente ocupadas por atividades rurais consolidadas
até 22 de julho de 2008 os proprietários teriam de recompor 30 metros de mata em
torno de olhos dágua.

Postado por Daniela Kussama
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FIQUE SABENDO - Combate ao crack deve ser feito junto com estados e municípios

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
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Combate ao crack deve ser feito junto com estados e municípios: 
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participou, na tarde desta terça-feira 
(15), do debate sobre o combate ao crack e outras drogas nos municípios de todo 
o País, durante a XV Marcha dos Prefeitos a Brasília. Também estava presente o 
ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, além de prefeitos, vereadores e 
representantes da sociedade civil.

Durante o evento, Padilha ressaltou que o Brasil vive uma epidemia de crack e 
que é necessário tratamento específico. Caracterizar como epidemia significa 
definir que existe o problema. E não se enfrenta o crack sem prevenção, cuidado 
e repressão. Além das ações já realizadas para combater este problema, esta 
semana o Ministério da Saúde vai habilitar 22 Centros de Atenção Psicossocial 
(CAPS) em oito estados brasileiros. Juntos, Bahia, Maranhão, Pará, Paraíba, 
Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo receberão, mais de R$ 
9, 9 milhões por ano. Com o dinheiro, esses estados poderão custear o 
funcionamento de oito centros de porte I, dois de porte II, três porte III, 
quatro direcionados aos usuários de Álcool e Drogas 24 horas e mais cinco 
destinados ao público infanto-juvenil.

O aumento nos números de CAPS no Brasil faz parte das ações do programa Crack, é
possível vencer, lançado em dezembro de 2012, pelo Governo Federal. Elesoferecem
tratamento continuado a pessoas, e seus familiares, com problemas relacionados 
ao uso abusivo de álcool e drogas. Atualmente são 1.742 em todo Brasil.

Durante o debate da Marcha, Padilha reforçou que o Ministério da Saúde tem uma 
área específica para que os municípios possam se informar sobre a oferta de 
serviço que melhor se adequa à cidade. É necessária a mobilização de estados e 
municípios para exterminar o problema em todo o País, enfatizou o ministro.
Como o município pode procurar ajuda - O Ministério da Saúde distribuiu aos 
prefeitos presentes na marcha uma cartilha que explica como os municípios podem 
enviar propostas para participarem de programas e projetos desenvolvidos pelo 
Ministério da Saúde.

Também foi disponibilizada uma revista para apresentar as principais ações 
desenvolvidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), no esforço de melhorar a 
qualidade do atendimento e ampliar o acesso aos serviços, além de estimular a 
humanização no atendimento aos usuários e incentivar a qualificação de médicos e
outros profissionais de saúde.
Ilana Paiva / Blog da Saúde
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FIQUE SABENDO -   NÚMERO DE CASOS DE DENGUE POR BAIRROS
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Entrem nos links abaixo e saiba como está o número de casos no seu bairro, ou de
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sua Escola, Unidade de Saúde, Local de trabalho.

Pelo número de casos comunicados vemos a incidência de infestação naquela 
localidade.

Por semana:
http://200.141.78.79/dlstatic/10112/2352733/DLFE-243013.htm/Dadosdengue0.2.0.5.1
.2.SEM2.0.1.2..htm

Por mês:
http://200.141.78.79/dlstatic/10112/2352733/DLFE-243011.htm/Dadosdengue0.2.0.5.1
.2.MES2.0.1.2..htm
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FIQUE SABENDO - Como prevenir a hepatite C

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://br.blog.consultaclick.com/
Como prevenir a hepatite C: 

Você sabia que não existe vacina contra a hepatite C e, por isso, é preciso se 
cuidar? Mas é muito fácil.Basta não compartilhar seringa, agulha e objetos 
cortantes com outras pessoas e usar camisinha em todas as relações sexuais. O 
preservativo está disponível na rede pública de saúde. Caso você não saiba onde 
retirar a camisinha, ligue para o Disque Saúde (136).

A hepatite C é transmitida via:

. Transfusão de sangue;

. Compartilhamento de material para uso de drogas (seringas, agulhas, cachimbos,
entre outros), higiene pessoal (lâminas de barbear e depilar, escovas de dente, 
alicates de unha ou outros objetos que furam ou cortam) ou para confecção de 
tatuagem e colocação de piercings;

. Da mãe infectada para o filho durante a gravidez;

. Sexo sem camisinha com uma pessoa infectada (forma mais rara de infecção).
Já atransmissão vertical (de mãe para o bebê na gravidez) do vírus C é menos 
freqüente e ocorre em cerca de 5% dos nascidos de mães portadoras do vírus com 
carga viral elevada. A doença tem tratamento e cura, particularmente com 
diagnóstico e tratamento precoce. A prevalência da hepatite C nas capitais 
brasileiras é de cerca de 1,5%, e o Ministério da Saúde está ampliando o acesso 
ao diagnóstico precoce desta infecção.Fonte: Ministério da Saúde
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FIQUE SABENDO - Conexão Futura: Esquizofrenia e o cuidado na rede de saúde
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http://saudementalrj.blogspot.com/

Conexão Futura: Esquizofrenia e o cuidado na rede de saúde: 

Programa Conexão Futura sobre esquizofrenia e o cuidado na rede de saúde, 
exibido em 11/05/2012 com o Psiquiatra Hélio Rocha , que trabalha nos CAPS UERJ 
e Clarice Lispector.
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FIQUE SABENDO - Educoteca

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://dicasdeciencias.com/
Educoteca: Novidades na Rede: Agora, não tem mais razão de não querer ler. Vê só
que maravilha: Educoteca tem livros interativos e em PDF tudo lindinho  pra você
leitor ! Ler é abrirRead More 
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FIQUE SABENDO - Entenda o tique nervoso

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Entenda o tique nervoso: 
[FOTO]

Foto: Sven Hagolani/Corbis Images
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Os tiques nervosos são movimentos rápidos, repetitivos e que a pessoa faz sem 
perceber. Os mais típicos são piscar os olhos, fazer caretas, trincar os dentes,
estalar a língua ou gritar. É um problema que muitas vezes causa 
constrangimento. Os tiques podem aparecer a partir dos cinco anos de idade e 
chegar até a fase adulta. São simples, transitórios ou complexos.

A chefe da Clinica de psiquiatria do Hospital dos Servidores do Estado do Rio de
Janeiro do Ministério da Saúde, Angeli Chaves Martins, comenta como a doença 
interfere no comportamento da criança ou adolescente. As crianças e os 
adolescentes podem desenvolver depressão, aí sim reativo. Porque é um drama na 
vida deles. Os adolescentes muitas vezes não querem mais ir à escola. 
Principalmente adolescentes que têm os tiques mais severos, eles não se 
socializam, porque eles são muito zoados na escola pelo grupo de amigos.

Segundo Angeli, o estresse agrava o tique nervoso. Sempre serão as condições de 
estresse, ansiedade, muita preocupação, cansaço. Esses pioram a presença dos 
tiques. Então, por exemplo, uma casa que a criança tem tiques e é uma casa muito
disfuncional, uma família muito turbulenta, com muitas brigas isso tende a 
manter os tiques em alta.

A psiquiatra diz quais são os tratamentos para a doença. Orientação aos pais, 
orientação à criança sobre a doença que é muito importante, orientação à escola.
São os tratamentos multidisciplinares. Normalmente é usada a terapia cognitiva 
comportamental porque ela tenta desfazer os sintomas. E o medicamento quando 
eles são muito severos.

Segundo a psiquiatra, 70% dos casos de tiques adquiridos na infância somem com o
tempo.
Ouça a matéria da Web Rádio SaúdeFonte: Alexandre Penido / Web Rádio Saúde
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FIQUE SABENDO - Entra em vigor lei que torna crime exigir cheque-caução

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Entra em vigor lei que torna crime exigir cheque-caução: 
[FOTO]

Lei sancionada pela presidenta Dilma Rousseff prevê detenção de três meses a um 
ano mais multa pela omissão de socorro | Foto: Corbis
A presidenta Dilma Rousseff sancionou lei que torna crime a exigência de 
cheque-caução, nota promissória ou mesmo o preenchimento de formulários 
administrativos como condição para atendimento de uma pessoa em situação de 
urgência-emergência em um pronto-socorro. A pena é de pagamento de multa e 
detenção de três meses a um ano. A punição pode dobrar se, da falta de 
atendimento, a vítima tiver lesões corporais graves e, triplicar, em caso de 
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morte.

ALei 12.653/2012foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (29) 
e altera o Código Penal para incluir o artigo 135-A, que tipifica o crime de 
condicionar atendimento médico-hospitalar emergencial a qualquer garantia. 
Também passa a ser obrigatória a divulgação de cartaz nas unidades hospitalares 
alertando para a nova regra.

O Ministério da Saúde tomou a iniciativa do projeto como mais uma medida para 
reestruturar os serviços de urgência e emergência do país. De acordo com o 
ministro da Saúde, Alexandre Padilha, com a lei, fica claro que salvar uma 
pessoa deve sempre vir antes do que qualquer outro interesse econômico, gerando 
um instrumento para a punição efetiva daqueles que não seguirem a regra. A 
pessoa que abre um pronto-socorro privado tem que saber que antes de qualquer 
tipo de cobrança, antes de qualquer outro interesse, o que está em primeiro 
lugar é salvar a vida dessa pessoa, avalia o ministro.

Para o ministro, o que fica estabelecido com a nova lei é que, antes de tudo, 
fica a responsabilidade de estabilizar a situação do paciente, mesmo que ele 
procure um hospital privado. Qualquer estabelecimento só poderá exigir algum 
tipo de documento ou formulário depois que o paciente estiver estabilizado e 
tiver condição de continuar o tratamento no hospital ou ser transferido, destaca
o ministro.
SAÚDE SUPLEMENTAR- Outra ação para aperfeiçoar o atendimento na rede particular 
é que, desde janeiro, os planos de saúde têm de cumprir regras da ANS sobre 
prazo máximo para marcação de consultas, exames e cirurgias. Aquelas que não 
cumprirem os prazos definidos pela ANS estão sujeitas a penalidade de multa de 
R$ 80 mil e R$ 100 mil para situações de urgência e emergência. Além disso, em 
caso de prática reiterada, podem sofrer medidas administrativas, tais como a 
suspensão da comercialização de parte ou de todos os seus produtos e a 
decretação do regime especial de direção técnica, inclusive com a possibilidade 
de afastamento dos seus dirigentes.

A fiscalização dos prazos máximos de atendimento é, portanto, uma forma eficaz 
de garantir ao consumidor a assistência à saúde contratada, exigindo que as 
operadoras de planos ampliem o credenciamento de prestadores, quando necessário.
Fonte: Rodrigo Abreu / Agência Saúde
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FIQUE SABENDO - ESTES SÃO OS BOTTONS DE CADA CERTIFICAÇÃO DE RECONHECIMENTO AO 
CUIDADO DE QUALIDADE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://otics-iraja.blogspot.com/
ESTES SÃO OS BOTTONS DE CADA CERTIFICAÇÃO DE RECONHECIMENTO AO CUIDADO DE 
QUALIDADE: 
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Parabéns a todasAPsdo Rio de Janeiro que fizeram acontecer apoiando suas 
Unidades de Saúde, por esta conquista de muita importância na Saúde!!!
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FIQUE SABENDO - Estrias podem ficar menos visíveis se forem tratadas logo
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http://www.blog.saude.gov.br/
Estrias podem ficar menos visíveis se forem tratadas logo: 
[FOTO]

Foto: Divulgação
As estrias são provocadas pelo esticamento rápido da pele e são muito comuns na 
mulher durante a puberdade, quando o corpo começa a tomar formas mais 
arredondadas. Esse esticamento da pele pode acontecer com o crescimento na 
adolescência, com um grande aumento de peso ou durante a gravidez. O uso de 
alguns medicamentos, como corticoides, também pode causar estrias. As estrias 
aparecem porque há a ruptura das fibras que dão elasticidade à pele.

A dermatologista do Hospital de Ipanema no Rio de Janeiro, ligado ao Ministério 
da Saúde, Marcia Senra explica que as estrias podem ser recentes, quando são 
avermelhadas, ou antigas, quando estão esbranquiçadas. Ela explica como é o 
tratamento para o problema. As estrias recentes têm um processo inflamatório 
intenso. É feito um tratamento com produtos locais, contendo ácidos. Podem ser 
feitas injeções dentro da estria com vitamina C, ou substâncias para provocar o 
processo inflamatório. Pode ser feito também uso de laser, peeling de cristal. 
As estrias mais antigas são mais difíceis. É preciso fazer tratamentos mais 
invasivos para ter resultado, então as injeções com vitamina C, com substâncias 
químicas e carboxiterapia que melhora a circulação do local.

A dermatologista garante que se o tratamento for adequado as chances das estrias
ficarem menos visíveis são grandes. Ela destaca que a prevenção é a melhor 
alternativa para as estrias. Lembrar que você sendo preventivo, hidratando bem a
pele, cuidando do seu peso, observando se os anticoncepcionais pioram, é muito 
comum após menopausa com reposição hormonal. Então se as pessoas ficarem atentas
fica mais fácil tratar logo de início.

A especialista conta ainda que não há remédios milagrosos contra as estrias e 
alerta que é importante ficar atento a produtos que prometam o desaparecimento 
completo das estrias. Segundo ela, as estrias nunca desaparecem completamente.
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Ouça a matéria da Web Rádio SaúdeFonte: Amanda Mendes / Web Rádio Saúde
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FIQUE SABENDO - Falta de ferro e vitamina A prejudica desempenho escolar e 
crescimento saudável
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http://www.blog.saude.gov.br/
Falta de ferro e vitamina A prejudica desempenho escolar e crescimento saudável:

[FOTO]

Foto: Tim Pannell/Corbis Images
Como ação do programa Brasil Carinhoso, lançado pela presidenta Dilma Rousseff, 
o Ministério da Saúdevai distribuir suplementos de Ferro e Vitamina A para as 
crianças brasileiras. O objetivo é reduzir os índices de anemia, que prejudica o
desempenho na escola e compromete o crescimento saudável.

A nutricionista e consultora técnica da Equipe de Programas Estratégicos de 
Alimentação e Nutrição da Coordenação Geral de Alimentos e Nutrição do 
Ministério da Saúde, Karla Lisboa, explica que a anemia contribui para a 
morbidade infantil. Isso porque a deficiência nutricional abaixa a imunidade e 
gera menos resistência a infecções. Crianças com fadiga generalizada, falta de 
apetite, pouca disposição e palidez podem estar com anemia.

Segundo ela, a vitamina A é uma substância importantíssima para evitar o quadro 
de anemia. Ela faz parte do metabolismo do Ferro, assim como outros nutrientes 
também fazem parte, por isso é importante que não haja deficiência da vitamina, 
explica Karla Lisboa.A complementação nutricional pelo sulfato ferroso é a 
medida ideal para tratar a deficiência de Ferro. A nutricionista afirma que 
alimentos folhosos na cor verde escuro, além de leguminosas e grãos integrais, 
contêm Ferro, e auxiliam a tratar a deficiência do nutriente.

De acordo com a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), realizada em 
2006, 20,9% da população infantil brasileira entre zero e cinco anos possuem 
deficiência de ferro e 17,4% carência de vitamina A.Serão usadas as campanhas de
vacinação para distribuir a dose de Vitamina A para crianças de seis meses a 
cinco anos de idade, em 2.755 municípios. O investimento é de R$ 5 milhões ao 
ano. Quem estiver na idade alvo receberá uma dose da vitamina a cada seis meses.
As campanhas de vacinação vão reforçar a importância de receber a dose. As doses
podem reduzir o risco geral de morte em 24% e o risco de mortalidade por 
diarreia em 28%.

A iniciativa também prevê a garantia de acesso ao sulfato ferroso em todas as 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) do país para crianças de seis a 18 meses. Com 
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essas medidas, o MS pretende reduzir os casos de anemia na primeira infância em 
10% e a deficiência de Vitamina A em 5% ao ano. A medida vai impactar 
diretamente na redução da mortalidade infantil.

Veja os alimentos que contém Ferro e Vitamina A
FerroVitamina A
-Folhosos verde-escuros: (exceto espinafre), agrião, couve, cheiro-verde, 
taioba.
-Leguminosas: feijão, fava, grão-de-bico, ervilha, lentilha.
-Grãos integrais ou enriquecidos: nozes, castanhas, melado de cana-de-açúcar, 
rapadura e açúcar mascavo.
A vitamina A é encontrada quase que exclusivamente em produtos animais, como 
leite humano, carnes, fígado, óleos de peixe, gema, leite integral entre outros.
Para o bebê, o leite materno é a principal fonte de Vitamina A.Fonte: Maria 
Carolina Lopes / Agência Saúde
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FIQUE SABENDO - Hábito de roer unhas pode estar associado à ansiedade

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Hábito de roer unhas pode estar associado à ansiedade: 
[FOTO]

Foto: Corbis Images
O hábito de roer as unhas é chamado pelos médicos de onicofagia. Ele pode trazer
sérias lesões não só às unhas, mas também para a área em volta delas, já que 
existem pessoas que roem a unha até sangrar. A servidora pública Luciana Costa 
conta que rói unhas há muito tempo e quando está nervosa, o problema fica ainda 
pior.
Eu não lembro quando comecei porque já tem anos. Tem épocas que piora e épocas 
que melhora, tem anos que eu faço isso e eu percebo que tem uma influência com a
ansiedade. Quando estou mais tranquila, mais calma, e se não estou na correria 
do dia a dia, aí eu percebo que cutuco menos e a unha obviamente fica melhor, 
destaca Luciana.

A pessoa que rói as unhas corre o risco de contrair doenças por causa das 
bactérias que ficam na ponta dos dedos. A psicóloga do Grupo Hospitalar 
Conceição, vinculado ao Ministério da Saúde, Heloísa Marcon, diz que a ansiedade
é um dos motivos ligados ao hábito. Não existe causa única de roer unhas, 
certamente dá para pensar que está associado com a ansiedade. O sujeito não 
consegue expressar o que ele quer expressar com a boca. Daí começa o circuito de
roer unhas e não consegue falar. Ele acaba roendo as unhas voltando esse impulso
agressivo contra si próprio e ao mesmo tempo botando essas garras que seriam de 
agressão contra o outro.
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A especialista lembra que roer as unhas é algo que acontece em todas as idades e
recomenda buscar atendimento psicológico para descobrir qual o motivo levou a 
pessoa a adquirir o hábito.
Ouça a matéria da Web Rádio SaúdeFonte: Hortência Guedes / Web Rádio 
Saúde[VÍDEO]
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FIQUE SABENDO - Hábitos familiares ajudam na reeducação alimentar de crianças 
com diabetes

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Hábitos familiares ajudam na reeducação alimentar de crianças com diabetes: 
[FOTO]

Fonte: the food passionates/Corbis
Até recentemente os médicos acreditavam que as crianças podiam apresentar 
somente o diabetes tipo 1. Mas, com o aumento da obesidade e do sedentarismo 
elas tem desenvolvido mais cedo o diabetes tipo 2. Causado pela produção de 
quantidades inadequadas de insulina, o diabetes pode ser autoimune, chamado tipo
1, ou adquirido, o tipo 2, explica a endocrinologista pediátrica, do Hospital 
Federal da Lagoa, vinculado ao Ministério da Saúde, Ana Paula Neves Bordallo.

O aumento da incidência de diabetes tipo 2 entre crianças, de acordo com a 
médica, ocorreu por causa da epidemia de obesidade infantil, que aumenta a 
resistência à insulina. Ela explica que os pais devem ficar atentos aos 
primeiros sintomas do diabetes. Conforme aumenta a glicemia no sangue, a criança
fica com muita sede, tem vontade de urinar muitas vezes ao dia, a fome aumenta e
ela costuma emagrecer muito, pontua. O diagnóstico é feito por meio de exames de
sangue e urina, que detectam a taxa de glicose no organismo.

A especialista afirma que o diabetes pode atrapalhar o crescimento das crianças,
devido ao descontrole metabólico. O que vemos na prática é que essas crianças 
diabéticas pioram na adolescência devido aos hormônios. Isto ocorre porque os 
hormônios dessa fase naturalmente aumentam a resistência a insulina. O 
tratamento, então, deve ser ajustado. Mas, seguindo corretamente, dá para 
controlar, conclui.
Hábitos familiares - A confirmação do diabetes na criança impacta na vida de 
toda a família. A criança não é obesa porque ela quer, é graças aos hábitos da 
família. Todos devem passar por uma reeducação alimentar, inclusive os adultos. 
Não adianta nada a criança ter uma alimentação saudável e o pai tomar 
refrigerante, observa Ana Paula. Tem que melhorar a qualidade da alimentação, 
comer frutas, verduras, legumes, proteínas magras. E evitar frituras, 
refrigerantes, fast food e açúcares em excesso, acrescenta.
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A médica ressalta a importância do papel das escolas na oferta de lanches 
saudáveis nas cantinas e em campanhas educativas. O enfoque principal é a 
prevenção, tanto dentro de casa e como nas escolas. É uma batalha ganha em 
conjunto, diz. Ela frisa que a prática de exercícios e a adoção de dieta 
balanceada são medidas que não só ajudam a controlar como podem impedir o 
estabelecimento do diabetes tipo 2 tanto na infância como também na idade 
adulta.
Fonte: Ana Paula Ferraz/ Comunicação Interna do Ministério da Saúde
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LAI: Atendimentos pela internet são maioria na primeira semana de implementação:

Boletim da Controladoria-Geral da União (CGU) contabilizou 67 pedidos de 
informação ao Ministério da Saúde (MS)na primeira semana de implementação da Lei
nº 12.527/2011. Os dados são referentes aos registros feitos no Sistema 
Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC), ferramenta disponível 
na internet para que o cidadão possa solicitar informações. No primeiro dia de 
funcionamento oficial, o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) do MS fez três 
atendimentos presenciais e 21 pelo telefone 136. Foram chamadas do Rio de 
Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e Distrito Federal. A maioria das dúvidas 
foi sobre orientações de saúde, como vacinação, e Farmácia Popular.

O pedido de informação pode ser feito tanto pelo público interno quanto externo.
Além do e-SIC, é possivel contar com o atendimento presencial e pelo 136. O 
Ministério da Saúde, assim como qualquer outro órgão, tem o prazo de 20 dias 
para responder. O período para resposta pode ser estendido por mais 10 dias. 
Neste caso, quem pediu pela informação é avisado sobre a prorrogação. As 
informações solicitadas podem ser as mais variadas possíveis. Claro que é 
preciso haver algum grau de razoabilidade no pedido. Além disso, ele deve ser 
específico e claro. Não dá para ser genérico, afirma o diretor de Programa da 
Secretaria-Executiva e responsável pelo Grupo de Trabalho da LAI no MS, Giliate 
Coelho Neto.

Caso o o pedido de informação tenha sido direcionado ao órgão errado, é preciso 
orientar o cidadão sobre a instituição correta para fazer o pedido. Recebemos 
solicitações que não dizem respeito ao MS. Neste caso, é preciso orientar a 
busca pela informação . Como exemplo, tivemos um pedido sobre concurso público 
do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca). O cidadão 
queria saber quando será chamado. Nosso papel, nesse caso, é mostrar ao cidadão 
como ele deve requisitar a informação junto ao Ministério do Planejamento, 
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Orçamento e Gestão (MPOG), explica Neto.

O objetivo da LAI é tornar o serviço público mais transparente. A ideia central 
é que a disponobilização da informação é a regra. Qualquer cidadão pode 
solicitar informações e o ministério deve responder, afirma o diretor de 
programa da SE. Para viabilizar a implantação da legislação, foi criado um grupo
de trabalho no Ministério da Saúde, composto por representantes de diversos 
departamentos e órgãos vinculados. Instituído pela Portaria nº 445/2012, o 
intuito do grupo de trabalho foi elaborar e articular estratégias, planos e 
metas para implementar a LAI no MS e órgãos vinculados, explica a Coordenadora 
Geral do Sistema Nacional de Ouvidorias, Maria Francisca Moro.

O grupo também coordenou a implantação do Serviço de Informação ao Cidadão 
(SIC), inaugurado no térreo do edifício Sede na última segunda-feira (14) - além
da capacitação de servidores, criação da página na internet e do funciomanento 
do serviço. Outra responsabilidade foi o diálogo com a Controladoria-Geral da 
União (CGU). Participamos de um evento de troca de experiências com a CGU e 
organizamos um seminário dentro do MS, ministrado pela procuradora federal e 
diretora de Prevenção da Corrupção da Controladoria-Geral da União do Brasil 
(SPCI/CGU-PR), Vânia Lúcia Ribeiro Vieira, conta o diretor de Programa da 
Secretaria-Executiva, Giliate Coelho Neto.

O Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) está sob coordenação do secretário de 
Gestão Estratégica e Participativa (SGEP), Luiz Odorico Monteiro de Andrade, 
autoridade máxima da Lei de Acesso a Informação no âmbito do MS. Ele irá 
acompanhar o desenvolvimento da LAI, o serviço realizado pelo SIC e também o 
acesso às páginas da internet, explica Giliate.
Fonte: Ministério da Saúde
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Ministério aumenta recursos para Atenção Básica: 
[FOTO]
O Ministério da Saúde redefiniu o valor mínimo da parte fixa do Piso de Atenção 
Básica (PAB) e ajustou o orçamento anual para R$ 4,1 bilhões. A Portaria 953, 
publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, prevê aumento de 11% 
para o PAB anual em relação ao ano de 2011, com R$ 40Publicar postagem8 milhões 
a mais do que o ano passado. Os recursos adicionais começam a ser transferidos 
para os municípios em junho, referentes ao mês de março.

O chamado PAB Fixo é calculado por habitante e leva em conta as características 
locais, como percentual da população em extrema pobreza, densidade demográfica, 
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Produto Interno Bruto do município, população com plano de saúde, a quantidade 
de pessoas que recebem Bolsa Família, entre outras variáveis. A partir de agora,
o valor mínimo repassado pelo ministério por habitante passará de R$ 18 para R$ 
20 e o máximo, poderá chegar a R$ 25. O aumento significa que, por exemplo, uma 
cidade com 50 mil moradores, que em 2010 recebia do Ministério da Saúde R$ 900 
mil destinados à Atenção Básica, passará a receber R$ 1 milhão esse ano.
Os municípios podem destinar esse recurso para o custeio das Unidades Básicas de
Saúde (UBS), pagamento dos profissionais de saúde e aquisição de equipamentos e 
insumos. O repasse vai garantir melhores condições de trabalho para os 
profissionais e um atendimento de maior qualidade à população, explica Hêider 
Pinto, diretor do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde. De 
acordo com o diretor, os municípios mais pobres chegarão a ter acréscimo de até 
40% nesse repasse de 2011 para 2012. A medida se configura como o maior aumento 
do PAB desde que ele foi criado, segundo Hêider Pinto.

Outro recurso destinado para a Atenção Básica é o PAB Variável, destinado à 
implementação de programas estratégicos do governo federal, como o Saúde da 
Família, Saúde Bucal e o Programa de Melhoria e Acesso a Qualidade (PMAQ), um 
componente de qualidade criado, ano passado, que destina mais recursos para as 
UBS que cumprirem metas na qualificação do trabalhados das equipes de saúde.
CritériosO cálculo dos recursos a serem transferidos para os municípios será 
feito da seguinte forma: O valor mínimo passa para R$ 25 por habitante ao ano, 
para os municípios com pontuação* menor que 4,82 e população de até 50 mil 
habitantes.
 O valor mínimo passa para R$ 23 por habitante ao ano, para os municípios com 
pontuação entre 4,82 e 5,40, e população de até 100 mil habitantes; e os 
municípios com pontuação menor que 4,82 e população entre 50 e 100 mil 
habitantes.

 O valor mínimo passa para R$ 21 por habitante ao ano, para os municípios com 
pontuação entre 5,40 e 5,85, e população de até 500 mil habitantes; e os 
municípios com pontuação menor que 5,40 e população entre 100 e 500 mil 
habitantes.
 O valor mínimo passa para R$ 20 por habitante ao ano, para os municípios não 
contemplados nos itens anteriores.
*A pontuação se dará com base em indicadores selecionados segundo critérios 
determinados pelo Departamento de Atenção Básica (DAB) que constam na Portaria 
nº 1.602/GM/MS, de 9 de julho de 2011: PIB Per Capita, Percentual da População 
com Plano de Saúde, Percentual da População com Bolsa Família, Percentual da 
População em Extrema Pobreza e Densidade Demográfica.
Fonte: Samuel Bessa / Agência Saúde
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http://www.blog.saude.gov.br/MS começa a distribuir remédio grátis para asma: 
[FOTO]

A partir desta segunda-feira, a população poderá retirar medicamentos gratuitos 
em mais de 20 mil farmácias populares | Foto: Corbis
As farmácias populares da rede própria, que são administradas e montadas pelo 
governo, e as unidades privadas de todo o país passam a ofertar, gratuitamente, 
três medicamentos para asma em 10 apresentações a partir desta segunda-feira 
(4). O brometo de ipratrópio, dirpoprionato de beclometasona e sulfato de 
salbutamol foram incluídos na ação Saúde Não Tem Preço, ao lado dos 11 
medicamentos para hipertensão e diabetes. Elesserão ofertados em 554 unidades 
próprias e 20.374 da rede privada, conveniadas ao programa Aqui Tem Farmácia 
Popular. Para retirar os medicamentos, basta apresentar documento com foto, CPF 
e a receita médica dentro do prazo de sua validade.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou a relevância desta nova 
inclusão de medicamentos no programa. Estamos dando um passo importante para 
reduzir o número de internações e de óbitos por asma, observou Padilha. A ação 
faz parte do programa Brasil Carinhoso, lançado neste mêspela presidenta Dilma 
Rousseff, cujo objetivo é tirar da miséria crianças de 0 a 6 anos de idade. A 
asma está entre as principais causas de internação entre crianças nesta faixa 
etária. Em 2011, do total de 177,8 mil internações no Sistema Único de Saúde 
(SUS) em decorrência da doença, 77,1 mil foram crianças com esta idade. Além 
disso, cerca de 2,5 mil pessoas morrem por ano por causa da asma.
Os medicamentos incorporados já fazem parte do elenco do programa Farmácia 
Popular, ou seja, são ofertados à população com até 90% de desconto nas unidades
da rede própria e privada. Com a inclusão deles no Saúde Não Tem Preço, o valor 
de referência - estabelecido pelos laboratórios produtores - será mantido e o 
governo assumirá a contrapartida que era paga pelo cidadão.
A incorporação destes medicamentos ampliará o orçamento atual do Saúde Não Tem 
Preço em R$ 30 milhões por ano. O orçamento de 2012 do programa, sem contar os 
valores previstos para cobrir os custos com a inclusão dos medicamentos para 
asma, é R$ R$ 836 milhões.
A gratuidade deve beneficiar até 800 mil pacientes por ano. Atualmente, o 
programa Farmácia Popular atende 200 mil pessoas que adquirem medicamentos para 
o tratamento de asma. A estimativa do Ministério da Saúde é a de que este número
possa quadruplicar, como ocorreu com os medicamentos para hipertensão e diabetes
após um ano de lançamento da gratuidade pelo programa Saúde Não Tem Preço, 
iniciado em fevereiro de 2011.ALTA PROCURA - A inclusão dos medicamentos para 
asma no programa aconteceu porque, após a gratuidade da hipertensão e diabetes, 
foi percebido que a venda dos medicamentos para asma foi a que mais apresentou 
crescimento nas farmácias populares, chegando a 322% de aumento entre fevereiro 
de 2011 e abril de 2012.
Além disso, a asma está entre as doenças crônicas não transmissíveis, 
consideradas importante do ponto de vista epidemiológico, com ações previstas no
Plano de Ações Estratégicas Para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis (DCNT) no Brasil, 2011-2022.MEDICAMENTO INCLUÍDO NO 
PROGRAMAAPRESENTAÇÃO
Brometo de ipratrópio
0,02 mg
0,25 mg
Dirpoprionato de beclometasona

Página 1172



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
200 mcg/dose
200 mcg/cápsula
250 mcg
50 mcg
Sulfato de salbutamol
100 mcg
2 mg
2 mg/5ml
5 mg/ml
Fonte: Bárbara Semerene e Rhaiana Rondon / Agência Saúde
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O desenvolvimento do bebê aos 2 anos: Departamento de Saúde Escolar da SBP - 
Sociedade Brasileira de Pediatria  No segundo ano de vida, seu filho explora os 
ambientes com muita curiosidade, mexendo em tudo. Ele está desenvolvendo suas 
habilidades motoras amplas e finas. Nesta idade, é Continuar lendo 
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FIQUE SABENDO - O QUE É O CONSULTÓRIO DE RUA
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Matéria produzida pela SEaD/UFSC para SENAD sobre consultório móvel do 
CETAD/UFBA que atende meninos e meninas em situação de rua em Salvador, Camaçari
e Lauro de Freitas. Reportagem: Delmar Gularte; Imagens: Jerry Bittencourt; 
Edição e finalização: Mauro Flores.[VÍDEO]
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FIQUE SABENDO - OMS lança plano de emergência para combater a pólio
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OMS lança plano de emergência para combater a pólio: Casos de infecção foram 
reportados em países onde doença havia sido considerada erradicada

[VÍDEO]
[VÍDEO]
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Orientação a pais e professores da Cidade do Rio de Janeiro sobre as 
características do transtorno do déficit de atenção  -TDA.: 

DIÁRIO OFICIALde 30 de maio de 2012
LEI N.º 5.416DE 29 DE maio DE 2012.Dispõe sobre as diretrizes adotadas pelo 
Município para realizar a orientação a pais e professores da Cidade do Rio de 
Janeiro sobre as características do transtorno do déficit de atenção-TDA.
Autores: Vereador Tio Carlos
O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, façosaber que a Câmara Municipal decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam estabelecidas nesta norma as diretrizes doravante adotadas pelo 
Poder Executivo para realizar o encaminhamento para diagnóstico, tratamento e o 
acompanhamento dos alunos da rede de ensino fundamental do Município do Rio de 
Janeiro, portadores de Transtorno do Déficit de Atenção, doravante denominado 
TDA.
Parágrafo único. Para efeitos desta Lei, serão considerados os casos de TDA que 
apresentem ou não características de Hiperatividade.
Art. 2º As diretrizes mencionadas no art. 1º desta Lei são:
I - orientações a professores, coordenadores, diretores escolares e todo e 
qualquer agente educacional público do Município, fornecidas e ministradas por 
profissionais de saúde gabaritados, contendo os aspectos globais do TDA e suas 
implicações, com o objetivo precípuo de identificar possíveis portadores do 
transtorno entre os alunos do ensino fundamental;
II - encaminhamento dos possíveis casos de TDA pela diretoria do equipamento de 
ensino público municipal do qual façam parte, para diagnóstico e tratamento nos 
equipamentos do Sistema Único de Saúde - SUS;
III - tratamento diferenciado e adequado nos equipamentos de ensino fundamental 
municipais, em consonância com a sintomatologia do distúrbio, para os alunos que
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sejam diagnosticados como portadores de TDA;
IV - conscientização e amplo fornecimento de informações àqueles envolvidos com 
o universo do portador, como pais, responsáveis, irmãos e todo e qualquer 
indivíduo que faça parte do círculo pessoal direto do mesmo;
V - acompanhamento do aluno portador de TDA durante todo o período do curso 
fundamental, com recomendações clínicas e escolares quando da transição para o 
ensino médio;
VI - disponibilização de remédios associados ao tratamento do TDA nos 
equipamentos de saúde pública municipais.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Parâmetros para a análise periódica da estrutura dos prédios de escolas com sede
no Município.: 
LEI N.º 5.420 DE 29 DE maio DE 2012.Institui parâmetros para a análise periódica
da estrutura dos prédios de escolas com sede no Município.
Autor: Vereadora Rosa Fernandes
O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, façosaber que a Câmara Municipal decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam instituídos parâmetros para a análise periódica das benfeitorias 
das escolas com sede no Município do Rio de Janeiro,às expensas doproprietário.
Parágrafo único. Será promovida a análise completa da estrutura das benfeitorias
das escolas com sede no Município a cada cinco anos.
Art. 2º A análise estrutural de que trata esta Lei envolverá a verificação das 
instalações internas, muros, quadras esportivas, calhas de águas pluviais, 
estrutura elétrica e hidráulica, caixas dágua e cisternas e outras instalações 
das benfeitorias das escolas com sede no Município.
Art. 3º Quando se tratarem de prédios e benfeitorias públicas e indicarem a 
necessidade de reformas, os resultados dessas análises deverão, a critério do 
Poder Executivo, ter o seu conteúdo incorporado e os recursos destinados na 
proposta orçamentária imediatamentesubsequentea análise.
Parágrafo único. O Município dará prioridade às escolas municipais com mais de 
quinze anos de existência e terá o prazo de dois anos para o início da 
realização das análises estruturais das benfeitorias.
Art. 4º Para efeito desta Lei, o Município do Rio de Janeiro poderá firmar 
convênios com entidades de classe de engenheiros e arquitetos.
Art. 5º O Poder Executivo regulamentará esta Lei.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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PELO DIREITO AO AMOR: TODOS CONTRA A HOMOFOBIA: 
[FOTO]

Esta quinta-feira, 17 de maio, éDia Internacional de Combate à Homofobia.A data 
é oportunidade para lembrar que respeitar as diferentes formas de amar é 
promover a saúde e a solidariedade. E que todo cidadão e cidadã tem o direito de
viver plenamente a sua orientação sexual.
Nesta terça-feira, 15 de maio, a criminalização da homofobia no Brasil esteve em
pauta no Senado Federal, durante seminário que promoveu o debate sobre o novo 
texto para o Projeto de Lei da Câmara 122/06, que torna crime a discriminação de
lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais.

O texto substitutivo ao projeto de lei foi aprovado em dezembro de 2011 pelaII 
Conferência Nacional LGBT, em Brasília, epropõe a criminalização dos 
preconceitos motivados pela orientação sexual e pela identidade de gênero, 
equiparando-os aos demais preconceitos que já são objetos da Lei 7716/89, contra
a discriminação etnicorracial.

O seminário abordou temas como a construção de uma sociedade de respeito à 
diversidade; políticas positivas de combate à homofobia; os aspectos 
constitucionais e legais da criminalização da homofobia; e o bullying homofóbico
nas escolas. Houve também testemunhos de familiares e de pessoas que sofreram 
com a homofobia.
Assista à campanha do Programa Rio Sem Homofobia:
Assista à campanha irlandesa contra homofobia entre os jovens

(legendado em português):
Assista à mensagem do secretário geral da ONU, Ban Ki-Moon, ao Conselho de 
Direitos Humanos das Nações Unidas,por ocasião do Dia Internacional de Combate à
Homofobia (em inglês): Visite o site do Programa Estadual Rio Sem Homofobia
 Conheça o Observatório Brasil Sobre Igualdade de Gênero
 Acesse relatório da UNESCO sobre bullying homofóbico nas escolas (em inglês)
 Lembre: Dia Internacional de Combate à Homofobia 2011
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FIQUE SABENDO - Prefeitura inaugura novo modelo de atendimento nas emergências 
do Rio

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Prefeitura inaugura novo modelo de atendimento nas emergências do Rio
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Prevenção contra desidratação deve ser mantida nas estações mais frias do ano: 
[FOTO]

Foto: Tanner Productions/Corbis
A preocupação com a hidratação do corpo deve permanecer mesmo quando a 
transpiração é menor. Na estação mais fria do ano algumas pessoas não percebem a
necessidade do consumo de água. Por falta dessa percepção, ocorre a 
desidratação, principalmente em crianças e idosos, explica a consultora técnica 
da Coordenação Geral da Política de Alimentação e Nutrição (CGPAN), Mariana 
Carvalho Pinheiro. O ideal é beber entre seis a oito copos diariamente. Outros 
líquidos não substituem a água, mas podem ser agregados, como caldos e chás, 
diz.
De acordo com nutricionista, para que o organismo funcione corretamente, o 
consumo adequado de água é primordial durante o ano todo. A água não só auxilia 
na regulação da temperatura corporal com o suor, como elimina as toxinas através
da urina, é usada intensamente no processo de respiração e faz a distribuição de
nutrientes pelos diversos órgãos do nosso corpo. A água é essencial tanto do 
ponto de vista da circulação, quanto do ponto de vista da filtração e da 
manutenção de toda estrutura corporal, células, tecidos e até ossos, observa 
Mariana.
Ela alerta que o adequado é beber água antes de sentir sede. Normalmente quando 
o organismo dispara os mecanismos da sede, já é sinal de que o corpo está 
prestes a entrar em estado de desidratação, afirma. Mariana acrescenta que o 
público mais vulnerável é o idoso e a criança. Com o envelhecimento, diminuem a 
percepção de alguns mecanismos corporais, entre eles, a sede. Por isso o idoso 
leva mais tempo para perceber que está desidratado. Já a criança, não tem 
consciência de que precisa beber água, explica a nutricionista.
Bebês de até seis meses de idade não precisam de água. Eles devem consumir 
exclusivamente leite materno. É muito comum que as mães achem que devem oferecer
água ou chá, mas isso não é necessário. O leite materno oferece os nutrientes e 
a quantidade de água que o bebê precisa. Para a produção do leite materno quem 
tem que consumir a água é a mãe, frisa. Ela ensina que, à medida que for 
introduzido alimentos para essas crianças, deve-se introduzir a água.Fonte: Ana 
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Paula Ferraz/ Comunicação Interna do Ministério da Saúde
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FIQUE SABENDO - PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/
PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO: 
A primeira parcela do décimo terceiro salário dos servidores municipais será 
creditada no próximo dia 15 de junho. Esse pagamento corresponderá a 50% das 
vantagens percebidas no mês de maio de 2012, que integram a base de cálculo do 
décimo terceiro salário, sem quaisquer descontos, os quais serão compensados no 
pagamento da segunda parcela.
DECRETO N. 35.666, DE 28 DE MAIO DE 2012.

Dispõe sobre o pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário dos 
servidores municipais do exercício de
2012 na forma que menciona.

O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela legislação em vigor,

DECRETA:

Art. 1.º A primeira parcela do décimo terceiro salário dos servidores ativos e 
aposentados da Administração
Direta e Indireta do Município do Rio de Janeiro será creditada no dia 15 de 
junho de 2012.

Parágrafo único. Esta parcela corresponderá a cinqüenta por cento das vantagens 
percebidas no mês de maiode 2012, que integram a base de cálculo do décimo 
terceiro salário, sem quaisquer descontos, os quais serãocompensados no 
pagamento da segunda parcela.

Art. 2.º As Secretarias Municipais de Administração, Fazenda e o Instituto de 
Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO, adotarão os
critérios necessários para a implementação do pagamento.

Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Rio de Janeiro, 28 de maio de 2012; 448 º ano de fundação da Cidade.

EDUARDO PAES

Disponível em http://doweb.rio.rj.gov.br/ acesso em 29 maio 2012 (edição de 29 
maio 2012)
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FIQUE SABENDO - Proteínas, porque elas são tão importantes para o nosso corpo?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://ligadasaude.blogspot.com/ 
Proteínas, porque elas são tão importantes para o nosso corpo?: 
[FOTO]

As proteínas são macronutrientes, responsáveis por
reparar e construir tecidos, produzir hormônios e melhorar o nosso sistema de
defesa e tem uma habilidade que vem sendo cada vez mais explorada: acelera o
metabolismo, que por conseqüência ajuda no emagrecimento.
Por ser um nutriente de difícil digestão,
exigindo mais energia do organismo para quebrar os aminoácidos, ela promove uma
aceleração no metabolismo. Segundo pesquisadores, a ingestão diária de proteínas
promove uma queima de 150 a 200 calorias extras no dia.
Mas todos esses benefícios pelos quais as proteínas
são responsáveis só acontecem sob algumas condições. A proteína deve ser magra,
ou seja, não adianta comer bife à milanesa ou peixe frito, é preciso consumir
peixes, frango sem pele, carnes magras e grelhadas, queijos brancos, ovo cozido
ou omelete, leite e iogurtes desnatados e leguminosas (feijão, ervilha,
lentilha, grão-de-bico). 
As proteínas devem entrar em maior quantidade no seu
cardápio (pelo menos 30% das calorias diárias), mas sempre respeitando o espaço
dos carboidratos e das gorduras saudáveis.
Elas também
fornecem os aminoácidos essenciais, que são aqueles que o organismo não
consegue sintetizar sozinho, devendo ser ingeridos na alimentação. A
deficiência desses aminoácidos essenciais leva à perda de peso e retardo no
crescimento das crianças. As proteínas também são fonte de energia.
As proteínas também afastam a fome por um período
maior porque os alimentos protéicos têm uma digestão lenta, prolongando a
sensação de saciedade. E ainda são capazes de suprimir o efeito da grelina,
hormônio que dispara a fome. 
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Mas cuidado! Doses exageradas podem comprometer o
fígado e os rins. O ideal é ingerir 1 grama de proteína por quilo de peso no
caso de quem não pratica atividades físicas. Quem pratica atividade física
regular (três vezes por semana) pode ingerir de 1,4 a 1,8 grama de proteína por
quilo de peso. Para que você consiga
adequar seu cardápio às suas necessidades consulte sempre um Nutricionista para
equilibras e balancear sua dieta.
[FOTO]

*** O Texto acima é de responsabilidade do autor. Para dúvidas sobre o conteúdo 
do texto, deixe seu comentário ou entre em contato com o autor através dos 
contatos disponibilizados em sua assinatura.
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FIQUE SABENDO - PSE - Combinar atividades que estimulam mente e corpo é melhor 
para a memória - Saúde - Notícia - VEJA.com

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://veja.abril.com.br
Combinar atividades que estimulam mente e corpo é melhor para a memória - Saúde 
- Notícia - VEJA.com
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FIQUE SABENDO - PSE - Conhecer a causa é o principal desafio no tratamento da 
labirintite

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Conhecer a causa é o principal desafio no tratamento da labirintite: 
[FOTO]
Um quadro aflitivo em que há tontura giratória, geralmente acompanhada de náusea
e vômito. Em alguns casos, pressão ou barulho no ouvido, uma espécie de zumbido.
Esses são os principais sinais de que a pessoa possa estar com labirintite, uma 
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infecção no labirinto, o órgão responsável pelo equilíbrio, localizado dentro da
orelha interna.

Na opinião de Leopoldo Simões, otorrino do Hospital Federal da Lagoa, vinculado 
ao Ministério da Saúde, o maior problema não está nos sintomas em si, mas na 
descoberta do que está provocando-os. É preciso determinar a causa da 
labirintite. Tratar os sintomas é simples, se for usada a medicação adequada. O 
que nem sempre conseguimos é chegar à causa, mesmo com todos os avanços da 
medicina. Estamos pesquisando muito hoje as causas autoimunes, que surgiriam com
o organismo agredindo a si próprio, explica o médico.

A doença que acomete pessoas de todas as idades, das crianças à terceira idade, 
pode ser desencadeada por ter diferentes motivos. A causa pode estar no próprio 
labirinto ou na periferia dele, em algum distúrbio vascular, circulatório ou do 
metabolismo, ligado ao açúcar no sangue, à gordura e até a um hormônio. Toda 
operação do metabolismo pode levar a uma crise do labirinto, como hipertensão, 
diabetes e taxas de gordura elevadas no sangue, prossegue.
Se a causa, por exemplo, for diabetes, que o paciente não havia sido 
diagnosticado, ao fazer o controle, os sintomas da labirintite serão amenizados.
No caso de hipertensão, controlando-se a pressão, ele melhora, explica. 
Problemas no sistema nervoso central do cérebro, com indicação de alguma doença 
neurológica, que acarretem em crises do labirinto exigem tratamento 
medicamentoso contínuo. Se o paciente deixar de tomar o remédio, ele vai sentir 
os sintomas em seguida, afirma.

Leopoldo Simões afirma que a hereditariedade está presente nos casos de 
labirintite. Sempre buscamos saber o histórico familiar, pois há muitas causas 
hereditárias envolvidas. As pessoas que têm casos na família estão mais 
vulneráveis.
Tontura giratória - O médico conta que muitas pessoas associam qualquer tipo de 
tontura ao labirinto, o que é um equívoco. A labirintite tem como principal 
sintoma a tontura giratória. O paciente tem a sensação de que o ambiente está 
girando ou de que ele mesmo está girando em relação ao ambiente. A 
característica da tontura associada ao labirinto é essa. Se o paciente, por 
exemplo, tem hipoglicemia, ele sente-se mal, tem uma tontura e apaga. Isso nada 
tem a ver com o labirinto. Isso é falta de açúcar, relata.

O estilo de vida da pessoa está intimamente ligado aos sintomas da doença. A 
pessoa que leva uma vida saudável, com exercícios e uma alimentação balanceada, 
com pouco açúcar e gordura, tem menos chances de ter tonturas dos que não têm 
essa preocupação. O quadro só se altera em pessoas com idades mais avançadas. 
Nesses casos, mesmo com uma vida saudável, a tontura aparece com maior 
frequência, finaliza.
Fonte: Marcos Moura/ Comunicação Interna do Ministério da Saúde
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FIQUE SABENDO - PSE - Exercícios físicos ajudam a conter Mal de Alzheimer

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Exercícios físicos ajudam a conter Mal de Alzheimer: 
[FOTO]

Foto: Corbis Images
O Mal de Alzheimer ainda não tem cura. Isso muitos já sabem. Mas a maioria não 
tem conhecimento de que a evolução da doença pode ser amenizada com algumas 
atitudes. Estudo feito por pesquisadores da Universidade Estadual Paulista 
(Unesp) mostra que exercícios físicos moderados ajudam a controlar o Mal de 
Alzheimer. A doença, que costuma atingir pessoas idosas, reduz o entendimento do
paciente sobre as coisas e a capacidade de trabalho e relação social.

OSistema Único de Saúde (SUS)disponibiliza vários medicamentoscapazes de 
retardar o processo da doença e minimizar os distúrbios de humor e comportamento
que surgem. E, desde 2006, os pesquisadores da Unesp criaram um aliado ao 
combate da evolução dos sintomas: um programa de atividade física oferecido pela
própria Universidade. O médico e pesquisador da Unesp José Luiz Riani conta que 
as atividades mostraram melhoras consideráveis nos pacientes atendidos. A 
atividade física, como exercício de musculação e atividades aeróbicas, misturada
com atividade cognitiva, nos mostrou resultados positivos. Em todas essas 
modalidades nós tivemos resposta positiva tanto na melhora cognitiva quanto 
comportamental. A doença de Alzheimer, além da dificuldade de memória, 
especialmente memória recente, também resulta em alterações do sono, apatia e 
sintomas depressivos. E nós temos observado melhora em todos esses sentidos, 
detalha.

Um dos fatores de risco conhecidos para o Mal de Alzheimer são a idade e a 
história familiar, ou seja, se a pessoa já teve um histórico na família de 
demência ou algum problema vascular. Segundo a coordenadora da Saúde do Idoso do
Ministério da Saúde, Elen Bernin, além de retardar os efeitos do Alzheimer, os 
exercícios físicos podem prevenir a doença nas pessoas mais vulneráveis. Se as 
pessoas têm uma atividade física regular, elas podem retardar o início da doença
em até 50%, porque eles trabalham tanto a parte motora quanto a parte cognitiva.
Então é um estímulo para que as pessoas não desenvolvam, explica.

A coordenadora dá mais detalhes sobre as atividades desenvolvidas no programa da
Unesp: Além da atividade física, a pessoa tem sido acompanhada pela terapia 
ocupacional, por exercício com psicólogo, onde se usa muito palavras cruzadas, 
onde vai ser realizado trabalho de memória, de pequenos jogos de memória, 
leitura. Se o idoso gosta de assistir a um programa, o profissional pede para 
que ele relate o que viu. Então tudo o que trabalha a memória é fundamental para
conter a doença.

Elen Bernin ressalta que o Ministério da Saúde se preocupa também com a formação
dos cuidadores. Há uma preocupação com a qualificação dos educadores físicos e 
dos profissionais da área de saúde, para que tenham esse olhar diferenciado. E 
agora com as Academias da Saúde, os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASFs),
essa busca da atividade física com orientação é um dos nossos focos para 
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prevenir a doença, finaliza.

O Mal de Alzheimer tem maior prevalência nas pessoas com idade mais avançada. O 
sintoma primário dessa doença é a perda de memória. Mas com a progressão, vão 
aparecendo sintomas mais graves, como irritabilidade, falhas na linguagem, 
prejuízo na capacidade de se orientar. A doença pode vir acompanhada também de 
depressão, ansiedade e apatia.
Mônica Plaza / Blog da Saúde
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FIQUE SABENDO - PSE - Ginástica Laboral alivia tensão no trabalho
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Ginástica Laboral alivia tensão no trabalho: 
[FOTO]

Foto: Corbis Images
Praticada no ambiente de trabalho, a ginástica laboral consiste em oferecer 
exercícios físicos diários de 10 a 15 minutos. A ideia é utilizar a ginástica 
para relaxar o corpo e a mente dos trabalhadores. Segundo especialistas, a 
ginástica laboral é a responsável principal pela redução de despesas por 
afastamento médico, por acidentes e lesões de trabalho. Ela também favorece o 
aumento da produtividade e qualidade do serviço prestado.

A fisioterapeuta da Área de Desenvolvimento da Saúde Laboral do Instituto 
Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), Cristiane Nunes Guimarães, fala 
qual é a principal finalidade do exercício. O objetivo principal é a prevenção 
das lesões, a prevenção da fadiga muscular e a correção de vícios de posturas. A
gente senta muito errado e caminha errado. Com isso, podemos trazer consciência 
corporal.

A fisioterapeuta recomenda que os exercícios sejam acompanhados de preferência 
por especialistas. Ela fala sobre alguns exercícios básicos praticados no local 
de trabalho. Os exercícios básicos são assim: um aquecimento voltado ao 
alongamento e fortalecimento muscular, com a utilização de faixas elásticas. 
Levamos halteres para ajudar no processo.

Para Cristiane Nunes, a ginástica laboral melhora o relacionamento dos 
empregados e ajuda na prevenção e reabilitação de doenças ocupacionais.
Ouça a matéria da Web Rádio SaúdeFonte: Alexandre Penido / Web Rádio Saúde
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FIQUE SABENDO - SAÚDE MENTAL - 10 anos da Bolsa Incentivo à Desospitalização - 
RJ

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
10 anos da Bolsa Incentivo à Desospitalização - RJ: 
[FOTO]
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FIQUE SABENDO - Senado aprova PL que torna crime o cheque-caução
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Senado aprova PL que torna crime o cheque-caução: 
[FOTO]

Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr
O Senado Federal aprovou, na noite desta quarta-feira (9), o Projeto de Lei de 
Câmara (PLC) 34/2012, que torna crime a exigência de cheque-caução, nota 
promissória ou qualquer outro tipo de garantia como condição para o atendimento 
médico-hospitalar emergencial. O texto determina a punição com detenção de três 
meses a um ano mais multa para quem descumprir a lei. Para virar lei e para 
entrar em vigor, o projeto só depende agora da sanção da presidente Dilma 
Rousseff.

O texto do PLC 34/2012 havia sido aprovado pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ) em regime de urgência. O projeto inclui a punição no 
Código Penal (Decreto-Lei 2.848/40) e determina que a pena estabelecida no texto
possa ser dobrada se a recusa de atendimento resultar em lesão corporal de 
natureza grave e triplicada se levar à morte do paciente.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, comemora a aprovação da medida que dobra
a penalidade, caso a recusa de atendimento resultar em lesão corporal de 
natureza grave. Nossa expectativa é coibir o crime, que é exigir a cobrança de 
qualquer pagamento antes que se salve a vida de quem precisa de atendimento. 
Esta proposta é uma forma de punir e até triplicar a punição em caso de morte, 
reitera o ministro.

O projeto, elaborado pelos ministérios da Saúde e da Justiça, também aumenta a 
pena para instituições e profissionais que condicionarem o atendimento médico 
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emergencial a qualquer tipo de garantia financeira. A pena definida pelo projeto
é de detenção de três meses a um ano e multa.

Também passa a ser obrigatória a divulgação de cartaz alertando para a nova 
regra. Essa medida reforça o conhecimento da população sobre seus direitos na 
hora de um atendimento emergencial, diz o ministro, que afirma ainda que o 
próximo passo é avançar para a regulação do atendimento dos serviços de urgência
e emergência dos hospitais privados.
Melhorias na Saúde Suplementar - O Ministério da Saúde e a Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) já atuam na melhoria permanente do atendimento na saúde 
suplementar. O cumprimento da garantia dos prazos máximos de atendimento para 
consultas, exames e cirurgias junto às operadoras de planos de saúde tem 
fiscalização constante.

Aquelas que não cumprirem os prazos definidos pela ANS estão sujeitas a 
penalidade de multa de R$ 80 mil e R$ 100 mil para situações de urgência e 
emergência. Além disso, em caso de prática reiterada, podem sofrer medidas 
administrativas, tais como a suspensão da comercialização de parte ou de todos 
os seus produtos e a decretação do regime especial de direção técnica, inclusive
com a possibilidade de afastamento dos seus dirigentes.

A fiscalização dos prazos máximos de atendimento é, portanto, uma forma eficaz 
de garantir ao consumidor a assistência à saúde contratada, exigindo que as 
operadoras de planos ampliem o credenciamento de prestadores, quando necessário.

Trabalhadores demitidos e aposentados também contam com benefícios garantidos 
pela ANS. Os brasileiros que se enquadram nesse perfil, têm direito a manutenção
do plano de saúde empresarial a que tinham durante o contrato de trabalho, sem 
alterações na cobertura.

Além disso, a Resolução Normativa publicada pela ANS no fim de 2011 prevê a 
portabilidade especial para outra operadora durante a vigência do direito de 
manutenção do plano ou após o término deste prazo, dando a possibilidade de o 
usuário migrar para um plano individual ou coletivo por adesão.
Fonte: Agência Saúde
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Fundação Telefônica premia iniciativas tecnológicas na área de ensino
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Fundação Telefônica premia iniciativas tecnológicas na área de ensino: 
maimai1020
Do Catraca Livre

Educadores de crianças e adolescentes na área de tecnologia da informação e da 
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comunicação tem até o dia 20 de maio para se inscrever no Prêmio Fundação 
Telefônica de Inovação Educativa. A principal  intenção do projeto é premiar as 
melhores iniciativas que usam a  tecnologia como instrumento de ensino. São 
válidos apenas projetos  criados entre abril de 2011 e abril de 2012, que serão 
divididos em três  categorias distintas: projetos indicados a crianças de 3 a 8 
anos, de  9 a 14 e de 15 a 17.

Essas categorias, por sua vez, se desmembram em quatro modalidades  variadas, 
sendo elas:suporte à aula com recursos digitais e multimídia;  exercícios 
interativos para praticar na classe; produção de conteúdos e  trabalhos em 
grupo; e projetos colaborativos interescolares. Valem  inscrições do mundo 
inteiro e cada educador pode inscrever até três  projetos.

Serão 39 vencedores, que ganharão como prêmios tablets, notebooks e  outros 
aparelhos eletrônicos. A escola ganha um e o profissional ganha  outro. O júri é
composto por membros da Fundação Telefônica e  especialistas da área.

Informações, clique aqui.
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GEC FERNANDO R. DA SILVEIRA - Heleno no Ponto Cine
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Parabéns professors e alunos é filma muito legal e que gera discussões bem 
interessantes.
Heleno no Ponto Cine: 

Turma 1901 e 1904 no Ponto Cine de Guadalupe para ver Heleno com o Professor 
Isaac, a Professora Selma e a Agente de Apoio Tânia.
Heleno: Heleno de Freitas era o príncipe da era de ouro do Rio de Janeiro,os 
anos 40, quando a cidade era um cenário de sonho,cheio de glamour e promessas. 
Bonito, charmoso e refinadonos salões elegantes, era um gênio explosivoe 
apaixonado nos campos de futebol. Helenotinha certezade que seria o maior 
jogador brasileiro de todos os tempos.Mas a guerra, a sífilis e as desventuras 
de sua vida desviaram seu destino,numa jornada de glória e tragédia.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
gremio-concurso-de-cartas-rio-20-carta.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 9 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

GRÊMIO - CONCURSO DE CARTAS RIO +20 CARTA PARA UM MUNDO SUSTENTÁVEL
<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

ATENÇÃO GRÊMIO!!!

 Participantes: todos os alunos integrantes do Grêmio Estudantil. Carta 
será elaborada na escola, pelo Grêmio, representando os alunos da 
escola, sob a orientação do Professor Orientador do Grêmio.

 Tema da carta: Carta para um mundo sustentável, Uma carta por escola, com 
reflexões e reivindicações dos alunos.

 Padrão para a Carta: Deverão conter entre 20 e 30 linhas, obedecendo à seguinte
formatação: fonte Arial, tamanho 12.

 Identificação na Carta: nome e designação da escola participante, nome 
completo, ano de escolaridade e idade dos alunos integrantes do Grêmio, 
assim como os dados do professor orientador.

 Premiação: Os 
alunos do Grêmio Estudantil autores da carta selecionada para ser 
entregue na Rio +20, bem como o(a) Professor(a) Orientador(a), receberão
 prêmio e certificado.

 Cada escola só poderá concorrer com o envio de 01 (uma) Carta.

 Prazo para entrega: 18 de maio de 2012, na Ação Integradora.

 A Carta deverá ser enviada à E/SUBE/CRE - Ação Integradora, acompanhada
 da Ficha de Inscrição (Anexo1) e da Declaração de ciência do 
Regulamento (Anexo 2).

 Resultado Final: 01 de junho de 2012.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
grupo-de-combate-ao-fumo.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 30 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

GRUPO  DE COMBATE AO FUMO
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cms-portusquitanda.blogspot.com/
GRUPO  DE COMBATE AO FUMO: DIA 31/05 É O DIA MUNDIA SEMTABAGISMO, A UNIDADE 
PORTUS, QUITANDA E TOM JOBIM CONVIDA A TODOS OS CASASTRADOS INTERESSADOSA 
PARTICIPAR DO

GRUPO DE COMBATE AO FUMO.

DIA 31/05/12 ÁS 14 HORAS

LOCAL: CMS PORTUS QUITANDA E TOM JOBIM.

[FOTO]

VENHA SABER COMO PODEMOS TE AJUDAR A ABANDONAR O CIGARRO !!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
horario-das-refeicoes-e-tao-importante.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 26 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Horário das refeições é tão importante quanto o que você come ...

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://ligadasaude.blogspot.com/
Horário das refeições é tão importante quanto o que você come ...: 

Quando se trata de engordar, quando você come pode ser pelo menos tão importante
quanto o que você come.Um estudo com animais de laboratório mostrou que aqueles 
cuja alimentação ficou circunscrita a um período de oito horas por dia comem 
tanto quanto aqueles que podem comer o tempo todo.A diferença é que, no primeiro
caso, os animais mostraram-se protegidos contra a obesidade e outros males 
metabólicos.Todos os grupos de animais foram submetidos a uma dieta rica em 
gordura.A descoberta sugere que as consequências de uma dieta ruim para a saúde 
podem resultar em parte de uma incompatibilidade entre os relógios do nosso 
corpo e nossos horários alimentares."Cada órgão tem um relógio," disse o 
principal autor do estudo, Satchidananda Panda, do Instituto Salk para Estudos 
Biológicos (EUA).Isso significa que há momentos em que nossos fígados, 
intestinos, músculos e outros órgãos vão trabalhar com a máxima eficiência, e 
outros momentos nos quais eles estão, por assim dizer, mais ou menos 
dormindo.Esses ciclos metabólicos são críticos para os processos de quebra do 
colesterol para a produção de glicose. E eles devem ser preparados para ligar 
quando nós comemos e desligar quando não comemos, ou vice-versa.Quando se come 
frequentemente durante todo o dia e a noite, esses ciclos metabólicos normais 
podem entrar em descompasso."Quando comemos aleatoriamente, os genes não estão 
completamente ligados ou desligados," disse Panda.O princípio é o mesmo de 
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dormir e ficar acordado. Se não dormimos bem à noite, não ficamos completamente 
acordados durante o dia, e, por consequência, trabalhamos de forma menos 
eficiente."O foco tem sido o que as pessoas comem," disse Panda. "Nós não 
recolhemos dados sobre quando as pessoas comem."As descobertas sugerem controlar
o horário das refeições pode ser uma mudança de estilo de vida capaz de ajudar 
as pessoas a controlarem o próprio peso.Fonte: Diário da Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
i-forum-de-ciencia-e-saude.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 11 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

I FÓRUM DE CIÊNCIA E SAÚDE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/
I FÓRUM DE CIÊNCIA E SAÚDE: 
[FOTO]
clique na imagem para ampliá-la

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ibge-em-dez-anos-escolaridade-e-renda.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 2 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IBGE: em dez anos, escolaridade e renda aumentam e mortalidade infantil cai

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
IBGE: em dez anos, escolaridade e renda aumentam e mortalidade infantil cai: 

Resultados Gerais da Amostra do Censo 2010, divulgados na manhã desta 
sexta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
mostram que o país passou por mudanças significativas entre os anos de 2000 e 
2010. Destaques, segundo o próprio instituto, para a queda do número de óbitos 
de crianças, o nível de instrução da população e para o aumento geral da renda 
do brasileiro.

A pesquisa inclui informações sobre características de migração, nupcialidade, 
fecundidade, educação, trabalho e rendimento, pessoas com deficiência, 
domicílios e deslocamento para trabalho e estudo, e tempo de deslocamento para 
trabalho. Muitos dos estudos foram levados a cabo pela primeira vez.

No período de dez anos, a mortalidade de crianças menores de um ano caiu de 29,7
para 15,6 para cada mil nascidas vivas, um decréscimo de 47,6% na taxa 
brasileira deste indicador. Entre as regiões, a maior queda foi no Nordeste, de 
44,7 para 18,5 óbitos, apesar de ainda ser a região com o maior índice.
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Por outro lado, a taxa de fecundidade no Brasil também caiu - de 2,38 filhos por
mulher em 2000 para 1,90 em 2010 -, número abaixo do chamado nível de reposição 
(2,1 filhos por mulher) que garante a substituição das gerações.

O nível de instrução da população aumentou: na população de 10 anos ou mais de 
idade por nível de instrução, de 2000 para 2010, o percentual de pessoas sem 
instrução ou com o fundamental incompleto caiu de 65,1% para 50,2%; já o de 
pessoas com pelo menos o curso superior completo ainda é pequeno em relação ao 
total da população, mas aumentou de 4,4% para 7,9%.

De 2000 para 2010, o percentual de jovens fora da escola na faixa de 7 a 14 anos
de idade caiu de 5,5% para 3,1%. As maiores quedas ocorreram nas Regiões Norte 
(de 11,2% para 5,6%, que ainda é o maior percentual entre as regiões) e Nordeste
(de 7,1% para 3,2%).

Renda e desigualdades

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-atividades-para-o-dia-das-maes.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 3 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS  - Atividades para o Dia das Mães

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://suzettepaula.blogspot.com/

Este Blog é Show!!!

Passem por lá!!!
Atividades para o Dia das Mães: 
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-festa-junina-siga-nossas-dicas.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 23 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS FESTA JUNINA  - Siga nossas dicas para criar o cenário perfeito para as 
festas juninas - Moda, Beleza, Estilo, Customizaçao e Receitas - Manequim - 
Editora Abril

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Siga nossas dicas para criar o cenário perfeito para as festas juninas - Moda, 
Beleza, Estilo, Customizaçao e Receitas - Manequim - Editora Abril

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-nova-brinquedoteca.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 20 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - Nova brinquedoteca

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.psfsantamarta.com/
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PSF SANTA MARTA organizou um cantinho para acolher os pequeninos.

Parabéns!!Muito legal!!
Nova brinquedoteca: 

Com o premio do I Concursos de Blog do Saúde da Família conseguimos montar um 
cantinho especial para as crianças que vem a nossa unidade. Nele elas podem se 
distrair enquanto aguardam para serem atendidos.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-para-festa-junina-receitas.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 23 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS PARA FESTA JUNINA - Receitas, ideias de brincadeiras, decoração e 
convites para FESTA JUNINA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Receitas, ideias de brincadeiras, decoração e convites para FESTA JUNINA

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-para-o-dia-dos-namorados-parte-1.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 12 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS PARA O  Dia dos Namorados - Parte 1

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://arte-de-fazer-artesanato.blogspot.com/
Cartão Dia dos Namorados - Parte 1: Falta 1 mês para o Dia dos Namorados, então 
que tal começarmos a falar em coisas legais para esta data tão gostosa?

Separei uma série de ideias de cartões personalizados para o dia dos namorados. 
Que tal surpreender o seu amor e investir em um cartão personalizado para ele?

Um cartão simples mas lindinho. Você precisará comprar um cortador de coração. 
Aí é só cortar, cortar e cortar. Depois colar, colar e colar os corações. 
Deixando um espacinho para o coração vermelho que dará o ar da graça para a 
composição.
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[FOTO]
Cartão de Dia dos NamoradosAqui é uma ideia bem inusitada, faça uma flor com um 
ramo de salsão :)

[FOTO]
Carimbo com legumes

Neste modelo você usa um canudinho e os corações. Uma gracinha e você pode fazer
um por dia, cada um com uma mensagem bonitinha. Ou quem sabe um caça ao tesouro.
No fim seu amor descobre o lugar que deverá te encontrar no dia dos namorados.

[FOTO]
Cartão Dia dos namorados

Um cartão de dia dos namorados de quilling é realmente uma gracinha.

[FOTO]
Cartão Dia dos Namorados de Quilling
[FOTO]

Esse é um modelo bem mais sofisticado. Só para as mais habilidosas.

[FOTO]
Cartão dia dos namoradosEste é bem simples e fácil de fazer. Mas é lindo

[FOTO]
Cartão dia dos namorados Outra ideia ótima: cada envelope terá uma pequena 
mensagem. Diferente não?

[FOTO]

Esse eu adoro:
[FOTO]

Outro bem sofisticado, na borda é uma costura.

[FOTO]

E aí, gostou?

Vai encarar personalizar o cartão esse ano? Continue acompanhando o blog que 
nesta semana daremos mais ideias de cartões para dia dos namorados.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
inca-lista-canceres-que-podem-estar.html
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<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 6 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Inca lista cânceres que podem estar relacionados ao trabalho

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://drauziovarella.com.br/
Inca lista cânceres que podem estar relacionados ao trabalho: 

O levantamento de Diretrizes para a Vigilância do Câncer Relacionado ao 
Trabalho, publicado pelo Inca (Instituto Nacional do Câncer) na última 
segunda-feira, dia 30/05/2012, revelou quais são os tipos de tumores malignos 
que podem estar relacionados com o trabalho e o ambiente profissional. Na lista 
dos mais comuns estão diferentes tipos de cânceres de pele, laringe, pulmão, 
pele, fígado, laringe, bexiga, mama, leucemia.

Além de fatores reconhecidamente ligados ao aparecimento de tumores malignos, 
como exposição a radiação solar, agrotóxicos e amianto, o estudo destacou mais 
112 substâncias cancerígenas. Dentre elas estão alguns itens aparentemente 
inofensivos, como poeira de cereais, de madeira e de couro e até mesmo 
medicamentos (os antineoplásicos).

Algumas profissões, que possuem contato direto com componentes químicos, estão 
mais propensas a desenvolver esses tumores. Os cabeleireiros, farmacêuticos e, 
claro, os químicos, estão entre as profissões que apresentam maiores riscos de 
contaminação.

Ainda de acordo com a publicação, cerca de 46% dos casos de câncer relacionados 
ao trabalho não são notificados, ou seja, no processo de acompanhamento da 
doença, não é registrada a relação entre o tumor e o ambiente profissional da 
pessoa. Isso acontece porque muitas vezes o paciente não faz ideia de que 
contraiu a doença no trabalho. Dos 113,8 mil benefícios de auxílio-doença por 
câncer concedidos pela Previdência Social, apenas 0,66% estava relacionado com a
profissão.
Lista dos cânceres

Na lista dos tumores que podem estar relacionados com ambientes profissionais 
estão mais de 19 tipos de cânceres e suasdiferentes linhagens.

- Pele

- Pulmão

- Mesotelioma de pleura e peritônio

- Bexiga

- Cavidade nasal, sinonasal, nasofaringe, orofaringe, laringe

- Hematológico
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- Estômago e esôfago

- Fígado

- Pâncreas

- Mama

- Cérebro e Sistema Nervoso Central

Leia na íntegra asDiretrizes para a Vigilância do Câncer Relacionado ao Trabalho

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
inclusao-e-geracao-de-renda-apoiados.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 27 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Inclusão e geração de renda apoiados pela #SemanaOtimismo

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://sustentavel.blog.br/
Inclusão e geração de renda apoiados pela #SemanaOtimismo: 

Essa semana estive no Rio de Janeiro a convite da Coca-Cola e do portal 
#VivaPositivamente(que sou colaboradora)para o lançamento da Semana Otimismo que
transforma. Na parte da manhã tivemos um bate-papo com o Tião dos Santos (aquele
do documentário[VÍDEO]
 Lixo Extraordinário), ele é o presidente da Associação dos Catadores do Jd. 
Gramacho, que é o maior aterro sanitário da América Latina.

Como bem disse uma vez o ex-presidente Lula:Coleta seletiva sem catador é lixo, 
esta frase foi lembrada pelo Tião no nosso papo sobre odesafio de garantir a 
inclusão e a geração de trabalho e renda para os catadores, referindo-se 
especialmente ao fechamento do lixão de Gramacho que acontecerá nos próximos 
dias.Outro ponto destacado foi a importância da implementação da politica 
deresíduossólidos, segundo o Tião. é preciso garantir que não se crie a exclusão
dos jáexcluídos, é preciso resolver a questão ambiental e social do lixo, mas 
sem esquecer daqueles que foram os percursores da reciclagem no Brasil.

Em 2011, conheci a ong @DoeseuLixo e já contei aqui da minha admiração por estas
pessoas guerreiras que são as percursoras da reciclagem no Brasil. Foi lá que 
ouvi que infelizmente nem todo o material coletado acaba sendo reciclado, pois 
infelizmente nem sempre a mercado (quem compre o produto). Mas o que fazer 
nestes casos?

E aí que entra iniciativas como o coletivo Criando Arte, na Cidade de Deus que 
visitamos no mesmo dia. Idealizado pela artesãLea de Almeida reutiliza garrafas 
PETs na confecção de produtos como bolsas e carteiras. A artesão conta com o 
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apoio do Coletivo Coca-Cola na gestão e desenvolvimento de produtos e daRede 
Asta na comercialização. Olha que trabalho lindo:

Blogueiros na visita ao coletivo Criando Arte:

Durante esta semana você também pode apoiar iniciativas como esta. Até o dia 27 
de maio de 2012, a Coca-Cola está promovendo a Semana do otimismo que 
transforma, em que todo produto do portfólio da Coca-Cola Brasil vendido gera 
uma doação para os projetos de reciclagem e reutilização apoiados pelo Instituto
Coca-Cola. Em 2011 foram arrecadados 5,5 milhões de reais. Outra iniciativa 
beneficiada é a Doe seu Lixo, que fomenta a capacitação de cooperativas de 
catadores.

No site da campanha dá para fazer um vídeo interativo incluindo uma foto sua 
para mostrar o seu apoio, fiz um print para mostrar o meu.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
iniciativa-interessante-catador-por-um.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 25 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

INICIATIVA INTERESSANTE - Catador por um dia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.mundosustentavel.com.br/ 

Iniciativa interessante, todos podem fazer e participar.
Catador por um dia: 

PorTania Valeria Gomes é jornalista e pós-graduanda do curso de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Sustentável e Questões Globais da FAAP.
Fonte: Blog Seja Sustentável - Estadão

Há alguns anos assisti e me impressionei com o vídeo Lets Do It Estonia. Achei 
demais toda aquela gente se juntando para recolher o lixo que se espalhava pelo 
país. A motivação era comovente e inspiradora. Queria muito participar de algo 
assim, e neste domingo isso será possível. A campanhaLimpa Brasil! Lets Do It! 
finalmente chega até São Paulo e promove um mutirão de catadores voluntários com
o objetivo de recolher resíduos recicláveis e rejeitos espalhados pelas ruas da 
capital paulista.

ASSISTA AO VÍDEO
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A iniciativa já passou pelo Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia e Campinas no ano 
passado e agora começa mais uma séria de edições que serão realizadas em Santo 
André, Mauá, Recife, Curitiba, Vitória, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, 
Belém e São Luís.
O objetivo desta campanha, presente em mais de 70 países, é conscientizar a 
população sobre o destino correto do lixo. E uma campanha como esta é mais do 
que urgente em uma cidade como São Paulo, que produz 18 mil toneladas de lixo 
por dia e que vê boa parte deste material jogado nas ruas e rios.

A cidade terá 97 ecopontos, lugares para onde os catadores voluntários deverão 
levar o material recolhido para que seja feita a destinação correta. Os 
recicláveis vão para cooperativas que atuam em São Paulo e os rejeitos serão 
levados a aterros sanitários pela Prefeitura.

Quem quiser participar pode se inscrever no projeto pelo site doLimpa Brasil. Um
certificado será emitido para os participantes. Vale ressaltar ainda que a 
campanha distribuirá sacos de lixo e luvas nos ecopontos, veja alista de 
endereços.

Um show em agradecimentos aos voluntários será organizado no Vale do Anhangabaú,
às 16 horas, e terá apresentações deToni Garrido, Banda Bicho de Pé, Mariana 
Aydar, Filipe Catto, Almir Guineto e Ellen Oléria.

Abaixo os números* da campanha nas cidades que já receberam o projeto:
Rio de Janeiro - 05 de junho

6,5 mil pessoas envolvidas

17 toneladas de materiais recicláveis
Brasília - 21 de agosto

8 mil pessoas envolvidas

59 toneladas de resíduos recolhidos
Goiânia - 26 e 27 de agosto

15 mil pessoas envolvidas

174 toneladas de resíduos recolhidos
Campinas - 25 de setembro

12 mil pessoas envolvidas

400 toneladas de resíduos recolhidos

*Dados retirados do siteLimpa Brasil.

Postado por Daniela Kussama
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
insonia-pode-ser-evitada-com-atitudes.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 18 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Insônia pode ser evitada com atitudes simples

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Insônia pode ser evitada com atitudes simples: [FOTO]

Foto: Kate Mitchell / Corbis Images
Hábitos como assistir à televisão na cama, não fazer exercícios físicos, tomar 
muito café e comer muito chocolate durante o dia podem contribuir para o 
aparecimento da insônia. A pessoa que tem insônia demora a pegar no sono e 
muitas vezes passa a noite em claro. Em outros casos, tem o sono leve que não 
traz a sensação de descanso como o recomendado. A insônia pode também ser 
causada por problemas emocionais e doenças como hipertensão, diabetes, obesidade
e problemas na tireóide.
A neurologista do Hospital Federal de Bonsucesso, do Ministério da Saúde, 
Luciana Pamplona, explica como a doença interfere no dia a dia da pessoa. A 
gravidade maior é que a pessoa perde muito a capacidade de concentração dela 
durante o dia porque ela trabalha, porque ela está sonolenta, ela estuda mal, o 
adolescente, a criança que está na escola. Não aproveita tudo que tem que 
aproveitar. Passa a ter irritabilidade, ficar de mau humor.
A neurologista dá algumas dicas de como a pessoa pode combater a insônia. O 
horário para dormir e para acordar pela manhã é importante. Tem que manter certa
regularidade. O ambiente onde nós dormimos deve ser sempre arejado com uma 
temperatura agradável, escuro e silencioso na medida do possível, claro. A cama 
deve ser usada apenas para dormir e para relações sexuais e não usar a cama como
escritório. Levar laptop, levar livros, levar uma serie de coisas. As 
alimentações perto da hora de dormir devem ser sempre leves, uma fruta, um 
iogurte, um lanche rápido. Os exercícios devem ser evitados até duas horas antes
da hora de dormir. Computador e televisão com videogame devem ser evitados até 
uma hora antes de dormir.
Luciana Pamplona comenta ainda que a vida agitada e o uso dos computadores por 
muito tempo pode provocar ou agravar a insônia.Ouça a matéria da Web Rádio 
SaúdeFonte: Alexandre Penido / Web Rádio Saúde
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Investimento de 7,5% do PIB em educação vai gerar expansão sem qualidade, afirma
Daniel Cara

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Investimento de 7,5% do PIB em educação vai gerar expansão sem qualidade, afirma
Daniel Cara: 

Presidenta da Undime Região Sudeste, Célia Vilela Tavares; deputado Izalci Lucas
(PR-DF); Daniel Cara, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação.
O coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara, 
defende a a aprovação da meta do Plano Nacional de Educação (PNE) que prevê 
destinar 10% do PIB (Produto Interno Bruto) ao setor de educação. Segundo ele, 
esse valor representa expansão da educação com padrão de qualidade para as 
matrículas novas e atuais.
Esta é a única forma de recuperar uma dívida histórica com a educação e, em 
termos econômicos e de desenvolvimento do país, oferecer recursos para formar 
uma geração altamente produtiva, afirmou.

Daniel Cara conversou com o Portal Aprendiz depois de participar da mesa-redonda
sobre o PNE e as deliberações da Conferência Nacional da Educação (Conae), 
ocorrida na tarde de quinta-feira (17/5), durante o 5º Fórum Nacional 
Extraordinário da Undime (União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação),
em São Bernardo do Campo (SP).

Durante o encontro, ele apresentou estudos que justificam porque é preciso 
investir, no mínimo, 10% do PIB na área - porcentagem defendida pelas 
organizações sociais.Para ele, a proposta de 7,5% de investimento direto do PIB,
encabeçada pelo deputado e relator do projeto, Angelo Vanhoni (PT-PR), geraria a
expansão de vagas sem uma educação de qualidade, como tem sido feito até agora 
no Brasil. O projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados deve nortear os 
rumos da educação para os próximos dez anos.
Veja também:
Novas escolas do campo terão alojamentos, diz Mercadante

O deputado Izalci Lucas (PR-DF), integrante da Comissão Especial que analisa o 
projeto na Câmara, ressaltou a importância de uma mobilização em Brasília 
durante os próximos dias de votação (22, 23, 28 e 29 de maio) para pressionar os
deputados. A base do governo quer aprovar apenas 7,5% do PIB para educação. Se 
não for aprovado os 10% na Comissão, vou levar uma lista com mais de 300 
assinaturas para o PL 8035/10 ser votado no plenário, prometeu.
Aprovar os 10% do PIB agora significa evitar greves futuras, justifica. Izalci 
Lucas propôs a aplicação gradativa dessa meta, com aumento de 1% a cada dois 
anos, e que a União se responsabilize por grande parte desse valor. Daniel Cara 
sugere que o governo federal se responsabilize por ao menos 1% dos 2,5% que 
faltam para complementar a meta defendida pelos movimentos sociais e que o 
restante seja dividido entre estados e municípios.

Rebatendo o argumento de que o problema da educação é a má gestão e não a falta 
de investimento, Daniel Cara afirmou que é preciso sim melhorar a gestão, porém,
mesmo que isso ocorresse, em pouco tempo, se esgotariam as possibilidades e a 
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necessidade de mais recursos ficaria latente. Por melhor que você faça a gestão 
de uma política, se não há um pessoal motivado, se não se pagam bons salários, 
não é possível fazer com que esses resultados perdurem, explicou.
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<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 14 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Irajá ganha Centro de Referência da Pessoa com Deficiência

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
FONTE: PCRJ
Irajá ganha Centro de Referência da Pessoa com Deficiência

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
legalsemanaotimismo-que-transforma-2012.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 23 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

LEGAL!!!!SemanaOtimismo que Transforma 2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.elfinha.com/
SemanaOtimismo que Transforma 2012: 

Estamos no meio da Semana do Otimismo que Transforma! Esse ano é a quinta 
edição, que para quem não sabe como funciona é assim: durante essa semana todo 
produto da marca Coca-Cola Brasil que for vendido gera uma doação para o projeto
de reciclagem do Instituto Cola-Cola Brasil. No ano passado foram doados 5,5 
milhões de reais, e esse ano a meta é que esse valor aumente!

Para comemorar essa semana, na segunda-feira fui com outros Blogueiros 
participantes do Projeto Viva Positivamente, vivenciar mais essa história da 
reciclagem, e ver como tudo funciona. Pela manhã nos encontramos com o Tião 
Santos, protagonista do documentário Lixo Extraordinário de Vik Muniz, e também 
presidente da Associação dos Catadores do Jardim Gramacho.

O Tião é uma pessoa incrível e admirável ficamos em torno de 2h batendo papo com
ele, e só paramos porque ele já tinha compromisso marcado, caso contrário 
teríamos ficado ali a tarde inteira, conhecendo mais sobre a história dele, 
sabendo como funciona o Lixão de Gramacho, a diferença que faz ter uma 
associação de catadores etc.

Na parte da tarde partimos para a Cidade de Deus, para conhecer o grupo 
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artesanal Criando Arte, que é um dos grupos que faz parte do Projeto 
Asta+Coletivo Coca-Cola.

Quem deu início ao grupo foi a Lea, ela e sua família usam o artesanato para 
preencher a vida com muito mais arte. Os trabalhos feitos por eles utiliza a 
técnica do PET trançado para produzir bolsas, sacolas, jogos americanos e muitas
outras coisas ou seja, reciclam o que para você é lixo e transformam em lindas 
peças que voltam ao mercado!

Com a parceria do Coletivo Coca-Cola e da Rede Asta, quero expandir meu grupo e 
poder ajudar mais pessoas na comunidade, planeja Lea.

Todo o trabalho é feito em um terraço, na casa da própria Lea. Eles compram PET 
em bom estado, utilizam um cortador que o marido da Lea desenvolveu para cortar 
as tiras do PET, lavam, colocam para secar, depois lixam para poder começar a 
fazer o trabalho. Para colorir as tiras eles usam lápis cera.

Eu fiquei encantada com o trabalho da Criando Arte! Amei as clutches, os 
cachepot, vasos para plantas E junto com a Asta e o Coletivo Coca-Cola esse 
grupo, e outros que também tem o apoio dessas empresas, só tendem a crescer, 
ficarem mais conhecidos e divulgar o trabalho lindo que fazem reciclando 
materiais!

E você não deixe de participar da Semana Otimismo que Transforma, e vá conheça 
melhor o Asta+Coletivo Coca-Cola visitando o Site: 
http://www.asta.org.br/coletivo-coca-cola.html. Lá tem peças artesanais lindas e
todas podem ser compradas pelo site.
Fotos de Claudia Midori/Otagai
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Local de formação da Sangari

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://adaoblogado.blogspot.com/
Local de formação da Sangari: 

Polo Madureira (PII)EstácioMadureiraEstrada do Portela, 222 - 5º, 6º e 7º 
andares (Madureira Shopping) - MadureiraDias 28, 29, 30 e31 de maio

ANO / UNIDADE2ª feira - 28/053ª feira - 29/054ª feira - 30/055ª feira - 
31/05ManhãTardeManhãTardeManhãTardeManhãTarde1º ano - Águapara prof. novos e 
veteranos
X
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XX

2º ano - Arpara prof. novos e veteranos
XXX

3º ano - Transformaçõespara prof. novos e veteranos

XXX
X
4º ano - Rochas e Mineraispara prof. novos e veteranosX

X

5º ano - Vida dos Animaispara prof. novos e veteranosX

X

Muito obrigada!!!
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Lona Cultural de Guadalupe promove o espetáculo "Canto do Rio-Uma Rapsódia 
Carioca"

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

NÃO PERCAM!!!
A Lona Cultural Municipal Terra (Rua Marcos Macedo, s/n, Praça 
Édison Guimarães), em Guadalupe, promove nesta quarta-feira, dia 23, às 
15h e às 19h, o projeto "Canto do Rio - Uma Rapsódia Carioca", com 
direção-geral e apresentação de Haroldo Costa. Classificação 12 anos. 

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 3018-4203 e 3287-0921.

--------------------------------------------------------------------------------
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Luta Antimanicomial promove inclusão social às pessoas com problemas 
psiquiátricos
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Luta Antimanicomial promove inclusão social às pessoas com problemas 
psiquiátricos: 

Há onze anos, o Brasil instituiu por meio da Lei 10.216/01 a Reforma 
Psiquiátrica e desde então o Sistema Único de Saúde (SUS) impulsionou a 
construção de um modelo humanizado de atenção integral na rede pública de saúde,
que mudou o foco da hospitalização como centro ou única possibilidade de 
tratamento aos pacientes. O Dia Nacional da Luta Antimanicomial, celebrado nesta
sexta-feira (18), promove cidadania e inclusão social às pessoas com problemas 
psiquiátricos e destaca o avanço na assistência aos brasileiros com transtornos 
mentais atendidos.

A atenção à área de Saúde Mental ampliou o orçamento de aproximadamente 12 
milhões para 146 milhões, com o desafio de atingir 100% da população que 
necessita de atendimento psiquiátrico. Especificamente na rede de Centros de 
Atendimento Psicossocial (CAPS), foi repassado um valor de mais de 200 milhões 
de reais para qualificar a rede já existente.

Além dos CAPS, a rede de atenção integrada em saúde mental também conta com os 
atendimentos oferecidos por meio das Equipes de Saúde da Família (mais de 32 mil
equipes em todo o país), das 44 Unidades de Acolhimento Adulto e Infantis, 92 
Consultórios nas Ruas e das Comunidades Terapêuticas. Na rede hospitalar ainda 
estão disponíveis mais de 32 mil leitos. Todos eles recebem recursos financeiros
do governo federal.

Em Porto Alegre, onde participa de agendas em comemoração ao dia, o secretário 
nacional de Atenção à Saúde, Helvécio Magalhães, reafirmou a importância da 
data. O 18 de Maio é o momento de reafirmarmos os princípios do SUS e da Reforma
Psiquiátrica brasileira, com a ampliação de serviços feitos em parceria com 
municípios e estados, e dando ênfase à rede de cuidados dos usuários de crack, 
álcool e outras drogas.
De Volta Para Casa - O Programa De Volta Para Casa foi criado pelo governo 
federal em 2003 e já beneficia mais de 4.055 brasileiros em 262 municípios, que 
devem solicitar adesão à medida. O programa consiste em um auxílio financeiro 
mensal (per capita) de R$ 320 para os pacientes que receberam alta hospitalar 
após um histórico de internação psiquiátrica. Só em 2011, o Ministério da Saúde 
- coordenador da Política Nacional de Saúde Mental, que é executada pelas 
secretarias municipais de saúde - investiu R$ 16.472.495,00 no programa De Volta
Para Casa.
Crack é Possível Vencer - Lançado em dezembro de 2011, no bojo do plano 
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integrado de enfrentamento ao Crack e outras drogas, investirá R$ 4 bilhões até 
2014. Deste montante, R$ 2 bilhões são destinados ao Ministério da Saúde.

Com a verba, a pasta poderá aumentar a rede de atendimento aos usuários de 
drogas e também àqueles que possuem transtornos mentais. Até 2014 o Ministério 
pretende ter 308 Consultórios nas Ruas, 574 Unidades de Acolhimento (adulto e 
infantil), 175 novos CAPS Álcool e Drogas 24 horas, além dos investimentos nas 
Comunidades Terapêuticas, que devem receber mais de R$ 300 milhões nos próximos 
três anos.
Ilana Paiva / Blog da Saúde, com informações da Agência Saúde
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Mais da metade dos jovens com excesso de peso têm ao menos um fator de risco 
para doença cardíaca - Saúde - Notícia - VEJA.com

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Fonte: http://veja.abril.com.br
Mais da metade dos jovens com excesso de peso têm ao menos um fator de risco 
para doença cardíaca - Saúde - Notícia - VEJA.com
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Mais de 90% dos brasileiros se preocupam com o meio ambiente
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http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Mais de 90% dos brasileiros se preocupam com o meio ambiente: 
[FOTO]

Mais da metade dos entrevistados declaram separar lixo para reciclagem.
Uma pesquisa nacional realizada pelo Ibope, solicitada pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), revelou números otimistas sobre a preocupação do 
brasileiro com os problemas ambientais. Os dados demonstraram que o percentual 
de pessoas que se declaram preocupadas com o meio ambiente cresceu 14% entre 
2010 e 2011, atingido um patamar histórico de 94%.

Entre os problemas ambientais que mais preocupam os brasileiros, o desmatamento 
se destaca, sendo citado por 53% dos entrevistados. Logo em seguida, constam a 
poluição das águas, mencionada por 44%, e o aquecimento global, com 30%.
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Outro dado interessante é que 79% dos entrevistados acreditam que o aquecimento 
global é causado pelo homem, e 65% consideram este um problema muito grave, 
contra 47% em 2009. Os entrevistados (66%) classificaram ainda o aquecimento 
global como um problema imediato, que deve ser combatido urgentemente.

Além disso, 44% dos entrevistados afirmaram que a proteção ao meio ambiente tem 
prioridade sobre o crescimento econômico, em detrimento de 30% do ano anterior. 
Apenas 8% disseram que o crescimento econômico é prioritário e 40% acreditam que
é possível conciliar ambos.
Prática

Quando se trata em declarar possíveis mudanças de comportamento o brasileiro é 
um pouco mais retraído. Apenas 18% dos entrevistados disseram ter modificado 
efetivamente seus hábitos de consumo, rejeitando, por exemplo, produtos nocivos 
ao ambiente.

Por outro lado, 52% dos entrevistados afirmaram ter disposição para pagar mais 
por um produto ambientalmente correto, em detrimento de 24% que disseram não 
estar dispostos. Já para 16%, a decisão depende do quanto mais caro custa o 
produto.

A maioria das pessoas revelou que evita o desperdício de água (71%) e energia 
(58%), embora este dado não especifique se este comportamento é motivado por uma
preocupação ambiental ou econômica.

Mais da metade dos consultados (59%) separa algum tipo de lixo para reciclagem, 
e 67% consideram a reciclagem muito importante para o meio ambiente. Porém, 48% 
dizem não ter acesso direto à coleta seletiva de lixo.

Foram entrevistadas 2.002 pessoas com mais de 16 anos em todas as regiões do 
País, entre 2 e 5 de dezembro de 2011. As perguntas foram agrupadas em três 
grandes temas: meio ambiente; mudanças climáticas; e coleta seletiva e 
reciclagem de lixo.

(Ecodesenvolvimento)
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MAIS SAÚDE - Prefeitura inaugura dois Centro Municipais de Saúde, nas zonas 
Norte e Oeste
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Prefeitura inaugura dois Centro Municipais de Saúde, nas zonas Norte e Oeste
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MAIS SEGURANÇA EM CASO DE TEMPORAIS
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Iniciativa bem legal!!! 
MAIS SEGURANÇA EM CASO DE TEMPORAIS: 
[FOTO]

Moradores de mais de duas mil residências cariocas participaram neste domingo, 
20 de maio, de exercício simulado para desocupação de áreas de risco em caso de 
chuvas fortes. A ação foi promovida pela Defesa Civil Municipal em 18 
comunidades que já contam com o Sistema de Alerta e Alarme para temporais, nos 
bairros do Estácio, Rio Comprido, Catumbi, Santa Teresa, Botafogo, Ipanema, 
Copacabana, Cosme Velho, Praça Seca, Jacarepaguá, Lins de Vasconcelos e Tomás 
Coelho.

O exercício é um treinamento prático para garantir a segurança dos moradores das
áreas de risco da cidade em caso de temporais. Neste domingo, quando as 
sirenesforam acionadas, às 10h,os moradores que participavam da atividade 
deixaram suas casas e se dirigiram a um dos 33 pontos de apoio pré-definidos 
pela Prefeitura do Rio. Além da sinalização para indicar as rotas mais seguras 
até os pontos de apoio, técnicos da Defesa Civil, agentes comunitários, de meio 
ambiente e voluntários orientaram a população durante o percurso.
É importante que os moradores das áreas de alto risco confiem no Sistema de 
Alerta e Alarme e estejam preparados para a desocupação, quando necessário. Por 
isso o treinamento é tão importante, afirma o subsecretário de Defesa Civil do 
Rio de Janeiro, Márcio Motta, que acompanhou a ação na Comunidade de São Carlos,
no Estácio.
Como funciona o Sistema de Alerta e Alarme

Quando a Defesa Civil e o Alerta-Rio identificam que as chuvas chegaram a níveis
críticos, o Sistema de Alerta e Alarme é acionado, para que a população das 
áreas de risco da cidade se encaminhe a locais seguros. A comunicação com os 
agentes e as lideranças das comunidades é feita por meio de mensagens de texto, 
enviadas a telefones celulares cedidos pela Prefeitura do Rio às comunidades 
onde o Sistema de Alerta e Alarme já foi instalado.

Todo o processo é orientado por agentes da Defesa Civil, lideranças comunitárias
e moradores previamente capacitados, que recebem um relatório fotográfico da sua
área geográfica e uma cartilha sobre como atuar em caso de emergência. Os 
moradores das comunidades também ganham material educativo para familiarização 
em relação ao funcionamento do Sistema.
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Matrículas em creches aumentaram 11% em 2011 em relação a 2010: 

As creches que atendem crianças até três anos de idade receberam 234 mil  novas 
matrículas em 2011, o que significa aumento de 11% em relação ao  ano anterior, 
segundo o Censo Escolar realizado pelo Instituto Nacional  de Estudos e 
Pesquisas Educacionais (Inep) do Ministério da Educação. A  maior parte das 
matrículas em creches está sob a responsabilidade das  redes municipais públicas
de ensino, que abrangem 63,6% do total de 2,3  milhões e atendem a 1.461.034 
alunos. Em seguida, vem a rede particular,  com 828.200 matrículas (36%).

Entre os motivos para a expansão  do atendimento nas creches estão a criação do 
Fundo de Manutenção e  Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da  Educação (Fundeb) e o reconhecimento da creche como primeiro 
estágio da  educação básica. O Ministério da Educação garante o repasse de 
recursos  a estados, Distrito Federal e municípios. Com o aumento da procura na 
educação infantil, cresce a necessidade de construção de unidades e  reforma das
já existentes. Para essa demanda, o Ministério da Educação  conta com programas 
como o de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos  da Rede Escolar Pública de
Educação Infantil (Proinfância).
Veja Também:
Justiça diz que aluno menor de 6 anos pode cursar 1º ano 
Literatura infantil estimula criatividade e tolerância, diz escritora de livros 
para crianças 
Senai investe R$ 3  bilhões em educação profissional até 2014 

No  âmbito da educação especial, o censo revela o crescimento do atendimento  
especializado nas escolas regulares. Em 2011, o número de matrículas de  
estudantes com deficiência nas escolas comuns aumentou 15,3% em relação  a 2010,
com mais de 550 mil matrículas. Esses números estão de acordo  com a política 
adotada pelo MEC de dar prioridade à educação inclusiva,  valorizar as 
diferenças e atender às necessidades educacionais de cada  aluno.

Na educação profissional, o censo aponta crescimento de  60% no número de 
matrículas entre 2007 e 2011 - que passou de 780.162  para 1.250.900. Com a 
expansão da Rede Federal de Educação Profissional,  Científica e Tecnológica e a
criação do Programa Nacional de Acesso ao  Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), 
o número de estudantes na educação  profissional será ainda maior.
Integral -  Atualmente, mais de 1,7 milhão de alunos matriculados no ensino  
fundamental têm educação em tempo integral. Dos matriculados na rede  pública, 
6,4% estudam em tempo integral, contra 1,7% da rede particular.  Em 2011, o 
número de estudantes atendidos em tempo integral chegou a  1,68 milhão em 
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relação a 1,26 milhão do ano anterior - aumento de 33,4%.  Considera-se educação
básica em tempo integral a jornada escolar com  duração igual ou superior a sete
horas diárias. Nesse período está  compreendido o tempo total que o aluno 
permanece na escola ou em  atividades escolares.
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MEC - Seminário discute os rumos da educação em tempo integral
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Seminário discute os rumos da educação em tempo integral: 

Com informações do MEC

Termina hoje (31/5), em Brasília, o Seminário Nacional de Educação Integral:  
Contribuições do Programa Mais Educação. Especialistas estão debatendo a escola 
pública de tempo integral, em que os alunos passam a ter uma  jornada diária de 
sete horas.

Segundo o Ministério da Educação (MEC), o número de escolas participantes do 
Mais  Educação chegará a 30 mil unidades até o final de 2012.

Criado em 2008 pelo MEC, o programa abrange 15  mil  escolas brasileiras, com 
2,8 milhões de alunos beneficiados. Neste  ano,  a seleção das novas unidades 
que terão a jornada escolar ampliada   priorizará 5 mil escolas da zona rural e 
também as que têm alunos do   programa Bolsa Família.
Veja também:

- Novas escolas do campo terão alojamentos, diz Mercadante

As escolas que participam do programa Mais Educação podem incluir em  seus 
projetos pedagógicos atividades culturais, artísticas e esportivas,  além de 
práticas de educação ambiental, direitos humanos, promoção da  saúde, 
comunicação e uso de mídias, investigação no campo das ciências  da natureza, 
cultura digital, educação econômica. Além disso, todas as  escolas devem 
oferecer, obrigatoriamente, acompanhamento pedagógico  complementar.

As escolas selecionadas para o Mais Educação  recebem recursos do Programa 
Dinheiro Direto na Escola (PDDE-Escola). A  meta do programa é chegar a 60 mil 
escolas até 2014. Vivemos num país  com muita desigualdade social e a ampliação 
da jornada escolar pode  fazer diferença para uma inserção mais qualificada 
dessas crianças no  universo de ciência, tecnologia, de cultura e de esportes, 
afirma  Jaqueline Moll, diretora de currículos e educação integral da Secretaria
 de Educação Básica do MEC.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
melhores-da-mostra-cine-indio-brasil.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 19 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Melhores da Mostra Cine Índio Brasil III

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://conexaodasartes-sme-rj.blogspot.com/
Melhores da Mostra Cine Índio Brasil III: 

[FOTO]

Professor, se você não pode levar sua turma para a Mostra Cine Índio III, no 
Microcine Bonsucesso CinemaBrasil, aproveite mais esta oportunidade: até 09 de 
junho, apresentação dos "Melhores da Mostra", onde escolas podem agendar sessões
a partir de filmes da programação que os alunos não tiveram a oportunidade de 
assistir! Serão quatro sábados: começando hoje, dia 19, seguidos de: 26/5, 2 e 
9/06/2012. Agendamento pelo telefone (21) 2290-4593 (falar com Nancy ou 
Fabiana).É a lei nº 11.645 que se faz cumprir na prática!

Programação MELHORES DA MOSTRA para hoje, sábado 19 de maio de 2012: destaques 
para o belo DAS CRIANÇAS IKPENG PARA O MUNDO, dirigido pela cineasta indígena 
Natuyu Txicão e outros, às 16h e HANS STADEN às 18h, sala 1.
[FOTO]
[FOTO]

VIDEOCONFERÊNCIA CINE ÍNDIO BRASIL-PERU  
[FOTO]

Um dos momentos altos do evento foi a videoconferência entre o público 
brasileiro da Mostra Cine Índio III, no Microcine Bonsucesso CinemaBrasil,e o do
Peru,no Cine El Centro.No dia 18 de maio de 2012, após a exibição simultânea do 
filme brasileiro PARALELO 10, de Silvio Da-Rin,  uma estudante brasileira fez 
perguntas respondida por uma indígena do Peru, via videoconferência, e um 
espectador do Peru fez perguntas ao diretor Silvio Da-rin, respondidas por ele. 
No Brasil o patrocínio foi da Secretaria de Estado da Cultura do Rio de 
Janeiro-RJ, com apoio do Instituto Cultural Cinema Brasil e do Ministério da 
Cultura.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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Curtam a página da Mostra no Facebook:http://www.facebook.com/MostraCineIndio

Não esqueçam: até 09 de Junho, os professores que quiserem agendar sessões para 
suas turmas devem entrar em contato com o Instituto Cultural Cinema Brasil, 
falar com Nancy ou Fabiana (21) 2290-4593.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
microsoft-lanca-socl-rede-social-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 23 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Microsoft lança a So.cl, rede social para estudantes

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Microsoft lança a So.cl, rede social para estudantes: 

Por Patrícia Gomes, do Porvir

Com o lema Aprender e compartilhar como nunca antes, a Microsoft  colocou no ar,
no último domingo,a própria rede social, a So.cl -  apesar da falta de vogais, 
pronuncia-se social. O site se define como  uma nova experiência de pesquisa 
voltada para ajudar a conectar  estudantes com interesses comuns.

Até agora, o So.cl foi aberto apenas para convidados e, por isso, muitos 
detalhes são desconhecidos do público. Um vídeo explicativo presente na 
plataforma, no entanto, reforça que a rede se  organiza em torno de buscas - não
por acaso ela foi desenvolvida pela  Fuse Labs, laboratório de pesquisa da 
Microsoft e conta com o suporte  tecnológico do Bing, buscador também da empresa
de Bill Gates que tenta  fazer frente ao Google.
Veja Também:
Portal disponibiliza mapas históricos coletados em bibliotecas digitais 
Trabalho do futuro 
Editor  de plataforma digital para educadores fala da importância da  
colaboração no setor 

Ainda de acordo com o site, a rede social  permite que o estudante faça uma 
pesquisa e os resultados, que podem ser  páginas da web, imagens e vídeos, são 
organizados automaticamente pela  rede e compartilhados no mural do usuário de 
maneira visualmente  atraente. Em princípio, todas as buscas feitas na rede são 
públicas, mas  o dono do perfil pode optar que sua pesquisa não seja 
disponibilizada  para outros usuários.

A conta no So.cl pode ser sincronizada com o Facebook o que,  aparentemente, 
demonstraria uma não concorrência com a maior rede social  do mundo.
O site foi desenvolvido para dar a estudantes a habilidade de  trabalhar com os 
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colegas, compartilhar informações de maneira rápida e  construir suas páginas 
com informações vindas de dentro e de fora da  sala de aula - transformando a 
web e as redes sociais em uma sala de  aula, disse a Microsoft em dezembro 
passado, quando a empresa anunciou  que estava desenvolvendo a plataforma.

O site oferece também uma ferramenta de compartilhamento de vídeos e  facilita a
conferência de grupos. É possível fazer buscas e rapidamente  reunir uma lista 
de vídeos para o estudante ver com os colegas.

O projeto ainda funciona de forma experimental com a participação de  
instituições selecionadas, como as universidades de Washington, Syracuse  e Nova
York. Os que não estão nesse círculo inicial e desejam fazer  parte devem ser 
convidados por alguém que já faça (como o Orkut fez em  seu começo) ou se 
inscrever pelo site. Por enquanto, após o cadastro, o  usuário recebe a mensagem
de que foi inserido em uma lista de espera. O  Porvir está inscrito desde 
segunda-feira, 21 de maio, e aguarda a  liberação da Microsoft para fazer parte.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ministerio-da-saude-inaugura-servico-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 14 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Ministério da Saúde inaugura Serviço de Informações ao Cidadão

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Ministério da Saúde inaugura Serviço de Informações ao Cidadão: 
Nesta segunda-feira, 14 de maio, o Ministério da Saúde vai inaugurar o Serviço 
de Informação ao Cidadão (SIC). Previsto na Lei 12.527/2011, de 18 de novembro 
de 2011, chamada Lei de Acesso à Informação (LAI), a criação do SIC visa 
facilitar o acesso da sociedade às informações do MS.
São informações das mais variadas possíveis, relacionadas ao conjunto de ações 
do ministério, aos convênios, às despesas, aos repasses financeiros e às 
auditorias. O SIC vai receber estes pedidos e vai enviar para cada secretaria, 
de acordo com o assunto abordado, explica o diretor de Programa da 
Secretaria-Executiva e responsável pelo Grupo de Trabalho da LAI no MS, Giliate 
Coelho Neto.

De acordo com Giliate, é importante que as áreas se atentem a agilidade de 
resposta e estabeleçam rotina, pois todos os prazos serão monitorados. A 
resposta deve ser dada imediatamente, se estiver disponível, ou em até 20 dias, 
prorrogáveis por mais 10 dias, observa. Ao participar do dia a dia da 
administração pública, o servidor cumpre papel central neste processo. Todos os 
servidores, cumprindo com essa norma, estão contribuindo com a maior 
transparência do serviço público, acredita Giliate.

A coordenadora geral do Sistema Nacional de Ouvidorias, Maria Francisca Moro, 
lembra que a LAI efetiva o direito previsto na Constituição Federal de 1988, de 
que todos têm a prerrogativa de receber dos órgãos públicos, além de informações
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de interesse pessoal, também aquelas de interesse coletivo. A LAI vem 
regulamentar o Artigo 5ª da Constituição. É importante ressaltar que a cultura 
hoje é de acesso, a exceção é o segredo. O que não é classificado como sigiloso 
agora é público e precisa estar disponível para o cidadão, frisa.
O papel do servidor - O princípio de que a circulação de informações representa 
riscos, ou que sobrecarrega os servidores e compromete outras atividades do 
órgão, norteavam a cultura do segredo. A efetivação da LAI tem o desafio de 
vencer essa cultura e conscientizar os servidores que a informação pública 
pertence ao cidadão. É importante que todo servidor tome conhecimento disso e 
colabore com o ministério para cumprir a lei, disponibilizando a informação e 
criando canais eficientes de comunicação, argumenta Maria Moro.

A cultura de acesso estabelece regras claras e procedimentos para a gestão da 
informação. Para responder a uma solicitação é necessário processar o pedido e 
garantir ao requerente a entrega dos dados. O MS está promovendo capacitação 
para os servidores que irão atuar no SIC e seminários para que todos os 
trabalhadores possam se informar em relação à LAI, diz Maria Moro. O diretor de 
Programa da Secretaria Executiva acrescenta que a coordenação da ouvidoria 
realizará, também, capacitação com representantes de cada secretaria, e das 
áreas técnicas.
Quanto mais informações estiverem disponíveis na internet, menos pedidos serão 
feitos. O ideal é que, sempre que chegar algum requerimento, a área demandada se
atente e coloque a informação na internet, enfatiza Giliate.

O MS fará, além do atendimento presencial no SIC, atendimento pela internet e 
pelo telefone 136.

O SIC funcionará no térreo do edifício Sede, das 7h às 21h, sob a coordenação do
Departamento de Ouvidoria Geral do SUS.
Fonte: Ana Paula Ferraz/ Comunicação Interna do Ministério da Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ministerio-promove-seminario-sobre.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 15 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Ministério promove seminário sobre Saúde e Rio+20

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Ministério promove seminário sobre Saúde e Rio+20: 

Começarão nesta terça-feira (15), em Brasília, o Seminário Nacional Saúde e 
Rio+20, no auditório da Fundação Osvaldo Cruz - Fiocruz. O encontro tem como 
finalidade colocar a saude em discussão aliando ao contexto da Rio+20 que será 
realizada em junho. As Nações Unidas incluíram a saúde entre os desafios novos e
emergentes do desenvolvimento sustentável. Por isso, as políticas de proteção e 
promoção social na área da saúde devem ser tratadas de maneira prioritária, 
tendo em conta seus benefícios para o bem-estar social, a economia e o meio 
ambiente, explica Guilherme Franco Netto, diretor do Departamento de Vigilância 
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em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador da Secretaria de Vigilância em Saúde 
do Ministério da Saúde.

As discussões começam amanhã (16) com a formação da mesa redondaGovernança e 
Desenvolvimento Sustentável: perspectivas da Saúde para a Conferência Rio+20. 
Ainda pela manhã, serão ministradas três palestras para delinear os debates:O 
significado da Rio+20 e suas oportunidades,Relações da Saúde com a Conferência 
Rio + 20eComplexo Industrial da Saúde no Desenvolvimento Sustentável. Durante a 
tarde, serão formadas rodas de conversas em torno de assuntos comoA participação
e controle social na saúde e a governança do desenvolvimento sustentáveleO SUS 
no Desenvolvimento Sustentável: avaliação do período de 1992/2012 e 
perspectivas.
Rio 92- A Agenda 21, um dos instrumentos do desenvolvimento sustentável criado a
partir da Conferência das Nações Unidas - Rio 92, estabeleceu um capítulo 
específico de proteção e a promoção da saúde humana. Dentre os compromissos 
firmados na Agenda 21 e alcançados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) está a 
cobertura universal do Programa Nacional de Imunização, possibilitando o 
controle e eliminação das principais doenças imunopreviníveis, tais como a pólio
e o sarampo.

A expansão massiva da cobertura da atenção primária à saúde, que saltou de uma 
cobertura de 3% em 1992 para aproximadamente 63% em 2012 e a oferta universal de
medicamentos considerados essenciais também foram algumas das conquistas desde a
criação do SUS.
Não há dúvidas que ao SUS deve ser creditada uma parcela significativa de 
contribuição à melhoria da qualidade de vida da população brasileira. Por isso, 
a Conferência Rio+20 deve ser encarada como mais uma oportunidade para ampliar a
agenda de compromissos também do setor saúde, acredita Franco Netto.
Confira a programaçãoFonte: Milton Júnior / Agência Saúde
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<POSTAGEM>
ministro-homologa-diretrizes-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 29 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Ministro homologa diretrizes para enfrentar a violência escolar

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://redecomunicadores.mec.gov.br/index.php?option=com_contentview=frontpage
Ministro homologa diretrizes para enfrentar a violência escolar: 
Brasília, 29/05/2012 - O ministro Aloizio Mercadante assinou nesta terça-feira, 
em cerimônia no auditório sede do Ministério da Educação, o Parecer nº 8 do 
Conselho Nacional de Educação(CNE), homologando as diretrizes nacionais para a 
educação em direitos humanos. A partir de agora, educadores de escolas de ensino
fundamental e médio e também de instituições de ensino superior terão 
referências para promover, no ambiente escolar, uma educação de respeito às 
adversidades.

O objetivo é que se consolide nas escolas brasileiras uma cultura de paz na 
solução dos conflitos. Uma educação que se posicione contra a violência dos 
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direitos humanos. "Temos de criar uma cultura de prevenção, de solução pacífica 
dos conflitos em sala de aula. A escola tem de ser uma escola de valores. Essa 
educação para os direitos humanos é indispensável para a cidadania plena", 
ressaltou.

As diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos foram consolidadas 
após mais de dois anos de discussões e reuniões com especialistas no assunto. Os
professores receberão do MEC material didático específico sobre o assunto para 
subsidiar trabalhos com o tema nas escolas."Recebemos críticas, no início, 
porque falavam que estávamos criando mais uma disciplina. Não se trata disso. Se
não atingirmos a escola, não adiantará nada falarmos em direitos humanos. 
Precisamos levar a escola a refletir dentro de uma perspectiva de totalidade, 
onde o ser humano é contemplado", comentou o presidente do CNE, Antônio Carlos 
Caruso Ronca.

Na mesma cerimônia, foi lançada a 3ª Edição do Prêmio Nacional de Educação em 
Direitos Humanos 2012. Serão premiadas as experiências em ambientes escolares de
respeito às adversidades. Poderão participar instituições públicas e privadas de
educação básica e superior, além de secretarias estaduais e municipais de 
educação e instituições de educação não formal. As inscrições estarão abertas 
até 30 de julho. Mais informações na internet. 
(www.educacaoemdireitoshumanos.org.br)
Ouça o discurso do ministro Aloizio Mercadante.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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<DATA DA POSTAGEM>
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mitos e verdades da gravidez

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://drauziovarella.com.br/
Mitos e verdades da gravidez: 

Ao longo dos nove meses de gestação, a mulher passa por um turbilhão de mudanças
físicas e, principalmente, hormonais. O crescimento do feto no interior do útero
da mãe altera de maneira evidente a silhueta da gestante e, também, os seios, 
que começam a ficar mais inchados devido à produção de leite.

As modificações acontecem por causa da alta descarga hormonal que prepara o 
corpo da mãe para abrigar o feto. São produzidos em grande quantidade os 
hormônios progesterona, responsável por manter o metabolismo da gravidez, 
estrogênio, que favorece a dilatação dos vasos e prepara o corpo para o aumento 
do volume de sangue em veias e artérias, e a prolactina, que deixa as glândulas 
mamárias aptas para amamentação.

À medida que o bebê cresce na barriga, as taxas hormonais se elevam no organismo
da mãe, influenciando as emoções e sentimentos da gestante. Ela fica, então, 
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nesse redemoinho emotivo, mais suscetível ao bombardeio de teorias dos mais 
supersticiosos, que tentam dar dicas e orientar a futura mãe com nenhuma ou 
quase nenhuma base científica.

É um tal de barriga pontuda é sinal de menina, grávida têm que comer por dois, 
cerveja preta ajuda a produzir leite Mas, segundo o ginecologista e obstetra Dr.
Guilherme Fernandes, da SOGESP (Associação de Obstetrícia e Ginecologia de São 
Paulo), muitas dessas teorias não têm fundamentos científicos. Tire suas dúvidas
sobre o que é mito, o que é verdade e o que tem uma ponta de verdade.
Se a barriga estiver pontuda, é menina; arredondada, é menino.
Mito. Não existe nenhuma influência do sexo do bebê no formato da barriga. A 
barriga da mãe cresce conforme anatomia e genética da gestante, sem nenhuma 
influência do sexo do feto, explica o Dr. Fernandes.
Mulher grávida não pode fazer sexo.
Depende. Se a gestante apresentar sangramento vaginal ou placenta de inserção 
baixa (quando a placenta fica na parte inferior do útero, cobrindo o colo do 
útero), ela está proibida de fazer sexo durante a gravidez. Nesses casos, a 
prática pode estimular mais sangramento e contração do útero, provocando parto 
prematuro. Caso contrário, o sexo está liberado, ainda mais que a libido aumenta
durante a gestação devido à explosão hormonal.
O feto consegue sentir quando há relação sexual entre o casal.
Mito. O feto esta dentro do útero da mãe e não no canal vaginal, onde é feita a 
penetração. Não existe a menor probabilidade de o pênis atravessar o colo do 
útero e entrar no útero da mãe. Além disso, existem membranas da placenta que 
servem para proteger o feto de contrações mecânicas, como as que ocorrem durante
o sexo, esclarece o Dr. Fernandes.
Se a grávida tem muita azia, é porque o bebê vai ser cabeludo.
Mito. O que vai definir se o bebê vai ser ou não cabeludo é a genética, e não, a
azia. Os enjoos aparecem porque o útero pressiona o estômago, causando um 
refluxo do ácido estomacal e, também, por causa das altas taxas de progesterona,
que em grande quantidade acabam causando azias.
Se a mulher teve o primeiro filho por parto cesariana, não poderá ter o próximo 
por parto normal.
Depende.Para o Dr. Guilherme Fernandes, essa afirmação está metade correta e 
metade incorreta. Muitas vezes a mãe não faz o primeiro parto normal porque não 
tem dilatação necessária para isso.Após uma cesariana, o útero se recupera, mas 
fica com uma cicatriz que pode romper com as contrações do trabalho de parto 
normal. Essa possibilidade é mínima, de apenas0,03%, explica. Outro fator que 
pesa na hora de optar pela cesariana em um segundo parto é que a maioria das 
mulheres está optando por engravidar mais tarde. Quanto maior a idade, menor a 
intensidade e o número de contrações, afirma o Dr. Fernandes.
Mulher grávida tem que comer por dois.
Mito. Se a grávida comer por dois pode acabar engordando. O Dr. Guilherme 
Fernandes lembra que gestante gorda aumenta o risco de parto prematuro, óbito da
criança, dificuldade no trabalho de parto, diabetes na gravidez, hipertensão e 
distúrbio na tireóide, além de contribuir para o aumento de peso do feto, que 
pode nascer obeso. Ao longo do dia, devem ser feita de seis a sete refeições 
balanceadas e bem distribuídas. É importante que a gestante consuma proteína e 
carboidrato, pois essas são as principais fontes da energia que passa da mãe 
para o feto. Mas sem exageros!
Se os desejos alimentares da grávida não forem realizados, a criança pode nascer
com algum sinal.
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Mito.Isso não passa de uma superstição e, até mesmo, chantagem emocional da 
grávida, desmistifica o Dr. Fernandes. As vontades repentinas realmente existem 
e, segundo estudos ainda em andamento, podem ser reflexos das carências 
nutritivas do bebê, transmitidos via placenta até o cérebro da mãe. O reflexo 
então seria processado na forma de algum alimento. Se o bebê necessita de 
carboidrato, a mensagem será levada ao cérebro da mãe, que irá decodificar esse 
sinal em formato de imagem, provavelmente de algum alimento com carboidrato, 
podendo ser uma torta de morango ou uma coxinha, explica o ginecologista.
Tomar cerveja preta melhora a produção de leite.
Mito.Não há nenhum estudo científico que comprove a relação entre o alimento 
consumido e o aumento da produção do leite.O que pode acontecer é o sabor do 
leite sofrer alteração de acordo com a alimentação da mãe.
Grávidas sentem mais calor.
Verdade. Devido à aceleração do metabolismo por conta da gestação, as grávidas 
tendem a suar mais e a sentir mais calor.
A gestante não deve praticar exercícios físicos.
Mito. Primeiro, a grávida deve passar por uma avaliação médica completa e, se 
estiver livre de fatores de risco, ela pode fazer atividade física com 
moderação. Na gravidez são indicados esportes com baixo impacto, como 
caminhadas, ioga, natação e hidroginástica.
Se a grávida cruza as pernas, pode criar voltas no cordão umbilical e enforcar o
bebê.
Mito. Durante todo o período da gestação o bebê se enrola no cordão umbilical. 
Os movimentos da mãe não interferem nesse deslocamento e muito menos colocam o 
feto em risco. São raros os casos dos bebês que se enforcam com o cordão 
umbilical, e isso acontece apenas se o cordão for menor que o normal.
Grávidas podem ficar com a pele manchada por causa do sol.
Verdade. Toda grávida tem mais tendência a ter manchas na pele por causa do 
aumento da liberação de melanina na pele. O ideal é que a grávida utilize 
protetor solar no rosto e, principalmente, na barriga, onde há maior 
concentração dessa proteína.

--------------------------------------------------------------------------------
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A mobilização das escolas em torno da Sustentabilidade  VivaPositivamente  
educação

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://blogdati.com/
A mobilização das escolas em torno da Sustentabilidade VivaPositivamente 
educação: 
[FOTO]
Naquelas paradinhas em frente à gôndola de revistas do supermercado, esta semana
me deparei com a capa da Revista Nova Escola, publicação da editora Abril e que 
traz excelentes artigos e referências ao processo educacional no Brasil. 
Acompanho sempre pelo site oficial e costumo compartilhar nas redes sociais o 
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que tenho visto de bom, especialmente sobre temas relacionados à pré-escola e 
educação infantil, meu foco atual. No entanto, nesta edição de maio/2012 li uma 
matéria com experiências práticas de cinco escolas brasileiras que implementaram
iniciativas relacionadas ao tema sustentabilidade, o tão falado assunto do 
momento e seus resultados me pareceram bons demais p/ ficar apenas como uma 
simples leitura.

As cinco escolas apresentadas na reportagem de Beatriz Santomauro exemplificam a
diversidade das formas de tratamento do assunto sustentabilidade colocando em 
prática iniciativas relacionadas ao cuidado com crianças de creche e pré-escola,
à solução de conflitos, ao uso negociado do espaço físico, ao combate ao 
desperdício de merenda escolar e à redução das contas de energia elétrica. 
Projetos peculiares, mas que resultaram em mudanças comportamentais com reflexos
econômicos, sociais e culturais.

Iniciativas como estas são sinônimo de engajamento social e preocupação com o 
inter-relacionamento das crianças que vivem protegidas pelo universo escolar, 
mas são expostas aos reflexos e a enorme demanda de conteúdo e informação da 
sociedade como um todo e parece-me muito criterioso por parte das escolas, que 
haja um plano de atuação a fim de aproximar as pautas do momento da realidade 
doméstica e social de cada criança, cada família.

Se hoje os especialistas indicam que não há um movimento único de 
desenvolvimento, levando-se em conta aspectos distintos como a diversidade 
cultural, a ética e as políticas de longo prazo, culminando com a mudança de 
atitude do cidadão/consumidor, nada mais indicado do que a incorporação dessa 
conduta por parte da comunidade escolar, não é mesmo?

Fica a dica de leitura e reflexão!

* Por sugestão do conteúdo desta edição, caso tenha tempo, teste o perfil da sua
escola no quesito sustentabilidade. É rápido e criativo. Siga este link*

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
modelos-de-convites-para-festa-junina.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 16 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Modelos de Convites para Festa Junina

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://suzettepaula.blogspot.com/
Modelos de Convites para Festa Junina: 
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mosquito-com-genes-modificados-reduz.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 17 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

MOSQUITO COM GENES MODIFICADOS REDUZ AEDES EM JUAZEIRO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/
MOSQUITO COM GENES MODIFICADOS REDUZ AEDES EM JUAZEIRO: 
Vem de Juazeiro, na Bahia, uma boa notícia no combate à dengue. Testes 
realizados por cientistas com mosquitos transgênicos incapazes de transmitir a 
doença mostraram resultados promissores.
O experimento, feito no último ano por pesquisadores da USP e da Moscamed, 
empresa que produz os mosquitos geneticamente modificados, foi apresentado em um
seminário recentemente.
A premissa básica é substituir a população de machos do Aedes aegypti por 
mosquitos alterados. Eles se reproduzem de forma tão efetiva quanto os 
selvagens, mas têm uma modificação genética que, transmitida à prole, impede-a 
de sobreviver.
Resultado: todos os descendentes dessas criaturas artificialmente engendradas 
morrem antes que possam picar seres humanos e transmitir o vírus da dengue.
Durante o período de um ano, os cientistas liberaram em Itaberaba, um bairro de 
Juazeiro, mais de 10 milhões de mosquitos.
Depois de soltá-los no ambiente, coletaram amostras de larvas e constataram que 
entre 85% e 90% delas tinham o DNA modificado.
Levando em conta a população residente de A. egypti na região, houve uma redução
de 75%, em relação às de áreas não tratadas.
MODELO IMPORTADO
Os mosquitos transgênicos alterados foram originalmente projetados por 
pesquisadores da Universidade de Bristol, no Reino Unido.
Desde então, graças a uma parceria, a Moscamed busca desenvolver a tecnologia 
para produzir nacionalmente os insetos. "Isso reduz os custos", disse Aldo 
Malavasi, presidente da empresa brasileira, ao site "SciDev.net".
Espera-se que esses insetos transgênicos permitam a erradicação da dengue em 
regiões onde há baixa mobilidade para o A. aegypti (ou seja, ele viaja pouco de 
lugares não tratados para tratados).
Juazeiro foi escolhida por ser uma região ideal para a realização de um projeto 
piloto desse tipo, e a cidade acolheu a iniciativa. Para tanto, os pesquisadores
realizaram diversas ações que explicavam o processo.
O estudo demonstrou a viabilidade de controlar a população de mosquitos por esse

Página 1218



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
método, sem causar impactos adicionais ao ambiente.
Contudo, os cientistas fazem duas ressalvas. A primeira é de que se trata apenas
de um resultado inicial.
"Era para testar a tecnologia, não fazer uma ação de controle", diz Margareth 
Capurro, pesquisadora que coordena o estudo na USP.
"Não sei até quando iremos manter a liberação em Itaberaba." Capurro destaca que
já estão sendo formulados planos para testar a mesma ação em outros lugares.
O segundo senão é que iniciativas como essa não são um remédio definitivo. Se há
interrupção na liberação dos mosquitos transgênicos, a tendência é que a 
população natural restabeleça seu número em pouco tempo.
"Esse tipo de tratamento tem de ser contínuo. Se pararmos há invasão dos 
mosquitos de fora nas áreas tratadas", explica Capurro. Ainda assim, o resultado
é promissor no combate à doença.
Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/1089975-mosquito-com-genes-modificados-redu
z-iaedesi-em-juazeiro.shtml. Acesso em: 17 maio 2012.
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Movimento PARADA 2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.psfsantamarta.com/
Movimento PARADA 2012: 
Aproximadamente 1,3 milhão de pessoas morrem no mundo em consequência de 
acidentes no trânsito. Só no Brasil, todos os anos, são cerca de 430 mil 
acidentes, 619 mil vítimas não fatais e 38 mil mortos. Frente a isso, a 
Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou 2011 como o início da Década de 
Ação para a Segurança no Trânsito. Nesse período, os países terão como meta a 
estabilização e redução dos acidentes. O dia 11 de maio marca o início dessa 
campanha mundial, com a maioria dos países divulgando seus planos para essa 
década. O Brasil participa com o movimento PARADA - Pacto Nacional pela Redução 
de Acidentes, uma grande mobilização dos agentes públicos e da sociedade civil 
pela redução da violência no trânsito. Esse é, sem dúvida, o momento de parar e 
valorizar a vida.[FOTO]
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ms-padroniza-diagnostico-de-cancer-de.html
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MS padroniza diagnóstico de câncer de ovário
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
MS padroniza diagnóstico de câncer de ovário: 
[FOTO]

Publicada nesta terça-feira, a portaria 458 que estabelece diretrizes 
diagnósticas e de tratamento da doença. | Foto: Michael Stewart/Corbis
O Ministério da Saúde publicou nesta terça-feira (22), no Diário Oficial da 
União (DOU) a portaria 458 que padroniza o diagnóstico e o tratamento do câncer 
epitelial de ovário, doença que pode atingir mais de 6 mil brasileiras em 2012 e
causar quase 3 mil óbitos. No mundo, a estimativa é de que ocorram 200 mil novos
casos por ano. Com a padronização, se pretende melhorar o atendimento às 
mulheres que têm a doença no país e também ter condições de avaliar os serviços 
prestados na rede pública do país, como a oferta de exames e tratamento 
adequado.

Atualmente, existem 270 centros oncológicos no país que podem diagnosticar e 
tratar esse tipo de câncer, considerado o mais letal das neoplasias do aparelho 
reprodutor feminino.

Embora os procedimentos de diagnóstico e tratamento do câncer epitelial de 
ovário já sejam oferecidos no Sistema Único de Saúde (SUS), o Ministério da 
Saúde espera que a padronização melhore o atendimento às pacientes, estimule 
boas práticas nos serviços de saúde e permita, no futuro, a avaliação dos 
centros de oncologia que prestam serviço.

Recentemente, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou a importância do 
investimento em ações e tecnologia na área oncológica. A assistência aos 
pacientes de câncer é uma das prioridades do governo federal. Neste âmbito, são 
medidas essenciais a criação, ampliação e a qualificação de hospitais 
habilitados em oncologia, em consonância com os vazios assistenciais, das 
demandas regionais de assistência oncológica e as necessidades tecnológicas do 
SUS, declarou o ministro ao anunciar, em abril, um investimento de R$ 500 
milhões em radioterapia.
Fonte: Ubirajara Rodrigues / Agência Saúde
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MUITO LEGAL - GRUPO DE ADOLESCENTES

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://smsdc-cms-flaviocouto.blogspot.com/

DIVULGUEM!!!
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GRUPO DE ADOLESCENTES: O GRUPO DE ADOLESCENTES ESTÁ ACONTECENDO ÀS TERÇAS-FEIRAS
NO HORÁRIO DAS 15:30 COM O ENFERMEIRO MARCELO E COM O APOIO DAS ACS E A TÉCNICA 
DE ENFERMAGEM DA EQUIPE 4 .

NESTE GRUPO SÃO REALIZADOS DEBATES SOBRE SEXO,VIOLÊNCIA, DROGAS E MUITOS OUTROS 
TEMAS.

SÃO REALIZADAS, TAMBÉM, VÁRIAS DINÂMICAS DE GRUPO DIVERTIDAS,SEMPRE RELACIONADAS
COM ALGUM TEMA DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA A JUVENTUDE.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

VENHA PARTICIPAR VOCÊ TAMBÉM!
[VÍDEO]
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Mulheres da Paz entram em ação e transformam as comunidades cariocas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
FONTE: PCRJ
Mulheres da Paz entram em ação e transformam as comunidades cariocas
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MUNDO SUSTENTÁVEL - Apostas para a Rio+20

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.mundosustentavel.com.br/
Apostas para a Rio+20: 

Fonte: G1 - Coluna Mundo Sustentável

Olá amigos, estarei por aqui a partir de hoje sempre que der vontade de 
compartilhar alguma informação, opinião ou um simples desabafo. Essa é a 
vantagem de ser colunista: usa-se o espaço do jeito que nos pareça mais 
conveniente. Em se tratando dos assuntos relacionados à sustentabilidade, o menu
é variado e o interesse do público crescente. Um bom sinal dos novos tempos!

Neste post de estreia, vou arriscar alguns palpites sobre o que deverá acontecer
de mais interessante na Rio+20-ou melhor, em alguns dos aproximadamente mil 
eventos paralelos à mais importante conferência do ano.

Preparados? Lá vai:
C-40

A organização que reúne os prefeitos das mais importantes cidades do mundo 
marcará presença no Rio. A lentidão e a morosidade com que os chefes de Estado 
avançam na agenda do desenvolvimento sustentável contrastam com a agilidade do 
poder local. Sem as amarras burocráticas da ONU - e o mau humor dos diplomatas 
de vários países - os prefeitos compartilham diretamente entre si experiências 
bem sucedidas e assumem novos compromissos na direção de um modelo de 
desenvolvimento mais inteligente. Estive na reunião da C-40 ano passado em São 
Paulo e fiquei impressionado com os resultados práticos do encontro.
Tedx Rio+20

Um dia e meio de palestras com 30 convidados interessantíssimos (metade deles 
vem do exterior) que compartilharão ideias para entender e analisar o Poder 
Humano, força com enorme capacidade de destruir, manter e, principalmente, 
construir um novo planeta e uma nova forma de viver. Consumo consciente, 
economia verde e redução da pobreza são alguns dos temas desse TEDxRio+20. Cada 
palestra deverá ter, no máximo, 18 minutos e os participantes são instigados a 
interagir entre si nos intervalos. O evento será transmitido ao vivo pela 
internet pelo sitewww.tedxrio20.com
Rio Clima
Se o encontro de cúpula dos chefes de Estado no Riocentro não vai priorizar o 
enfrentamento do maior problema ambiental do século 21 - as mudanças climáticas 
- um evento paralelo (não oficial) cumprirá essa função. Um debate de alto 
nível, reunindo cientistas, economistas, políticos e representantes da sociedade
civil de vários países convidados pelo deputado federal Alfredo Sirkis (PV-RJ), 
tentará durante seis dias costurar um acordo global do clima. Se isso não for 
possível, restará como consolo assistir ao show de encerramento do evento com 
Gilberto Gil.
A Amazônia que dá certo
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O exemplo de Paragominas (PA), que deixou de ser um dos municípios que mais 
desmatavam a floresta amazônica - com altíssimo índice de homicídios em 
conflitos agrários - para se transformar em exemplo de desenvolvimento 
sustentável na região, inspirou o Governo do Pará a lançar o Programa Estadual 
Municípios Verdes (PMV), cujos resultados serão exibidos durante a Rio+20 . Mais
de 90 prefeituras aderiram ao programa, que incentiva novas práticas 
agropecuárias, regularização ambiental, entre outras medidas que valorizam os 
produtos paraenses junto a mercados cada vez mais exigentes. Durante a Rio+20 
serão exibidos os resultados do programa que está transformando a realidade 
dessa região.
Cúpula dos Povos
Tal como se deu há 20 anos no Aterro do Flamengo - eu cobri o evento pela 
falecida Rádio JB/AM e guardo dele as melhores recordações - ONGs do mundo 
inteiro voltarão a ocupar o Aterro do Flamengo num gigantesco caldeirão 
sócio-cultural, étnico e religioso. Pode-se acompanhar os debates ou 
simplesmente curtir a experiência de testemunhar in loco a nossa bela e 
instigante biodiversidade humana.
Diálogos sobre sustentabilidade com a sociedade civil
Nunca se viu nada igual na história das Conferências da ONU: convidados 
especiais de diferentes países debaterão dez temas estratégicos e sintetizarão 
os resultados em recomendações que serão posteriormente encaminhadas 
pessoalmente aos chefes de Estado no Riocentro. Alguns dos conferencistas serão 
escolhidos para entregar os documentos em mãos e trocar ideias com os 
governantes. A iniciativa é do governo brasileiro e, se der certo, poderá 
inspirar encontros semelhantes em outras conferências da ONU. Terei a honra de 
mediar o debate sobre Cidades Sustentáveis, um dos dez temas escolhidos. Depois 
eu conto por aqui o que eu achei da experiência.
As redes sociais

A Rio+20 pertence à categoria de evento incobrível. Simplesmente não há como 
acompanhar tudo o que vai acontecer no Rio de Janeiro no mês de junho. Mas na 
era das redes sociais os provedores de conteúdo estão por toda a parte, 
registrando e enviando as informações que pareçam importantes. Uma boa pescaria 
nas redes poderá reduzir a frustração de não poder acompanhar tudo de 
interessante que vai acontecer por aí.

Se algo que você considera digno de registro ficou de fora dessa lista, 
compartilhe. Para todos os efeitos, a Rio+20 já tem pelo menos um resultado 
concreto: transformar o Brasil numa imensa plataforma de lançamento de novas 
ideias em favor de um mundo melhor e mais justo, um mundo sustentável.
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<POSTAGEM>
municipio-do-rio-de-janeiro-anuncia.html
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MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO ANUNCIA APLICATIVO DE SERVIÇO AO CIDADÃO PARA 
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SMARTPHONES BLACKBERRY

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Durante a BlackBerry World, maior evento anual de novidades para soluções 
BlackBerry, Prefeitura do Rio de Janeiro mostra aplicativo para smartphones 
BlackBerry que oferece acesso instantâneo a serviços essenciais à comunidade
[FOTO]
A Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro acaba de anunciar o lançamento de um 
aplicativo para smartphones BlackBerry. Intitulado 1746, o aplicativo permite 
rápido acesso a informações sobre os serviços municipais, notícias e alertas 
tanto para cidadãos locais como para turistas. Com o aplicativo, também é 
possível que o usuário reporte incidentes e chame assistência em casos 
necessários, como reparo de lâmpada apagada, limpeza urbana, poda de árvore, 
danos a propriedades públicas, problemas em asfalto, entre outros.
Já disponível para download gratuito na BlackBerry App World, o aplicativo 
integra a Central de Atendimento ao Cidadão - 1746, que conta com capacidade 
para 450 atendimentos simultâneos e 600 mil atendimentos por mês, 24 horas por 
dia, sete dias por semana.
A iniciativa é parte do programa de e-government para aperfeiçoar sua 
comunicação com a população, inclusive considerando os importantes eventos 
mundiais que serão realizados no Rio, como a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos 
Olímpicos de 2016. Segundo a prefeitura do Rio de Janeiro, há planos de 
desenvolver uma versão do aplicativo para o tablet da RIM, o BlackBerry 
PlayBook.
O aplicativo 1746 para smartphones BlackBerry será demonstrado durante a 
BlackBerry World 2012 (www.blackberryworld.com), em Orlando, Flórida, na sessão 
Government Day da conferência por Simone Paradelo Maluly, assessora de projeto 
da Secretaria Municipal da Casa Civil, órgão gestor do 1746.
Para saber mais sobre o aplicativo, acesse http://www.1746.rio.gov.br/index.php.
Informações sobre as soluções BlackBerry podem ser obtidas 
emhttp://br.blackberry.com.
Disponível em: 
http://www.inteligemcia.com.br/70252/2012/05/02/municipio-do-rio-de-janeiro-anun
cia-aplicativo-de-servico-ao-cidadao-para-smartphones-blackberry/. Acesso em: 03
maio 2012
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Municípios vão receber recursos para novas vagas em creches

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://redecomunicadores.mec.gov.br/index.php?option=com_contentview=frontpage
Municípios vão receber recursos para novas vagas em creches: 
Brasília, 17/05/2012 - O governo federal assinou com as prefeituras um acordo 
para a construção de mais 1.500 creches em todo o país em 2012. A meta do 
programa Brasil Carinhoso, lançado pela presidenta Dilma no início desta semana,
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é a construção de 6 mil creches até 2014.

O governo federal também vai repassar às prefeituras, de forma imediata, os 
recursos para custear cada nova vaga aberta nas creches públicas ou conveniadas.
"A nossa prioridade é criança de 0 a 6 anos porque nessa faixa etária ela está 
descobrindo o mundo e a creche assegura que ela tenha condições de estar 
preparada quando começar a alfabetização e se desenvolver plenamente", afirmou o
ministro Aloizio Mercadante, no início da semana, em depoimento ao Blog do 
Planalto.

Outra meta do Brasil Carinhoso é estimular a matrícula de crianças do Bolsa 
Família nas creches de todo o país. Para isso, o governo vai repassar para o 
município 50% a mais do valor atual por criança do Bolsa Família matriculada.

Com esse dinheiro extra aos municípios, as creches poderão adquirir mais 
brinquedos pedagógicos, fraldas ou até mesmo fazer pequenas reformas para tornar
o ambiente mais aconchegante. Ainda no âmbito do Brasil Carinhoso, governo 
federal vai aumentar em quase 70% o valor repassado aos municípios para reforçar
a alimentação nas creches.
Ouça o ministro Aloizio Mercandante
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Museus têm potencial para conectar cidades

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Museus têm potencial para conectar cidades: 

Normalmente visita-se um museu para conhecer sua coleção ou a história relatada 
pelas exposições. Mas e se o visitante também for ao museu para entrar em 
contato com visitantes de outros museus, em outros países?

Esta foi uma das provocações do debate realizado durante o evento Cidades 
Conectadas e os Novos Museus, nesta quinta-feira (17/5), no Museu do Futebol 
(SP). A atividade integra a programação da 10ª Semana Nacional de Museus, evento
realizado anualmente, em comemoração ao Dia Internacional dos Museus (18/5). 
Estiveram presentes o filósofo Rogério da Costa e o curador da instituição, 
Leonel Kaz.

Da Costa, que é professor da Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP) e 
pesquisador de redes sociais e inteligência coletiva, comparou as cidades a 
corpos, onde as redes digitais desempenhariam um papel semelhante ao sistema 
nervoso. Nesta perspectiva, os museus funcionariam mais do que como guardiões da
história. Segundo ele seriam portais conectores de uma cidade para a outra, ou 
mesmo dentro da própria cidade.
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O filósofo propõe, a título de exemplo, o uso de uma tela de plasma, conectando 
em tempo real visitantes de museus situados em continentes diferentes.

A principal mudança em relação aos museus atuais é que as pessoas poderiam 
vivenciar um tipo de interação diferente daquela consagrada pela invenção do 
telefone, ou mesmo múltipla, no caso das redes sociais. O museu hoje estabelece 
condições para que os visitantes experimentem outras percepções ao se 
relacionarem, avalia. Nesse sentido, esses espaços estariam comprometidos com 
uma perspectiva relacional, com foco nos encontros e nas convivências.
Impessoalidade

Já o curador do Museu do Futebol, Leonel Kaz, chama a atenção para a 
despersonalização dos contatos nas cidades. Para ele, um dos maiores desafios 
dos espaços culturais hoje - museus sobretudo - é rever qual o seu real poder de
transformação, em um contexto em que o principal tema da vida urbana é o medo e 
a subconsequente militarização dos espaços de convivência.

Segundo Kaz, uma das alternativas, no caso de um museu, seria ampliar a 
autonomia do visitante, com atividades interativas que propiciem o encontro 
intergeracional, confrontando e encontrando diferentes ideias. A função 
educacional do museu na nova cidade é reverter a visão óbvia, o embrutecimento. 
Os museus podem abrigar a liberdade que a cidade talvez não dê. É o visitante 
quem modifica e qualifica o acervo visto num museu. Todas as coisas podem ser 
vistas de uma outra maneira, afirma Kaz.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mv-bill-nao-e-papel-do-professor.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 24 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mv Bill: Não é papel do professor enfrentar o tráfico de drogas
<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Mv Bill: Não é papel do professor enfrentar o tráfico de drogas: 
[FOTO]

O rapper Mv Bill defende a meta do PNE de 10% de investimento do PIB destinado à
educação.
Nascido e criado na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, MV Bill defende que não é
papel dos docentes da rede pública de ensino enfrentar o tráfico de drogas. O 
rapper abordou o tema durante o painel sobre Escola, educação e inclusão social,
ocorrido no 5º Fórum Nacional Extraordinário realizado na semana passada pela 
Undime (União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação), em São Bernardo 
do Campo (SP).

Mv Bill é fundador da Central Única das Favelas (Cufa), organização que promove 
cursos profissionalizantes, além de ações no campo da cultura, esportes e 
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cidadania em comunidades periféricas de 16 estados do Brasil. Nós não somos a 
substituição da escola, mas achamos que é possível complementar o tempo do jovem
com atividades educativas.

Durante sua fala, Bill retomou o processo de construção da primeira biblioteca 
do bairro, lembrando de como ficou decepcionado por ela ter sido pouco 
frequentada. Foi aí que nos deparamos com a falta do hábito de leitura e 
percebemos que era necessário criar redes e gerar conhecimento, relatou.

O hip hop é a principal forma de expressão da Cufa e vem sendo utilizado como 
ferramenta de integração e inclusão social. Além de oficinas de DJ, break e 
grafite, são promovidas também a Escolinha de Basquete de Rua, e atividades 
ligadas ao skate, audiovisual, informática, entre outras. As duas principais 
iniciativas produzidas pela organização são o HUTÚZ, o maior festival de rap da 
América Latina, e a LIIBRA, a liga Internacional de Basquete de Rua.

Mv Bill conta que, muitas vezes, nos campeonatos esportivos se enfrentam times 
de bairros que têm brigas históricas. Aproveitamos a oportunidade para tentar 
quebrar isso e criar uma nova política de paz, afirmou. A equipe da instituição 
é composta, em sua maioria, por jovens moradores de favelas formados nas 
próprias oficinas de capacitação e profissionalização.

Durante o bate-papo, o rapper expôs também a dificuldade inicial da Cufa em 
tecer a rede com as escolas públicas, seja por receio dos educadores de sofrer 
represálias, ou pela falta de tempo fruto da pesada carga de trabalho dos 
docentes. Ele comentou ainda sobre os problemas da educação no Brasil e defendeu
mais investimento público na área para que o ensino de qualidade deixe de ser um
artigo de luxo.
A única forma de ascenção social é pela educação. É necessário também modernizar
o ensino, porque do outro lado do muro está o funk com muita pornografia e as 
drogas, e o professor tem um papel importantíssimo na formação desses jovens, 
finalizou Mv Bill.
[VÍDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
nao-percammultirio-apresenta-atitude.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 23 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

NÃO PERCAM!!!!MultiRio apresenta Atitude Consciente

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
FONTE: PCRJ
MultiRio apresenta Atitude Consciente: A MultiRio estreia amanhã o programa 
Atitude Consciente, com duração de 20 minutos, que irá ao ar semanalmente em 
diversos horários.

--------------------------------------------------------------------------------
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nao-se-esqueca-que-vacinacao-contra.html
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sexta-feira, 18 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Não se esqueça que a vacinação contra gripe vai até o dia 25 de maio

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Não se esqueça que a vacinação contra gripe vai até o dia 25 de maio: 
[FOTO]
Você provavelmente já deve ter ouvido nas rádios vozes de artistas falando sobre
a 14ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe. Famosos como os cantores 
Bel (Chiclete com Banana), Péricles (Exaltasamba), Sidney Magal e Cláudia 
Leitte, resolveram ajudar a convocar a população a se vacinar.

Toda essa mobilização é feita para lembrar queaté o dia 25 de maio pessoas com 
mais de 60 anos de idade, trabalhadores de saúde, crianças entre seis meses e 
menores de dois anos, gestantes e povos indígenas precisam procurar o posto de 
saúde mais próximo de casa para se vacinar contra gripe.
Confira os spots com o convite de todos eles.
Balanço parcial da Campanha de Vacinação Contra a Gripe mostra que 12,2 milhões 
de pessoas em todo o país já estão imunizadas, o que representa 41% de cobertura
vacinal. Os números foram atualizados até a manhã de ontem (17).
Definição do público-alvo - A escolha dos grupos foi recomendada pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS). No Brasil estudos epidemiológicos 
evidenciaram que estes grupos são mais atacados pela gripe, podendo apresentar 
complicações que podem evoluir para óbito. Ao vacinar o grupo prioritário os 
resultados são sentidos em toda a sociedade, uma vez que se quebra a cadeia de 
transmissão do vírus da doença.

De acordo com a OMS, a vacina influenza é segura e não há nenhuma 
contra-indicação à vacinação de gestantes.

Saiba mais:
Mais de 12,2 milhões já foram vacinados contra a gripeBlog da Saúde
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'Nossa escola não é feita para dar certo' - Educação - Notícia - VEJA.com

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://veja.abril.com.br
'Nossa escola não é feita para dar certo' - Educação - Notícia - VEJA.com

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
nossa-escola-no-green-nation-fest.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 22 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

NOSSA ESCOLA NO GREEN NATION FEST!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://artemariopiragibe.blogspot.com/

Parabéns a Equipe, professores e alunos pelo trabalho. Vejam e votem. 
NOSSA ESCOLA NO GREEN NATION FEST!: 

[FOTO]

Olá! A Animação de nossos alunos da E.M. Mario Piragibe/6ªCRE, "Poluição, Não!",
de 2010, foi aprovada no GREEN NATION FEST e está liberada para júri popular. 
Assistam (dura apenas um minuto - incluindo breve making off) e não deixem de 
votar! O link é: 
http://www.greennationfest.com.br/pt/obra/1359/Imaculada-Concei-o-Manh-es-Marins
/POLUI-O-N-O

 COMO VOTAR? Cliquem nas palavras a seguir (para entrar no site): "Green Nation 
Fest: 'Poluição, Não!'"; ao entrar, logo abaixo do vídeo, tem uma barra verde 
escrita: "vote nesta obra", ao clicar nela, aparece um espaço para colocar o 
nome (pode ser abreviado) e o e-mail, depois é só clicar na barrinha verde: 
"votar"! Aproveitem e visitem as outras obras concorrentes (pode-se votar em 
quantas obras quiser!)!
POLUIÇÃO, NÃO! (versão Green Nation Fest):Vídeo-animação, em stop-motion 
(recortes), com material reutilizado de outras animações feitas nas aulas de 
artes, realizado por alunos do ensino fundamental II da E.M. Mario 
Piragibe/6ªCRE-RJ (profª Imaculada Conceição), 2010. Extra: breve making off da 
oficina.
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
novas-descobertas-fique-ligado-pse.html
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NOVAS DESCOBERTAS- FIQUE LIGADO -  PSE - Molécula pode bloquear desenvolvimento 
do Alzheimer - Saúde - Notícia - VEJA.com

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://veja.abril.com.br
Molécula pode bloquear desenvolvimento do Alzheimer - Saúde - Notícia - VEJA.com
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Novas oportunidades para o magistério

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://adaoblogado.blogspot.com/
Novas oportunidades para o magistério: 

RIO - Professores que gostariam de trabalhar para o estado ou município do Rio 
têm boas chances de conquistar uma vaga. A Secretaria de Estado de Educação do 
Rio (Seeduc), por exemplo, está promovendo seleção simplificada para a 
contratação temporária de até 2 mil professores, para o cargo de docente I, que 
irão atuar nos anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano), ensino médio e 
educação profissional, conforme autorização do governador Sérgio Cabral, em 17 
de fevereiro último. Além disso, as prefeituras de Nova Iguaçu e de Mesquita, 
municípios da Baixada Fluminense, oferecem, ao todo, 437 vagas para o 
magistério, em diversas disciplinas.
Para as vagas temporárias de docente I oferecidas pelo governo estadual, os 
interessados podem se inscrever até o término do atual ano letivo de 2012, 
diretamente nosite da Seeduc, preenchendo a ficha de inscrição e cadastrando seu
currículo. O candidato será avaliado apenas por meio de análise de títulos e 
experiência profissional. Como se trata de uma seleção simplificada para vagas 
temporárias, não é necessária a realização de concurso público. De acordo com as
resoluções do governo estadual, os candidatos deverão realizar apenas uma 
inscrição, com CPF próprio. A remuneração é de R$ 877,91 para lecionar do 6º ao 
9º ano do fundamental, do 1º ao 3º ano do ensino médio e em cursos de educação 
profissional, para carga de 22 horas de trabalho semanais. Os classificados 
devem aguardar comunicado da Seeduc, por meio de correspondência pessoal, 
contato telefônico ou e-mail, para a formalização do contrato.
A Seeduc ressalta que a seleção contemplará as disciplinas em que não há mais 
profissionais de concursos anteriores a serem chamados e suprirá as carências 
ocasionadas por afastamentos temporários e/ou licenciamento de professores 
efetivos. Além disso, visa a criar um cadastro para as disciplinas em que ainda 
há profissionais a serem convocados, mas em número insuficiente.Confira detalhes
dos outros processos seletivos com inscrições abertas:Prefeitura de Nova Iguaçu-
O município da Baixada Fluminense está com inscrições abertas para 536 vagas na 
área de educação, sendo 417 destinadas ao magistério. Podem concorrer candidatos
que tenham nível médio magistério/normal, normal superior ou pedagogia. Os 
cargos oferecidos são para Professor II ( que lecionam nas turmas do 6º ao 9º 
ano do ensino fundamental ou ensino médio), em educação especial e nas 
disciplinas de lingua portuguesa, artes, educação física, história, geografia, 
matemática, ciências, língua estrangeira (inglês e espanhol) e para Professor I 
(que lecionam do 1º ao 5º ano do ensino fundamental), para atendente educacional
especial, libras, braile e intérprete de libras (profissional ouvinte). Os 
salários são de R$ 1.642,14 e de R$ 1.535,64, respectivamente. As inscrições 
podem ser feitas via internet, até 6 de maio, pelosite da Consulplan. 
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Pessoalmente, os candidatos podem se cadastrar na central de atendimento na 
Escola Municipal Monteiro Lobato, de 8h às 17h, nos dias úteis. As taxas são de 
R$ 50 (médio e médio/técnico) e de R$ 65 (superior).Prefeitura de Mesquita- 
Seguem abertas até 6 de maio as inscrições do concurso público da Prefeitura de 
Mesquita, também na Baixada Fluminense, que visa ao preenchimento de 20 vagas 
para o magistério, sendo cinco destinadas ao cargo de Professor I (educação 
artística/música) e 15 para Professor II (Educação Especial). O salário é de R$ 
1.420,27, mais auxílio-transporte, para ambos os cargos, com carga horária de 16
horas para Professor I e de 24 horas para Professor II. Os professores ainda 
recebem como benefício 6% de valorização de pessoal da Educação. Os interessados
devem se cadastrar nosite da Fundação Bio-Rio. Quem não tiver acesso à internet 
poderá se inscrever no posto de atendimento da prefeitura, até 4 de maio. A 
prova objetiva está prevista para o dia 20 do mesmo mês. A taxa de inscrição é 
de R$ 35 para Professor II e de R$ 65 para Professor I, que exigem graduação 
superior. A contratação é de regime estatutário e a seleção tem validade de dois
anos, podendo ser prorrogada por igual período.

Leia mais sobre esse assunto em 
http://oglobo.globo.com/emprego/novas-oportunidades-para-magisterio-no-estado-do
-rio-4781250#ixzz1thYSv3OZ 
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NÚCLEO DE ARTES GRANDE OTELO NA E. M.MAURICE MAETERLINCKde Maio

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Parabéns , pelo envolvimento e desenvolvimento do trabalho.

Isto é Arte, é dar sentido e significado único ao que se sente.

http://nucleodeartegrandeotelo.blogspot.com/
Atividades do Mes de Maio: 
A oficina de Arte Tecnologia, itinerante na Escola Municipal Maurice 
Maeterlinck, preparou muitas surpresas para homenagear as Mães.[FOTO]
Flores em origami[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
Colagem feita com muito carinho[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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[FOTO]
[FOTO]
Feliz Dia das Mães!
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NÚMERO DE MORTES POR DENGUE TEM REDUÇÃO DE 80% NOS QUATRO PRIMEIROS MESES DO ANO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
NÚMERO DE MORTES POR DENGUE TEM REDUÇÃO DE 80% NOS QUATRO PRIMEIROS MESES DO 
ANO: 
Brasil apresentou redução no número de casos graves e de mortes por dengue este 
ano. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (17) pelo Ministério da Saúde
e refere-se aos quatro primeiros meses do ano, período de maior incidência da 
doença. Ao todo, foram registrados 286.011 casos confirmados, número 44% menor 
que o registrado nos primeiros quatro meses de 2011.
"Até abril de 2012, tivemos apenas 1.083 casos graves. Reduzimos em 80% os casos
de óbitos por dengue", afirmou o secretário de Vigilância em Saúde, Jarbas 
Barbosa. Segundo o governo, 74 pessoas morreram por causa da doença este ano.
Estados e municípios
Em seis Estados, houve aumento do número de casos: Rondônia, Alagoas, Sergipe, 
Bahia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
"O período de maior transmissão da dengue vai até o fim de maio, por isso vamos 
continuar monitorando", afirmou o ministro da Saúde Alexandre Padilha, admitindo
que vários municípios ainda estão em situação de epidemia.
Os dez municípios com o maior número de casos no período foram: Rio de Janeiro 
(64.675), Fortaleza (10.156), Recife (6.343), Palmas (4.706), Cuiabá (4.460), 
Goiânia (4.128), Natal (3.779), Itabuna (3.088), Aparecida de Goiânia (3.022) e 
Teresina (3.000).
Considerando a incidência (calculada na proporção de um caso a cada 100 mil 
habitantes), os três municípios com as maiores taxas registradas foram: Palmas 
(2.494,7), Itabuna (1.445,3) e Rio de Janeiro (1.045,4), respectivamente.
Tipos
Em 2012, os vírus do tipo 1 da dengue (DEN 1) e do tipo 4 (DEN 4) foram os mais 
comuns no país, com 59,3% e 36,4%, respectivamente.
No entanto, essa distribuição apresenta variações entre as regiões brasileiras. 
No Norte e no Nordeste, houve predomínio do tipo 4. Já nas regiões Centro-Oeste 
e Sul, o tipo 1 circulou com maior predominância. Já no Sudeste, houve 
equilíbrio entre os dois sorotipos - 46,8% de DEN 1 e 49,7% de DEN 4.
Ações
"Acompanhamos diariamente os casos e este balanço é importante para chamar a 
atenção para o sucesso de algumas estratégias", disse o ministro. Entre as 
ações, ele citou os incentivos para os municípios que apresentaram atividades de
prevenção e controle da dengue e o aumento da rapidez nos diagnósticos.
Presente na divulgação do balanço, o representante da Opas (Organização 
Pan-Americana de Saúde) Alfonso Tenório afirmou que a entidade reconhece que 
esses resultados são produtos de esforços grandes em todos os níveis (federal, 
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estadual e municipal), e do trabalho promovido com as secretarias de Saúde.
Disponível em: 
http://www.midiamax.com/noticias/797955-numero+mortes+dengue+tem+reducao+80+nos+
quatro+primeiros+meses+ano.html. Acesso em 17 maio 2012

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
o-projeto-cineclube-nas-escolas-divulga.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 25 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

O Projeto Cineclube nas Escolas divulga ...

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://adaoblogado.blogspot.com/
O Projeto Cineclube nas Escolas divulga ...: Prezados Professores,
OProjetoCineclube nas Escolasdivulga ...

O cineclubeCiência em Focoexibe, no dia2 de junho, às16h,o filme "Árido Movie" 
(Brasil, 2007), de Lírio FerreiraApós o filme haverá a palestra "O clima em 
nossas histórias e nossas histórias sobre o clima", ministrada por Renzo Taddei,
doutor em Antropologia pela Univ. de Columbia, Nova York.Ele é professor da 
Escola de Comunicação da UFRJ (ECO-UFRJ), pesquisador da Coordenação 
Interdisciplinar de Estudos Contemporâneos da ECO e membro do Grupo de Estudos 
de Antropologia da Ciência e Tecnologia (GEACT).

Uma entrevista com o convidado pode ser lida no 
blog:http://cineclubecienciaemfoco.blogspot.com
Trecho da entrevista: "A exaustão dos recursos naturais não será resolvida 
enquanto os padrões de subjetividade ocidentais não forem incluídos como parte 
fundamental do problema. [...] A própria ideia de 'entendimento mundial' em 
torno do meio ambiente evoca perigosamente um centralismo pouco democrático. 
Nunca na história da humanidade houve uma tentativa tão articulada para a 
criação de um discurso único sobre o meio ambiente."
A entrada é franca e a atividade é indicada para o público a partir de 16 anos.
Seria ótimo poder contar com a presença de todos, e também com sua ajuda na 
divulgação.
O flyer do evento pode ser visto a partir do link:
http://www.casadaciencia.ufrj.br/cienciaemfoco/2012/junho/flyer.html

* * *Centro Cultural Casa da Ciência da UFRJwww.casadaciencia.ufrj.brTwitter: 
@casadaciencia(21) 2542-7494(r. 230)
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O quadro negro e a lousa digital

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://programajornaleeducacao.blogspot.com/
Muito legal as colocações da Mary.

O quadro negro e a lousa digital: 

(Por Mary Grace Andrioli - do Blog Eu Amo Educar)Ao criarmos uma aula, a 
estratégia pedagógica deve sempre se sobrepor à tecnologia pura.Mas é fato que a
lousa digital nos oferece facilidades para ressignificarmos a forma como 
trabalhamos nossos conteúdos.Sabemos que muitas escolas têm investido (bastante)
nos últimos anos em lousas digitais, como mais uma tentativa de modernizar seus 
processos de ensino.Por diversos motivos, as lousas são mais atrativas para os 
professores do que netbooks, tablets e laboratórios de informática. Saliento 
dois deles, principais:1)O equipamento oferece maior controle e domínio de 
aplicação por parte do professor, se comparado a outros recursos tecnológicos;2)
O nome e a posição na sala determinam sua semelhança com o quadro negro, 
secularmente íntimo do professor.O segundo é um ponto-chave para mim. Vejo-o com
certo receio, pois a familiaridade com o antigo quadro negro por vezes sugere a 
reprodução (agora multimídia, com a projeção de slides e vídeos) de antiquados 
métodos de ensino.Como já fizem artigos anteriores, proponho aqui uma reflexão 
sobre a tecnologia, seus usos e fins: seria o quadro negro em si um objeto 
obsoleto? Creio que não; o que pode, sim, ser ultrapassado e limitante é a forma
como o empregamos. E como hábitos e heranças são mais difíceis de serem 
alterados do que uma nova tecnologia ser incorporada, a versão digital da antiga
lousa com giz padece dos mesmos riscos.Sendo assim, quais seriam, afinal, os 
diferenciais do uso da lousa digital? De imediato, cabe mencionarmos o óbvio: 
ela é mais atrativa visualmente e facilita, naturalmente, o acesso a recursos 
multimídia. Isto já é, por si só, um grande diferencial do quadro negro, que 
depende do talento do professor em sintetizar (e até mesmo ilustrar) a matéria 
de suas aulas.Mas há mais, muito mais, que elas podem fazer pelo processo de 
ensino-aprendizagem. Acredito que a lousa digital nos ofereça facilidades para 
ressignificarmos a forma como trabalhamos nossos conteúdos em aula. Há várias 
possibilidades diferenciadas para conseguirmos o engajamento dos alunos nas 
atividades propostas, por exemplo:1) Registro da aula e de todo o raciocínio da 
explicação em um formato que pode ser disponibilizado imediatamente para eles, 
poupando-lhes o tempo de copiar informações durante a aula;2) Uso de recursos 
interativos muito mais ricos visualmente; uso de imagens, animações e 
simulações;3) Maior interação entre a própria turma. É possível desenvolver 
atividades em grupos - cada um realizando uma parte da tarefa ou todos juntos 
equacionando desafios comuns;4) Maior socialização de produções. Elaboração de 
formas diferentes de resolução de desafios, por parte dos alunos, quando este 
espaço é oferecido em aula.Como sempre, a estratégia pedagógica deve se sobrepor
à tecnologia e pautar o processo de criação das aulas, da organização dos alunos
em sala (de modo que todos tenham acesso e mobilidade para a realização das 
atividades propostas) até a seleção e a apresentação do conhecimento 
construído.Embora a lousa seja tradicionalmente conhecida como um recurso de 
apoio ao professor, ela poderá fazer toda a diferença se o profissional que a 
conduzir não centrar-se apenas nos seus próprios conhecimentos, mas promover a 
interação e possibilitar a participação ativa dos alunos.Fonte: Instituto 
Paramitas 03/05/2012
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<DATA DA POSTAGEM>
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

O que significa mesmo o Cuidado?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.mundosustentavel.com.br/
O que significa mesmo o Cuidado?: 

PorLeonardo Boff, Teólogo e Filósofo,autor de O cuidado necessário a sair em 
julho de 2012 pela Editora Vozes.
Fonte: Plurale

Hoje as discussões em torno do desenvolvimento sustentável, um dos temas 
centrais da Rio+20, sequestraram a categoria de sustentabilidade. Ela não se 
reduz ao desenvolvimento realmente existente que possui uma lógica contrária à 
sustentabilidade. Enquanto aquele se rege pela linearidade, pelo crescimento 
ilimitado que implica exploração da natureza e criação de profundas 
desigualdades, a sustentabilidade é circular, envolve a todos os seres com 
relações de interdependência e de inclusão de sorte que todos podem e devem 
conviver e coevoluir. Sustentável é uma realidade que consegue se manter, se 
reproduzir, conservar-se à altura dos desafios do ambiente e estar sempre bem. E
isso resulta do conjunto das relações de interdependência que entretém com todos
os demais seres e com seus respectivos habitats. A sustentabilidade funda um 
paradigma que deve se realizar em todos os âmbitos do real.

Para que a sustentabilidade realmente ocorra, especialmente quando entra o fator
humano, capaz de intervir nos processos naturais, não basta o funcionamento 
mecânico dos processos de interdependência e inclusão. Faz-se mister uma outra 
realidade a se compor com a sustentabilidade: o cuidado. Ele também funda um 
novo paradigma.

Antes de mais nada, o cuidado constiui uma constante cosmológica. Se as 
energiais originárias e os elementos primeiros não fossem regidos por um 
sutilíssimo cuidado para que tudo mantivesse a sua devida proporção, o universo 
não teria surgido e nós não estaríamos aqui escrevendo sobre o cuidado. Nós 
mesmos, somos filhos e filhas do cuidado. Se nossas mães não nos tivessem 
acolhido com infinito cuidado, não teríamos como descer do berço e ir buscar o 
nosso alimento. O cuidado é aquela condição prévia que permite um ser vir à 
existência. É o orientador antecipado de nossas ações para que sejam 
construitivas e não destrutivas.

Em tudo o que fazemos, entra o cuidado. Cuidamos do que amamos. Amamos do que 
cuidamos. Hoje pelos conhecimentos que possuimos acerca dos riscos que pesam 
sobre a Terra e a vida, se não cuidarmos, surge a ameaça de nosso 
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desaparecimento como espécie, enquanto a Terra, empobrecido, seguirá, pelos 
séculos afora, seu curso pelo cosmos. Até, quem sabe, que surja um outro ser 
dotado de alta complexidade e cuidado, capaz de suportar o espírito e a 
consciência.

Resumimos os vários significados de cuidado construídos a partir de muitas 
fontes que não cabe aqui referir mas que vem da mais alta antiguiadade, dos 
gregos, dos romanos, passando por Santo Agostinho e culminando em Martin 
Heidegger que vêem no cuidado a essência mesma do ser humano, no mundo, junto 
com os outros e voltado ao futuro. Identificamos quatro grandes sentidos, todos 
mutuamente implicados.
Primeiro: Cuidado é uma atitude de relação amorosa, suave, amigável, harmoniosa 
e protetora para com a realidade, pessoal, social e ambiental.

Metaforicamente podemos dizer que o cuidado é a mão aberta que se estende para a
carícia essencial, para o aperto das mãos, com os dedos que se entrelaçam com 
outros dedos para formar uma aliança de cooperação e a união de forças. Ele se 
opõe à mão fechada e ao punho cerrado para submeter e dominar o outro.
Segundo: Cuidado é todo tipo de preocupação, inquietação, desassossego, 
incômodo, estresse, temor e até medo face a pessoas e a realidades com as quais 
estamos afetivamente envolvidos e por isso nos são preciosas.

Esse tipo de cuidado, acompanha-nos em cada momento e em cada fase de nossa 
vida. É o envolvimento com pessoas que nos são queridas ou com situações que nos
são caras. Elas nos trazem cuidados e nos fazem viver o cuidado existencial.
Terceiro: Cuidado é a vivência da relação entre a necessidade de sercuidado e a 
vontade e a predisposição de cuidar, criando um conjunto de apoios e proteções 
(holding) que torna posível esta relação indissociável, em nivel pessoal, social
e com todos os seres viventes.

O cuidado-amoroso, o cuidado-preocupação e o cuidado-proteção-apoio são 
existenciais, vale dizer, dados objetivos da estrutura de nosso ser no tempo, no
espaço e na história, como no-lo tem mostrado Winnicott. São prévios a qualquer 
outro ato e subjazem a tudo o que empreendermos. Por isso pertence à essência do
humano.
Quarto: Cuidado-precaução e cuidado-prevenção constituem aquelas atitudes e 
comportamentos que devem ser evitados por causa das consequências danosas 
previsíveis (prevenção) e aquelas imprevisíveis pelo insegurança dos dados 
científicos e pela imprevisibilidade dos efeitos prejudicais ao sistema-vida e a
sistema-Terra(precaução).

O cuidado-prevenção e precaução nascem de nossa missão de cuidadores de todo o 
ser. Somos seres éticos e responsáveis, quer dizer, nos damos conta das 
consequências benéficas ou maléficas de nossos atos, atitudes e comportamentos.

Como se deduz, o cuidado está ligado a questões vitais que podem significar a 
destruição de nosso futuro ou a manutenção de nossa vida sobre esse pequeno e 
belo planeta. Só vivendo radicalmente o cuidado garantiremos a sustentabilidade 
necessária à nossa Casa Comum e à nossa vida.

Postado por Daniela Kussama
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OBESIDADE INFANTIL

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

FONTE: http://www.einstein.br/espaco-saude
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Operação sorriso

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://bairroeducador.blogspot.com/
Operação sorriso: 
[FOTO]

[FOTO]
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Opinião: A polícia e a violência na escola

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://primeirainfancia.org.br/
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Opinião: A polícia e a violência na escola: Precisamos compreender a origem e as
razões das violências no interior do espaço escolar para pensar soluções que não
contribuam para aprofundá-las, afirmam Miriam Abramovay e Pablo Gentili Em 
alguns países, a presença da polícia dentro das Escolas tem sido Continuar lendo

--------------------------------------------------------------------------------
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pais-devem-ficar-atentos-com-demora-das.html
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

Pais devem ficar atentos com a demora das primeiras palavras dos bebês

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Pais devem ficar atentos com a demora das primeiras palavras dos bebês: 
[FOTO]

Foto: Emma Kim/Corbis Images
Depois de se encantarem com os barulhinhos que os bebês fazem nos dois primeiros
anos de vida, os pais podem ficar aflitos se a criança demora a falar as 
primeiras palavras. Os médicos dizem que não há um período certo para que a 
criança comece a falar. Segundo a fonoaudióloga do Grupo Hospitalar Conceição do
Ministério da Saúde, Andrea Ortiz Côrrea, para que a criança comece a falar é 
necessário que os pais, avós e irmãos mais velhos falem com ela, pois é ouvindo 
que ela vai aprender.

A médica pede aos pais que prestem atenção ao desenvolvimento da fala dos filhos
pequenos. Andrea Ortiz Correa dá dicas de como identificar se a criança está 
aprendendo a falar. O bebê, aos sete meses, precisa estar apresentando um 
balbucio e brincar com os seus sons. Com um ano, esse bebê já precisa mostrar 
que compreende algumas palavrinhas. Até mesmo algumas ordens. Ordens no sentido 
de atira beijinho, dar tchau tchau ou pega tal coisa, ele precisa mostrar 
compreensão. Porque a compreensão acontece antes da expressão. E precisa ter as 
primeiras palavras. Após aos doze meses, a um ano, um ano e meio, essa criança 
já tem que dizer aquilo que é chamado palavra-frase, quer dizer com uma palavra 
ela já quer dizer alguma coisa. E com um ano e meio ele começa a usar duas 
palavras para definir esse discurso.

A fonoaudióloga explica que aos dois anos a criança já deve falar cerca de 300 
palavras e que já construa frases com duas e três palavras. A médica alerta que 
se a criança aos dois anos não fala nada, ela deve ser investigada. Os pais 
devem procurar o pediatra e, em seguida, o fonoaudiólogo.
Ouça a matéria da Web Rádio SaúdeFonte: Alexandre Penido / Web Rádio Saúde
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domingo, 20 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Pais e professores precisam se queixar menos e cooperar mais para sucesso 
acadêmico das crianças e adolescentes - Educação - Notícia - VEJA.com

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
FONTE: REVISTA VEJA
Pais e professores precisam se queixar menos e cooperar mais para sucesso 
acadêmico das crianças e adolescentes - Educação - Notícia - VEJA.com
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PARTICIPE - CCBB convida!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://adaoblogado.blogspot.com/
CCBB convida!: 
[FOTO]
Add caption
[VÍDEO]
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Participe da Rio + 20 com vídeos, fotos e textos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Participe da Rio + 20 com vídeos, fotos e textos: 

Por Catraca Livre

A conferência acontece de 13 a 22 de junho, no Rio de Janeiro.
A Rio+20 está chegando e com ela uma enxurrada de informações, discussões e 
reflexões sobre sustentabilidade começa a desaguar no Brasil e no mundo, 
principalmente entre aqueles que se preocupam com a situação atual, e futurado 
meio ambiente.

Pensando em reunir todas essas ideias e estimular a discussão dos assuntos que 
serão debatidos naConferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
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Sustentável, a ONU criou o site O Futuro que Nós Queremos. A ferramentanada mais
é do que um espaço de conversação virtual, onde internautas de qualquer lugar do
mundo podem trocar conteúdos diversos sobre a Rio+20 por meio de vídeos, fotos e
texto.

Já o endereço Agenda Total tem a finalidade de organizar e centralizar todas as 
atividades oficiais que ocorrerãosimultaneamentea Rio+20. Deste modo, o 
interessado terá acesso a agenda completa, com datas e horário detalhados.

Leia também:
Rio + 20 pode ter poucos resultados práticos
Comitê da Cúpula dos Povos descarta participação nos Diálogos para o 
Desenvolvimento Sustentável na Rio + 20
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PARTICIPEM -  Concurso de Ilustrações Rioeduca e Troféu Rioeduca 2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

As atividades do PSE podem estar no RIO SAUDÁVEL, vamos participar.

Abçs

NSEC06
Circular E/SUBTE Nº 5/2012
Rio de Janeiro, 14 de maio de 2012.
Assuntos: Concurso de Ilustrações Rioeduca e Troféu Rioeduca 2012
Sr.(a). Coordenadora de E/SUBE/CRE,Sr.(a) Gerente da E/SUBE/CRE/GED,Sr.(a) 
Diretor(a) de Unidade Escolar,Sr(a) Professor(a),A Subsecretaria de Novas 
Tecnologias Educacionais informa que as inscrições tanto para o Concurso de 
Ilustrações, quanto para o Troféu Rioeduca encerram-se no final do mês de maio, 
portanto daqui a duas semanas. 

--------------------------------------------------------------------------------
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PASSE LIVRE PARA PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://otics-iraja.blogspot.com/
PASSE LIVRE PARA PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS: 

Com o decreto 32.842, doPrefeito Eduardo Paesde 1º/10/2010 que regulamenta a Lei
nº 5211, de 01 de julho de 2010, que institui o Bilhete Único no Município do 
Rio de Janeiro e concede gratuidade no sistema de transportes do município do 
Rio de Janeiro aos pacientes com deficiência física e tratamento de doenças 
crônicas.
Sendo assim basta o preenchimento completo daFicha de Cadastro Especial para 
Pessoas com Doença Crônica e Deficiência, e entrega-lo no Centro de Referência 
de Assistência Social (CRAS) mais próximo,após 60 dias da entrada do processo, 
entrar em contato com a Central Rio Card 4003-3737, para verificar se foi 
aprovado e agendar a foto para a emissão do Rio Card Especial.
O Formulário de cadastramento deve ser preenchido com o laudo médico de 
profissional habilitado da rede oficial federal, estadual ou municipal do SUS - 
Sistema Único de Saúde, contendo o CID-10 (código da Doença);
[FOTO]

[FOTO]

O Paciente deve apresentar no CRAS e Unidade de Saúde um Documento de 
Identificação (Identidade ou Certidão de Nascimento); e CPF;
Comprovante de residência atual (conta de água, luz, gás ou telefone fixo);A 
Ficha com laudo médico para ser aceita deve:a)Ter o carimbo e assinatura do 
médico;b)Ser legível e ter o CID-10;c)Declarar, quando necessário, se faz 
tratamento continuado.d)Todos os dados devem ser preenchidos sem 
abreviaçõese)Neste caso deve descrever o tempo de duração do tratamento, o tipo 
de tratamento e a frequência com que comparece na unidade de saúde.Justificar a 
necessidade de acompanhante, se necessário.Disciplina o artigo 301 do Código 
Penal que :
 artigo 301 - Atestar ou certificar falsamente, em razão de função pública, fato
ou circunstancia que habilite alguém a obter , cargo público , isenção de ônus 
ou de serviço público, ou qualquer outra vantagem.Pena - detenção, de 2(dois) 
meses a 1(um) ano.Já o  1º do referido artigo aduz:
FALSIDADE MATERIAL DE ATESTADO OU CERTIDÃO
 1º - Falsificar, no todo ou em parte, atestado ou certidão, ou alterar o teor 
da certidão ou atestado verdadeiro, para prova de fato ou circunstancia que 
habilite alguém a obter o cargo publico , isenção de ônus ou de serviço de 
caráter público, ou qualquer outra vantagem.Pena - detenção, de 3(tres) meses a 
2(dois) anosNo que concerne o artigo 302 do Código penal, tratará o presente 
trabalho de esmiuçar algumas particularidades acerca do tema.
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FALSIDADE DE ATESTADO MÉDICO
 art. 302 - Dar o médico, no exercício da sua profissão, atestado falso:Pena - 
detenção, de 1(um) mês a 1(um) ano. único - Se o crime é cometido com o fim de 
lucro, aplica-se também multa.
Ficha de Cadastro Especial para Pessoas com Doença Crônica e Deficiência
[FOTO]

[FOTO]
Endereços dos CRAS - Centro de Referência da Assistência Social

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
passeio-de-presente-para-maes.html
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PASSEIO DE PRESENTE PARA MÃES - PLANETÁRIO CONCEDE GRATUIDADE À MÃES E FILHOS EM
MAIO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/
PLANETÁRIO CONCEDE GRATUIDADE À MÃES E FILHOS EM MAIO: 
Mães e filhos poderão visitar os experimentos e exposição do Museu do Universo e
assistir a uma Sessão de Cúpula gratuitamente

[FOTO]
O Planetário da Gávea está com uma promoção especial. Durante todo o mês de 
maio, as mães acompanhadas dos filhos poderão conhecer as atrações do Museu do 
Universo e assistir a uma Sessão de Cúpula gratuitamente. Para ter direito à 
promoção, basta apresentar na bilheteria um documento com foto ou certidão de 
nascimento de ambos. A iniciativa da Fundação Planetário tem como objetivo 
homenagear a todas essas mulheres que se dedicam com tanto amor e carinho à 
criação de seus filhos.
Mães e filhos poderão conhecer um universo de atrações que ensinam Astronomia de
uma maneira bem divertida. Além do Museu do Universo, que mostra curiosidades e 
revela mistérios sobre o Sistema Solar em 60 experimentos interativos, são 
exibidos filmes com temática espacial nas Cúpulas.
A Cúpula Galileu Galilei, que dispõe de equipamento 100% digital fulldome, causa
sensação de imersão e apresenta duas opções de filmes: Galaktos e Planetas. Já a
Cúpula Carl Sagan apresenta quatro produções próprias da Fundação Planetário. 
Entre elas, O Fim doMundo, que aproveita a mística do ano de 2012 para explicar 
que o mundo não vai acabar e ajuda na compreensão da Astronomia a partir de 
assuntos cotidianos.
Essa programação recheada de atividades que agradam a crianças e adultos e a 
gratuidade concedida à mães e filhos que visitarem o Planetário durante o mês de
maio é garantia de muita diversão, conhecimento e o melhor sem custo nenhum.
Visite o Planetário. É cultura. É ciência. É do Rio.
Serviço: Planetário da Gávea - Mês das Mães
Endereço: Rua Vice-Governador Rubens Berardo, 100. Gávea. Rio de Janeiro
Horário de Visitação: De terça a sexta, das 9h às 17h (somente Museu do 
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Universo), e sábados, domingos e feriados, das 14h30 às 18h.
Ingresso: Mães acompanhada dos filhos têm direito à gratuidade. Apresentar na 
bilheteria documento com foto ou certidão de nascimento de ambos. Demais 
visitantes: R$ 16 (R$ 8 meia)*, com direito a Sessão de Cúpula (Galileu Galilei 
ou Carl Sagan) e visitação ao Museu do Universo. R$ 8 (R$ 4 meia)*, somente 
visitação ao Museu do Universo. Maiores de 60 anos têm direito à gratuidade.
Informações: 2274-0046 ou www.planetariodorio.com.br
Programação Sessões de Cúpula:
Sábados:
- 15h: Janela Mágica (classificação: 6 anos) - Cúpula Carl Sagan;
- 16h: Galaktos (classificação: 6 anos) - Cúpula Galileu Galilei;
- 17h: Planetas (classificação: 10 anos) - Cúpula Galileu Galilei;
- 18h: O Fim do Mundo (classificação: 12 anos) - Cúpula Carl Sagan.
Domingos e feriados:
- 15h: Galaktos (classificação: 6 anos) - Cúpula Galileu Galilei;
- 16h: O Aniversário do Pingo (classificação: 6 anos) - Cúpula Carl Sagan;
- 17h: Infinitum (classificação: 10 anos) - Cúpula Carl Sagan;
- 18h: Planetas (classificação: 12 anos) - Cúpula Galileu Galilei.
Disponível em http://doweb.rio.rj.gov.br/ acesso em 03 maio 2012 (edição de 03 
maio 2012)
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Encontro para pediatras da rede básica de saúde

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
FONTE: PCRJ
Ótima iniciativa!!
Encontro para pediatras da rede básica de saúde

A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil (SMSDC) promove 
nesta quinta-feira, dia 24, das 8h às 15h, o Consenso de Práticas 
Clínicas da Rede NAIRR (Núcleo de Atenção Interdisciplinar ao 
Recém-Nascido de Risco), no Hospital Maternidade Fernando Magalhães,na
 Rua José Cristino, 97, em São Cristóvão.O evento é voltado para 
pediatras e residentes em pediatria da rede básica de saúde e o objetivo
 é fornecer informações que ajudem no atendimentode recém-nascidos de 
risco.

Os núcleos de Atenção Integral ao Recém-Nascido de 
Risco (NAIRR) foram criados em 1997, a partir de uma proposta mais 
abrangente de melhoria nos serviços dedicados ao recém-nascido e à 
gestante. O objetivo do NAIRR é o acompanhamento clínico, por meio da 
detecção precoce - e posterior intervenção - de problemas no 
desenvolvimento e tratamento terapêutico de transtornos no 
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desenvolvimento motor dos recém-nascidos que saíram das unidades de 
tratamento intensivo neonatais.

Atualmente, existem seis NAIRR no
 município do Rio de Janeiro, que funcionam nas maternidades Alexander 
Fleming, Carmela Dutra, Fernando Magalhães, Herculano Pinheiro e Oswaldo
 Nazareth, e um NAIRR no município de Duque de Caxias (no Hospital 
Infantil Ismélia Silveira de Duque de Caxias).
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PELA SAÚDE E SEGURANÇA DAS MULHERES
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http://elosdasaude.wordpress.com/
PELA SAÚDE E SEGURANÇA DAS MULHERES: 
[FOTO]
Dia 28 de maio éDia Internacional de Luta Pela Saúde da MulhereDia Nacional de 
Redução da Mortalidade MaternaMelhorar a saúde das gestantes é um dos Objetivos 
de Desenvolvimento do Milênio, propostos pela ONU
Desde 2009, a Mobilização pela Promoção dos Direitos das Mulheres e Redução da 
Morte Materna promove atividades em todo o país com o intuito de intensificar o 
debate público sobre os direitos das mulheres e chamar a atenção para a 
necessidade de se multiplicarem os esforços para o enfrentamento da mortalidade 
materna. A programação inclui seminários, oficinas, rodas de conversas, debates 
e marchas com distribuição de materiais relacionados aos temas.

No Rio de Janeiro, jovens da Rede Estadual de Jovens Vivendo e Convivendo com 
HIV/AIDS realizarão uma oficina da temática; o terreiro Ilê Omolú e Oxum, 
localizado em São João de Meriti, realizará uma discussão ampliada sobre o tema.
Ainda no Rio, estudantes universitários distribuirão os materiais da campanha 
pela redução da mortalidade materna na Estação de Metrô em São Cristóvão. Para 
saber mais sobre a programação, acesse o Mapa de Atividades da Mobilização.

Neste sábado, 26, mais de 20 cidades em todo o mundo aderiram à Marcha das 
Vadias, pelos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. A ação é uma 
provocação à forma como a violência contra a mulher e o estupro ainda são 
tratadas por muitas pessoas. A mobilização teve início após a polêmica 
declaração de um policial canadense, que recomendou que, para evitar o assédio 
masculino, mulheres não se vestissem como vadias.
[FOTO]

28 de maio

A mobilização em torno do Dia Internacional de Luta Pela Saúde da Mulherfoi 
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lançada em 1984, na Holanda, durante o IV Encontro Internacional Mulher e 
Saúde.Em 1988, o Brasil aderiu à iniciativa, por meio da Rede Feminista de 
Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, que participou da Campanha de 
Prevenção da Mortalidade Materna, coordenada pela Rede Mundial de Mulheres pelos
Direitos Reprodutivos e pela Rede de Saúde das Mulheres Latino-Americanas e 
Caribenhas.

 Saiba mais sobre a mobilização em torno de 28 de maio
 Confira a blogagem coletiva sobre o Dia Internacional de Luta Pela Saúde da 
Mulher, promovida pelo movimento Blogueiras Feministas
 Conheça iniciativas pelo fim da violência contra as mulheres
 No SUS: Rede de Atendimento à Mulher Vítima de Violência
 Acesse a Área Técnica de Saúde da Mulher do Ministério da Saúde
 Conheça o site da ONU Mulheres

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pense-nissolixo-extraordinario.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 25 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PENSE NISSO!!!Lixo Extraordinario Documentário - Filme Completo

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pesquisadores-conseguem-transformar.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 8 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Pesquisadores conseguem transformar gordura "ruim" em "boa" - Saúde - Notícia - 
VEJA.com

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
FONTE: Revista Veja
Pesquisadores conseguem transformar gordura "ruim" em "boa" - Saúde - Notícia - 
VEJA.com
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pet-antenor-nascentes-projeto-meio.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 15 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PET ANTENOR NASCENTES - Projeto Meio Ambiente 2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://petanrj.blogspot.com/
Projeto Meio Ambiente 2012: 
SUSTENTABILIDADE
[FOTO]

Envolvidos pela Conferência das Nações Unidas - Rio + 20, que acontecerá no Rio 
de Janeiro, no mês de Junho de 2012, estamos desenvolvendo um Projeto Pedagógico
sobre Meio Ambiente.A partir da questão motivadora:
Na localidade onde vocês moram, o que gostariam de manter e que mudanças ou 
sugestões apresentariam como necessárias para a melhoria da qualidade de vida da
sua comunidade?
Inciamos o nosso Projeto. Seguimos as seguintes etapas:[FOTO]
Criamos um G.T (Grupo de Trabalho) composto por alunos do Polo.Montamos um 
questionário com perguntas sobre os problemas ambientais da localidadeOs alunos 
entrevistaram vizinhos e parentesRealizamos uma pesquisa de campo: levamos o G.T
aos lugares citados nos questionários e junto com o Professor Eduardo Salabert 
de Fotografia, fizemos os registros de toda problemática ambiental.A partir 
desse material, desenvolvemos a conscientização da importânciaRECICLAR, RECRIAR 
e REDUZIR o consumo. [FOTO]

Olha o que vimos no nosso bairro que degrada o Meio Ambiente:Rio Anchieta, 
poluído...Construções desordenadas e lixo jogado, pela população, nas 
margens...[FOTO]
[FOTO]

Também encontramos experiências positivas, onde a população coloca seus lixos 
nos locais apropriados...[FOTO]
E que parte do rio já canalizado...
[FOTO]

Nossas metas:[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
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Página 1246



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
petan-projeto-maes-na-massa-6-edicao.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 23 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PETAN -  Projeto Mães na Massa 6ª edição

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://petanrj.blogspot.com/
Projeto Mães na Massa 6ª edição: 
Projeto Mães na Massa 6ª edição11 de maio de 2012 
 Há seis anos, no mês de Maio, a equipe do Polo de Educação pelo Trabalho 
06.22.006.1 Antenor Nascentes, realiza o Projeto Mães na Massa. Com o objetivo 
de envolver, cada vez mais, a comunidade em nossas oficinas de arte e apoio 
pedagógico, convidamos os responsáveis a passarem um dia inteiro conosco.Que 
convite lindo. As mães adoraram!!!! 
[FOTO]

 Iniciamos as atividades com a Chefe I, Margareth Lopes, recebendo às Mães com 
muito carinho.

[FOTO]

Depois passaram às atividades. 

[FOTO]
Alunas da professora Ivanita dançaram:"Bela, bela, bela...Bela, bela, bela
Ela anda na rua
Como quem passa na passarela
O mundo é delaLinda, doce, fera
Seu corpo provoca engarrafamento
Mudança de vento
Faz fila de espera..."
[FOTO]
Alunas da Professora Kétila, dançaram:" Água que nasce na fonte
Serena do mundo
E que abre um
Profundo grotão
Água que faz inocente
Riacho e deságua
Na corrente do ribeirão..."
[FOTO]
Depois as mães também dançaram.Fizeram aulas de alongamento e pequenas 
coreografias.Suaram as camisas...riram...se exercitaram,curtiram.[FOTO]
O Polo colocou "MÃES NA MASSA"...Observem a animação delas participando das 
oficinas...[FOTO]
Meio AmbienteMarcenaria
Lixaram, pintarame fizeram lindas lembranças.
[FOTO]
Porta pano [FOTO]
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de prato
Porta Chaves 

JOGOS EDUCATIVOS:
As Mães testaram seus conhecimentos.[FOTO]
Participaram de Jogos onde tiveram que responder as perguntas feitas 
pelosProfessores: Marco Ribeiro,Denise Macieira,Luis Cláudio,Luciana Oliveira e 
Sérgio Luiz[FOTO]
[FOTO]
ARTES VISUAIS
Você sabe o que é "killing"?São figuras feitas com fitas de papel que viram 
bijouterias,enfeites e belas lembranças.O Professor Marco Machado que dá aula de
Grafismo,ensinou a técnica do killing colocandoMÃES NA MASSA!

[FOTO]

A Professora Alexandra, de Promoção de Saúde ePrevenção, ofereceu às Mães a 
possibilidade de aprender receitas de alimentos saudáveis.Huuuummmm!!!!!Fizeram 
deliciosas as  pastinhas![FOTO]
[FOTO]
 ARTES VISUAIS
A ProfessoraDenise Macieira, também pôs asMães na Massae as ensinou a 
"fuxicar"...Reaproveitando pedaços de tecidos, as mães confeccionaramlindas 
bijouterias.
[FOTO]

Aproveitando latinhas que seriam jogadas fora,a Professora Luciana Nogueira - de
Informática -trabalhou com as Mães a técnica dedecoupage.Que show de arte!!!

[FOTO]

[FOTO]
Professor Eduardo Salabert,como sempre arrasando nos 
registrosfotográficos![FOTO]
Professor Renato Toledo,mesmo não sendo mãe,colocou a Mão na Massa:preparou 
todos os crachás,organizou as oficinas edeu todo suporte técnicoao evento.

[FOTO]

[FOTO]
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Que dia maravilhoso!!!Celebramos a alegria desse evento que terminoucom sorteios
de vários brindes e um lanche gostoso para as Mães.Olha a cara de felicidade do 
Professor Ubiratan,Jandira, nossa gari, Adriana Auxiliar Chefia de 
ProfessorEduardo e Professor Marco.

Outros eventos como esse virão.Não percam novas postagens!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
por-falta-de-proteinas-dietas.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 11 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Por falta de proteínas, dietas desintoxicantes podem fazer mal à saúde

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Por falta de proteínas, dietas desintoxicantes podem fazer mal à saúde: 
[FOTO]

Foto: Corbis Images
Manter uma alimentação baseada em chás, sucos, frutas e legumes e evitar 
proteínas e carboidratos pode parecer a alternativa certa para perder peso 
rapidamente. Essa é a receita das dietas desintoxicantes, que ganha adeptos no 
Brasil. Embora a prática pareça saudável, nutricionistas do Ministério da Saúde 
alertam que esse tipo de plano alimentar pode gerar problemas à saúde.

A nutricionista e consultora técnica da coordenação-geral de Alimentação e 
Nutrição do Departamento de Atenção Básica da Secretaria de Atenção à Saúde do 
Ministério da Saúde, Renata Guimarães Mendonça de Santana, explica que toda 
dieta deve ser equilibrada. Por isso, a predominância de um tipo de alimento em 
detrimento de outros é prejudicial à saúde.

A especialista explica que o organismo necessita da combinação de diversas 
classes de alimentos. Assim, uma verdadeira dieta desintoxicante não excede nem 
evita proteínas. A dieta saudável sempre é equilibrada. Quem consome muita 
carne, pode fazer a limpeza reduzindo o consumo. Mas nunca deixar de ingerir a 
proteína. O mesmo vale para o carboidrato. O importante é conhecer seu próprio 
corpo, explica.

Uma boa dica para quem deseja melhorar a alimentação, mas não procurou um 
nutricionista é conhecer o Guia Alimentar para a População Brasileira, produzido
pelo Ministério da Saúde. Nele, estão dispostos sete grupos de alimentos e a 
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quantidade de porções diárias para os brasileiros.
Rotina - Profissionais da saúde em geral possuem uma rotina atribulada, o que 
atrapalha na hora de cumprir uma dieta. A nutricionista lembra que plantões 
extensos e noturnos atrapalham, mas não são desculpa para o descumprimento de um
plano alimentar. O mais adequado é se programar em casa. Fazer as compras nos 
dias livres e guardar um lanche possível de armazenar são as primeiras atitudes.
Temos vários exemplos de pessoas que higienizam os alimentos para levar ao 
trabalho. O importante é se programar, ensina.

Tabela de porções baseada em uma dieta de 2.000 kcalGrupos de 
alimentosPorçõesValor energético (Kcal)Cereais, tubérculos, raízes e derivados
6
900Feijões

1
55Frutas e sucos de frutas naturais

3
210Legumes e Verduras

3
45Leite e Derivados

3
360Carnes e ovos

1
190Óleos, gorduras e sementes oleaginosas

1
73Açúcares e doces
1
110Fonte: Guia Alimentar para a População Brasileira/ Ministério da Saúde/ 
Secretaria de Atenção à Saúde/ Departamento de Atenção Básica/ Coordenação-Geral
da Política de Alimentação e Nutrição.Fonte: Maria Carolina Lopes / Agência 
Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
portal-tem-mais-de-500-livros-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 10 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Portal tem mais de 500 livros para download
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Portal tem mais de 500 livros para download: 

Por Estadão.Edu

Mais de 500 obras literárias estão disponíveis para download gratuito  no portal
Universia Brasil. Entre elas, oito dos nove livros cobrados  pelas bancas da 
Fuvest e da Unicamp no vestibular. O único que ainda não  ganhou versão digital 
é Capitães da Areia, de Jorge Amado.

Ao todo, foram publicados 521 arquivos em formato PDF, que pode ser  lido em 
computadores, tablets e e-readers. As obras são dos mais  variados estilos: há 
desde biografias de cineastas até textos  científicos sobre comunicação, 
passando, claro, por grandes clássicos da  literatura.
Veja Também:
Facilitar acesso é maior benefício de livros digitais 
Brasil enfrenta o desafio de formar novos leitores 
Governo investirá R$ 373 milhões para incentivar a leitura 

Segundo a gerente de conteúdo do portal, Alexsandra Müller, o  objetivo da 
iniciativa é incentivar a leitura e democratizar o acesso ao  conhecimento. A 
gente acredita no poder de transformação da leitura,  do ponto de vista pessoal 
e acadêmico, afirma.

Para acessar a lista e baixar os arquivos, acesse 
http://noticias.universia.com.br/tag/livros-gr%C3%A1tis/.

--------------------------------------------------------------------------------
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prefeito-eduardo-paes-da-dica-cultural.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 16 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PREFEITO EDUARDO PAES  DÁ DICA CULTURAL - INGRESSOS A R$1,00

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
NÃO PERCAM!!!
Mais um excelente trabalho da Secretaria Municipal de Cultura
Equipe Eduardo Paes
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Prefeitura inspeciona mais de 600 imóveis em muitarão da dengue em Guadalupe

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
FONTE: PCRJ
Prefeitura inspeciona mais de 600 imóveis em muitarão da dengue em Guadalupe

--------------------------------------------------------------------------------
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prefeitura-realiza-acao-contra-dengue.html
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Prefeitura realiza ação contra a dengue em Guadalupe

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Fonte: PCRJ
15/05/2012

A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil promove nesta 
terça-feira, 15 de maio, das 8h às 14h, mais uma Ação nos Bairros 
Contra a Dengue, na Comunidade do Muquiço, em Guadalupe. O ponto de 
encontro será na Clínica da Família Josuete SantAnna de Oliveira, na 
Rua Luiz Coutinho Cavalcante s/nº, Guadalupe.
O 
evento contará com uma equipe de 10 agentes de vigilância em saúde, que 
devem visitar cerca de 200 imóveis. Serão realizadas visitas 
domiciliares, distribuição de panfletos informativos e colocação de 
capas em caixas dágua.
A ação contará com o apoio da Subprefeitura da Zona Norte e da associação de 
moradores da comunidade.
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<POSTAGEM>
premio-microsoft-educadores-inovadores.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 10 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Prêmio Microsoft Educadores Inovadores inscreve até 6 de agosto

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.euvocetodospelaeducacao.org.br/
Prêmio Microsoft Educadores Inovadores inscreve até 6 de agosto: Estão abertas 
também as inscrições para o Prêmio Microsoft Educadores Inovadores 2012 (veja 
aqui informações sobre o Prêmio Fundação Telefônica de Inovação Educativa). Esta
iniciativa premia os melhores projetos educacionais que fazem uso da tecnologia 
e são desenvolvidos por educadores de escolas públicas, particulares e escolas 
técnicas públicas. O objetivo do projeto é estimular o [...]
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Prêmios Santander Universidades vão distribuir R$ 1 milhão

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/index.html
Prêmios Santander Universidades vão distribuir R$ 1 milhão: 

iG São Paulo

Premiações abrem inscrições nesta segunda. Categorias abrangem universitários, 
pesquisadores, professores e instituições de ensino

A 8ª edição dos Prêmios Santander Universidades está com inscrições abertas pela
internet, a partir desta segunda-feira (28). Neste ano, os quatro prêmios 
(Empreendedorismo, Ciência e Inovação, Universidade Solidária e Guia do 
Estudante - Destaques do Ano) vão distribuir R$ 1 milhão, em dinheiro e bolsas 
de estudo no exterior. Estudantes, professores, pesquisadores-doutores e 
instituições de ensino podem se inscrever até o dia 16 de setembro.

O Prêmio Santander Empreendedorismo, voltado para jovens estudantes de 
graduação, terá duas categorias novas este ano, a de Jovem Empreendedor 
Comunitário - autor do projeto da modalidade empreendedora, que seja 
universitário residente, ou que comprove ser oriundo de uma comunidade carente -
e a Economia Criativa, que abrange temas ligados a empresas inovadoras que têm 
conhecimento, criatividade e inovação como principais ativos, como tecnologias 
da informação e comunicação.

Os 12 finalistas do Prêmio Santander Ciência e Inovação, voltado para 
pesquisadores-doutores e docentes das universidades parceiras do Santander 
Universidades, vão receber uma bolsa de estudos equivalente a 5.000 euros cada, 
para estudar durante um período de até 6 meses em um dos países participantes: 
Argentina, Chile, Colômbia, Espanha, México, Uruguai, Peru, Porto Rico e 
Portugal. A bolsa de estudo é destinada para cobrir todas as despesas com 
hospedagem, alimentação, transporte e outras necessidades durante o período de 
estudos

Todos os inscritos, de todas as categorias, podem realizar um curso on-line de 
empreendedorismo da Babson College, instituição norte-americana, referência no 
assunto. Os vencedores dos prêmios serão conhecidos no dia 26 de novembro, em 
cerimônia a ser realizada na sala São Paulo, na capital paulista.

Mais informações e inscrições: www.santander.com.br/universidades
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professor-precisa-abrir-cabeca-diz-jose.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 22 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Professor precisa abrir a cabeça, diz José Pacheco

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Professor precisa abrir a cabeça, diz José Pacheco: 

Por Patrícia Gomes, do Porvir

Depois de já ter revolucionado os moldes tradicionais de ensino na Escola da 
Ponte,  o professor português José Pacheco, hoje um estudioso da realidade  
brasileira, aposta na mudança de mentalidade dos professores e no apoio  dos 
governos para haver inovação em educação. Segundo o educador, é  preciso que as 
iniciativas isoladas que ele tem visto pelo país sejam  registradas, avaliadas e
incentivadas para não serem perdidas. Mais que  isso: os professores devem se 
dispor a mudar para adotar uma postura  mais descentralizada, aberta à reflexão,
ao diálogo e à diversidade.

Pacheco se tornou mundialmente conhecidopor  transformar uma escola pública 
portuguesa, a Ponte, com uma metodologia  ousada: ele acabou com turmas, salas 
de aula, disciplinas e passou a  ensinar conforme a motivação dos alunos. Lá, 
são os próprios estudantes  que se organizam em grupos heterogêneos para estudar
os assuntos que  lhes interessam, são autônomos para pesquisar, apresentar os 
resultados  para os colegas e, quando se sentem prontos, avisam que podem ser  
avaliados. O educador já está aposentado, mas sua proposta pedagógica  continua 
sendo aplicada na Ponte e é replicada em vários países,  inclusive no Brasil.
Veja Também:
As crianças fazem as leis 
Nem letras nem sílabas
Onde mora a inteligência 
Como o senhor definiria inovação em educação?

Os arquivos das universidades estão repletos de teses sobre inovação.  Sendo um 
termo de vasto espectro semântico, eu poderia escolher uma  definição qualquer e
escrever aqui, mas não farei. Prefiro dizer que, no  campo teórico da educação, 
já tudo foi inventado e que as teses são  meras reproduções de teorias Na 
prática, aquilo que tem sido  considerado inovação não tem sido avaliado e, 
quase sempre, tem  consistido apenas em pequenas mudanças num modelo educacional
hegemônico  e obsoleto. Esse modelo, dito tradicional, aquele em que é suposto  
ser possível transmitir conhecimento faliu muito tempo atrás.
Nós, brasileiros, somos um povo aberto para inovação?

Sem dúvida que a mistura genética deu origem a um povo  criativo.Acompanho 
algumas práticas embrionárias que provam a  capacidade inventiva dos professores
brasileiros. São iniciativas que  partem de desejos e necessidades sentidas 
pelos atores locais. Essas  práticas (talvez inovadoras) requerem 
descentralização, questionamento  do modelo de relação hierárquica, negociação e
contrato, respeito pela  diversidade. Tais projetos poderiam constituir-se em 
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oportunidade de  mudança, mas o poder criativo não encontra acolhimento junto 
daqueles a  quem compete gerir o sistema. Urge inovar, mas como pode acontecer  
inovação, se quem decide não tem consciência dessa necessidade?
O que de mais inovador o senhor tem visto pelas suas viagens pelo Brasil?

Tenho visto o trabalho discreto de muitos professores. Um trabalho  que talvez 
mereça ser considerado inovador, mas que, por não ser apoiado  pelo poder 
público, nem avaliado, se perde, quando os professores  desistem de querer mudar
as escolas, quando desistem de fazer das  crianças seres mais sábios e pessoas 
mais felizes.
Existe mais abertura hoje para projetos que desconstroem a escola tradicional, 
como a Escola da Ponte ou a Educação Ativa?

Existe abertura por parte de educadores atentos à tragédia  educacional 
brasileira.Há dados que mostram que há alunos que chegam ao  ensino médio 
analfabetos ou incapazes de fazer uma interpretação de  texto.

As escolas se converteram ao mundo digital, mas mantêm e reforçam  práticas de 
ensino obsoletas, o improviso e o imediatismo das novas  práticas faz prosperar 
o insucesso. Urge instituir novas e autonômicas  formas de organização das 
escolas, mas também recuperar práticas  antigas, sem a tentação de clonar a 
escola da Ponte ou adotar modismos.

Há muitoseducadores com um estatuto social degradado, mal  remunerados, mas que 
não desistem de desconstruir o modelo tradicional,  de tentar melhorar, 
melhorando a escola. Eles sabem que o Brasil  progredirá através da educação. 
Mas não aquela educação de que é feita a  retórica de político
Onde estão as principais barreiras para inovar? Nas escolas, entre professores, 
governantes, pais ou alunos?

A mudança em educação é um processo complexo e moroso: para grandes  metas, 
pequenos passos. Urge buscar uma escola do conhecimento e  abandonar um ensino 
meramente transmissivo, fomentar a organização do  acesso à informação e a 
aprendizagem do uso do conhecimento.

A mudança das instituições passa pela transformação das pessoas que  as mantêm. 
Estabeleça-se uma práxis pautada numa ética da  responsabilidade e numa relação 
dialógica. Que se recuse ideias feitas e  se escape à síndrome do pensamento 
único.

A formação dos professores é deficiente. As escolas são geridas numa  
racionalidade administrativa e burocrática. Mas o principal obstáculo é o  
professor, quando assume que o ato de educar é um ato solitário, quando  recusa 
reelaborar a sua cultura pessoal e profissional, no exercício da  
convivencialidade.
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

Professores são educadores, não babás - Educação - Notícia - VEJA.com

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Fonte: http://veja.abril.com.br
Professores são educadores, não babás - Educação - Notícia - VEJA.com
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<POSTAGEM>
programa-disponibiliza-60-mil-bolsas-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 2 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Programa disponibiliza 60 mil bolsas de estudo para 2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Programa disponibiliza 60 mil bolsas de estudo para 2012: 
maidez231
O programa de inclusão educacional Educa Mais Brasil irá disponibilizar, no 
segundo semestre de 2012, 60 mil bolsas de estudo para o ensino básico, 
graduação e pós-graduação em todo o Brasil. O desconto fornecido pelo programa é
de 50% do valor da mensalidade até o final do curso ou do ciclo escolar.

O Educa Mais Brasil firmou parceria com mais de 500 universidades e faculdades e
mais de 1 mil colégios (do ensino infantil ao ensino médio), buscando beneficiar
estudantes que não podem pagar o valor integral de uma instituição de ensino 
particular. As inscrições para receber a bolsa são gratuitas e podem ser feitas 
apenas pela internet através do site www.educamaisbrasil.com.br.

De acordo com Andréia Torres, Diretora de Expansão e Relacionamento do Educa 
Mais Brasil, durante os nove anos de existência, o programa já beneficiou mais 
de 100 mil alunos com bolsa de 50%.

Educa Mais Brasil - Bolsas de Estudo

O Educa Mais Brasil é o maior programa de inclusão educacional do país. Após 
nove anos de atuação, conta com o apoio de mais de 1.500 Instituições 
particulares - entre universidades, centro universitários, faculdades e escolas 
- contempla 2.500 opções de cursos de nível superior e está presente em mais de 
180 municípios, oferecendo bolsas de estudo de 50% do ensino básico à 
pós-graduação, nas modalidades presencial e EAD.

Para mais informações acesse: http://www.educamaisbrasil.com/ ou entre em 
contato com o número: 0800 724 7202.
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<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 4 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Projeto Escola de Funk
<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://bairroeducador.blogspot.com/

A aproximação da cultura local beneficiando a aprendizagem!!!
Projeto Escola de Funk: 
No último dia 30 de abril, foi realizada pelo Bairro Educador uma oficina com os
professores do CIEP Antonio Candeia Filho (BE Acari) sobre música e letramento. 
Diante dos desafios enfrentados pelo processo de alfabetização, a música pode 
ser uma grande aliada para professores e alunos, dentro e fora de sala de aula. 
E foi apostando nessa ideia que todos se reuniram para descobrir como o funk 
pode ajudar no letramento.
[FOTO]
As professoras Célia Lopes, Anita, Kelly, Helena, Sharlene, Carol, Lidiane, 
Débora e Meire ouviam as explicações do Gestor de Projetos do Bairro EducadorAs 
professoras mostraram muito interesse em participar da oficina, pois poderão 
usar os conhecimentos musicais em sala de aula, e assim diversificar as formas 
de aprender e ensinar. Além disso, a música como ferramenta de alfabetização 
também dialoga com a proposta pedagógica do CIEP que leva o nome do ilustre 
sambista Mestre Candeia. Este ano, a escola pretende usar as mídias como forma 
de explorar e ampliar o conhecimento dos alunos.A oficina com as professora do 
1º segmento se baseou no Funk como elemento da cultura local, que pode e deve 
ser encarado de maneira ampla, sem preconceitos ou rótulos negativos. O eixo de 
discussão foi: como partir da realidade do educando para despertar o interesse 
pela aprendizagem? Outra contribuição importante do funk, neste contexto, é 
desmistificar este gênero musical, conhecendo suas origens e descobrindo as 
diversas possibilidades de exploração em prol da aprendizagem. [FOTO]

A oficina aconteceu na parte da manhã e começou com uma análise da letra do rap:
Não Me Bate Doutor, dos Mcs Cidinho e Doca, que provocou uma reflexão sobre o 
olhar e a vida do funkeiro e morador de comunidade, diante da mídia e da 
sociedade. Dando continuidade ao encontro, foi feita também a análise sobre a 
batida do funk, assim como a história de origem. Por fim, chegou o momento de 
confecção de instrumentos e da prática musical. 

Os professores puderam ter a experiência de tocar o ritmo funk com instrumentos 
nada convencionais como lixeira de madeira, latinhas, potes plásticos e até 
chocalhos, confeccionados com rolo de papel toalha. 

A equipe do Bairro Educador agradece ao CIEP Antonio Candeia Filho (direção, 
coordenação pedagógica e professores), que apoiaram a ideia e vestiram a camisa,
ou melhor, caíram no funk, embalados pelo desejo de buscar sempre novas 
alternativas e instrumentos que ajudem no processo de ensino-aprendizagem.
Por Carlos Carvalho
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<POSTAGEM>
projeto-familia.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 15 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Projeto Família

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://meustrabalhospedagogicos.blogspot.com/

Muito legal este Projeto.

Projeto Família: 

Projeto Família e Escola, enviado por Simone, são 30 páginas de projeto, 
atividades, sugestões e planejamento, não deixe passar, salve tudo![FOTO]
[FOTO]
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Receba nossas atividades Digite aqui seu email:
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projeto-herois-do-futuro-leva-as.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 30 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Projeto Heróis do Futuro leva às escolas debate sobre conferência

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://oglobo.globo.com/

Precisamos d emuitos Heróis !! Podemos multiplicar esta idéia!
Projeto Heróis do Futuro leva às escolas debate sobre conferência: 

RIO - Na comunidade onde mora, na Barra da Tijuca, João Vitor Nunes, de 12 anos,
tenta mudar a realidade do lugar ensinando aos moradores que o lixo deve ser 
reciclado. Estudante da Escola municipal Dom Pedro I, ele é um dos 200 mil 
alunos que participam do projeto Heróis do Futuro, que tem como objetivo 
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apresentar a Rio+20 a crianças, adolescentes e jovens das redes pública e 
privada.

- A partir de hoje, estou começando uma nova vida. Na comunidade, as pessoas 
jogam lixo na rua, e os carros ficam sem lugar para passar. Antes, minha mãe 
jogava lixo na rua também, mas quero fazer diferente, ensinar novos hábitos aos 
vizinhos - contou João Vitor.

O Heróis do Futuro será apresentado em aproximadamente 400 escolas municipais e 
em outras 100 instituições privadas. Na primeira etapa, um filme em 3D foi feito
especialmente para os estudantes, com dicas sustentáveis e um pouco da história 
da conferência. Hoje, 960 alunos da Escola municipal Tasso da Silveira, em 
Realengo, vão participar da iniciativa. Há pouco mais de um ano, a escola viveu 
uma tragédia, quando um ex-aluno invadiu a instituição e matou 12 crianças, 
episódio que ficou conhecido como o massacre de Realengo.

O projeto, uma parceria da Firjan com a Secretaria municipal de Educação, nasceu
a partir da constatação de que muitos estudantes não tinham conhecimento sobre a
Rio+20.

- Durante ações com foco na Rio+20, percebemos que os alunos não tinham muito 
conhecimento sobre o evento. Então surgiu a ideia de um projeto que falasse de 
sustentabilidade. Até agora, 40 mil alunos já participaram, e o objetivo é que 
200 mil alunos estejam envolvidos. Os jovens adoram as dicas, pois podem 
reproduzi-las em seu cotidiano - diz o gerente de Meio Ambiente do sistema 
Firjan, Luis Augusto Azevedo.

--------------------------------------------------------------------------------
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projeto-promove-saude-em-comunidades.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 23 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Projeto promove saúde em comunidades cariocas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.uppsocial.org/
Projeto promove saúde em comunidades cariocas: 

O projeto Academia nas Praças, da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos,
chegou à Via Ápia, na Rocinha. Uma parceria entre a Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer, ONG Arte e Vida e Banco Santander possibilitou a instalação de 
equipamentos de musculação numa área de 24 metros quadrados, com grama 
sintética, seis bancos e uma mureta, que circunda a academia.

Para o coordenador do projeto, Manuel Coutinho, a ação é uma intervenção 
importante tendo em vista que, segundo ele, a população do Rio de Janeiro está 
passando da fase da fome para a da obesidade. Nosso objetivo é facilitar a 
prática da atividade física saudável a uma população que geralmente não tem 
acesso a isso.
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Além da Rocinha, duas comunidades com UPP -Cidade de Deus e Complexo do Alemão- 
também contam com o projeto Academia nas Praças. Com aproximadamente 3500 
inscritos, a maioria das atividades de musculação na Cidade de Deus é exercida 
por jovens. Caso de Johnny Pereira, que aprovou a iniciativa. Muitos não têm 
como pagar mensalmente uma academia com essa estrutura, explicou. No Complexo do
Alemão a academia existe há um ano e a estimativa é que cerca de 4 mil moradores
se beneficiam com o projeto.

Pedro Martins, professor de Educação Física e instrutor do programa Academia 
Carioca - outro projeto de promoção da saúde da Prefeitura com aparelhos de 
ginástica adaptados para a terceira idade - afirma que o projeto Academia nas 
Praças é um ganho a mais para a cidade. Porém, ele alerta para o cuidado com o 
excesso de exercícios físicos. Para evitar lesões, é necessário que se respeite 
os limites do corpo. Se a pessoa está começando a se exercitar o ideal é que 
pratique aos poucos, duas vezes na semana. Caso esteja se sentindo bem, pode 
gradativamente aumentar a intensidade e a frequência do exercício., disse.

Para utilizar os aparelhos, o morador pode se inscrever gratuitamente nas 
academias munido de identidade e CPF. Depois de conhecer os equipamentos - 
cadeira extensora, mesa flexora, panturrilheira, barra, paralela, supino, 
máquina de supino, supino inclinado, remada, máquina de desenvolvimento para as 
costas e hack de agachamento (adequado para o desenvolvimento de pernas e coxas)
- os interessados têm um prazo de 30 dias para entregar o atestado médico ao 
professor. Após responder a um questionário de avaliação de risco estarão 
autorizados à prática de exercícios físicos sempre supervisionados por um 
profissional de educação física.
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<POSTAGEM>
projeto-xo-dengue-bairro-educador.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 26 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Projeto Xô Dengue! - Bairro Educador

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://emvirgiliomonteiro.blogspot.com/
Projeto Xô Dengue! - Bairro Educador: Recebemos esta semana a vista do grupo de 
teatro do Bairro Educador, o qual faz um belo trabalho de conscientização nas 
escolas contra a Dengue.

Confira as fotos!

[FOTO]
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Promotoria do Rio divulga cartilha contra a violência sexual

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.childhood.org.br/
Promotoria do Rio divulga cartilha contra a violência sexual: O Centro de apoio 
operacional das promotorias de justiça da infância e da juventude do Rio de 
Janeiro lança a cartilha. Abuso e exploração sexual infantojuvenil - a atuação 
do Sistema Geral de Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA) na política de 
proteção. A publicação faz parte da campanha Quem cala consente de enfrentamento
à violência praticada contra crianças e adolescentes. A necessidade da 
elaboração da publicação e da campanha surgiu devido ao aumento da procura da 
Promotoria da Continue lendo 
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE - 10 coisas que uma criança com Sindrome de Asperger gostaria que você 
soubesse!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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pse-10-fatores-de-risco-para-o-diabetes.html
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sábado, 19 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE - 10 fatores de risco para o Diabetes tipo 2 e que você talvez desconheça

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.ecologiamedica.net/
10 fatores de risco para o Diabetes tipo 2 e que você talvez desconheça: 
[FOTO]

De acordo com o Ministério da Saúde brasileiro, pelo menos 14,67% da população 
com mais de 40 anos pode ser diabética, totalizando mais de 3 milhões de pessoas
por todo o país. E o quadro piora quando observadas as estimativas da 
Organização Mundial da Saúde de que, nos próximos 25 anos, o número de 
diabéticos pode duplicar em todo o mundo. 

Hoje, no total, são 346 milhões de pacientes por todo o globo, número 
equivalente à soma estimada das populações da França, Alemanha e Brasil, segundo
os números fornecidos pelo FactBook da Agência Central de Inteligência ianque 
(CIA, na sigla em inglês). Desse total, 80% dos que tem a doença vivem em países
subdesenvolvidos ou em desenvolvimento.

Por isso, não custa tomar precauções para evitar essa doença sem cura. Confira 8
fatores que podem diminuir ou aumentar o risco de desenvolver a diabetes:

1 - Testosterona: Em homens, baixos níveis de testosterona estão intimamente 
ligados a um aumento no risco de desenvolver diabetes tipo 2 (DM2). Em pesquisa 
feita com camundongos, na Universidade de Edimburgo, na Escócia, descobriu-se 
que baixos níveis desse hormônio sexual levam a uma resistência à insulina, 
hormônio que controla o nível de açúcar no sangue. Essa deficiência no nível de 
testosterona pode, então, aumentar o risco de desenvolver diabetes do tipo 2. 
Além disso, esses baixos níveis hormonais também estão relacionados à obesidade.

2 - Perda de peso: Estudo da Universidade de Gothenburg, na Suécia, e do 
Instituto Nacional para Saúde e Bem-estar, na Finlândia, afirma que diminuir 
cinco unidades do seu índice de massa corporal pode reduzir drasticamente o 
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risco de desenvolver DM2. Os resultados recolhidos em 10 anos mostram que mesmo 
pacientes obesos com diabetes podem se livrar da doença.

3 - Café da manhã: Estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition 
descobriu que aqueles que não tomam café da manhã regularmente têm um risco 21% 
maior de desenvolver DM2, mesmo levando em conta fatores como índice de massa 
corporal e a qualidade da alimentação. Por isso, embora não possa ser curada, 
aDM2 pode ser evitada, e ter um bom estilo de vida, aliado à alimentação, parece
ser chave.

4 - Pouca ou nenhuma bebida alcóolica: Se você parar de consumir álcool, suas 
chances de terDM2 diminuem em até 39%. Essa foi a descoberta de pesquisa 
conduzida na Universidade da Califórnia, em San Diego, Estados Unidos, e 
publicada nos Anais de Medicina Interna.

5 - Refrigerante: É amplamente conhecido no mundo acadêmico o fato de que 
refrigerantes levam à diabetes. Em pesquisa conduzida na Universidade de 
Harvard, nos Estados Unidos, 40 mil pessoas foram acompanhadas por 10 anos pelos
cientistas. Os que consumiam frequente refrigerantes, 7% tinham desenvolvido 
diabetes.

6 - Chá verde ou vinho (a exceção): Cientistas austríacos descobriram que o 
vinho tinto é uma poderosa fonte de compostos antidiabéticos. Eles testaram 10 
vinhos tintos e dois brancos para descobrir como os vinhos se ligavam a uma 
proteína chamada PPAR-gama, que regula a absorção de glicose nas células 
adiposas. Resultado: os tintos se ligavam facilmente à proteína. A tendência 
visualizada é de que 100 mililitros de vinho tinto se vincule com a PPAR-gama 
até quatro vezes mais que uma dose diária do remédio Rosiglitazona, utilizado 
como tratamento para o DM2. O responsável por esse efeito é o flavonóide 
epicatequina galato, que também está presente no chá verde.

7 - Água mineral: Quem já viveu na Europa sabe que comprar água mineral é mania 
de americanos. Lá, eles confiam na água que sai da torneira, e parecem estar 
redondamente certos, de acordo com pesquisa da Escola Bloomberg Johns Hopkins de
Saúde Pública, nos Estados Unidos. Por quê? Segundo os cientistas, não é raro 
encontrar arsênico - um elemento químico venenoso e carcinogênico - na água 
mineral ou em outras fontes subterrâneas. O pior é que o composto é altamente 
solúvel e não tem sabor, cor ou odor característico. Sem falar que também pode 
aumentar as chances de desenvolver cânceres. O arsênico eleva 3,5 vezes sua 
chance de desenvolver diabetes. No Brasil, até 5 microgramas de arsênico por 
litro são permitidos na água potável, de acordo com a legislação, como contou o 
geólogo Eduardo Hinvi, que trabalha no Laboratório de Pesquisas Hidrológicas da 
Universidade Federal do Paraná. Segundo ele, a água mineral não é 
necessariamente mais saudável do que a água tratada da sua torneira. A 
legislação obriga que cada poço tenha um químico responsável que certifique que 
a água esteja dentro dos níveis seguros para ingestão humana. O problema é que 
ninguém faz isso, disse o geólogo, adicionando que o custo do procedimento pode 
ultrapassar R$ 2 mil.

8 - Poluição atmosférica: De acordo com artigo do The New York Times, um estudo 
aponta uma forte ligação entre a diabetes e a poluição atmosférica. A pesquisa, 
que durou anos, baseou-se em estudos anteriores que ligaram a poluição do ar a 
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um aumento da resistência à insulina, um precursor da diabetes. Os ianques não 
têm dados sobre a exposição individual de cada participante do estudo, por isso 
não podem provar a causalidade dessa relação, mas destacam que a poluição surgiu
como um fator significativo em todos os modelos adotados pela pesquisa. Os 
cientistas norte-americanos descobriram que, para cada 10 microgramas por metro 
cúbico de partículas finas, há um aumento de 1% nas taxas de diabetes. Eles 
asseguram que existe um fator ambiental na causa da doença. 

9 - Baixo peso ao nascimento ou grande peso ao nascimento: Outro fator de risco 
para o desenvolvimento de DM 2 é o baixo peso ao nascer. Phillips e 
colaboradores observaram que adultos que nasceram com baixo peso teriam um risco
7 vezes maior de desenvolver intolerância à glicose e DM 2 quando comparados 
àqueles com peso normal ao nascimento. Ainda não está bem estabelecido se a 
associação entre o baixo peso ao nascimento e DM 2 é mediada por alterações na 
sensibilidade à insulina, defeitos na secreção ou uma associação dos dois 
fatores. Um risco 10 vezes maior de Síndrome Plurimetabólica foi observado nos 
pacientes com peso de nascimento menor ou igual a 2.500g. Portanto inúmeros 
estudos sugerem que uma nutrição inadequada intra-útero, aumenta o risco de 
desenvolvimento de resistência à ação da insulina e consequentemente um futuro 
DM2. Entre os índios americanos, Pima, tanto o baixo peso quanto o alto peso ao 
nascimento são fatores de risco para o desenvolvimento de DM 2. A relação com o 
alto peso é ilustrada pela exposição do feto ao diabetes gestacional. A 
prevalência maior de DM 2 na prole de mulheres que apresentaram diabetes durante
a gestação do que na prole de mulheres que desenvolveram DM 2 após a gestação 
sugere que o ambiente intra-uterino anormal é o maior responsável pelo número 
aumentado de diabetes. Fatores associados com o ambiente intra-uterino, como a 
concentração de glicose, aminoácidos, lipídeos, cetonas, entre outras 
substâncias, poderiam exercer um efeito direto sobre o feto, aumentando a 
secreção de insulina e, talvez, levando ao desenvolvimento de resistência 
insulínica na criança e posteriormente DM2. 

10 - Intoxicação crônica por contaminantes ambientais: Bisfenol, Metais tóxicos,
Populentes Orgânicos Persistentes - POPs (Dioxinas, PCBs, Organoclorados, 
Furanos): Inúmeros são os contaminantes ambientais que estão associados ao risco
de desenvolvimento de DM2. 

Um estudo recentemente publicado na (Nature Reviews Endocrinology) associou o 
BPA ao risco de Diabetes mellitus tipo 2. A conclusão surgiu após a revisão de 
mais de 90 estudos que envolvem o BPA e outros componentes químicos tóxicos ao 
organismo. Roedores alimentados com uma dieta acrescida de BPA desenvolveram 
resistência à insulina e perderam a capacidade de manter níveis normais de 
glicose (um sinal de alerta para o desenvolvimento do DM2). Um dos estudos feito
em 2010 indicou que ratas prenhas transmitiram esse risco aos filhotes. 
Pesquisas similares envolvendo seres humanos apresentaram poucos resultados 
consistentes. Porém, uma análise feita nos EUA entre 2003 e 2004 com quase 1.500
pessoas mostrou que indivíduos com presença de BPA na urina tinham cerca de três
vezes mais risco de ter diabetes tipo 2. Embora os autores digam que são 
necessários estudos epidemiológicos mais amplos para estabelecer a conexão entre
o BPA e a doença, eles argumentam que já existe evidência suficiente para 
recomendar que a substância seja evitada. Para acessar: 
http://www.nature.com/nrendo/journal/vaop/ncurrent/full/nrendo.2011.56.html
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Metais tóxicos como Arsênico já citado e oCádmio também estão associados ao 
desenvolvimento de Diabtes tipo 2. 

As bifenilas policlorinadas (PCBs) são hidrocarbonos aromáticos clorinados 
sintéticos e que possuem como característica a persistência no meio ambiente. 
Éestimado que persistamem torno de 40 anos e eles são capazes de se acumular na 
cadeia alimentar. Com a preocupação acerca dos riscos potenciais à saúde do 
homem, sua produção e distribuição foram encerradas nos Estados Unidos em 1977 e
no Brasil em 1981.

Diversas ações das PCBs sobre o sistema endócrino vêm sendo relatadas: redução 
dos níveis de hormônios tireoidianos em humanos e animais, interferência na 
síntese de esteroides gonadais e adrenais. Estudos demonstram que o PCB-126 (um 
tipo de PCB)reduz a síntese de andrógeno, de modo dose-dependente, nas células 
H295R adrenocorticais e gonadais humanas e, em altas concentrações, estimulam a 
síntese de cortisol e aldosterona por ativação de enzimas do citrocomo P450 
CYP11B1 e CYP11B2. Essas enzimas catalisam as etapas finais das vias de síntese 
desses esteróides, essas alterações nos níveis de hormônios esteróides, 
particularmente os níveis de cortisol e aldosterona, podem estar associadas com 
a alta incidência deDM2 e mortalidade cardiovascular observada em pessoas 
altamente expostas às PCBs. 

Fontes:

http://hypescience.com/8-fatores-que-podem-interferir-no-risco-de-diabetes/http:
//www.sciencedaily.com/releases/2012/05/120506160149.htm?utm_source=feedburnerut
m_medium=feedutm_campaign=Feed%3A+sciencedaily+%28ScienceDaily%3A+Latest+Science
+News%29utm_content=Google+Readerhttp://www.livescience.com/20097-testosterone-l
inked-diabetes-risk-men.html?utm_source=feedburnerutm_medium=feedutm_campaign=Fe
ed%3A+Livesciencecom+%28LiveScience.com+Science+Headline+Feed%29utm_content=Goog
le+Readerhttp://hypescience.com/pular-o-cafe-da-manha-aumenta-o-risco-de-diabete
s/http://edition.cnn.com/2011/09/05/health/five-keys-diabetes-prevention/index.h
tml?eref=rss_healthutm_source=feedburnerutm_medium=feedutm_campaign=Feed%3A+rss%
2Fcnn_health+%28RSS%3A+Health%29utm_content=Google+Readerhttp://www.reuters.com/
article/2011/04/15/us-diet-soda-idUSTRE73E4YH20110415http://www.telegraph.co.uk/
health/healthnews/7376295/Sugary-soft-drinks-lead-to-diabetes-research-finds.htm
lhttp://www.newscientist.com/article/dn19751-red-wine-packed-with-antidiabetes-c
ompounds.html?DCMP=OTC-rssnsref=online-newshttp://afp.google.com/article/ALeqM5i
rgwbIqt2c5VPPSco7lwFXwI3u2ghttp://green.blogs.nytimes.com/2010/10/04/diabetes-li
nked-to-air-pollution/?partner=rssemc=rsshttp://www.scielo.br/pdf/abem/v54n1/v54
n1a03.pdfhttp://www.ecologiamedica.net/2010/09/poluentes-organicos-persistentes-
pops-e.htmlhttp://care.diabetesjournals.org/content/29/7/1638.full
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http://otics-iraja.blogspot.com/
31/05 DIA MUNDIAL SEM TABACO: 
Dia Mundial sem Tabaco: cigarro pode matar 8 milhões até 2030
O uso do tabaco é uma das principais causas de morte evitável no mundo nos dias 
de hoje. Segundo a Organização Mundial de Saúde - OMS -, 7,9 milhões de pessoas 
no mundo morrem todo o ano vítimas de algum tipo de câncer, o que torna a doença
a maior causa de mortes mundialmente. Ainda segundo a OMS, a maioria das mortes 
relatadas se refere aos casos de câncer de pulmão.
[FOTO]

No Brasil, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, INCa, mais de 27 mil 
novos casos de câncer de pulmão serão diagnosticados em 2008. No país, a data de
29 de agosto de 2008 é marcada pelo Dia Nacional de Combate ao Fumo.
O uso do tabaco é amplamente difundido
Pelo menos um terço da população mundial adulta, ou 1,1 bilhão pessoas, fuma. 
Embora o hábito de fumar cigarros esteja diminuindo em muitos países 
desenvolvidos, ele tem aumentado na maioria dos países em desenvolvimento. 
Estima-se que 48% dos homens e 7% das mulheres fumem nos países em 
desenvolvimento; em países industrializados, 42% dos homens e 24% das mulheres 
fumam - isto representa um aumento acentuado do hábito do tabagismo no sexo 
feminino. O uso do tabaco é também uma epidemia pediátrica: a maioria dos 
fumantes começa a usar o tabaco durante a infância e adolescência.
O cigarro mata
Um fumante, a longo prazo, tem uma chance de 50% de morrer prematuramente de uma
doença causada pelo cigarro. A cada ano o tabaco causa aproximadamente 4 milhões
de mortes prematuras. A epidemia irá causar a morte de 250 milhões de crianças e
adolescentes que estão vivos hoje, um terço dos quais mora em países em 
desenvolvimento. No ano 2030 o cigarro provavelmente será a principal causa de 
morte em todo o mundo, com mais de 10 milhões de óbitos anuais; estará causando 
mais mortes que a AIDS, tuberculose, mortalidade materna, acidentes 
automobilísticos, suicídios, e homicídios, combinados
Os produtos do tabaco têm alta capacidade de causar dependência
Como são projetados cuidadosamente para minar esforços dos usuários que tentam 
deixar o hábito de fumar, abandonar o cigarro simplesmente não é uma questão de 
escolha para a maioria dos usuários do tabaco. Ao contrário, envolve uma luta 
para superar o hábito. Muitos fatores combinam com a capacidade viciadora do 
tabaco para tornar difícil deixar de fumar, inclusive apresentações na mídia e 
aceitação cultural e da sociedade.
O uso do tabaco está consolidado na vida cotidiana, e pode ser reforçando 
fisiologicamente, psicologicamente, e socialmente. A indústria do tabaco, 
sentido-se fortemente pressionada com campanhas contra o fumo nos países 
desenvolvidos, tem incrementado suas ações de marketing em países mais pobres do
terceiro mundo. Está tambpem bem comprovada a influência da mídia sobre o hábito
do uso do cigarro.
Deixar de fumar em qualquer ponto da vida provê benefícios imediatos e 
benefícios a longo prazo significativos para a saúde. Nenhuma quantidade de uso 
de tabaco está segura. A abstinência de produtos do tabaco e ausência de 
exposição à fumaça de outros fumantes é necessária para maximizar a saúde e 
minimizar o risco.
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Assista o vídeo;
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PSE - Ações da Saúde contribuem para redução da mortalidade infantil no Brasil
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http://www.blog.saude.gov.br/
Ações da Saúde contribuem para redução da mortalidade infantil no Brasil: 

Na semana passada, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) 
divulgou os dados do Censo 2010. E uma das informações divulgadas foi a redução 
de 47% na taxa de mortalidade infantil. Em 2000, 29,7 a cada mil crianças 
nascidas vivas não completavam o primeiro ano de vida. Em 2010, o índice reduziu
para 15,6/1.000.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, comenta como as ações do Ministério da 
Saúde têm contribuído para a redução nos índices.

O coordenador de População e Indicadores Sociais do IBGE, Luiz Antônio de 
Oliveira, reforça que as melhorias nos índices socioeconômicos e os programas 
desenvolvidos pelo Ministério da Saúde auxiliaram para a diminuição dos índices 
de mortalidade infantil no Brasil. O aumento e continuidade das políticas de 
prevenção, os ganhos sociais econômicos, a queda da fecundidade, a mulher tendo 
menos filhos, além de ter melhorado o nível de instrução e o fato de ter menos 
filhos a ajudam a cuidar melhor dos filhos.

A dona de casa, Geisiane Glória da Silva, fez todo o pré-natal pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS) e conta que o atendimento recebido foi primordial para que 
a vida de seu filho Júlio César, que nasceu abaixo do peso, fosse mantida até 
hoje. Sempre fui bem atendida e bem orientada tanto no pré-natal como no parto, 
quando ele (Júlio César) era novinho Eu não tenho o que reclamar.

A pesquisa do IBGE também traz dados sobre a fecundidade das brasileiras. As 
famílias estão cada vez menores e as mulheres estão adiando a maternidade. Uma 
boa notícia é a redução da taxa de adolescentes gestantes. As mulheres entre 15 
e 19 anos que se tornaram mães passou de 18,8% a 17,7%.

Criada em 2007, a Política Nacional de Planejamento Familiar prevê a oferta de 
métodos contraceptivos gratuitamente e a venda de anticoncepcionais na rede 
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Farmácia Popular, com redução de preços em até 90%, além da ampliação do acesso 
vasectomias e laqueaduras.
Saiba mais:Brasil reduz taxa de mortalidade infantil em 47%Ilana Paiva/ Blog da 
Saúde, com informações da Agência Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pse-autismo-tem-cura.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 18 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE - AUTISMO TEM CURA??
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PSE - BIO RIO EXAMES OFTALMOLÓGICOS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
No dia 18 de maio, sexta feira teremos 5(cinco) pólos de atendimento 
oftalmológico na nossa área.
Os Pólos ficaram assim divididos:
1. Escola Municipal Paraíba:
E. M. ANTÔNIO MACEO: 

E. M. PARAÍBA:
E. M. CYRO MONTEIRO:
E. M. ANTENOR NASCENTE:

2. Escola Municipal Maurice Maeterlinck
E. M. BÉLGICA
E. M. LIA BRAGA

E. M. BADEN POWELL
E. M. EMÍLIO CARLOS
E. M. MAURICE MAETERLINCLK 
3. Escola Municipal Monte Castelo
E. M. MONTE CASTELO

E. M. GENERAL OSÓRIO

E. M. CHARLES ANDERSON
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E. M. CORNÉLIO PENNA

E. M. EUGÊNIA DUTRA
CIEP CANDEIA

4. Escola Municipal Arnaldo Varella
E. M. ARNALDO VARELLA

E. M. ALBERTO JOSÉ SAMPAIO

E. M. TELÊMACO

E. M. LEVY MIRANDA

E. M. MÁRIO PIRAGIBEE. M. MOTORISTA PASCHOAL ANDRÉ

5. CIEP Rubens GomesCIEP RUBENS GOMESGEC FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRACIEP 
MAKARENKOE. M. LEÃO VELLOSO
E. M. MARCOS TAMOYO
As escolas escritas em vermelho são Escolas do Amanhã. Envolvendo 26 escolas, 
contamos com o envolvimento de sempre de todos os diretores na convocação dos 
alunos listados pela BIO-RIO.
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http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Esta campanha está acontecendo em São Paulo, mas nada impede da gente pensar uma
estratégia para discutir isto com os alunos.
Campanha de prevenção a desaparecimentos ganha mobilização nas escolas: 

Da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo

Vocês já devem ter ouvido falar de crianças desaparecidas,  questionou o mestre 
de cerimônias, ao que as mais de 100 crianças  presentes no auditório 
responderam com um sonoro sim. Os pequenos da  E.E. Governador Miguel Arraes, de
Paraisópolis, compunham a plateia do  lançamento da campanha São Paulo em Busca 
das Crianças e Adolescentes  Desaparecidos, que aconteceu nesta sexta-feira, no 
Palácio dos  Bandeirantes.

Durante o evento, que marcou a assinatura do decreto que institui o  Dia 
Estadual da Criança Desaparecida em 25 de maio, o governador  Geraldo Alckmin 
apresentou as ações da campanha que tem como foco a  prevenção dos 
desaparecimentos e a modernização dos mecanismos para  encontrar essas crianças.
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De acordo com o levantamento da Secretaria de  Segurança Pública, cerca de nove 
mil jovens desaparecem em São Paulo  todos os anos. Em 2012, esse número já 
chega a 3.529. No entanto, 2.766  foram encontradas e retornaram para suas 
casas.
Veja Também:
Resolução sobre crianças itinerantes é aprovada pelo MEC 
Educação integral é aprendizagem dentro e fora da escola, afirma educadora 
Há  mais de 15 anos, Mães da Sé divulga fotos dos filhos desaparecidos em  
escadarias da Catedral 

A nova tecnologia de Progressão de Progressão de Idade em 3D é uma  das 
ferramentas que busca aumentar o índice de crianças encontradas, que  chega a 
79% no Estado. O novo mecanismo desenha os rostos dos jovens  desaparecidos em 
alta definição e permite que, mesmo passados alguns  anos, seja possível saber 
como estaria a pessoa desaparecida. Isso  significa que nós não desistimos de 
ninguém. A foto será sempre  atualizada, em três dimensões, e esse esforço tem o
objetivo de tentar  ao máximo encontrar esses jovens, afirma o governador.
Mobilização nas escolas

Na rede estadual de ensino, a campanha chegou a cerca de cinco mil  escolas 
nesta manhã. Em um momento de reflexão e alerta, os educadores  fizeram a 
leitura de uma carta que dava dicas de como não conversar com  estranhos e não 
aceitar nada oferecido por desconhecidos. Ao final do  evento, a lição já estava
na ponta da língua do pequeno Samuel Alves, de  11 anos, aluno da E.E. 
Governador Miguel Arraes. Hoje eu prendi que  nunca devo aceitar nada de 
estranhos ou abrir a porta de casa para quem  não conheço, conta.
Esse trabalho de conscientização com os alunos é extremamente  importante, 
considerando que grande parte das crianças estuda nas  escolas da rede. A data 
de hoje tem o objetivo, justamente, de que se  faça esse movimento nas escolas, 
afirma o secretário da Educação,  Herman Voorwald.

A nova campanha é um esforço conjunto que engloba as secretarias de  Segurança 
Pública, Justiça e Defesa da Cidadania, Direito das Pessoas  com Deficiência, 
Desenvolvimento Social, Saúde e Educação.
Orientação

No caso de ocorrer o desaparecimento de criança ou adolescente, o  indicado é 
comunicar imediatamente. Ao contrário do que muito pensam,  não é preciso 
esperar 24 horas para registrar o boletim de ocorrência. O  correto é denunciar,
pessoalmente ou pelo 190, no momento em que se  percebe o desaparecimento e 
fazer o boletim de ocorrência na delegacia  mais próxima ou por meio do site. 
Quanto mais rápido é o aviso, maiores as chances de resgate.
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Parabéns!!!Vocês são D+!!!
CERTIFICAÇÃO CMS MORRO UNIÃO HIPERTENÇÃO E DIABETES: 
Hoje o CMS Morro União recebeu a visita para certificação de Hipertenção e 
Diabetesum marco importante da saúde.
Fatos como este nos leva a refletir sobre a importância de uma atenção 
qualificadae de uma linguagem única dos profissionais, O bem estar geral depende
unidade da ESF.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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PSE - CSF PROFª SANTINHA - EQUIPE NASF  EM AÇÃO NO GEC COELHO NETO
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A Equipe do CSF PROFª SANTINHA e o NASF referência estão fazendo um trabalho 
diferente no GEC COELHO NETO, em parceria com alunos, professores e equipe de 
direção estão discutindo e construido o conceito de Saúde enquanto bem 
individual e coletivo. Os temas são sugeridos pelos alunos e professores dentro 
do PPP da escola.

[FOTO]

[FOTO]

Parabéns a todos os participantes e equipes[VÍDEO]
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PSE - DEPRESSÃO - SAIBA COMO IDENTIFICAR E TRATAR

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
FONTE: REVISTA VEJA
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PSE EM AÇÃO - CSF MARCOS VALADÃO FAZ AÇÃO NA E. M. EUGÊNIA DUTRA HAMANN
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A equipe da CSF MARCOS VALADÃO, hoje 31 de maio. Foram executadas ações 
educativas e de promoção da Saúde. O tema abordado foi TABAGISMO.
Atividades Realizadas: 
Ações educativas
Distribuição de Kits odontológicos;
Teatro de fantoches; Roda de conversa - educativa
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http://euamoserprofessora.blogspot.com/
PSE- ENTREGA DO KITS PARA SAÚDE BUCAL- 29/5/12: 

OLÁ GENTE, NESSE DIA FOI FEITA A ENTREGA DOS KITS PARA A SAÚDE BUCAL PARA A 
TURMA 1.303 PELA ENFERMEIRA GEISA.
NOSSOS DENTINHOS AGRADECEM!!!![FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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PSE - FIQUE SABENDO - Como combater a osteoporose

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Como combater a osteoporose: 

Doença que atinge os ossos - o que causa, principalmente, o seu enfraquecimento 
- a osteoporose pode ser prevenida com o consumo de alimentos ricos em cálcio, 
entre outros hábitos (como a prática regular de exercícios). Mas você sabe quais
são as fontes desse sal mineral?

- Leite e derivados (embora a presença de outros minerais no leite diminua a 
absorção)

- Vegetais de folhas verde escuras (espinafre, brócolis, couve, salsa)

- Sardinha

- Amêndoas

- Aveia

- Tofu

- Grão de bico, feijões

- Gergelim

Mas tão importante quanto consumir alimentos fonte deste nutriente, precisamos 
garantir que ele seja absorvido pelo corpo. Vamos à algumas dicas para otimizar 
o aproveitamento do cálcio pelo nosso organismo:

- Procure diminuir a ingestão de sal: cada 500mg de sódio, excretam 10mg de 
cálcio e 1g de sódio excreta de 20 a40 mg de cálcio.

- Não consuma proteínas em excesso: cada grama de proteína excreta 1,75mg de 
cálcio.
- Cuidado com o excesso de gordura: pode aumentar excreção de cálcio.
- Não consuma cafeína em excesso: diminui a retenção de cálcio no organismo de 
pessoas com dieta pobre em cálcio e aumenta a excreção de cálcio em mulheres na 
menopausa.
- Evitar ingerir fontes de cálcio com excesso de ferro porque estes nutrientes 
interagem entre si, diminuindo a absorção do cálcio.
- Evite o consumo de fontes de oxalato, por exemplo, o chocolate, no mesmo 
horário que as fontes de cálcio, pois eles se ligam e são excretados nas fezes, 
diminuindo seu aproveitamento.
- Tenha uma alimentação equilibrada, pois a ação em conjunto dos nutrientes é 
que vai fazer o cálcio ser bem aproveitado e realizar suas funções no 
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organismo.Com informações de: A Liga da Saúde
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PSE - FIQUE SABENDO - Crianças com sonolência excessiva durante o dia têm mais 
problemas de aprendizado - Saúde - Notícia - VEJA.com
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http://veja.abril.com.br
Crianças com sonolência excessiva durante o dia têm mais problemas de 
aprendizado - Saúde - Notícia - VEJA.com
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PSE - FIQUE SABENDO - Hiperidrose: suor excessivo pode ser tratado
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http://www.blog.saude.gov.br/Hiperidrose: suor excessivo pode ser tratado: 
[FOTO]

Foto: Corbis Images
Todo mundo já teve aquele momento em que transpiração do corpo foi maior do que 
o normal, como em épocas de muito calor e durante a prática de exercícios 
físicos. Mas para algumas pessoas a situação é pior. Roupas molhadas, 
incapacidade de calçar sapato e finalizar uma prova porque a caneta escorrega 
são exemplos de constrangimento. Pegar na mão de outra pessoa pode ser um 
martírio e para isso é necessário secar as próprias mãos diversas vezes na 
roupa.

O suor é um líquido produzido pelas glândulas sudoríparas que se localizam na 
derme e é indispensável para controlar a temperatura do corpo. Entretanto ele 
pode ser excessivo, causando a doença chamada hiperidrose. Ela se caracteriza 
por sudorese excessiva da testa, das mãos, dos pés e das axilas e atinge cerca 
de 1% da população mundial, sejam homens ou mulheres, em várias idades.

O suor excessivo causa impacto significativo na vida profissional e emocional 
dessas pessoas. O constrangimento, o isolamento, o incômodo físico, as 
alterações psicológicas, a baixa autoestima e outros problemas relacionados ao 
convívio social são exemplos das consequências que essa doença pode causar. 
Segundo a dermatologista do Hospital Federal de Ipanema, Márcia Senra, a 
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hiperidrose está associada à hiperatividade do sistema nervoso autônomo 
simpático e também ao estresse, por situações até inconscientes. Essa doença 
pode começar a desencadear ao longo da vida, mas acontece principalmente na 
época da puberdade, do desenvolvimento, quando as glândulas sudoríparas estão 
desenvolvidas, explica.

A hiperidrose tem tratamento, desde o uso de desodorantes com substâncias 
antitranspirantes até a realização de cirurgias locais.Existe a aplicação de 
ondas galvânicas para diminuir a produção temporária da glândula. Tem também a 
cirurgia simpatectomia, que é feita cortando a enervação simpática. Essas 
cirurgias são feitas em casos extremos porque têm risco, porque são feitas em 
área de risco cirúrgico. Elas precisam ser realizadas por cirurgiões de tórax e 
não garantem uma melhora de 100%, porque você melhora em uma área, mas depois 
começa a produzir suor em outra, o que chamamos de efeito compensatório, detalha
a dermatologista.

Além desses tratamentos, há também a aplicação de toxina botulínica (botox), 
feita nas mãos e axilas, e a utilização de desodorantes com cloreto de alumínio.
Mas é preciso fazer uma ressalva: esses desodorantes não podem ser usados por 
muito tempo seguido, porque pode causar absorção de alumínio e levar a 
alterações do sistema nervoso e neurológico. A orientação é que a pessoa use em 
um determinado período e pare em outro para não ter absorção muito grande, 
alerta Márcia.

Desde os 15 anos, M.* se incomodava com a roupa molhada debaixo dos braços. 
Quando olhava fotos, sentia mal estar porque achava que tinha aparência de 
pessoa suja. Além disso, se a camisa fica molhada o tempo todo fica com cheiro 
de molhada, um cheiro ruim. E isso fazia com que minhas roupas tivessem uma vida
útil muito pequena, relata. Há três anos, descobriu na internet que o Hospital 
Universitário de Brasília (HUB) disponibiliza a simpatectomia e resolveu correr 
atrás.
O processo foi tranqüilo. Eles fizeram um exame psicológico antes porque é 
necessário fazer uma anestesia geral e fizeram entrevistas também. Confesso que 
a recuperação foi dolorida, sentia dor nas costas. Além disso, parei de suar nas
axilas e comecei a suar na barriga. Mas no final valeu a pena. Hoje estou bem 
mais tranquilo, diz M.*.

O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece tratamentos para hiperidrose. É preciso 
procurar um dermatologista para realizar o diagnóstico do caso e, se for 
necessário, iniciar o processo.
*O entrevistado preferiu manter a identidade em sigilo.
Mônica Plaza / Blog da Saúde[VÍDEO]
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PSE - FORUM DE SAÚDE MENTAL
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

No último Fórum de Saúde Mental, o grupo sugeriu que o próximo encontro 
ocorresse no dia 28/05, porém não será possível, pois vista que o auditório do 
CMS Clementino Fraga encontra-se indisponível
Sendo assim, estamos enviandoinformações dospróximos encontros da saúde mental 
de nossa área.
Segue datas:Fórum de Saúde Mental: 29/05(terça-feira) às 14h no auditório da
Escola Municipal Rose Klabim - Guadalupe
Endereço: Rua Reginópolis, 135 - Guadalupe - Tel. 3015-2675
Referência: Atrás do Supermercado Prezunic de Guadalupe.
Entrar pela Rua Luiz Coutinho Cavalcanti( Rua da Clínica Josuete
Sant'ana). A escola fica dentro do Condomínio de predios

Tema: Apresentação da experiência do PSE da ESF Sylvio F. Brauner e da
Clínica da Família Epitácio Soares Reis.
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PSE NA TURMA 1.303    21/05/12

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
PSE NA TURMA 1.303    21/05/12: 

A TURMA 1.303 RECEBEU A VISITA DA EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
A 1ª FOI A MÉDICA QUE PASSOU O PATINHO FEIO PARA ELES.
AS CRIANÇAS PRESTARAM MUITA ATENÇÃO E DEPOIS ELA ABRIU PARA AS DISCUSSÕES.
A DRª PERGUNTOU QUAL ERA A PRINCIPAL MENSAGEM DO FILME, O QUE ELES VIRAM 
ACONTECER. E PARA MEU ORGULHO AS CRIANÇAS RESPONDERAM QUE O QUE VIRAM FOI O 
PRECONCEITO QUE TIVERAM COM O CISNE, POR ELE NÃO SER UM PATO.
NESSE MOMENTO O ALYF DISSE: TIA, O QUE VI NO FILME FOI BULLYING.
A DRª SE ESPANTOU E PERGUNTOU: O QUE É BULLYING?
E ELE RESPONDEU: A SRª NÃO VIU OS PATINHOS RINDO E NÃO DEIXANDO ELE BRINCAR?
ISSO É BULLYING. A TIA GWENDOLYN JÁ FALOU SOBRE ISSO COM A GENTE.
GENTE, EU EXPLODI DE FELICIDADE.[FOTO]

ELA AGRADECEU E ELOGIOU TANTO A TURMA. QUE O ENFERMEIRO E O DENTISTA QUISERAM 
VIR A NOSSA TURMA CONHECÊ-LOS. E NÃO FOI DIFERENTE. ELES DERAM UM SHOW DE 
CONHECIMENTOS. E FICARAM ENCANTADOS COM AS BACTÉRIAS DO BEM E AS DO MAL...
O ENFERMEIRO FEZ A TRIAGEM GERAL DAS CRIANÇAS.[FOTO]
[FOTO]

<COMENTÁRIOS>
Parabéns a Turma 1303!
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PSE - NSEC06 -PLANEJAMENTO FAMILIAR - CSF MARCOS VALADÃO AÇÃO NO CIEP CANDEIA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

No dia 12 de maio foi realizada pelo CSF MARCOS VALADÃO uma ação educativa no 
CIEP CANDEIA abordando os temas:Planejamento FamiliarDST - AIDSAções Educativas 
com a enfermagem e Saúde bucalEstas atividades foram realizadas com alunos e 
responsáveis com excelente aproveitamento pela mesmas. Toda equipe da escola 
participou ativamente na organização das atividades.Palestra
Sobre Planejamento Familiar e DST e uso de preservativos nos auditório. ASB
Rodrigo, CD Rosane e TES Bruna palestrando.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
Enquanto
ocorria a palestra sobre planejamento familiar no auditório, as crianças da
educação infantil realizavam outras atividades, que possibilitou a demonstração
do uso do preservativo masculino e feminino nos modelos anatômicos e
distribuição do mesmo para as mães presentes.
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PSE - NSEC06 - REFERÊNCIAS DAS ESCOLAS - EDIs - CRECHES
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Estamos colocando no Blog um resumo da planilha que seguiu por email. Abram e 
consultem suas referências, seus emails e entrem em contato com a sua Unidade de
Saúde ou CRAS de referência.
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PSE - Pilates não é só modinha, é saúde!
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http://ligadasaude.blogspot.com/
Pilates não é só modinha, é saúde!: 

O booom do Pilates começou quando Madona, com sua incrível flexibilidade 
corporal disse que, além do ioga, praticava o Pilates. Em seguida mais famosas 
como Deborah Secco, Luiza Brunet, Gisele Bündchen, Camila Pitanga, Julia Roberts
e outras aderiram ao método tão comentado.
O famoso exercício foi criado por Joseph Hubertus Pilates, um alemão, nascido em
1880, que em sua infância sofreu com asma, raquitismo e febre reumática. Devido 
a todos estes problemas de saúde Joseph estudou diferentes formas de movimento 
para que pudesse fortalecer seu corpo e aumentar sua resistência às doenças. 
Após muito estudo desenvolveu o Pilates, se tornou enfermeiro e durante a 1ª 
Guerra Mundial pôs em pratica todo seu conhecimento e obteve grande sucesso na 
recuperação dos enfermos.
O método utiliza os exercícios físicos associados a princípios básicos de 
concentração, respiração, alinhamento, controle de centro, eficiência e fluência
de movimento, o que torna sua prática mais eficiente e proporciona melhores 
benefícios à saúde. O Pilates vem sendo utilizado tanto para estética corporal 
quanto para tratamento de doenças e tem como objetivo desenvolver o controle 
consciente de todos os movimentos musculares do corpo o que aumenta qualidade de
vida do praticante.
Entre seus benefícios estão: Melhora do alongamento corporal, aumento da 
flexibilidade, fortalecimento muscular, correção postural, melhora da 
coordenação motora e consciência corporal, melhora do equilíbrio, aumento da 
capacidade cardiopulmonar, melhora da circulação sanguínea, alivio das dores, 
diminuição do estresse, tensão e ansiedade, relaxamento e bem estar.
É indicado para: Condicionamento físico, alterações posturais (escoliose, 
lordose e cifose), encurtamento muscular, dores da coluna vertebral , hérnia de 
disco, osteoporose, artrose, lesões ortopédicas (joelho, tornozelo, ombro e 
quadril), prevenção e tratamento de dores agudas e crônicas, pré e pós-parto, 
pré e pós-operatório, doenças pulmonares . Pessoas de todas as idades estão 
aptas à pratica do pilates.
Portanto não perca tempo e vá em busca dos benefícios do Pilates. Você vai 
descobrir que não se trata apenas de modinha e sim de um exercício completo para
seu corpo e principalmente para sua saúde!!!!!
*** O Texto acima é de responsabilidade do autor. Para dúvidas sobre o conteúdo 
do texto, deixe seu comentário ou entre em contato com o autor através dos 
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contatos disponibilizados em sua assinatura.
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PSE- PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA   03/5/12
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PSE- PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA   03/5/12: 

CONVERSA COM AS CRIANÇAS SOBRE BULIMIA. ASSISTIMOS A UM VÍDEO FEITO PELAS 
CRIANÇAS DO CIEP. ELES PRESTARAM BEM A ATENÇÃO NO VÍDEO E DEPOIS NAS EXPLICAÇÕES
DA ENFERMEIRA GEISA.
VALE A PENA DAR UMA OLHADINHA:http://pt.wikipedia.org/wiki/Bulimia_nervosa
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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PSE - REUNIÃO DOS NSECs - MAIO
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REUNIÃO DOS NSECs.
Esperamos todos vocês lá.

DIA: 29/05/2012 (terça-feira)
LOCAL: Sala 425 (4º andar do CASS)
HORÁRIO: 9:00 horas 
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Equipe GTI
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PSE - Saúde amplia distribuição de suplementos para crianças

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Saúde amplia distribuição de suplementos para crianças: 

Foto: Erasmo Salomão / ASCOM-MS
Para combater a anemia nutricional infantil, o Ministério da Saúde vai ampliar 
seu programa de distribuição de suplementos nutricionais. Essa ação está dentro 
do programa Brasil Carinhoso, anunciado pela presidenta Dilma Rousseff nesta 
segunda-feira (14). O objetivo do programa é tirar da miséria crianças de 0 a 6 
anos de idade. Para atingir essa meta, o governo vai ampliar o Bolsa Família, 
aumentar o número de creches no país e a distribuição de medicamentos para 
crianças. Outra ação que integra o programa é a expansão do programa Saúde na 
Escola para creches e pré-escolas.

Para a ampliação do programa de distribuição de suplementos nutricionais, o 
Ministério da Saúde investirá R$ 30 milhões. Serão usadas as campanhas de 
vacinação para distribuir a dose de Vitamina A para crianças de seis meses a 5 
anos de idade, em 2.755 municípios. A meta é ampliar, até 2014, a distribuição a
todas as cidades brasileiras.

A iniciativa também prevê a garantia de acesso ao sulfatoferroso em todas as 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) do país para crianças de seis a 18 meses. Com 
essas medidas, o Ministério da Saúde pretende reduzir os casos de anemia na 
primeira infância em 10% e a deficiência de Vitamina A em 5% ao ano. Para o 
ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a medida vai impactar diretamente na 
redução da mortalidade infantil. Vamos fazer por meio das campanhas de vacinação
a busca ativa das crianças que não receberam a dose de Vitamina A. Temos que 
enfrentar esse problema crônico da anemia e a falta de vitamina A, que pode ter 
um impacto muito grande na mortalidade infantil, avaliou o ministro.

Segundo a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), realizada em 2006, 
20,9% da população infantil brasileira entre zero e cinco anos possuem 
deficiência de ferro e 17,4% carência de vitamina A.

A alimentação pobre em ferro é o principal causador das anemias na infância e a 
sua maior incidência ocorre até os 24 meses de vida, época em que a criança tem 
rápido desenvolvimento e se faz a introdução da mamadeira e da dieta da família.
A anemia prejudica o desenvolvimento cognitivo da criança e o atraso não pode 
ser revertido com tratamento.
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Já a carência de Vitamina A pode causar cegueira e reduzir a imunidade de 
crianças. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a suplementação adequada
do nutriente reduz em 24% o risco de morte infantil e em 28% a mortalidade por 
diarreia.
Saúde na Escola atenderá alunos de 0 a 19 anos - Outra medida que amplia o 
acesso à saúde na primeira infância é a expansão do Programa Saúde na Escola 
(PSE) para as creches e pré-escolas. O programa, que antes atendia educandos de 
5 a 19 anos, passará a atender alunos de 0 a 19 anos. O PSE tem o objetivo de 
reduzir vulnerabilidades de crianças, adolescentes e jovens.

O objetivo é que, até 2014, o PSE atenda 100% das creches e das pré-escolas nos 
municípios que já aderiram ao programa e que tenham mais de 50% de crianças 
beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF). O recurso do Ministério da Saúde 
é de R$ 68 milhões para a ampliação do PSE nas pré-escolas. O investimento será 
repassado pelo governo federal aos municípios para a realização de ações como a 
redução e controle da obesidade, promoção da alimentação saudável, prevenção ao 
risco de acidentes, entre outras.

Os alunos atendidos pelo Programa Saúde na Escola passam por avaliações 
clínicas, além de diversas ações de promoção e prevenção à saúde. O programa 
também realiza capacitações de profissionais de saúde e educação. Os educandos 
podem receber avaliações antropométrica; oftalmológica; auditiva; nutricional; 
da saúde bucal além de terem o calendário vacinal atualizado e realizarem a 
detecção precoce de hipertensão e de agravos de saúde negligenciados 
(prevalentes na região: hanseníase, tuberculose, malária etc.).

No âmbito da prevenção, são realizadas ações de segurança alimentar; de promoção
da alimentação saudável e de práticas corporais e atividade física nas escolas; 
educação para a saúde sexual, saúde reprodutiva e prevenção das DST/Aids; 
prevenção ao uso de álcool e tabaco e outras drogas; promoção da cultura de paz 
e prevenção das violências e da saúde ambiental e desenvolvimento sustentável.

Neste ano também foi realizada a primeira edição da Semana de Mobilização Saúde 
na Escola, que trabalhou o tema da obesidade com mais de cinco milhões de 
alunos. O Ministério da Saúde também fechou uma parceria com a Federação 
Nacional das Escolas Particulares (Fenep) para disseminação de orientações sobre
a oferta de alimentos mais saudáveis nas cantinas das escolas particulares.
Fonte: Fabiane Schmidt e Tinna Oliveira / Agência Saúde
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PSE - Saúde destaca importância da prevenção de acidentes no Dia Internacional 
do Trabalhador
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Saúde destaca importância da prevenção de acidentes no Dia Internacional do 

Página 1282



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
Trabalhador: 

Zumbido, irritabilidade, dores na coluna, estresse e lesões por esforço 
repetitivo. Esses são alguns exemplos de agravos que muitos trabalhadores ficam 
expostos todos os dias. No Dia Internacional do Trabalhador, ressaltamos a 
importância da prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho.

Em vigor desde 2004, a Política Nacional de Saúde do Trabalhador do Ministério 
da Saúde visa à redução dos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, 
mediante a execução de ações de promoção, reabilitação e vigilância na área de 
saúde. Desde então, o ministério regulamentou a notificação compulsória de 11 
agravos à saúde do trabalhador. São eles:
Acidente de Trabalho Fatal;Acidentes de Trabalho com Mutilações;Acidente com 
Exposição a Material Biológico;Acidentes do Trabalho em Crianças e 
Adolescentes;Dermatoses Ocupacionais;Intoxicações Exógenas (por substâncias 
químicas, incluindo agrotóxicos, gases tóxicos e metais pesados);Lesões por 
Esforços Repetitivos (LER), Distúrbios Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho 
(DORT);Pneumoconioses;Perda Auditiva Induzida por Ruído - PAIR;Transtornos 
Mentais Relacionados ao Trabalho;Câncer Relacionado ao Trabalho.
Ocoordenador geral de Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde, Carlos Vaz, 
falou ao Blog da Saúde sobre as formas de prevenção das principais doenças 
decorrentes dos 11 agravos: perda auditiva, assédio moral, tétano e saúde da 
coluna. Assista:

Ouça a matéria da Web Rádio SaúdeVeja a lista completa de doenças relacionadas à
Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde.Mônica Plaza / Blog da Saúde
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PSE SÓ Para MULHERES (ou quem realmente se importa com elas)
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Tome nota!! 
Para MULHERES (ou quem realmente se importa com elas): 

Vamos refletir?
O hormônio + importante durante a vida ativa da mulher é o ESTRADIOL, MAS...

Uma mulher em real equilíbrio é fruto do balanço entre estradiol, progesterona e
testosterona. Para você ter uma idéia, até os receptores para estrogênio (são 3:
estriol, estradiol e estrona) e PROGESTERONA são os mesmos (viram como os níveis
de um afetam os do outro e suas ações?)... Por isso, preocupe-se MESMO em manter
níveis adequados dos 3 durante toda a sua vida ou os mais variados sinais e 
sintomas podem surgir.
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Entretanto, quem produz a progesterona antes da menopausa? Predominantemente o 
corpo lúteo ("resto" do folículo, após a expulsão do óvulo), na segunda metade 
do ciclo. Ou seja, o uso de anticoncepcionais inibe a ovulação e com isso inibe 
a produção normal de progesterona...
Mas quase todos os anticoncepcionais vêm com progesterona, certo? ERRADO! Vêm 
com substâncias PARECIDAS com progesterona, chamadas de progestinas, que é claro
que não terão a mesma funcionalidade da progesterona produzida pelo seu 
organismo (até porque as moléculas destas progestinas têm que ser algo 
diferentes da progesterona ou não poderiam ser patenteados pelos laboratórios! E
seu organismo reconhece facilmente esta diferença...) - Por tudo isso, muitas 
das mulheres que usam anticoncepcionais não tardam a exibir sintomas de falta de
progesterona, como inchaços, alterações no humor, perturbações no sono, etc.
No climatério (pós menopausa), continua importante para a maioria das mulheres 
procurar manter níveis adequados de estradiol e progesterona mas 
preferencialmente às custas de hormônios que o organismo reconheça como 
estruturalmente idênticos aos seus (pelos motivos expostos acima - afinal, a 
indústria farmacêutica também produz os "similares" ao estradiol, que também não
trazem todos os benefícios do SEU estradiol, diferentes dele para poderem obter 
patentes).
Resumindo, após toda esta explicação, minha opinião: preocupe-se com manter bons
níveis hormonais por toda a sua vida e, se for repor hormônios, prefira 
bioidênticos.
Saiba mais sobre o assunto 
em:http://www.icaro.med.br/category/modulacao-hormonal/
Um abraço!
Ícaro
* Dúvidas? Podem mandar e vamos discuti-las!
[FOTO]

*** O Texto acima é de responsabilidade do autor. Para dúvidas sobre o conteúdo 
do texto, deixe seu comentário ou entre em contato com o autor através dos 
contatos disponibilizados em sua assinatura.
[VÍDEO]
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PSE - TOP 10 - alimentos saudáveis
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.ecologiamedica.net/
TOP 10 - alimentos saudáveis: 
[FOTO]

Imagine uma seleção de alimentos que além de deliciosos, nutritivo ainda reduzem
o risco de desenvolver várias doenças? Isso é bom demais, não é verdade? Semana 
passada saiu uma lista com os alimentos considerados os mais saudáveis, de 
acordo com várias instituições da América do Norte e Europa Ocidental, os dez 
alimentos abaixo fazem parte desta lista. 

1 - Maçã

As maçãs são uma excelente fonte de antioxidantes, que combatem os radicais 
livres, substâncias geradas no corpo que causam alterações indesejáveis e estão 
envolvidos no processo de envelhecimento e algumas doenças. 

Alguns estudos com animais constataram que um antioxidante encontrado em 
maçãs(polifenóis) pode prolongar a expectativa de vida. Outro estudo descobriu 
que as fêmeas adultas que regularmente comem maçãs tinham um risco 13% a 22% 
menor de desenvolver doenças cardíacas. 

2 - Amêndoas

As amêndoas são ricas em nutrientes como ferro, cálcio, vitamina E, fibras, 
riboflavina e magnésio. Uma revisão científica publicada na Nutrition Reviews no
ano passado descobriu que as amêndoas como alimento podem ajudar a manter níveis
saudáveis de colesterol. Isso se deve ao alto teor de ácidos graxos insaturados.

3 - Brócolis

O brócolis é rico em fibras, ácido fólico, cálcio, potássio e fitonutrientes. Os
fitonutrientes são compostos que reduzem o risco de desenvolver doenças 
cardíacas, diabetes e alguns tipos de câncer.Também contém betacaroteno, um 
excelente antioxidante, assim como a vitamina C. 

Se a enzima mirosinase não for destruída durante o cozimento, o brócolis pode 
também reduzir o risco de desenvolver câncer. A melhor maneira de cozinhar e 
preservar a mirosinase é no vapor - se for cozido demais, os efeitos benéficos 
do vegetal pode ser seriamente comprometidos, dizem os pesquisadores da 
Universidade de Illinois que publicaram este estudo na Nutrition and Cancer. 
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Outro ingrediente do brócolis, o sulforafano, também tem ação anti câncer, bem 
como propriedades antiinflamatórias de qualidade. No entanto, o excesso de 
cozimento também pode destruir a maioria dos seus benefícios. 

4 - Mirtilo

O mirtilo é rico em fitonutrientes, antioxidantes e fibras. 

De acordo com um estudo realizado na Harvard Medical School, os idosos que comem
mirtilos (e morangos) são menos propensos a sofrer de declínio cognitivo, em 
comparação com outras pessoas da sua idade que não. 
(http://www.medicalnewstoday.com/articles/244647.php)

Outro estudo realizado por cientistas da Universidade do Texas descobriu que 
eles ajudam a combater a obesidade. Polifenóis vegetais, que são abundantes em 
mirtilos, tem-se mostrado capazes de reduzir o desenvolvimento de células de 
gordura (adipogênese), enquanto induzem a quebra de lípidos e gordura 
(lipólise). (http://www.medicalnewstoday.com/articles/221990.php) 

O consumo regular de mirtilo pode reduzir o risco de sofrer de hipertensão em 
10%, por causa de compostos bioativos, as antocianinas, cientistas de East 
Anglia University, da Inglaterra, e da Universidade de Harvard, EUA publicaram o
estudo no American Journal of Nutrition. 
(http://www.medicalnewstoday.com/articles/213820.php) 

O consumo de mirtilo também tem sido associado com um risco menor de 
endurecimento de artérias e doenças intestinais. A fruta também tem sido 
associada a ossos mais fortes em estudos com animais. 

5 - Peixes ricos em ômega-3

Salmão, truta, cavala, arenque, sardinha e anchovas, são exemplos de peixe ricos
em ácidos graxos ômega-3. Estes óleos são conhecidos por proporcionar benefícios
para o coração, bem como para o sistema nervoso. 

São também conhecidos por fornecer benefícios para os pacientes com doenças 
inflamatórias, como a artrite. Estes peixes também são ricos em vitamina A e D. 

Cientistas da UCLA Jonsson Comprehensive Cancer Center descobriram que a 
progressão do câncer de próstata foi significativamente desacelerado quando os 
pacientes fizeram uma dieta de baixa gordura com suplementos de óleo de peixe. 
(http://www.medicalnewstoday.com/articles/236755.php) 

6 - Vegetais de folhas verdes
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Estudos têm demonstrado que uma alta ingestão de vegetais de folhas escuras, 
como espinafre ou couve podem diminuir significativamente o risco de uma pessoa 
desenvolver diabetes tipo 2. 

Pesquisadores da Universidade de Leicester, na Inglaterra, disseram que o 
impacto dos vegetais verde-escuros sobre a saúde humana deve ser mais 
investigada, depois que eles recolheram dados de seis estudos. 

O espinafre, por exemplo, é muito rico em antioxidantes, especialmente quando 
não cozido, no vapor ou levemente cozido. É uma boa fonte de vitaminas A, B6, C,
E e K, bem como o selênio, niacina, zinco, fósforo, cobre, ácido fólico, 
potássio, cálcio,betaína, manganês e ferro. 

7 - Batata doce

A batata doce é rica em fibras, betacaroteno, carboidratos complexos, vitamina C
e vitamina B6 e caroteno (que confere sua coloração). O Centro de Ciência no 
Interesse Público, EUA, comparou o valor nutricional da batata-doce com outros 
vegetais. 

A batata doce foi classificada como número um, quanto às vitaminas A e C, ferro,
carboidratos complexos, proteínas e cálcio. 

8 - Gérmen de trigo

O gérmen de trigo é rico em várias nutrientes essenciais, tais como a vitamina 
E, ácido fólico (folato), tiamina, zinco, magnésio, fósforo, bem como ácidos 
graxos essenciais. É considerado uma bos fonte de fibras para a dieta. 

9 - Abacate

Muitas pessoas evitam os abacates devido ao seu alto teor de gordura, pois eles 
acreditam que, para evitar todas as gorduras leva a uma melhor saúde e um 
controle de peso corporal - isso é um mito. 

Aproximadamente 75% das calorias do abacate são provenientes de gordura, gordura
monoinsaturada em sua maioria. Abacates são também muito ricos em vitaminas do 
complexo B, bem como a vitamina K e vitamina E. 

Têm um teor de fibras muito elevado de 25% solúvel e 75% de fibra insolúvel. 
Estudos têm demonstrado que o consumo regular de abacate reduz os níveis de 
colesterol no sangue. 
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Pesquisadores da Ohio State University descobriram que os nutrientes extraídos 
do abacate foram capazes de impedir o crescimento das células do câncer de boca,
e até mesmo destruir algumas das células pré-cancerosas. 

10 - Aveia

O interesse na aveia tem aumentado consideravelmente nos últimos vinte anos por 
causa de seus benefícios para a saúde. Estudos têm mostrado que se você comer 
aveia todos os dias os seus níveis de colesterol no sangue, especialmente se 
eles são altos demais, vão cair,pelo seu conteúdo de fibra solúvel. 

A aveia é rica em carboidratos complexos, bem como fibra solúvel em água, cuja 
digestão lenta ajuda a diminuir e estabilizar os níveis de glicose no sangue. É 
muito rica em vitaminas do complexo B, ácidos graxos ômega-3, folato e potássio.

Fonte: Christian Nordqvist. "What Are The Top 10 Healthy Foods?." Medical News 
Today. MediLexicon, Intl., 10 May. 2012. Web.14 May. 2012. 

Autora: Dra. Cristiane Spricigo: Nutricionista especialista em nutrição 
esportiva e funcional (Goiânia-GO)

Blog: www.nutricorpo.blogspot.com
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PSE - VAMOS PARTICIPAR - Evento de vigilância em saúde já tem data marcada para 
este ano
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Evento de vigilância em saúde já tem data marcada para este ano: 
[FOTO]

A participação de gestores e profissionais de saúde do SUS é a condição para o 
sucesso da Expopi | Foto: Corbis
A tradicional Mostra Nacional de Experiências Bem Sucedidas em Epidemiologia, 
Prevenção e Controle de Doenças (Expoepi) deste ano está prevista para outubro. 
A 12ª Expoepi acontece em Brasília/DF e conta com a participação dos gestores e 
profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS).
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Promovido pela Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde, o
evento tem como principal objetivo difundir os serviços de saúde do SUS que se 
destacaram pelos resultados alcançados em atividades relevantes para a saúde 
pública, por meio de sua mostra competitiva. Também são promovidos debates de 
cunho técnico-científico relevantes para o aprimoramento das ações de vigilância
em saúde.

Nesta edição, as experiências e trabalhos técnico-científicos serão premiados 
nas diferentes áreas constitutivas da vigilância em saúde a partir de duas 
modalidades: modalidade I para experiências bem-sucedidas realizadas pelos 
serviços de saúde do SUS que contribuíram para o aprimoramento das ações de 
vigilância em saúde; modalidade II para trabalhos técnico-científicos em nível 
de pós-graduação desenvolvidos por profissionais da saúde atuantes no SUS, que 
contribuíram para o aprimoramento das ações de vigilância em saúde, prevenção e 
controle doenças e agravos de interesse da Saúde Pública.

A mostra, que este ano acontece entre os dias 16 e 19 de outubro, teve os 
valores da premiação reajustados. Para experiências vencedoras, o valor do 
prêmio é de R$50mil (cinquenta mil reais), já para os trabalhos de 
especialização, mestrado e doutorado, os prêmios são de R$6mil (seis mil reais),
R$9mil (nove mil reais) e R$12mil (doze mil reais) respectivamente.

A inscrição dos trabalhos será orientada por meio de edital a ser divulgado 
napágina eletrônica da SVS no Portal da Saúde. Informações sobre as áreas de 
experiências que concorrerão na 12ª Expoepi também podem ser consultadas no site
da Secretaria.
Veja o que o Blog da Saúde falou sobre a 11ª ExpoepiAcompanhe o calendário de 
eventos da SVSFonte: Blog da Saúde
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PSF - CSF PROFª SANTINHA FAZ AÇÃO CONTRA DENGUE NA E. M. PARAÍBA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Equipe de Saúde na Escola do CMS PROFª SANTINHA, Anchieta realizou atividades 
sobre a Prevenção da DENGUE. Orientações foram feitas aos professores, alunos e 
famílias.

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
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PSF PORTHUS QUITANDA - Mobilização contra a Dengue
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Mobilização contra a Dengue: Nas últimastrês semanas o CMS Portus Quitanda e Tom
Jobim se uniu em uma mobilização de orientação a população local quanto aos 
cuidados básicos contra o mosquitinho da Dengue. 

[FOTO]
Foram feitas panfletagens e orientações com os técnicos de Enfermagem da 
unidade.

[FOTO]
Distribuição de kit's com repelente e sorode reidratação para os casos 
suspeitos.[FOTO]

Salas de espera com orientações dos ACS'S e Enfermeiros da unidade.
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[FOTO]
[FOTO]

Postado por: Priscila 14/05/12
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Parabésn as Unidades premiadas da CAP3.3.
UNIDADES COM CRCQ EM 1º LUGAR: 
Saiba quais são as Unidades de Saúde com 1º lugar no ranking do CRCQ.
[FOTO]
Unidade de Saúde Integração entre
AVS e Atenção PrimáriaAP 3.2 - Policlínica Rodolpho Rocco
[FOTO]
Unidade de Saúde Notificação
Compulsória OportunaAP 5.2 - CF José de Paula Lopes Pontes
[FOTO]
Unidade de Saúde GerênciadeDermatologia SanitáriaAP 3.3 - CMS Clementino 
Fraga[FOTO]
Unidade de Saúde Parceira da
Mulher AlertaAP 5.1 - Dr Mario Rodrigues Cid

[FOTO]
Unidade de Saúde Amiga do
Envelhecimento Ativo Área de PlanejamentoAP 4.0 - CMS Newton Bethlem
[FOTO]
Unidade de Saúde Parceira do
Rio Sem PreconceitoAP 4.0 - CMS Harvey Ribeiro de Souza Filho

[FOTO]
Unidade Livre de TabacoAP 3.3 - CMS Augusto Amaral Peixoto

[FOTO]
Unidade de Saúde Parceira na
Luta Contra a TuberculoseAP 3.3 - CMS Edma Valadão

[FOTO]
Unidade de Saúde
Carioca AtivaAP 5.2 - CMS Edgard Magalhães Gomes
[FOTO]
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Unidade de Saúde Promotora da
Solidariedade e Cultura de PazAP 5.1 - CMS Padre Miguel

[FOTO]
Unidade de Saúde Promotora do Cuidado à
Pessoa com Hipertensão e DiabetesAP 3.3 - CF Epitácio Soares Reis

[FOTO]
Unidade de Saúde Parceira da
Mulher CariocaAP 1.0 - CMS Marcolino Candau

[FOTO]
Unidade de Saúde
Amiga do CarioquinhaAP 5.2 - CMS Vila Canoas
[FOTO]
Unidade de Saúde Parceira na Luta
contra as Hepatites viraisAP 3.1 - CMS Necker Pinto

[FOTO]
Unidade de Saúde Parceira do PaiAP 2.2 - CMS Heitor Beltrão
[FOTO]
Unidade de Saúde 100%
prevenção às DSTsAP 3.2 - Ariadne Lopes de Menezes
[FOTO]
Unidade de Saúde Básica Amiga da
Nutrição e Alimentação SaudávelAP 5.2 - CMS Woodrow Pimentel Pantoja
[FOTO]
Unidade de Saúde Amiga das
Plantas MedicinaisAP 5.1 - CMS Padre Miguel
[FOTO]
Unidade de Saúde Amiga da VacinaçãoAP 2.1 - CMS Manoel José Ferreira
[FOTO]
Unidade de Saúde Parceira do
Adolescente e do JovemAP 1.0 - CMS Marcolino Candau

Disponível em: 
http://otics-rio.blogspot.com.br/2012/05/conhecam-as-unidades-com-crcqs-em-1.htm
l.Acesso em: 23 maio 2012
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Interessante.. 
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Felicidade no câncer: 

Dica de leitura: Quinta Coluna - 101 crônicas - Contardo Calligaris
Da Folha.com

Dica de leitura: Quinta Coluna - 101 crônicas - Contardo Calligaris
Durante uma conversa na madrugada de domingo passado, o ator Reynaldo  
Gianecchini, ao lado do psicanalista Contardo Calligaris, me disse que o  câncer
tinha feito dele uma pessoa mais feliz. E não parecia estar  mentindo nem se 
autoenganando (veja as imagens aqui ).

Chegou até dizer que a doença ajudou-o a ver a vida de forma mais leve,  calma e
profunda. Daí ter repetido o que muita gente acha estranho: a  tragédia se 
converteu numa dádiva.

Vivemos hoje justamente o culto da fama, com suas celebridades ganhando  cada 
vez mais espaço, e da pressa. Modernidade é a pressa, o que se  converte em 
afobação e superficialidade.

O que for lento é passado, velho, descartável. Tanta gente tomando  remédio 
contra ansiedade, depressão ou distúrbio de atenção não seria  reflexo da doença
da pressa e da incapacidade de vivenciar emoções?  Vemos como cada vez mais os 
estudantes são medicalizados para serem mais  focados ou menos infelizes.

Mas será que conseguimos aprender, de fato, sem contemplar, vivenciando com 
profundidade a experiência?

Impossível não ver no ator um educador, desses que os professores  deveriam 
colocar em sala de aula e obrigar os alunos a refletir sobre a  vida e a 
aprendizagem. O que mais vejo são professores, de Harvard a uma  escola pública 
da periferia de São Paulo, atarantados sobre como  ensinar jovens com o chamado 
cérebro de pipoca, incapazes de ler o  cotidiano por causa da afobação. Seria 
esse um novo jeito de aprender ou  um efeito nefasto do excesso de tecnologia?

Sou dos que acham que sem contemplação e experimentação a aprendizagem é sempre 
superficial.

O que Gianecchini está dizendo, em poucas palavras, é que a doença  ajudou-o a 
olhar de forma mais crítica a pressa e a fama, a incapacidade  de usufruir e 
aprender com calma o presente, preso a um tempo -o  futuro- que não existe.

*

Evidentemente não tenho nada contra a tecnologia. Muito pelo contrário.  Como 
não ficar embevecido (e muito feliz) com as recentes imagens (veja aqui ) de 
cegos recuperando a visão depois do implante de chip do cérebro?
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Reflexões sobre o educar para sociedades sustentáveis: 

As mudanças propostas pela ONU nas últimas décadas podem ser consideradas 
verdadeiras revoluções no modo de pensar e agir da sociedade, e não é à toa que 
muitas delas, apesar de hoje serem consideradas urgentes, demorarão a se 
concretizar.

O espaço Coluna Livre publica artigos de opinião  produzidos por leitores do 
Portal Aprendiz. O texto Reflexões sobre o educar para sociedades sustentáveis é
de autoria deEdson Grandisoli, pós-graduado em Ecologia pela Universidade de São
Paulo, Coordenador Pedagógico da Escola da Amazônia e Consultor em Educação para
a Sustentabilidade.
Atualmente é colunista em dois sites dedicados  aos temas Educação  e Meio 
Ambiente, além de trabalhar como professor de Ensino  Médio em  duas das escolas
mais conceituadas escolas do país: Colégio   Bandeirantes e Colégio Vera Cruz..

Em todos os documentos oficiais - em especial a partir do final da década de 
1960 -, a Educação tem recebido papel de destaque como uma das principais forças
de transformação rumo à construção da chamada sociedade sustentável. Apesar 
disso, as mudanças nessa área têm sido poucas, tímidas e insuficientes.

Da mesma forma que criar modelos alternativos de economia tem sido um dos 
grandes desafios na busca por um mundo melhor e mais equitativo, a concepção e 
instalação de novos modelos de Educação parecem possuir o mesmo nível de 
complexidade.

Apesar de lentas, a Educação tem passado por mudanças significativas de escopo e
metodologias, partindo de uma visão elitista e utilitarista - em especial nos 
séculos 17 e 18 - para uma contemporânea mais abrangente, na qual o acesso 
universal à Educação visa garantir a redução das desigualdades, o 
desenvolvimento sustentável, a paz e a democracia; proposta conhecida como 
Educação para todos (EPT)1.

As metas da UNESCO nesse documento são vitais e, apesar de o Brasil já possuir a
esmagadora maioria dos jovens matriculados no Ensino Fundamental I e II, não 
houve o mesmo progresso com relação à qualidade do ensino. A qualidade não 
acompanhou a quantidade. Sendo assim, hoje temos nossos jovens na escola 
recebendo um ensino deficitário, o que é comprovado todos os anos pelos 
principais índices oficiais.
[FOTO]

Universalização não garantiu qualidade no ensino.
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O Relatório de Monitoramento de Educação para Todos de 20102, mostra que o 
índice de repetência no Ensino Fundamental brasileiro (18,7%) é o mais elevado 
na América Latina e fica muito acima da média mundial (2,9%). Além disso, 13,8% 
dos brasileiros largam os estudos já no primeiro ano no ensino básico.

Em um curso que recentemente tive o privilégio de participar na UMAPAZ, Angélica
Berenice de Almeida, uma das professoras e organizadoras, afirmou que todos 
temos a tendência de repetir os modelos com os quais fomos educados. 
Considerando que a maioria das pessoas tem recebido uma formação de baixíssima 
qualidade, que futuros educadores podemos esperar para formar nossos filhos e 
netos em direção à uma sociedade mais sustentável?
Novos olhares

Tenho tido contato nos últimos anos com diferentes professores de diferentes 
disciplinas, em especial em São Paulo e na Amazônia Mato-Grossense. As queixas 
sobre nosso sistema de ensino atual são recorrentes e têm geralmente relação com
a estrutura da escola, salário e grau de interesse dos alunos, que reflete 
claramente a desconexão entre a escola e o mundo real. Tais queixas, entretanto,
raramente geram mobilização ou ação e a consequência disso é a perpetuação de um
sistema ineficiente, desumano e impessoal.

Para além dos problemas estruturais e financeiros, é urgente a necessidade de se
repensar o currículo do ensino básico, criando-se estratégias efetivas de ensino
e preparando nossos educadores para que trabalhem de forma integrada e 
articulada, valorizando a complexidade encontrada no mundo real.

A nova versão do zero draft para a Rio+20 (The future we want5) destaca em um de
seus artigos (101) relacionado à Educação exatamente isso:
We agree to promote education for sustainable development beyond the end of the 
United Nations Decade of Education for Sustainable Development in 2014, to 
educate a new generation of students in the values, key disciplines and 
holistic, cross-disciplinary approaches essential to promoting sustainable 
development.

Vale lembrar que essas mudanças (que não são poucas ou simples) dependem tanto 
de vontade política quanto da vontade dos professores e da comunidade onde 
vivem.

Apesar de todas as incertezas e resistências, sou otimista, e acredito que 
estamos, sim, passando por um período de reavaliação rumo às mudanças 
necessárias na Educação para sociedades sustentáveis. Poder viver e participar 
ativamente desse momento de reflexão e reconstrução é um privilégio e um dever 
de todos nós. Um dos bons exemplos disso é a forma democrática e dialógica com 
que as decisões para o novo Plano Decenal de Educação do Estado de Minhas Gerais
(PDEEMG)3 têm sido tomadas. Aconselho a leitura da apresentação.
Educar para decidir melhor

No último sábado (14-04), durante o lançamento de um livro sobre educação e 
comunicação na escola, ouvi Gilberto Dimenstein afirmar que uma coisa que todos 
fazemos durante toda a vida é tomar decisões.

Decisões (conscientes), grosso modo, são tomadas pela mobilização de diferentes 
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habilidades (como observação, comparação, análise, dedução, etc.) em conjunto 
com a seleção de diferentes informações e experiências. Acredito que a escola 
seja o primeiro e um dos principais ambientes formais onde tais processos 
deveriam ser desenvolvidos e aprimorados para a vida.

Como será que a escola tem contribuído para que as pessoas tomem decisões 
melhores, mais conscientes e pautadas no bem-estar comum e do planeta, 
característica vital em uma sociedade sustentável?

Para essa reflexão em específico, sugiro a leitura do livro Nudge: o empurrão 
para a escolha certa 4, que coloca um contraponto interessante ao poder da 
Educação.

Para finalizar, gostaria de compartilhar uma frase que ouvi recentemente no I 
Fórum de Educação para a Sustentabilidade dita pelo Professor Ladislaw Dowbor, 
que na minha opinião resume de forma primorosa o papel contemporâneo da 
Educação:
A Educação deve ser uma forma de introdução ao mundo em constante transformação.
Referências
1http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000862/086291por.pdf

2http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001899/189923por.pdf

3 
http://www.almg.gov.br/opencms/export/sites/default/acompanhe/eventos/hotsites/p
lanoEducacao/docs/joao_filocre.ppt

4 Thaler, R. H.  Sunstein, C. R. Nudge: o empurrão para a escolha certa. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2009.

5 
http://rebal21.ning.com/profiles/blogs/nova-versao-do-documento-zero-draft-para-
a-rio-20
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Relação entre pais e escola pode afetar desempenho de alunos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Relação entre pais e escola pode afetar desempenho de alunos: 

PorJoão Ortega, da Agência USP

As dificuldades na aprendizagem de ler e escrever de crianças podem ser 
originadas por diversas razões, como por exemplo na relação entre pais dos 
estudantes e a escola. Na Faculdade de Educação (FE) da USP, uma pesquisa 

Página 1296



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
analisou a relação entre os pais e a escola de alunos com problemas no 
letramento e percebeu a necessidade de haver um profissional nas unidades de 
ensino que trabalhe as relações entre os estudantes, a escola e os familiares.

Para a psicanalista Mariana de Campos Pereira Giorgion, que realizou o estudo, 
existe, no universo do ensino público um imaginário de que os pais não têm 
condições de apoiar a educação escolar dos filhos. Esta impressão faz com que se
crie uma dinâmica entre familiares e a instituição de ensino que não é saudável 
para a aprendizagem.

A pesquisa estudou o campo relacional de pais de três alunos que apresentaram 
dificuldades de letramento numa escola estadual na cidade de São Paulo. O 
acompanhamento das crianças foi feito pelo Grupo de Oralidade e Escrita da FE, 
entre 2008 e 2010.
A coordenação da escola vê os pais como ausentes e distantes no aprendizado dos 
filhos, afirma a pesquisadora. Do outro lado, os familiares também sentem 
dificuldades de se aproximar do contexto escolar. Entretanto, o fato de a escola
não conhecer o histórico escolar ou familiar dos alunos pode prejudicar o 
letramento.

O estudoO contexto do não texto: campos relacionais de pais e escola é a 
dissertação de mestrado de Mariana e foi orientado pelo professor Claudemir 
Belintane.

As histórias familiares das três crianças analisadas no estudo são muito 
diferentes entre si, o que demonstra que os problemas escolares não vêm de um 
fator comum. As escolas acreditam que os pais não se preocupam com o aprendizado
dos filhos, mas isso não é o que foi verificado na pesquisa. As crianças 
reproduziram sintomas das relações familiares no âmbito escolar, e isso se 
apresentou como deficiência no letramento.

A baixa frequência dos alunos em aulas é um dos principais causadores das 
dificuldades na aprendizagem de ler e escrever. Como as crianças analisadas têm 
entre seis e sete anos, a decisão de não ir à aula não é apenas delas: esse 
problema está intimamente ligado à relação com os pais. É possível, assim, notar
um ciclo problemático em que a relação entre os pais e os filhos afeta o 
desempenho escolar. A instituição de ensino, por sua vez, não investiga essa 
relação por conta de uma visão estereotipada que tem dos familiares de seus 
estudantes, afirma a psicanalista.
Entrevistas

Uma das mães entrevistadas contou que a filha sempre foi muito dispersa, 
chegando a ser alheia a quase tudo que estava a sua volta. Na escola acontecia a
mesma coisa: não prestando atenção e não se empenhando no letramento, a criança 
demonstrou dificuldades. Essa característica parece ser espelhada no próprio 
alheamento da mãe à filha, pois ela passava por grandes jornadas de trabalho e 
tinha outros filhos para cuidar. Esta que apresenta problema é a mais nova e, na
verdade, tê-la teria sido um desejo apenas do pai.

O pai do segundo aluno analisado, como conta a mãe, era um traficante. Assim, o 
filho foi criado num contexto de criminalidade e violência. A mãe procurou 
colocá-lo nesta escola para tirá-lo daquela realidade, mas o filho reproduziu o 
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contexto violento de sua vida nos estudos, se tornando uma criança que causava 
muitos problemas na instituição. As queixas de dificuldade de letramento 
apresentadas pela escola, dessa maneira, vinham como um grande empecilho na 
visão daquela mãe. Ela sentia que estavam querendo tirar a ótima oportunidade de
vida que o filho estava tendo, conta Mariana sobre o relato.

A família do último aluno mostra um problema completamente contrário a ausência 
relatada pela coordenação da escola. Os pais do aluno, tão preocupados com a sua
aprendizagem, colocam uma pressão enorme no filho. Quando este apresenta 
dificuldades, a decepção dos pais e a vontade de que ele melhore é tão grande 
que chegam a castiga-lo pelos erros. O resultado é o abafamento da capacidade 
criativa da criança, causando cada vez mais problemas no letramento.
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Relatório da Unicef aponta que adolescentes necessitam de mais atenção
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Relatório da Unicef aponta que adolescentes necessitam de mais atenção: 

Os direitos de milhares de adolescentes são negligenciados dia após dia em todo 
o mundo. A conclusão é do relatório Progresso para as Crianças: Um relatório 
sobre adolescentes lançado recentemente pelo Fundo das Nações Unidas para a 
Criança (Unicef). Além de fazer um diagnóstico sobre a situação desta população 
de 10 a 19 anos*, o documento ainda aponta os aspectos onde é mais necessário 
investir para proporcionar uma vida digna aos adolescentes.

Apesar dos avanços ocorridos em matéria de saúde e educação em diversos países, 
os adolescentes ainda continuam carecendo de atenção nestes setores. De acordo 
com o relatório da Unicef, 90% das crianças em idade escolar estão devidamente 
matriculadas na escola primária, no entanto quando o assunto é chegar às séries 
secundárias a situação muda de forma.

Mais de 70 milhões de meninos e meninas deveriam, mas não estão matriculados na 
escola secundária. A entrada nestas escolas não são frequentes, sobretudo na 
África e na Ásia. Segundo o relatório a África Subsaariana tem os piores 
indicadores de ensino secundário do mundo. Já os que nem tiverem a oportunidade 
de ir à escola e permanecem analfabetos somam 127 milhões de jovens com idade 
entre 15 e 24 anos. Eles estão principalmente no Sul da Ásia e na África 
Subsaariana.

Não é a toa que a África ao sul do Saara é considerada a região mais difícil 
para um/a adolescente crescer e se desenvolver com acesso à educação, saúde e 
posteriormente emprego. Nesta parte do continente, os/as adolescentes ainda 
estão crescendo. Unicef estima que até 2050 a região terá a maior população com 

Página 1298



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
idade entre 10 e 19 anos do mundo.

A segurança e o bem estar dos/as adolescentes também precisam de mais atenção e 
reforço nos investimentos. Atualmente, um milhão e 400 mil morrem vítimas de 
acidentes de trânsito, complicações no parto, suicídio, Aids, violência, dentre 
outras causas. Em países da América Latina, mais mortes de adolescentes são 
ocasionadas por homicídios do que por acidentes de trânsito ou suicídio.

Ao entrar na adolescência, meninos e meninas correm mais risco de serem afetados
pela violência. O relatório da Unicef aponta que, de forma especial, as 
adolescentes estão mais vulneráveis à violência no casamento. Em pesquisa feita 
na República Democrática do Congo, cerca de 70% das meninas com idade entre 15 e
17 anos, que já tinham sido casadas, afirmaram já ter sofrido violência pelas 
mãos do atual ou do antigo companheiro.

A saúde desta população também vem sendo negligenciada. Prova disso é a alta 
taxa de natalidade entre adolescentes de países da América Latina, Caribe e 
África Subsaariana. No Níger, considerado um dos países mais pobres do mundo, 
metade das jovens com idade entre 20 e 24 anos deu à luz antes dos 18 anos. Já 
na África, as complicações na gravidez e no parto são as principais causa-morte 
de meninas com idade entre 15 a 19 anos.

Além de investir em áreas estratégicas para reduzir a pobreza e derrubar 
barreiras que impedem esta população de ter acesso a todos os seus direitos, 
Unicef aponta em seu relatório que os/as adolescentes precisa ser reconhecida 
como agentes de mudanças, visto que o investimento em programas e políticas para
eles e elas pode gerar benefícios sociais, econômicos e políticos para os 
próprios/as adolescentes e suas comunidades e nações.

*O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) do Brasil considera adolescentes 
as pessoas com idade entre 12 a 17 anos, já a Organização Mundial da Saúde (OMS)
e a Organização das Nações Unidas defende o recorte de 10 a 19 anos.
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Remédios gratuitos para asma na Farmácia Popular
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Remédios gratuitos para asma na Farmácia Popular: 
[FOTO]

A partir do mes que vem, 3 tipos de medicamentos para asma estarão disponíveis 
gratuitamente na farmácia popular: brometo de ipratrópio, diproprionato de 
beclometasona e sulfato de salbutamol.

A asma é uma das grandes doenças crônicas não transmissíveis que afeta as 
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crianças. Ela é foco de ações estratégicas do Ministério da Saúde desde o ano 
passado, onde 177,8 mil de internações no SUS (Sistema Único de Saúde) 
aconteceram por decorrência da doença. Dentre as internações, 77,1 mil foram de 
crianças entre 0 e 6 anos. Um dos problemas envolvidos é o custo do tratamento 
que é muito alto, fazendo com que as pessoas de baixa renda não tenham acesso 
aos medicamentos.

Este primeiro passo é importante, mas não deve ser o único. É preciso oferecer 
melhores condições de tratamento com médicos especialistas na rede pública, 
educação sobre a doença e orientação sobre a técnica inalatória, bem como 
ampliar o número de medicamentos na farmácia popular, incluindo os fármacos mais
modernos e eficazes no tratamento de controle da asma.

Clique no link e assista a matéria do programa Hoje em Dia, com a participação 
da presidente da ASBAI regional São Paulo. 
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Resolução sobre crianças em situação de itinerância é aprovada pelo MEC
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Resolução sobre crianças em situação de itinerância é aprovada pelo MEC: 

Por Mariana Mandelli, do Todos Pela Educação

Texto define diretrizes para as matrículas de crianças de famílias ciganas, 
indígenas e que trabalham em circos.
O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, homologou a resolução do Conselho 
Nacional de Educação (CNE) que define as diretrizes para o atendimento escolar 
de crianças em situação de itinerância - caso de famílias ciganas e que 
trabalham em circo, por exemplo. O texto foi publicado hoje no Diário Oficial da
União e, portanto, já está em vigor - ou seja, deve servir de orientação para 
todo o sistema de Educação Básica do País a partir de agora.

A resolução considera como itinerante crianças e jovens que vivem em grupos 
nessas condições por motivos culturais, políticos, econômicos, de saúde, tais 
como ciganos, indígenas, povos nômades, trabalhadores itinerantes, acampados, 
circenses, artistas e/ou trabalhadores de parques de diversão, de teatro 
mambembe, dentre outros.

O CNE também propõe que o processo de expedição de alvará dos estabelecimentos 
itinerantes - caso do circo, por exemplo - exija a comprovação da matrícula das 
crianças que fazem parte dos grupos que trabalhem nesses empreendimentos. Isso 
significa que, para ter autorização para funcionar, o circo que tiver crianças 
nessa situação deve apresentar documentos que mostrem que elas estão estudando.
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O texto é de autoria do presidente da Câmara de Educação Básica do CNE, 
Francisco Cordão. De acordo com ele, os sistemas de ensino deverão adequar-se às
particularidades desses estudantes, sem qualquer tipo de discriminação. Ou seja:
as redes - tanto as públicas quanto as particulares - têm de garantir o acesso, 
a permanência e a conclusão dos estudos desses alunos e, inclusive, apresentar 
estratégias pedagógicas.

A resolução também apresenta as obrigações das escolas em relação a esses 
alunos. Segundo o texto, as unidades escolares que receberem crianças nessas 
condições devem informar às diretorias regionais de ensino ou às secretarias de 
Educação a matrícula do aluno. Além disso, caso a criança não tenha nenhuma 
documentação que comprove que já tenha estudado, a escola deve matriculá-la na 
série correspondente à sua idade, após ter sido feita uma avaliação de suas 
necessidades de aprendizagem.

O documento do CNE também afirma que os conselhos tutelares e os conselhos da 
criança e do adolescente devem acompanhar a vida escolar desses alunos.

Para ler a resolução na íntegra, clique. Para ler o parecer do CNE sobre o tema,
clique aqui.
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Reunião de Pais 19-05-2012 Cartão Família Carioca
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Parabéns pela grande mobilização de famílias na 1ªReunião de Pais do ano de 
2012. Isto é um bom começo!!
Reunião de Pais 19-05-2012 Cartão Família Carioca: 
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

Alunos e Pais lendo os livros ilustrados e escritos pelos alunos.Amaram!
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

Rio Educa Infância: Escola de Pais - 05 de maio

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://rioeducainfancia.blogspot.com.br
Rio Educa Infância: Escola de Pais - 05 de maio:  Para fomentar a discussão com 
os responsáveis, neste dia, sugerimos a exibição do vídeo Educação e Família, da
Multirio, que po...
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Rio ganhará centro municipal de formação para professores
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Rio ganhará centro municipal de formação para professores: 

RIO - A cidade do Rio de Janeiro ganhará um centro de formação para professores 
da rede municipal. Decreto publicado no Diário Oficial nesta quinta-feira cria a
Escola de Formação do Professor Carioca Paulo Freire, que terá como missão atuar
na formação básica e continuada dos docentes. O projeto, desenvolvido pela 
Secretaria Municipal de Educação (SME), iniciará as suas atividades em junho, no
Centro da cidade, e seu objetivo é melhorar a formação dos profissionais para 
atender melhor às necessidades dos alunos.

A escola oferecerá cursos de aperfeiçoamento para professores da rede municipal 
de ensino nas modalidades presencial, semipresencial e a distância, além de ter 
um programa de formação básica que será parte do processo seletivo para futuros 
docentes. Todas as atividades serão planejadas pela própria unidade, que terá 
como missão complementar a elaboração de estudos e pesquisas para subsidiar as 
políticas educacionais de formação dos professores do município.

A iniciativa também pretende estabelecer parcerias com universidades públicas e 
privadas, bem como instituições de referência em educação. O Centro de 
Referência da Educação Pública e a Biblioteca Anísio Teixeira serão integrados à
nova estrutura.
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RIO SEM TABACO - SEJA FASHION

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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Rioeduca pelos Rioeducadores

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[VÍDEO]
Rioeduca pelos Rioeducadores: 
[VÍDEO]
[VÍDEO]
Rioeduca pelos Rioeducadores
Um ano de Rioeduca
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Saiba como evitar a perda do cálcio no organismo
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Saiba como evitar a perda do cálcio no organismo: 
[FOTO]

Foto: Corbis Images
Tão importante como ingerir cálcio, por meio do leite e seus derivados, é evitar
a sua perda. Afinal de contas, ele é um dos macro-minerais essenciais, o 
principal constituinte dos ossos. Sua carência pode levar a espasmos musculares 
e nervosos, raquitismo, osteoporose, entre outros distúrbios. Portanto, é 
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importante ficar atento aos maiores responsáveis pela perda de cálcio através da
urina, fezes e suor: o sal, a cafeína, o tabaco, as bebidas alcoólicas e a falta
de exercício físico.

O cálcio dos ossos tende a dissolver-se na corrente sanguínea, depois passa 
pelos rins e é excretado através da urina. O sal (cloreto de sódio) que as 
pessoas colocam nos alimentos aumenta significativamente a perda de cálcio na 
urina. De acordo com a nutricionista do Instituto Nacional de Traumatologia e 
Ortopedia (Into), Alessandra Pereira, ter a quantidade de sal diária reduzida a 
uma ou duas gramas pode ser uma boa alternativa para reter o cálcio no 
organismo.

As bebidas alcoólicas em excesso enfraquecem o tecido ósseo porque reduzem a 
capacidade do corpo para produzir novo tecido para repor as perdas deste. O 
excesso de cafeína provoca a libertação de cálcio nos músculos, aumentando a 
contração muscular e a acumulação de cálcio, inibindo a sua recaptação para o 
sangue. Dessa forma, não é difícil o desenvolvimento de lesões musculares, 
completa Alessandra. O tabaco também favorece a perda de cálcio e expõe os 
fumantes a um maior risco de fratura óssea. A nicotina compete com o organismo 
na absorção de cálcio, pois inibe a produção de osteoblasto, que é responsável 
pela síntese de componentes orgânicos na matriz óssea. Já o monóxido de carbono,
principal substância do cigarro, é extremamente venenoso, pois ele reduz em até 
15% a capacidade do sangue de transportar oxigênio. Com a diminuição dos níveis 
de oxigênio no organismo, os ossos tornam-se mais frágeis e perdem a densidade.

E se evitar a perda de cálcio é um das metas da boa saúde, praticar exercício 
físico e se alimentar adequadamente são as dicas da nutricionista. A atividade 
retém o cálcio e ajuda a fortalecer os ossos. Na hora de se alimentar, lembrar 
sempre de ingerir poucos alimentos processados, que costumam ser ricos em 
fósforo. Eles inibem a absorção do mineral. Nesta lista estão refrigerantes, 
carnes, molhos, conservas, pães e massas, sugere.
Fonte: Elaine Dias / Into

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saiba-como-evitar-perda-do-calcio-no_28.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 28 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Saiba como evitar a perda do cálcio no organismo
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Saiba como evitar a perda do cálcio no organismo: 
[FOTO]

Sal, cafeína, tabaco, bebidas alcoólicas, falta de exercício físico e 
alimentação inadequada são riscos para a atuação do mineral | Foto: Corbis
Tão importante como ingerir cálcio através do leite e seus derivados é evitar a 
sua perda. Afinal de contas, ele é um dos macro-minerais essenciais, o principal
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constituinte dos ossos. Sua carência pode levar a espasmos musculares e 
nervosos, raquitismo, osteoporose, entre outros distúrbios. Portanto, é 
importante ficar atento aos maiores responsáveis pela perda de cálcio através da
urina, fezes e suor: o sal, a cafeína, o tabaco, as bebidas alcoólicas e a falta
de exercício físico.

O cálcio dos ossos tende a dissolver-se na corrente sanguínea, depois passa 
pelos rins e é excretado através da urina. O sal (cloreto de sódio) que as 
pessoas colocam nos alimentos aumenta significativamente a perda de cálcio na 
urina. De acordo com a nutricionista do Into, Alessandra Pereira, ter a 
quantidade de sal diária reduzida a uma ou duas gramas pode ser uma boa 
alternativa para reter o cálcio no organismo.

As bebidas alcoólicas em excesso enfraquecem o tecido ósseo porque reduzem a 
capacidade do corpo para produzir novo tecido ósseo para repor as perdas deste. 
O excesso de cafeína provoca a libertação de cálcio nos músculos, aumentando a 
contração muscular e a acumulação de cálcio, inibindo a sua recaptação para o 
sangue. Dessa forma, não é difícil o desenvolvimento de lesões musculares, 
completa Alessandra. O tabaco também favorece a perda de cálcio e expõe os 
fumantes a um maior risco de fratura óssea. A nicotina compete com o organismo 
na absorção de cálcio, pois inibe a produção de osteoblasto, que é responsável 
pela síntese de componentes orgânicos na matriz óssea. Já o monóxido de carbono,
principal substância do cigarro, é extremamente venenoso, pois ele reduz em até 
15% a capacidade do sangue de transportar oxigênio. Com a diminuição dos níveis 
de oxigênio no organismo, os ossos tornam-se mais frágeis e perdem a densidade.

E se evitar a perda de cálcio é um das metas da boa saúde, praticar exercício 
físico e se alimentar adequadamente são as dicas da nutricionista. A atividade 
retém o cálcio e ajuda a fortalecer os ossos. E na hora de se alimentar, lembrar
sempre de ingerir poucos alimentos processados, que costumam ser ricos em 
fósforo. Eles inibem a absorção do mineral. Nesta lista estão refrigerantes, 
carnes, molhos, conservas, pães e massas, sugere.
Fonte: Ascom/ Into
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Santa Casa do RJ terá avaliação gratuita de autism...
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http://creativeideias.blogspot.com.br 
CREATIVE IDEIAS: Santa Casa do RJ terá avaliação gratuita de autism...: Paulo  
Igor com a mãe, a dona de casa Iranice Pinto Foto: Cléber Júnior / Extra      
Santa Casa terá avaliação gratuita de autismo; doenç...
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<POSTAGEM>
saude-bucal-cms-fazenda-botafogo.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 14 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE BUCAL, CMS FAZENDA BOTAFOGO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://otics-iraja.blogspot.com/
SAÚDE BUCAL, CMS FAZENDA BOTAFOGO: 
Atividades realizadas na creche do CIEP Zumbi dos Palmares no dia 10/05/2012.
Atividades realizadas: apresentação de vídeo educativo, palestra, escovação e 
levantamento epidemiológico.
Equipe: C.D. Lívia Oliveira e A.S.B. Fernanda Pereira.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-intensifica-campanha-de-vacinacao.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 23 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Saúde intensifica campanha de vacinação contra a gripe

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Saúde intensifica campanha de vacinação contra a gripe: A Secretaria Municipal 
de Saúde e Defesa Civil realiza, a partir de hoje, até o próximo sábado, uma 
série de atividades para intensificar a Campanha de Vacinação contra a Gripe.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
secretaria-de-esporte-e-lazer-promove.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 1 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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Secretaria de Esporte e Lazer promove shows no Dia do Trabalhador

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Para comemorar o Dia do Trabalhador, a Vila Olímpica de Deodoro vai
 oferecer nesta terça-feira, 1º de maio, das 13h às 18h, show com o 
Grupo Clareou, o cantor Bebeto e diversas bandas.  A entrada é gratuita.
 As obras da Vila Olímpica, que está novinha em folha, duraram três 
meses e os espaços internos receberam adaptações para deficientes 
físicos e fraldários. A piscina teve todos os seus ladrilhos trocados, 
as quadras poliesportivas de vôlei e futebol e até os quiosques e 
churrasqueiras foram reformados.

Ações Sociais

Enquanto
 isso, a Vila Olímpica do Alemão vai comemorar a data com ações sociais,
 atividades culturais e recreações. A festividade conta com grupo de 
pagode e apresentação da Orquestra Infanto Juvenil das Comunidades 
Pacificadas, composta por 200 crianças de 6 a 18 anos.

Para
 o secretário Municipal de Esporte e Lazer, Romário Galvão, é importante
 valorizar esta data que remete às conquistas obtidas pelos 
trabalhadores brasileiros:

- Levar cultura e diversão a esta classe é fundamental, pois o evento é 
destinado às famílias da Zona Norte.

Piscinão de Ramos homenageia Dicró

Dicró,
 o eterno síndico do Piscinão de Ramos, vai receber uma homenagem no Dia
 do Trabalhador no Piscinão de Ramos. O evento será embalado pelos 
principais sucessos do cantor, que morreu de infarto na última 
quarta-feira (25).

O recordista mundial das embaixadinhas e
 de Os Palhaços (Os Sombras) vai se apresentar no evento, que terá 
também isputa de pênaltis e torneios de futebol de sabão, com torcidas, 
gincanas, animação e DJ.

Evento: Dia do Trabalhador no Piscinão de Ramos
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Hora: 8h

End. Avenida Guanabara s/n - Ramos

Evento: Show na Vila Olímpica de Deodoro
Hora: 13 às 18h
Local: A Vila fica na Estrada Camboatá, s/n, Deodoro.

Evento: Vila Olímpica Carlos Castilho - Complexo do Alemão

Hora: 8h

End.: Estrada do Itararé, 460 - Ramos

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
servidoras-passam-ter-seis-meses-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 8 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SERVIDORAS PASSAM A TER SEIS MESES DE LICENÇA-MATERNIDADE (DECRETO Nº 35575 DE 
07 DE MAIO DE 2012)

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/
SERVIDORAS PASSAM A TER SEIS MESES DE LICENÇA-MATERNIDADE (DECRETO Nº 35575 DE 
07 DE MAIO DE 2012): 
[FOTO]
A Prefeitura do Rio amplia a licença à gestante para servidoras municipais da 
administração direta e indireta para cento e oitenta dias. O Instituto de 
Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro (PREVI-RIO) financiará 
o afastamento das servidoras que estiverem amamentando seus filhos até um ano 
após o parto, pelo prazo que exceder a licença. O afastamento terá início após o
término da licença prevista no Estatuto Funcional do Município.

DECRETO Nº 35575 DE 7 DE MAIO DE 2012
Amplia o prazo de licença à gestante no âmbito da Administração Direta e 
Indireta do Município do Rio de Janeiro e dá outras providências.
O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais; e
CONSIDERANDO que a legislação municipal prevê assistência à mãe servidora, bem 
como aos seus filhos;
CONSIDERANDO que a legislação previdenciária já consagrou definitivamente o 
auxílio à maternidade e ao aleitamento materno, na sua mais ampla concepção;
CONSIDERANDO que o vínculo materno-infantil é insubstituível na constituição de 
uma personalidade sadia;
CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 88, de 14 de maio de 2008;
CONSIDERANDO é princípio geral de direito que a boa-fé se presume e a má-fé se 
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comprova;
CONSIDERANDO o princípio da boa-fé que deve nortear a relação entre a 
Administração Municipal e seus servidores;
CONSIDERANDO que o princípio da dignidade da pessoa humana veda a prática pelo 
Poder Público de atos vexatórios e que causem excessivo constrangimento aos 
cidadãos;
CONSIDERANDO que é dever do Poder Público Municipal a garantia dos direitos 
sociais previstos legal e constitucionalmente;
DECRETA:
Art. 1. Fica ampliada a licença à gestante, no âmbito da Administração Direta e 
Indireta do Município do Rio Janeiro, para cento e oitenta dias.
Art. 2.º O art. 1º do Decreto nº 27.763, de 29 de março de 2007, passa a ter a 
seguinte redação:
Art. 1.º O Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro
- PREVI-RIO financiará o afastamento das servidoras que estiverem amamentando 
seus filhos até um ano após o parto, pelo prazo que exceder à licença concedida 
à gestante, observado, para tal fim, os prazos estabelecidos no art. 101 e seus 
parágrafos da Lei nº 94, de 14 de março de 1979.
 1.º Presume-se a amamentação de que trata o caput, para fins de comprovação do 
aleitamento materno, por simples apresentação de declaração assinada pela 
servidora.
 2. O afastamento de que trata o caput terá início após o término da licença 
prevista no Estatuto Funcional do Município e será processado de ofício pelo 
órgão mencionado no  1..
 3. A natureza do tempo de afastamento é, para todos os fins de direito, 
idêntica ao da licença concedida à gestante.
Art. 3. A Secretaria Municipal de Administração e o PREVI-RIO, editarão os atos 
que se fizerem necessários ao cumprimento deste Decreto.
Art. 4. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 7 de maio de 2012; 448º ano da fundação da Cidade.
EDUARDO PAES
Disponível em http://doweb.rio.rj.gov.br/ acesso em 08 maio 2012 (edição de 08 
maio 2012)

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
site-reune-aulas-gratuitas-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 29 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Site reúne aulas gratuitas de universidades de todo o mundo

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Site reúne aulas gratuitas de universidades de todo o mundo: 

Por Vagner Alencar, do Porvir

No Brasil, Tábata Amaral, uma estudante de 18 anos, foi destaque recentemente na
mídia após ser aprovada em cinco universidades americanas, entre elas 
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Harvard,uma  das mais bem conceituadas do mundo. Ainda que frequentar aulas  
presenciais nestas instituições de ensino seja um privilégio para  poucos, quem 
não teve a mesma sorte ou empenho de Tábata conta agora com  um portal 
brasileiro que reúne aulas das maiores universidades do  mundo, em um só local e
com legendas em português.

No ar há dois meses, o portal Veduca já abriga 4.700 vídeo-aulas, grande parte 
traduzida para o português,  com conteúdos de Stanford, MIT (Massachusetts 
Institute of Technology),  NYU (New York University), Columbia, Michigan, 
Harvard, UCLA  (Universidade da California, Los Angeles), Yale, Princeton, 
Berkeley e a  australiana, UNSW, (University of New South Wales).

Outra novidade oferecida é a correlação entre notícias atuais e as  vídeo-aulas.
No portal, é possível ler matérias de importantes jornais  e, em seguida, 
assistir aulas sobre o mesmo tema, que possam esclarecer e  contextualizar a 
informação. Além disso, um campo de busca ajuda o  usuário a achar temas 
específicos. Ao digitar, por exemplo, Freud, o  portal remete a todas as 
vídeo-aulas que falam sobre o psicanalista, no  momento exato em que ele é 
citado.

A ideia é que, até o final de 2012, mais da metade das vídeo-aulas  esteja 
traduzida ao português e que, em 2013, todos elas sejam  legendadas. O portal 
conta com a ajuda de voluntários, que fazem a  legendagem dos vídeos de forma 
colaborativa, por meio de uma ferramenta  disponível no site. As legendas são 
revisadas por especialista antes de  serem publicadas.

Embora o Youtube disponha de canais voltados à educação, como o [VÍDEO]
Youtube Education,  todas as palestras e cursos são soltos e sem tradução para o
 português, o que dificulta o acesso, explica o engenheiro Carlos Souza,  um dos
fundadores do Veduca. Segundo ele, a educação mundial está  sofrendo uma 
revolução. Embora haja a facilidade de encontrar qualquer  tema na internet, a 
enorme quantidade de conteúdos e, boa parte em  inglês, faz com que esse seja um
campo inexplorado pelos brasileiros.  Por conta da língua, a grande massa é 
incapaz de compreender esses  conteúdos, pois apenas 2% dos brasileiros falam 
inglês.

Lia Pierson, professora de Psicologia Jurídica da Faculdade de  Direito da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, conheceu o portal por  meio das redes 
sociais. Para ela, o Veduca é uma oportunidade de acesso  amplo ao conhecimento.
Tenho recomendado o site aos meus alunos e  divulgado oVeduca nas redes sociais.
Acredito que o acesso livre e  gratuito às diversas aulas e cursos deve ser um 
exemplo a ser seguido  pelas universidades brasileiras. A divulgação de aulas 
estruturadas,  com a chancela de instituições de ensino e critérios acadêmicos 
na  escolha é o exemplo que devemos pensar em seguir.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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SME e CREJA na EAD-Matéria do Extra on line

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://creja.blogspot.com/
SME e CREJA na EAD-Matéria do Extra on line: 
http://extra.globo.com/noticias/rio/aulas-de-ensino-fundamental-em-cursos-distan
cia-pelo-computador-4945772.html

Publicado por 9bassoli@gmail.com - Prof. Marcos Bassolli
Publicar postagem
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<POSTAGEM>
sr.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 3 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PROGRAMA - PIC  - PRIMEIRA INFÂNCIA COMPLETA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Sr. Coordenador de CRE

Sr. Assessor de Integração

Sr. Diretor de Instituição com PIC

Ao NSEC

Para o encontro do próximo sábado, dia 05 de maio, os diferentes cronogramas 
doPIC estarão atuando, Solicitamos atenção de todos os envolvidos para que 
possam seguir a data determinada para sua instituição.
Desta forma, asparticipantes do cronograma A estarão 
dinamizando o tema "Com Saúde na Creche", e as participantes do 
cronograma B e C estarão dinamizando o tema "Parabéns para você! 
Desenvolvimento Infantil".
Em relação ao cronograma A reforçamos a necessidade de um trabalho 
intersetorial, através doNSEC
 ( Núcleo de saúde na escola e na creche) da sua Coordenadoria. Procure
 verificar a possibilidade de dinamização por um profissional
 da área da Saúde.Caso isso não seja possível,aqui vão algumas 
sugestões: reforce a parceria família-instituição, tornando este mais 
um momento de acolhimento para os responsáveis. Pensar no momento
 da chegada das crianças à instituição é fundamental.
 Tente explorar os sentimentos de todos: profissionais, responsáveis e 
crianças. Em especial, alerte para condições de saúde que dificultam o 
dia da criança na instituição, como febre, catapora, problemas de 
pele.É preciso ser delicado ao tratar destas questões,
 e um bom caminho é pensar na perspectiva da sua criança, e os 
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desconfortos que ela pode sentir,e a do outro, que pode ser colocado em
 risco de contaminações. O foco é buscar uma reflexão junto aos 
familiares sobre a saúde das crianças e os limites das instituições
 para lidar com algumas situações. Não se trata de proibições, mas de 
reforçar acordos. Aproveite para referenciar a unidade de saúde da sua 
região- Estratégia de Saúde da Família, Centro Municipal de Saúde, 
Clínica da Família ou outros.
Em relação aos cronogramas B e C, cujo tema é dinamizado pela 
Educação, vale resgatar as memórias de cada responsável em relação ao 
nascimento do seu filho até a idade atual. Lembrar as primeiras 
conquistas, e focar alguns marcadores temporais importantes,
 conforme citado no texto. Uma boa opção é criar linhas do tempo e 
associar estas conquistas a ações que podem ampliar o desenvolvimento 
das crianças.É preciso deixar claro que o desenvolvimento varia muito 
de acordo com as experiências que a criança vivencia,
 e portanto, não vale comparar com intuito de classificar os mais ou os 
menos desenvolvidos. Estimule a família ter atenção ao desenvolvimento 
das crianças , e a pensar em alternativas para ampliar aquilo que as 
crianças já apresentam, assim como buscar novidades
 para incentivar a criança. É possível neste dia fazer uma atividade 
conjunta - trazer as crianças para perto de seus pais, oferecer 
brinquedos e incentivar e ajudar aos responsáveis a observar, entender e
 oferecer brincadeiras que estimulem o desenvolvimento.
Estas são sugestões que, temos certeza, serão ampliadas eressignificadas por 
cada instituição de acordo com suas necesisidades.
Em anexo, enviamos mais uma vez os cronogramas completos, em 
virtude da primeira versão conter algumas datas equivocadas. Também 
enviamos os textos referentes aos encontros citados.
Atenciosamente,

Gerência de Educação Infantil

Os arquivos seguiram por email.
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superdotados-tambem-tiram-notas-biaxas.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 29 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SUPERDOTADOS TAMBÉM TIRAM NOTAS BIAXAS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://inclusaobrasil.blogspot.com/
SUPERDOTADOS TAMBÉM TIRAM NOTAS BIAXAS: 
[FOTO]
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O que a maioria das pessoas imagina, quando se fala em crianças  superdotadas, 
são aqueles geniozinhos típicos de filmes norte-americanos  da sessão da tarde, 
que tiram notas fantásticas e constroem  computadores para as feiras de 
ciências.
A realidade, porém, pode ser bem diferente: os superdotados são  pessoas comuns,
que também tiram notas baixas e muitas vezes nem  conhecem seu potencial. 
Pesquisa realizada pelo Instituto de Psicologia  (IP) da Universidade de 
Brasília (UnB) com pré-adolescentes e  adolescentes de baixa renda no Distrito 
Federal revela que o rendimento  escolar de superdotados é similar ao dos outros
alunos.
O trabalho mostrou, inclusive, que esse desempenho pode ser ruim,  pois 42% dos 
superdotados que participaram dos estudos já reprovaram ou  estão defasados em 
relação ao ano letivo. No caso dos outros alunos,  esse número chega a 50%.
A psicóloga Jane Farias Chagas, autora da pesquisa, atribui esse dado  a fatores
como dificuldades socioeconômicas, tédio do estudante, má  organização do 
currículo escolar e preparação dos professores. O  superdotado de baixa renda 
encontra dificuldades muito maiores e têm  realidades diferentes daquelas 
vividas pelos mais abastados, o que  reflete diretamente em seu rendimento 
escolar, afirma Jane.
Muitos têm de trabalhar e estudar, dependem de várias conduções  diariamente e 
não encontram na escola pública um ambiente rico em  recursos sócio-culturais 
que respondam às suas expectativas. Eles  acabam não tendo condições de explorar
seu potencial e ficam  frustrados, reforça a pesquisadora. Justamente por causa 
do desempenho  acadêmico insatisfatório, muitos superdotados passam 
despercebidos. É  necessário um olhar mais apurado para perceber o potencial 
dessas  crianças e dar um acompanhamento correto, explica Jane.
Dos 67 alunos matriculados na turma especial para superdotados em que  Jane foi 
professora, apenas 14 eram menos favorecidos. Mais retraídos e  com baixa 
auto-estima, esses talentos podem ser perdidos se pais e  professores 
despreparados não entenderem que notas baixas não significam  falta de 
capacidade, alerta a psicóloga.
Já existe um programa do IP voltado a dar orientações a pais de  crianças 
superdotadas (leia abaixo). Porém, falta informação, tanto a  pais quanto a 
educadores, para detectar os meninos talentosos.Família que investe- O trabalho 
é a  dissertação de mestrado de Jane, que acompanhou por dois anos 14  famílias 
de superdotados e outras 14 de alunos não-superdotados  matriculados no ensino 
público fundamental e médio. Durante o estudo, a  psicóloga constatou alguns 
pontos importantes para entender a formação  das crianças talentosas.
Traços presentes na criação dos superdotados indicam que a  participação da 
família é preponderante na evolução de seu potencial.  As famílias de 
superdotados investem mais no seu desenvolvimento,  confirma Jane. De acordo com
a pesquisadora, esses pais oferecem  recursos materiais para o aprimoramento do 
potencial da criança,  dedicam-se mais ao filho e vêem a educação como 
prioridade em sua  formação. Eles fazem sacrifícios para oferecer à criança as 
condições  de desenvolver suas habilidades, afirma.Uma das famílias mudou-se do 
interior do Mato Grosso para dar  melhores condições ao filho, lembra Jane. 
Saber como funciona a  estrutura familiar é indispensável para entender como uma
criança  desenvolve sua superdotação. É necessário que o talento da criança seja
 estimulado para que este potencial possa emergir, afirma a psicóloga  Denise 
Fleith, orientadora do mestrado.
O que determina um superdotado é ter habilidades acima da média em  uma ou 
várias áreas, acadêmicas ou artísticas, ser criativo e  extremamente motivado. 
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Assim, a inteligência cartesiana não basta: é  necessário um apoio externo. QI 
alto não significa superdotação,  reforça Denise. Segundo ela, Pelé é um 
superdotado em sua área, mesmo  que na infância tenha tirado notas péssimas em 
matemática.Pais aprendem a lidar com filhos talentosos-  Dar informações 
atualizadas sobre superdotação e abrir espaço para a  troca de experiências 
entre pais de crianças talentosas é a proposta de  um programa iniciado no ano 
passado pelo Instituto de Psicologia (IP) da  UnB.
O Serviço de Apoio Psicoeducacional a Pais de Alunos Superdotados e  Talentosos 
pretende orientar os pais que vivenciam realidades especiais  em suas casas. Os 
superdotados têm necessidades específicas e muitos  pais sentem falta de um 
apoio para lidar com suas inquietações, afirma a  psicóloga Denise Fleith, 
coordenadora do projeto de extensão. O IP já  oferecia treinamento e apoio 
técnico a professores e psicólogos da  Secretaria de Educação do Distrito 
Federal, que têm classes especiais  voltadas aos alunos talentosos. Mas notamos 
que a família também era  carente de informações, explica Denise.
Segundo ela, oferecer apoio global à formação do superdotado depende  de uma 
orientação escolar correta, mas também de um ambiente familiar  fértil. Nesses 
encontros, os pais conversam com os psicólogos em grupo e  individualmente, 
esclarecem dúvidas, apresentam seus medos, problemas e  sucessos na criação dos 
filhos. Para Denise, a possibilidade de  conhecerem as realidades de outros pais
é essencial para ajudá-los a  entender e conviver com os filhos especiais. O 
contato entre eles é  importantíssimo para trocas estratégias bem sucedidas e 
para aprender a  contornar dificuldades que outros já enfrentaram, argumenta.
O programa consiste em reuniões semanais gratuitas, realizadas às  quartas 
feiras no Instituto de Psicologia, às 19:15h. Um grupo de pais é  aberto a cada 
semestre. Já foram atendidas 50 famílias desde a criação  do projeto.

FONTE:http://conhecersuperdotacao.wordpress.com/2011/07/10/superdotados-tambem-t
iram-nota-baixa/
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Tabagismo: Ações da Saúde ajudam a combater o fumo

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/Tabagismo: Ações da Saúde ajudam a combater o fumo:
[FOTO]

Foto: Corbis Images
Estima-se que o tabagismo mata 200 mil pessoas a cada ano no país. Mas mais do 
que a vontade, o fumante precisa de estímulos para conseguir parar de fumar. Por
isso o governo federal realiza várias ações de combate ao tabaco e uma série de 
medidas para reduzir a atratividade do cigarro vem sendo liderada pelo 
Ministério da Saúde. Entre elas, destacam-se a proibição da publicidade do 
tabaco, a adesão à Convenção-Quadro do Controle do Tabaco de 2005, o aumento das
alíquotas dos impostos para 85%, a proibição de fumódromos e a ampliação do 
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espaço reservado às advertências sobre os efeitos danosos do fumo nos maços. 
Recentemente, o governo federal sancionou a Lei Nº 12.546 de ambientes livres de
tabaco. Além disso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) promoveu
um grande avanço no combate ao tabagismo com a proibição do uso de aditivos no 
cigarro.O Brasil, de maneira pioneira, diferente de outros países da própria 
América Latina, desde metade dos anos 1990, passou a adotar políticas bastante 
consistentes de combate ao tabagismo. Então a redução do percentual de fumantes 
de 16,2% para 14,8%, como comprovamos com o Vigitel 2011, resulta de uma 
política nacional de controle do tabagismo implementada no país desde o início 
da década de 1980, que teve como estratégias principais: medidas legislativas, 
educacionais, regulamentação dos produtos do tabaco e oferta de tratamento para 
cessação do tabagismo no Sistema Único de Saúde (SUS), destaca o secretário de 
Vigilância em Saúde, Jarbas Barbosa.

O governo federal também lançou, em 2011, o Plano de Ações Estratégicas para o 
Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) no Brasil, 
2011-2022, que define e prioriza as ações e os investimentos necessários para 
preparar o país para enfrentar e deter as DCNT nos próximos dez anos. As ações 
antitabagismo são um dos principais destaques desse Plano.O ministério também 
realiza um trabalho de monitoramento do tabagismo em adultos e adolescentes por 
meio de inquéritos de base populacional, telefônico e populações específicas, 
como o Vigitel. Os resultados dessas pesquisas orientam a construção de 
políticas públicas de prevenção e controle do tabagismo.

Jarbas Barbosa explica que o tabaco é o maior fator de risco para as DCNT. 
Supõe-se que ele está ligado, direta ou indiretamente, a 70% das mortes 
relacionadas às doenças crônicas. Nós acreditamos que o Brasil, que já tem uma 
história de êxito muito grande, reconhecida internacionalmente no combate ao 
tabagismo, consiga com essas ações ter mais instrumentos para continuar a 
redução e diminuir o impacto negativo do cigarro, como o câncer, as doenças 
cardiovasculares, que levam pessoas à morte ou a uma qualidade de vida muito 
ruim, principalmente quando chega a uma idade acima dos 70, 80 anos, ressalta.

Até 2022, o Ministério da Saúde tem a meta de reduzir a proporção de fumantes na
população adulta de 14,8% para 9%.
Mônica Plaza / Blog da Saúde
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Tabagismo: vício pode ocasionar 55 doenças
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Tabagismo: vício pode ocasionar 55 doenças: 
[FOTO]
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Foto: Corbis ImagesO Ministério da Saúde adverte: fumar é prejudicial à saúde. A
frase todo mundo conhece, mas nunca é demais lembrar os malefícios que o tabaco 
pode ocasionar aos fumantes. O Dia Mundial Sem Tabaco será lembrado na próxima 
quinta-feira, 31 de maio. E o Blog da Saúde preparou uma série de matérias para 
frisar que o tabagismo é uma doença que pode ser evitada e tratada.

O consumo de derivados do tabaco provoca cerca de 55 doenças diferentes, 
principalmente as cardiovasculares, pulmonares e o câncer. O cigarro tem uma 
relação direta com o câncer de pulmão. Segundo o Instituto Nacional de Câncer 
José Alencar Gomes da Silva (INCA), cerca de 90% dos casos de câncer de pulmão 
são de fumantes, sendo que 30% dos 10% restantes são de fumantes passivos. Além 
do pulmão, o tabagismo atinge a boca, laringe, faringe, esôfago, pâncreas, rim, 
bexiga, estômago, fígado, colo de útero e tem relação com a leucemia e linfoma. 
Já há estudos mostrando que o tabagismo pode também levar ao câncer de mama.

O médico da Divisão de Controle de Tabagismo do Inca Ricardo Meirelles explica 
que o câncer é uma alteração celular, uma célula anômala que se multiplica e 
causa a doença. O tabaco induz isso porque existem substâncias que vêm desde o 
plantio, desde a decomposição do fumo pela queima e outras substâncias químicas 
colocadas pela indústria que levam a essa alteração celular dentro do organismo 
do fumante, fazendo com que ele tenha uma chance enorme de ter câncer em vários 
órgãos, destaca.

Só na fumaça do cigarro já foram encontradas mais de 4 mil substâncias químicas 
e 60 substâncias cancerígenas. Em média, o fumante dá dez tragadas por cigarro. 
Ou seja, se ele fumar um maço de cigarro por dia (com 20 cigarros), ele dá 200 
tragadas de substâncias cancerígenas. Meirelles ressalta que a taxa de 
mortalidade de câncer de pulmão em mulheres no Brasil já ultrapassou a taxa da 
mortalidade de câncer de útero. Isso só está acontecendo agora porque as 
mulheres começam a fumar posteriormente aos homens. Elas começaram a fumar 
realmente nos anos 1970 e 1980, e aí você tem esse intervalo de 20, 25 anos, 
tempo que a doença começa a se manifestar. Por isso, vemos agora no começo deste
século que a taxa de mortalidade do câncer de pulmão está aumentando entre elas.
E o que está sendo avaliado também é que a mortalidade dos homens está começando
a estacionar e a curva das mulheres está crescendo mais acentuadamente, explica.
Doenças cardiovasculares - Após muitas pesquisas realizadas desde os anos 1990, 
quando os pesquisadores começaram a estudar a relação entre as doenças 
cardiovasculares e o uso contínuo do tabaco, verificou-se que entre os fumantes 
havia uma incidência de dez vezes mais de infarto, setes vezes mais de aneurisma
de aorta, e 16 vezes mais de vasculopatias.

De acordo com o chefe de serviço de cardiologia do Hospital Federal dos 
Servidores do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Maurino, o cigarro contém elementos
nocivos em vários mecanismos do bom funcionamento vascular e do bombeamento do 
coração. Você tem formação de substâncias que aceleram o processo da esclerose, 
que dificultam a recuperação pós-infarto, provoca aumento da pressão arterial e 
dificuldade da readaptação do coração após o infarto. E isso foi sendo 
demonstrado ao longo dos anos, ao mesmo tempo em que se mudava a política de 
combate à cultura do uso do tabaco, diz.

Maurino lembra que fora as doenças cerebrovasculares, o infarto agudo é uma das 
principais causas de mortalidade no Brasil. A gente tem a mortalidade 
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cardiovascular no Brasil muito alta, desbancando as doenças infecciosas também. 
O cigarro tem muito a ver com isso, com um alento: aqueles que sofreram um 
infarto, tiveram a necessidade de fazer angioplastia ou uma cirurgia de 
vascularização. Os que abandonam o fumo, a cada ano, reduzem o seu risco maior 
quase que depois de alguns anos igualando àqueles que não fumam, afirma.
Doenças pulmonares - Enfisema pulmonar, bronquite crônica, neoplasia, falta de 
ar, tosse, expectoração e câncer de pulmão. Essas são algumas das doenças 
pulmonares causadas pelo uso contínuo do tabaco. Segundo a pneumologista do 
Grupo Hospitalar Conceição Carla Tatiana, as conseqüências pulmonares 
decorrentes do cigarro começam a surgir a partir dos 50 anos de idade. Nós temos
muito pacientes com mais de 70 anos, porque os problemas só aparecem depois de 
muito tempo de uso do cigarro. Trato pacientes que começaram a fumar há 30, 40 
anos, diz.

A pneumologista explica que o paciente fumante pode ter mais risco de ter 
infecção respiratória, porque o cigarro diminui o batimento dos cílios 
pulmonares e, com isso, o paciente fica com menor imunidade e mais exposto a 
infecções comuns, como resfriado e rinite. A enfisema e a bronquite fazem parte 
da 5ª causa de internação e de morte no Brasil. Por isso, precisamos focar na 
população mais jovem para que eles não tenham a iniciação do tabaco. Além disso,
as pessoas que já têm enfisema, bronquite, precisam parar de fumar. Nunca é 
tarde para parar de fumar, finaliza Carla.
Mônica Plaza / Blog da Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
tarefa-de-governo-premiar-ou-reprovar.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 18 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Tarefa de governo: premiar- ou reprovar - os professores - Educação - Notícia - 
VEJA.com

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
FONTE: VEJA
Tarefa de governo: premiar- ou reprovar - os professores - Educação - Notícia - 
VEJA.com

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
telesaude-uerj-inovando.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 21 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

TELESAÚDE UERJ - INOVANDO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

--------------------------------------------------------------------------------

Página 1317



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
<POSTAGEM>
troca-de-experiencias.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 28 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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TROCA  DE   EXPERIÊNCIAS: 
[FOTO]
 As professoras Sílvia, Nadir e Márcia compareceram ao Centro de Estudos do PEJA
E M Comandante Arnaldo Varella, atendendo a gentileza de um convite para 
apresentação do projeto Formando Cidadãos do CIEP Antonio Candeia Filho. Os 
professores da escola foram bem receptivos, demonstraram interesse,  pediram 
detalhes, questionaram, deram sugestões...Enfim, o evento gerou uma saudável 
troca de experiências e um desejo de novos contatos. Valeu mesmo ![FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

Atenção: O projeto Formando Cidadãos está concorrendo ao Troféu Rioeduca 2012.
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Uma Pergunta para Viviane Senna - Vídeo - VEJA.com
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Uma Pergunta para Viviane Senna - Vídeo - VEJA.com
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Unesco debate práticas educacionais contra a homofobia: 

Da Unesco Brasil

Os estudantes que são identificados como não  pertencentes às normas sexuais e 
de gênero vigentes, incluindo aqueles  creditados como lésbicas, gays, 
bissexuais, transgêneros ou  intersexuais, não possuem o direito básico à 
educação por causa do  bullying.

Esse tem sido descrito como um ultraje moral, uma  grave violação dos direitos 
humanos, pelo secretário-geral das Nações  Unidas, Ban Ki-moon. Ele exortou os 
países a tomar as medidas  necessárias para proteger as pessoas - todas as 
pessoas - de violência e  discriminação, incluindo aquela em razão da orientação
sexual e  identidade de gênero.
Veja Também:
Dia Mundial contra Homofobia: 40% dos países membros da ONU criminalizam 
relações homoafetivas 
Projeto de lei quer proibir combate à homofobia nas escolas do Rio 
Na estreia, Comissão da Verdade tenta esfriar divergências 

Uma reunião sobre Políticas e Práticas  Eficazes para Abordar o Assédio 
Homofóbico em Instituições Educacionais  acontecerá na sede da UNESCO em Paris 
em 16 de Maio (Sala IV, 13:30 -  18:00 horas), na véspera do Dia Internacional 
Contra a Homofobia /  Transfobia (IDAHO), celebrado em todo o mundo desde 2005 e
organizado  pelo Comitê IDAHO.

O dia internacional deste ano será dedicado ao  combate à homofobia / transfobia
na e pela educação. A reunião da  UNESCO contará com o lançamento de Políticas e
Práticas Eficazes em HIV e  Educação na Saúde - Cartilha 8: Respostas do Setor 
de Educação para o  Assédio Homofóbico (GPP8) e o Plano de Aula IDAHO.

O assistente da UNESCO e subdiretor-geral de  comunicação e relações 
institucionais, Eric Falt, vai abrir a reunião.  Outros oradores no evento 
incluem Louis-George Tin, fundador da IDAHO e  presidente do comitê IDAHO e 
Russlynn Ali, secretário adjunto dos  direitos civis do Departamento de Educação
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dos EUA.

A reunião incluirá uma série de apresentações e mesas-redondas com base nos 
principais temas da publicação GPP8:
 natureza e escala do assédio homofóbico nas instituições de ensino no mundo;
 as abordagens eficazes e pontos de entrada para enfrentar o bullying homofóbico
nas instituições de ensino;
 métodos para desenvolver e aplicar políticas para lidar com o bullying 
homofóbico e

elaboração de currículos e métodos de ensino;
 formação de professores e apoio;
 exemplos de instituição de ensino superior com base em serviços para vítimas de
bullying, bullies e transeuntes;
  exemplos de parcerias bem sucedidas entre o sistema de ensino e  comunidades, 
incluindo pais, alunos, organizações de lésbicas, gays,  bissexuais, transexuais
e transgêneros (LGBT), sindicatos, entre  outros.

A UNESCO vai lançar também o Plano de Aula IDAHO, uma  coleção de quatro 
atividades para educadores para usar com alunos de  nível primário e secundário 
para criar ambientes mais seguros de  aprendizagem, abordar a discriminação e 
estimular o respeito e a  tolerância entre e entre alunos.

Os peritos e os parceiros de desenvolvimento com  vasta experiência no 
tratamento contra o assédio homofóbico nas  instituições de ensino são esperados
para participar da reunião. Eles  serão capazes de se conectar, compartilhar 
ideias e discutir futuras  colaborações, durante uma reunião extra na parte da 
manhã, também na  UNESCO.

A UNESCO vai transmitir a reunião ao vivo, por meio de vídeo, com tradução em 
inglês e em francês.

O envolvimento da UNESCO para abordar a questão do  bullying homofóbico, 
reconhecendo a dimensão do problema, reflete seu  compromisso com os princípios 
e objetivos da Educação Para Todos (EFA),  com base na perspectiva da 
interrupção da violência nas escolas, no  trabalho para combater todas as formas
de discriminação e violência  baseada no gênero e na experiência qualificada em 
HIV e educação sexual.

A  reunião segue uma consulta convocada pela UNESCO no Rio de Janeiro em  
dezembro de 2011, a primeira consulta internacional das Nações Unida  para lidar
com a homofobia nas instituições de ensino. O evento reuniu  especialistas de 
agências das Nações Unidas, ONGs, ministros da educação  e do magistério de mais
de 25 países ao redor do mundo.

A consulta produziu evidência notável sobre a  extensão do assédio homofóbico em
instituições educacionais em todo o  mundo e habilitou especialistas a 
compartilhar muitos exemplos de boas  práticas em termos de políticas e 
intervenções para prevenir e combater o  bullying homofóbico nas instituições 
educacionais em todo o mundo.
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Unesp lança 44 novos livros digitais para download gratuito: 
mai9
A Pró-Reitoria de Pós-Graduação (Propg) e a  Editora da Universidade Estadual 
Paulista (Unesp) lançarão, no dia 9 de  maio, 44 novos livros virtuais gratuitos
integrantes do selo Cultura  Acadêmica e da Coleção Propg Digital, que oferece 
obras inéditas para download.

A coleção teve sua primeira fase em 2010, quando foram lançadas 44  obras. Em 
2011, foram publicados mais 50 novos títulos. A meta do  projeto é publicar mil 
títulos até 2020.

De acordo com a Unesp, de fevereiro de 2011 a fevereiro de 2012 foram 
contabilizados 84 mil downloads das obras, dos quais a maior parte foi feita por
leitores com formação universitária, sendo 30% com mestrado ou doutorado.

Os 44 novos livros e parte dos 94 que já integravam a coleção também podem ser 
adquiridos por impressão, sob demanda.

Escritos por docentes, mestres e doutores ligados à Unesp, os livros  são 
resultados de pesquisas sobre diversos temas. No conjunto das 44  novas obras há
títulos de áreas como sociologia, política, comunicação,  psicologia, geografia 
e literatura.

O lançamento dos 44 novos títulos será realizado a partir das 9h na  sede da 
Unesp, em São Paulo, após a realização de uma mesa de abertura,  que contará com
a participação de representantes da Unesp e da editora  da universidade 
paulista.

Após o evento, o públicoteráacesso aos livros por meio de e-books, contendo a 
versão integral das obras lançadas, que estarão à disposição dos participantes.

Ao longo do dia 9 de maio, os autores concederão entrevistas individuais 
transmitidas ao vivo na internet, no endereço www.unesp.br/tv.  As entrevistas 
terão duração de 15 minutos cada e serão divididas em  dois blocos: o primeiro 
será realizado das 11h30 às 12h30 e o segundo,  das 14h às 17h.

A Editora Unesp está localizada na Praça da Sé, nº 108, no Centro de  São Paulo.
O evento de lançamento da Coleção Propg Digital será  realizado no 7º andar. Não
é necessário se inscrever para participar.

Os livros da Coleção Propg Digital podem ser acessados em 
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www.culturaacademica.com.br.

(Agência Fapesp)
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VIII Encontro Estadual dos CAPSi: 
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Fórum Estadual de Saúde  Mental Infanto- Juvenil- ATSM/SES- RJData: 31 de maio 
de 2012Horário: 9:00 às 17:00hLocal: Auditório 91 do 9º Andar, Bloco F, da UERJ 
(Universidade do Estado do Rio de Janeiro) Rua São Francisco Xavier, 524 - 
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Maracanã - Rio de JaneiroProgramação9:00 às 9:30h - Credenciamento9:30h às 
10:00h - Mesa de Abertura: Ingrid Jann - Coordenadora Estadual de Saúde Mental e
Kátia Santos - ATSM/SES.
10:00h às 12:30h - Apresentação e discussão dos dados dos CAPSi feita pela 
equipe responsável pelo eixo da infância e adolescência da ATSM/SES.Debatedor: 
Rodrigo Chaves Nogueira - psicólogo do CERSAME de Betim. 
12:30h às 13:30h - Intervalo para o almoço
14:00h às 15:30h - Mesa 1: A Clínica do Autismo nos CAPSi: Avanços e retrocessos
no campo da atenção psicossocial.Apresentação do CAPSi Maria Clara Machado e do 
CAPSi de ParacambiDebatedora: Juliana Pimenta - psiquiatra 
15:30h às 17:00h - Mesa 2: O atendimento nos CAPSi das crianças e jovens em uso 
abusivo de drogas. O Impacto das internações compulsórias na sustentabilidade da
política de saúde mental infanto- juvenil.Apresentação dos CAPSi Pequeno Hans e 
CARIM.Debatedor: Luciano Elia - psicanalista
17:00 às 17:30h - Sistematização das propostas construídas coletivamente e dos 
compromissos pactuados para o ano de 2012/2013.
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Vila Residencial Estela do Patrocínio: [FOTO]
Passos da Saúde Mental na Cidade do Rio de Janeiro:

[FOTO]
Em breve cerca de 80 usuários com transtornos mentais graves e severos que 
estavam internados em pavilhões na Colônia Juliano Moreira terão suas vidas 
mudadas pela possibilidade de viver em liberdade. Será inaugurada a vila 
residencial Estela do Patrocínio, local que está em fase final de acabamento, 
faltando apenas a mobilia das casas que serão as moradias destas pessoas.
Abandonados durantes décadas, em uma época onde internação psiquiátrica era 
sinônimo de tratamento e o tratamento era a exclusão social, eles em fim terão 
dignidade para viver, e conviver em sociedade.
A vila está preparada para receber estes idosos com adequações físicas e 
profissionais necessários.[FOTO]
Contudo ainda existem muitos outros usuários de longa permanência que necessitam
sair das instituições hospitalares públicas e conveniadas, este é mais um passo 
da reforma psiquiátrica no Rio.[FOTO]
"A Liberdade é Terapêutica"  (Franco Baságlia)
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

Página 1323



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
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Violência no trânsito: palestra da equipe de enfermagem do Posto Silvio Brauner:
No dia de hoje nosso CIEP teve a alegria de contar, mais uma vez, com a parceria
da equipe de enfermagem do posto de saúde Silvio Brauner, que atende grande 
parte de nossa comunidade.

Os profissionais trabalharam com os alunos da turma 1501 vídeos e dinâmicas 
sobre o assunto violência no trânsito. Mais uma vez, um ótimo trabalho sendo 
desenvolvido através de nossos parceiros!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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http://rioshow.oglobo.globo.com
Viradão Carioca 2012 :: Música :: Guia Rio Show :: O Globo
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Visita domiciliar +Reabilitação com o NASF= Sucesso na Ac. Carioca da Saúde!: 
Após três meses de reabilitação através de visitas domiciliares, 
[FOTO]

o usuário Francisco de Assis Pereira antes com limitações de locomoção, 
equilíbrio e força,
[FOTO]

iniciou hojena Academia Carioca da Saúde.
[FOTO]

Só foi possívelalcançar essa meta pela dedicação da equipee do aluno.
[FOTO]
Parabéns a todospor essa vitória!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
voce-sabe-se-preparar-para-uma-consulta.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 22 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Você sabe se preparar para uma consulta médica??? VEJA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

FONTE: http://www.einstein.br

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
x-congresso-da-rede-unida-debate-sobre.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 3 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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X CONGRESSO DA REDE UNIDA - DEBATE SOBRE SAÚDE DA JUVENTUDE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Professores e alunos vocês são nossos convidados.

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
yves-de-la-taille-nossos-alunos.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 29 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Yves de La Taille: Nossos alunos precisam de princípios, e não só de regras
<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://primeirainfancia.org.br/

Interessante!!! 
Yves de La Taille: Nossos alunos precisam de princípios, e não só de regras: 
Para o psicólogo, a escola deve investir em formação ética no convívio entre 
alunos, professores e funcionários para vencer a indisciplina  Agressões, 
humilhação, ausência de limites. Nove em cada dez educadores reclamam que as 
salas de aula estão cada Continuar lendo 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
120-atividades-com-ditado-e-ortografia.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 17 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

120 atividades com Ditado e Ortografia! Sugestão para trabalhar com lista de 
compras!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://espacoeducar-liza.blogspot.com/
120 atividades com Ditado e Ortografia! Sugestão para trabalhar com lista de 
compras!: São 200 atividades selecionadas com atividades de Ditado de palavras, 
ditado recortado, ditado colorido, ditado ilustrado etc. e/ou trabalho da 
Ortografia ou a escrita correta das palavras.

É sabido de todos que atualmente devemos evitar ditados aleatórios e sem 
sentido, buscando contextualizar a atividade, trabalhar com listas de palavras 
pertinentes e que fazem parte da realidade do educando ou

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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2-conferencia-do-meio-ambiente.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 15 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

2ª Conferência do Meio Ambiente

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Divulgando..
http://ciepglauberocha.blogspot.com/
2ª Conferência do Meio Ambiente: 

No dia 19 de junho, realizaremos a 2ª Conferência do Meio Ambiente em nossa 
escola.
Líderes de cada turma participarão do encontro, discutindo ideias, propondo 
estrategias, tendo como foco principal a sustentabilidade.
Um forte esquema de segurança está sendo montado, para garantir que as grandes 
ideias não sejam capturadas pelos vilões que ameaçam a Terra todos os dias. 
Transformando nosso mundinho, estamos colaborando com o planeta.[FOTO]

AGUARDEM OS VÍDEOS E AS FOTOS!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
5-de-junho-dia-mundial-do-meio-ambiente.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 4 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

5 DE JUNHO - DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
acao-educativa-na-escola-municipal.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 1 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Ação Educativa na Escola Municipal Érico Veríssimo

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdcrj-academiacarioca-cmsfb.blogspot.com/

Bacana demais este trabalho. 
Ação Educativa na Escola Municipal Érico Veríssimo: 
[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
acao-educativa-na-escola-municipal_04.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 4 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Ação Educativa na Escola Municipal Charles Anderson

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdcrj-academiacarioca-cmsfb.blogspot.com/
Ação Educativa na Escola Municipal Charles Anderson: 

Com o foco contra Dengue, foi realizado um jogo de memória para o 2 ano na 
Escola Municipal Charles Anderson.
[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
afetividade-se-aprende-na-escola.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 13 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

AFETIVIDADE SE APRENDE NA ESCOLA - Projeto Criança é Vida

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://emdpedrofernandes.blogspot.com/

Muito legal o Projeto e a preocupação percebida pela E. M. DEP. PEDRO FERNANDES.

PARABÉNS!!

Projeto Criança é Vida: 
Projeto Criança é Vida Bebês( uma parceria com o Instituto Criança é Vida)
 Público-alvo: as mães de nossa U.E. com filhos menores de 4 anos ou grávidas. 
Este projeto é dedicado primordialmente aos cuidados do educador com a vida 
afetiva do bebê e de sua família. Hoje, num ambiente bem aconchegante, com 
cantigas de ninar ao fundo,  foi apresentado pelas Professoras Raquel e 
Verônica, e a funcionária Margareth o primeiro módulo, onde as mamães ouviram 
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sobre os cuidados que devem ter com o bebê, suas necessidades, etapas do 
desenvolvimento,etc. No final teve sorteio e distribuição de brindes.

[FOTO]

Mamães super envolvidas com o projeto.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Os brindes[FOTO]

Representação de um bebê[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
agenda-da-promocao-da-saude-02-08-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 1 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 02 a 08 de junho

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://elosdasaude.wordpress.com/
AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 02 a 08 de junho: 
[FOTO]
CIDADE SUSTENTÁVEL

O Instituto de Arquitetos do Brasil do Rio de Janeiro (IAB-RJ) dá continuidade, 
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esta semana, ao debate Cidade Sustentável - Expressão do Século XXI. Na 
segunda-feira, dia 04 de junho, o tema Grandes projetos na cidade do Rio de 
Janeiro será discutido por Isabela Nunes, do projeto Casa Daros; Leonel Kaz, dos
projetos Museu do Amanhã e Museu de Arte do Rio; e João Pedro Backheuser, do 
projeto Porto Olímpico, com mediação do presidente do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Rio de Janeiro (CAU-RJ), Sydnei Menezes. Na terça, dia 05, a 
iniciativa aborda o tema Projeto Governança Metropolitana, com apresentação do 
vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria, José Mascarenhas, e a 
participação de Jeroen Klink, professor da Universidade Federal do ABC. Confira 
a programação completa.
[FOTO]
VIOLÊNCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL EM DEBATE
A Escola de Saúde Pública do Paraná promove nesta terça-feira, 05 de junho, a 
webconferênciaFortalecimento da proteção integral da criança e do adolescente: a
importância de identificar e intervir para erradicar as formas de violência, 
abuso e exploração sexual. O objetivo é sensibilizar e mobilizar profissionais e
a sociedade quanto à importância de articular a rede de proteção e desenvolver 
ações de enfrentamento das violências, com ênfase no abuso e na exploração 
sexual de crianças e adolescentes. A webconferêcia acontece de 14h às 17h, em 
horas www.escoladesaude.pr.gov.br.
[FOTO]
ABRASCÃO 2012
A Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) dá início a uma série de 
atividades preparatórias ao 10º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, o 
Abrascão 2012, que acontece de 14 a 18 de novembro em Porto Alegre. Com o tema O
Brasil no século XXI, o primeiro encontro acontece nesta quarta-feira, 06 de 
junho, de 9h às 18h, no Centro de Altos Estudos da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ). A programação inclui duas mesas: Rupturas e permanências no 
padrão de desenvolvimento social e Os padrões de desenvolvimento social e as 
políticas de saúde. A entrada é franca e o evento é aberto a todos os 
interessados.
[FOTO]
CULTURA AFROBRRASILEIRA
A história e a cultura afrobrasileira estão em evidência nesta semana, com a 
realização do Cine Comdedine, de 06 a 13 de junho, no auditório da Prefeitura do
Rio, na Cidade Nova. A iniciativa, promovida pelo Conselho Municipal de Defesa 
dos Direitos do Negro do Rio de Janeiro (Comdedine-RJ), apresenta quatro 
curtametragens: Estima Negra, do grupo Conjunta Nós do Cinema; Rap de Saia, de 
Janaina Oliveira e Queen; Alguém falou de racismo, produzido pela Fundação 
Cultural Palmares; e Minha cara, bela cara, cara preta de mulher, de Ana Gomes. 
A entrada é franca e o agendamento de grupo escolar deve ser feito pelo 
emailcomdedinerj@gmail.com.
[FOTO]
CURSO IMPACTOS DA VIOLÊNCIA NA SAÚDE
Estão abertas até 11 de junho, segunda-feira, as inscrições para o curso de 
aperfeiçoamento Impactos da Violência na Saúde, oferecido pela Escola Nacional 
de Saúde Pública Sergio Arouca (Ensp/Fiocruz) na modalidade de Ensino a 
Distância. A oportunidade é direcionada agestores e profissionais de saúde de 
nível superior, que trabalham com temas relacionados a violência, população em 
situação de vulnerabilidade social, promoção da saúde e cultura de paz, 
prevenção e vigilância das Doenças e Agravos Não Transmissíveis.O objetivo é 
propiciar o desenvolvimento de competências conceituais, comunicativas, 

Página 1330



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
interpessoais, técnicas e políticas dos participantes em relação ao impacto da 
violência sobre a saúde, de forma a auxiliá-los na atitude frente às pessoas em 
situações de violência. Acesse o edital e saiba como se inscrever.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
agenda-da-promocao-da-saude-16-22-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 15 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 16 a 22 de junho

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://elosdasaude.wordpress.com/
AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 16 a 22 de junho: 
[FOTO]
RIO+20 E CÚPULA DOS POVOS
O Rio de Janeiro recebe, nesta semana, a Conferência das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20. Paralelamente, a Cúpula dos Povos, no 
Aterro do Flamengo, reúne iniciativas da sociedade civil que contribuem para a 
construção de uma sociedade mais justa. A Rede Unida integra do evento em um 
estande próximo à pista de skate do Parque do Flamengo, na altura do Hotel Novo 
Mundo. Na programação, estão ações de promoção da saúde, sobre meio ambiente e 
sustentabilidade e intervenções culturais. O RAP da Saúde participa com 
atividades sobe prevenção das violências no namoro e chama atenção para a 
importância da acessibilidade e inclusão social, por meio da integração entre 
jovens surdos e ouvintes.Confira a proramação da Rede Unida durante a Cúpula dos
Povos.
[FOTO]
#ZEGOTINHA
O Ministério da Saúde promove neste sábado, 16 de junho, o Dia D de Mobilização 
Nacional daCampanha Nacional de Vacinação Contra a Poliomielite, para a 
imunização de crianças com idades até 5 anos. No Rio de Janeiro, a Secretaria 
Municipal de Saúde e Defesa Civil (SMSDC) disponibilizará 550 mil doses da 
vacina, em unidades de saúde, escolas, igrejas, praças e outros locais, que 
funcionarão das 8h às 17h. Todas as crianças nesta faixa etária, mesmo as que 
apresentarem gripe, diarreia, rinite ou coriza, devem ser imunizadas.A 
poliomielite, ou paralisia infantil, é uma doença infectocontagiosa viral aguda,
transmitida pelo poliovírus durante a fala, tosse ou espirro da pessoa 
contaminada. Falta de higiene e de saneamento na moradia, além da concentração 
de muitas crianças em um mesmo local favorecem a transmissão. Tire suas dúvidas.
Saiba onde levar seus filhos para tomar a vacina contra a paralisia infantil.
Assista ao vídeo da campanha:[FOTO]
CURSO SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
Estão abertas até segunda-feira, 18 de junho, as inscrições para o Curso de 
Atualização em Leitura em Violência e Saúde, oferecido pela Escola Nacional de 
Saúde Pública Sergio Arouca (Esp/Fiocruz). Com caga horária de 45 horas, o curso
propõe a reflexão sobre a violência no campo da saúde pública, a partir de 
aspectos socioepidemiológicos, políticos e de comunicação. Além da discussão 
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teórica sobre o tema, o programa inclui a apresentação de experiências da 
instituição, de serviços de saúde e de profissionais que lidam diretamente com 
situações de violência. O objetivo é incorporar as reflexões à prática 
profissional dos alunos. As aulas serão às terças-feiras e as inscrições devem 
ser feitas pela Plataforma Siga.
[FOTO]
FESTIVAL DE CIRCO

Começa nesta quinta-feira, 21 de junho o 1º Festival Internacional de Circo nas 
Comunidades Pacificadas do Rio de Janeiro. Para inaugurar a programação, às 15h 
acontece a Invasão da Alegria no Complexo do Alemão. O palhaço espanholIván 
Prado, fundador da organização Palla@s em Rebeldía e cofundador da Artist 
Against The Wall vai promover um cortejo de paz e alegria pelas ruas e vielas da
comunidade, até a chegada à lona montada no Campo da Serrinha. A programação é 
formada por espetáculos de companhias de circo brasileiras e internacionais e 
segue até 1º de julho, nas comunidades cariocas com Unidades de Polícia 
Pacificadora (UPP).

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
agenda-da-promocao-da-saude-23-29-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 23 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 23 a 29 de junho

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://elosdasaude.wordpress.com/AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 23 a 29 de junho: 
[FOTO]
CASAMENTO!
Estão abertas até segunda-feira, 25 de junho, asinscrições para a cerimônia 
coletiva de uniões estáveis homoafetivas. Acerimônia, que acontece no dia 1º de 
julho, às 15h, no auditório do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 
celebrará mais de um ano da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que 
autoriza a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Para participar, ligue 
para 0800 023 4567.[FOTO]
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
Termina nesta terça-feira, 26 de junho, o prazo para inscrição de trabalhos para
o III Congresso da Associação de Medicina de Família e Comunidade do Estado do 
Rio de Janeiro - AMFaC RJ - e a 2ª Jornada Rio - Espírito Santo de Medicina de 
Famíliae Comunidade. O evento será realizado entre os dias 26 e 28 de Julho, na 
Faculdade de Medicina Arthur Sá Earp Neto, no Campus Barão do Rio Branco, em 
Petrópolis, no Estado do Rio de Janeiro. Com o tema Saúde da Família como Modelo
de Qualidade em Atenção Primária à Saúde, o encontro propõe o debate sobre os 
avanços e desafios da Estratégia Saúde da Família. A inscrição para participação
no evento pode ser feita até 07 de julho.[FOTO]
FAMÍLIA, INFÂNCIA E JUVENTUDE
O Fórum Permanente da Criança, do Adolescente e da Justiça Terapêutica promove 
nesta quarta-feira, 27 de junho, o seminário Os novos modelos de famílias e as 
repercussões na infância e na juventude, de 9h30 às 17h, no auditório Antonio 
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Carlos Amorim da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro - Emerj (Av.
Erasmo Braga, 115, 4º andar, Centro, Rio de Janeiro). A programação inclui 
palestras, debates e a exibição de trechos do seriado Novas famílias, de João 
Jardim. Confira a programação completa e inscreva-se.[FOTO]
TUBERCULOSE E AIDS
Nesta quarta-feira, 27 de junho, a Escola Nacional de Saúde Pública Sergio 
Arouca (Ensp/Fiocruz) promove o seminário Ética do acesso ao diagnóstico, 
prevenção, cuidado e pesquisa na Tuberculose e Aids. O evento integra a 
programação do Centro de Estudos da instituição e recebe o diretor do 
Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, Dirceu 
Greco, e o coordenador do Programa Nacional de Controle de Tuberculose do 
Ministério da Saúde, Draurio Barreira. A atividade acontece às 14h, no salão 
internacional e será transmitida pela Internet em 
www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/videos.GESTÃO DO CUIDADO
A Universidade Federal Fluminense (UFF) promove dois seminários internacionais e
um curso sobre economia clínica e gestão do cuidado na primeira semana de julho.
A iniciativa recebe o professor Franz Porzsolt, da Universidade de Ulm, na 
Alemanha, dentre outros convidados. De 02 a 05 de julho, o Curso Básico de 
Economia Clínica será ministrado por Porzsolt e Tânia Thomaz, pesquisadora da 
UFF, de 16h às 19h. No dia 03 de julho, o seminário O cuidado ao câncer de mama 
nos sistemas de saúde público e privado conta também com a participação dos 
pesquisadoresMariana Brito de Araújo Lou, do Instituto Nacional de Câncer José 
Alencar Gomes da Silva (INCA), e Thiago I. Constancio, do Instituto Nacional de 
Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz). E
no dia 06 de julho, o seminário Os desafios da avaliação em saúde recebe Aluísio
Gomes da Silva Jr., pesquisador da UFF. As vagas são limitadas e as inscrições 
devem ser feitas em http://www.uff.br/cedoc/

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
agenda-da-promocao-da-saude-30-de-junho.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 29 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 30 de junho a 06 de julho

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://elosdasaude.wordpress.com/
AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 30 de junho a 06 de julho: 
[FOTO]
RIO SEM RAIVA 2012
A segunda etapa da campanha Rio Sem Raiva 2012, para imunização de cães e gatos,
acontece neste sábado, dia 30, nos bairros de Senador Camará, Vila Kennedy, 
Padre Miguel, Realengo, Sulacap, Deodoro, Magalhães Bastos, Campo Grande, 
Inhoaíba, Vasconcelos, Cosmos e Santíssimo. A meta da Secretaria Municipal de 
Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro (SMSDC-RJ), que promove a iniciativa, é 
imunizar 160 mil animais, em mais de 200 pontos de vacinação da região.Cães, 
gatos e morcegos são os principais transmissores da raiva, que compromete o 
sistema nervoso do homem, quando contaminado. Ao levar o animal de estimação 
para vacinar, é preciso tomar algumas precauções. Os cães devem estar com 
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coleira e guia e os gatos devem ser levados em sacolas de pano ou em gaiolas 
apropriadas. Animais que têm temperamento agressivo devem estar com focinheira. 
As próximas etapas serão realizadas nos dias 21 de julho, 25 de agosto e 22 de 
setembro.Mais informações podem ser obtidas junto à Central de Atendimento da 
Prefeitura, pelo telefone 1746.
[FOTO]
VER-SUS BRASIL
Universitários interessados em praticar estágios e vivencias no SUS têm até 
quarta-feira, 04 de julho, para se inscrever na edição de inverno 2012 do 
VER-SUS. Comprometida com o fortalecimento das Redes de Atenção à Saúde, a 
iniciativa pretende estimular a formação de trabalhadores para o SUS, 
comprometidos eticamente com os princípios e diretrizes do sistema e que se 
entendam como atores sociais, agentes políticos, capazes de promover 
transformações. Acesse a página do VER-SUS no portal Otics e saiba como se 
inscrever.
[FOTO]
FESTIVAL DE CIRCO

Acontece até domingo, 1º de julho, o1º Festival Internacional de Circo nas 
Comunidades Pacificadas do Rio de Janeiro. A programação é gratuita e reúne 
grupos e companhias de circo nacionais e internacionais que investem em novas 
narrativas por meio da experiências de jovens, do trabalho de formação e de 
intervenção social através das artes circenses. Neste final de semana, há 
espetáculos nas comunidades Vila Cruzeiro, São João, Matriz e Quieto, Turano, 
Coroa e Fogueteiro, Macacos, Tabajaras e Pavão-Pavãozinho, além das lonas 
culturais da cidade.
[FOTO]
ABRASCÃO 2012

Foi prorrogado até segunda-feira, 02 de julho, o prazo para submissão de 
trabalhos para o 10º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva - o Abrascão 2012, 
que acontece de 14 a 18 de novembro em Porto Alegre. Os trabalhos podem ser 
inscritos nas categorias Abrasco Jovem, Área Acadêmica e Serviços de Saúde, nas 
modalidades de pôster eletrônico, comunicação oral e sob a forma de vídeos, 
fotos e dramatização, entre outras. A programação está organizada em cinco eixos
temáticos: Alternativas de Desenvolvimento: Sustentabilidade e Cidadania; 
Inovação em Saúde: Ciência, Tecnologia, Indústria e Serviços; O Individual e o 
Coletivo no Processo Saúde-Doença; Modelos de Atenção e Cuidado à Saúde; e 
Gestão da Saúde: Técnica e Política.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
alimentacao-na-gravidez-exige-cuidados.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 1 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Alimentação na gravidez exige cuidados redobrados para evitar sobrepeso

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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http://www.blog.saude.gov.br/
Alimentação na gravidez exige cuidados redobrados para evitar sobrepeso: 
[FOTO]

Foto: Corbis Image
Uma dieta balanceada é mais saudável para mulheres com sobrepeso não engordarem 
em excesso na gravidez do que as atividades físicas. É o que concluiu uma 
pesquisa britânica divulgada recentemente. O estudo reforça a ideia de que a 
futura mamãe deve ficar atenta à balança para evitar riscos ao bebê e à própria 
saúde.
Quando você consome a quantidade de calorias que precisa, não vai ter alteração 
de peso. Já em uma atividade física sem o controle da alimentação, se você 
ingerir mais calorias do que precisa acaba engordando da mesma forma explica a 
nutricionista Clariane Carvalho, do Serviço de Assistência à Puericultura e 
Maternidade do Ministério da Saúde (SAMIP/CAP/MS).

Apesar da fome aumentar nessa fase, as futuras mamães não devem usar isso como 
desculpa para descuidar da alimentação. Comer alimentos como feijão, folhas 
verde-escuras, fígado e leite garante uma gravidez saudável.

Clariane aconselha o aumento na ingestão desses componentes. A necessidade de 
nutrientes como o ferro, as vitaminas e o cálcio é maior. Da mesma forma é 
importante consumir alimentos que facilitam sua absorção, por exemplo, a 
vitamina c presente nas frutas cítricas, esclarece.

Durante a gravidez, a mulher deve comer a cada três horas e a cada trimestre sua
dieta é modificada, as calorias aumentam de acordo com o desenvolvimento do 
bebê. Mas as mulheres com sobrepeso, para acompanhar as mudanças, devem diminuir
a ingestão de açúcares, refrigerantes ou frituras.

O aumento de peso é inevitável. Para mulheres com peso normal, o comum é ganhar 
de nove a doze quilos. O sobrepeso além dessa faixa pode trazer sérias 
complicações. Os riscos podem ser uma dificuldade maior no parto, o aumento da 
pressão arterial, pode se desenvolver uma diabetes gestacional, levando até a 
uma pré-eclâmpsia, alerta a nutricionista Clariane.
Mitos e verdades - Várias dúvidas costumam permear a cabeça das gestantes sobre 
alimentação. Nessa hora, a mulher escuta muitos conselhos e cuidados populares 
que podem confundir ainda mais.

A mulher nessa fase não come por dois, o bebê não vai nascer com características
indesejáveis porque a mãe deixou de satisfazer algum desejo estranho, e beber 
leite pode ajudar no aleitamento, mas como fonte de hidratação. O que ajuda na 
amamentação é a ingestão de líquidos, o leite entra apenas como uma fonte a 
mais, explica Clariane.
Fonte: Fabiana Conte/ Comunicação Interna do Ministério da Saúde
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Alongamento e caminhada na Lona Cultural de Guadalupe

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Não percam!!
Alongamento e caminhada na Lona Cultural de Guadalupe
12/06/2012

  A Lona Cultural Municipal Terra, em Guadalupe, oferece 
gratuitamente às segundas, quartas e sextas-feiras, um programa de 
caminhada e alongamento, como parte do Projeto Ação Comunitária.

Para
 participar, os interessados devem comparecer nos dias das aulas, às 7h,
 Na Lona Cultural, na Rua Marcos Macedo, s/n - Praça Édison Guimarães. 
Mais informações sobre o projeto e outras atividades gratuitas pelos 
telefones 3018-4203 e 3287-0921.
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Alunos da rede municipal aprendem sobre sustentabilidade no Green Nation Fest

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
FONTE: PCRJ
Alunos da rede municipal aprendem sobre sustentabilidade no Green Nation Fest
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Assistência Social oferece 105 bolsas de estudo para curso de francês

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

FONTE: SMAS - PCRJ
Assistência Social oferece 105 bolsas de estudo para curso de francês: O Banco 
Carioca de Bolsas de Estudo, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência 
Social, está com inscrições abertas para 105 bolsas integrais voltadas para 
jovens de baixa renda, com idades entre 14 e 25 anos,  interessados em aprender 
a língua francesa, neste segundo semestre.
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ATENÇÃO - 16/06/2012 dia "D" contra a  Póliomielite

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cms-portusquitanda.blogspot.com/
16/06/2012 dia "D" contra a  Póliomielite: A Secretaria Municipal de Saúde e o 
Departamento de Imunização comunicam aos senhores pais que no período de 16 de 
Junho a 06 de Julho, estará realizando a Campanha Nacional de Vacinação contra 
paralisia infantil, sendo, dia 16 de Junho (Sábado) das 08:00as 17:00 hs o Dia 
D. Portanto, leve seu super-herói menor de 05 anos ao posto de vacinação e não 
esqueça a caderneta. 

A poliomielite , também conhecida como pólio ou paralisia infantil , é uma 
doença viral altamente contagiosa, que afeta principalmente crianças pequenas. O
vírus é transmitido através de alimentos e água contaminados, e se multiplica no
intestino, de onde se pode invadir o sistema nervoso. Muitas pessoas infectadas 
não apresentam sintomas, mas continuam contaminando outras pessoas. Causa 
paralisia e deformações no corpo. Está sendo erradicada em todo mundo graças a 
campanhas de vacinação.
[FOTO]
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ATENÇÃO - Abuso sexual é o segundo tipo de violência mais comum contra crianças

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.childhood.org.br/
Abuso sexual é o segundo tipo de violência mais comum contra crianças: A 
agressão sexual é a violência mais praticada contra crianças até nove anos, 
depois da negligência e do abandono, segundo pesquisa do Ministério da Saúde e 
do sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA). Do total de 14.625 
notificações registradas pelo sistema, em 2011, 35% dos casos são de abuso 
sexual e 36% de negligência. Este problema sempre esteve presente na intimidade 
das famílias, porém não era visível, porque não existiam mecanismos legais de 
atendimento e proteção, afirma a Continue lendo 
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sábado, 23 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ATENÇÃO !!!Conheça ações simples que podem evitar o câncer

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Conheça ações simples que podem evitar o câncer: 
Com o objetivo de evitar o surgimento do câncer, o Instituto Nacional de 
Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA), vinculado ao 
Ministério da Saúde, publicou a cartilha Câncer: a informação pode salvar vidas,
com 10 dicas simples e eficazes para se proteger contra o desenvolvimento da 
doença.

O manual mostra ações preventivas como a realização de 30 minutos diários de 
atividades físicas, não fumar, evitar bebidas alcoólicas e manter uma 
alimentação saudável. O nutricionista do INCA, Fábio Gomes, explica que o tipo 
de alimentação que se consome pode contribuir para o surgimento da enfermidade. 
Os alimentos embutidos possuem conservantes com compostos que podem ser 
cancerígenos. Eles agridem o estômago e podem aumentar as chances de um câncer 
no estômago ou no intestino.

Outra atenção necessária, destacada pelo nutricionista, é em relação aos 
alimentos ricos em gordura. Alimentos ricos em sal tem uma quantidade de gordura
muito maior, facilitando o desenvolvimento da obesidade. Indiretamente todos os 
alimentos que proporcionam o desenvolvimento da obesidade vão facilitar o 
desenvolvimento de câncer. O consumo de refrigerantes também precisa ser feito 
com cautela, já que contribui para o aumento de peso. A obesidade em si, é um 
fator de risco para o desenvolvimento de câncer no esôfago, no intestino, rins, 
vesícula, pâncreas e mama. Por isso que o consumo de alimentos gordurosos está 
diretamente associado ao surgimento do câncer, ressalta o nutricionista Fábio 
Gomes.

A ingestão de bebidas alcoólicas também deve ser regrada. O álcool agride todas 
as áreas com as quais ele entra em contato, e esta agressão persistente pode 
provocar alterações nas células e transformá-las em precursoras de câncer, 
alerta o nutricionista.

Homens e mulheres com mais de 50 anos também devem ter atenção redobrada com a 
saúde. Por isso a dica é realizar, a cada dois anos, exames de sangue oculto nas
fezes. Isso porque, com a chegada do envelhecimento, acontecem mudanças nas 
células do organismo aumentando a possibilidade de que elas se tornem malignas.

Mas entenda: o surgimento do câncer depende da intensidade e duração da 
exposição das células aos agentes causadores de câncer. Por exemplo, o risco de 
uma pessoa desenvolver câncer de pulmão é diretamente proporcional ao número de 
cigarros fumados por dia e ao número de anos que ela vem fumando.
Saiba mais sobre o problema - Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 
doenças que têm em comum o crescimento desordenado (maligno) de células que 
invadem os tecidos e órgãos, podendo espalhar-se (metástase) para outras regiões

Página 1338



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
do corpo. A divisão rápida das células tende a ser muito agressiva e 
incontrolável, o que pode determinar a formação de tumores - acúmulo de células 
cancerosas - também conhecido como neoplasia maligna. Por outro lado, um tumor 
benigno significa simplesmente uma massa localizada de células que se 
multiplicam vagarosamente e se assemelham ao seu tecido original, raramente 
constituindo um risco de vida.

As razões do câncer são distintas. Elas podem ser internas ou externas ao 
organismo e também podem ter inter-relação. As causas externas relacionam-se ao 
meio ambiente e aos hábitos ou costumes próprios de um ambiente social e 
cultural. As causas internas são, na maioria das vezes, geneticamente 
pré-determinadas, estão ligadas à capacidade do organismo de se defender das 
agressões externas. Esses fatores causais podem interagir de várias formas, 
aumentando a probabilidade de transformações malignas nas células normais.

De todos os casos, 80% a 90% dos cânceres estão associados a fatores ambientais.
Alguns deles são bem conhecidos: o cigarro pode causar câncer de pulmão, a 
exposição excessiva ao sol pode causar câncer de pele, e alguns vírus podem 
causar leucemia. Outros estão em estudo, como alguns componentes dos alimentos 
que ingerimos, e muitos são ainda completamente desconhecidos.
Veja a Cartilha:Câncer: a informação pode salvar vidasIlana Paiva / Blog da 
Saúde
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ATENÇÃO - FERIADÃO - Bebida e direção não é a melhor opção

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Bebida e direção não é a melhor opção: 
[FOTO]

Foto: Ocean/Corbis
Nada melhor que um feriado no meio da semana para começar o dia com ânimo 
redobrado. A expectativa é de que, ao final do dia, você saia com os amigos pra 
se descontrair, jogar conversa fora, beber, relaxar e voltar dirigindo pra casa 
na hora que o bar fechar. Opa, beber e dirigir? É, essa combinação não é boa 
para ninguém!

Entenda os motivos: atualmente o trânsito é a principal causa de morte entre os 
jovens de 15 a 29 anos em todo o mundo. O Brasil, de acordo com dados da 
Organização Mundial de Saúde (OMS), é o quinto em números de morte por acidentes
de trânsito, perdemos apenas para a Índia, China, EUA e Rússia.

Só no ano passado o Ministério da Saúde registrou 153,6 mil internações no 
Sistema Único de Saúde (SUS) de pessoas vítimas de acidente de trânsito e a 
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região sudeste concentra quase metade dessas internações (46%). Em 2010 foram 
contabilizadas 42.844 mil mortes por este motivo e deste total 81,5% destes eram
do sexo masculino.

Ficou preocupado? Pois é! Analisando estes dados o ministro da Saúde, Alexandre 
Padilha, alerta a todos para a epidemia de acidentes de trânsito que o Brasil 
vive hoje. Preocupado com isso, no ano passado, o Ministério da Saúde, em 
parceria com o Ministério das Cidades, lançou o Pacto Nacional Pela Redução dos 
Acidentes de Trânsito - Pacto pela Vida. O objetivo é mobilizar a sociedade com 
ações para reduzir pela metade, até 2020, o número de vítimas de acidentes de 
trânsito em todo o país. O pacto é para conscientizar estados e municípios. Na 
saúde, vamos reforçar as ações de vigilância, de organização da rede de atenção 
de urgência e emergência. O mais importante é que a gente possa ter regras e 
maior fiscalização, esclarece Padilha.
Década de Ação para a Segurança no Trânsito 2011-2020 - A Assembleia Geral das 
Nações Unidas, através de Resolução A/RES/64/255, publicada no dia 02 de março 
de 2010, proclamou o período de 2011 a 2020 como a Década de Ações para a 
Segurança no Trânsito.

A resolução foi elaborada com base em estudos da OMS que estimou, em 2009, cerca
de 1,3 milhões de mortes por acidente de trânsito em 178 países e cerca de 50 
milhões sobrevivem feridas. O custo global é estimado em US$ 518 bilhões por 
ano; os custos dos acidentes de trânsito já foram estimados em 1 a 2% dos PIB 
dos países.

Por isso #ficaadica: Combine com seus amigos para que um deles seja o motorista 
da vez, ou então baixe o aplicativo gratuito Onde tem táxi aquie na hora de 
voltar encontre o táxi mais próximoque vai te levar em casa depois da diversão. 
Sua vida vale muito mais.
Feriados de Corpus Christi e Festas Juninas - O cantor Leonardo é o protagonista
de duas campanhas publicitárias do Ministério das Cidades para alertar os 
motoristas sobre os riscos de acidentes nas ruas e estradas, durante os feriados
de Corpus Christi e São João.

Com o slogan A dor de um acidente pode durar para sempre, a campanha traz o 
depoimento do cantor sobre o sofrimento de ver o filho e também cantor, Pedro 
Leonardo, envolvido num acidente de trânsito.

Pare, Pense e Mude nas Redes Sociais
Twitter: @paradapelavida
Facebook: Parada Pela Vida
Ilana Paiva / Blog da Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atencao-higiene-na-cozinha.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 23 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ATENÇÃO - Higiene na cozinha...
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http://nutricorpo.blogspot.com/ 
Higiene na cozinha...: 

É
importante usar todos os truques para eliminar microorganismos. As inúmeras
bactérias estão presentes no lixo, chão, vãos das esponjas, panos de pratos,
tábuas de carne, entre outros locais.
A
cozinha e copa devem ser limpas diariamente e permanecer limpas e secas durante
o preparo dos alimentos. Quanto aos azulejos da cozinha, aconselha-se que sejam
lavados no mínimo 2x/semana.
Para
desinfetar a esponja de lavar louça, colocá-la úmida dentro do microondas,
ligá-lo na potência máxima e aguardar 2 a 3 minutos, tempo suficiente para matar
99%
dos microorganismos., inclusive E. Coli e a Salmonella, responsáveis por surtos
e diarréias.
Tome
cuidado com o lixo. Os baldinhos sobre a pia estão proibidos, o lixo deve ficar
bem longe do ambiente onde manipula-se os alimentos. E mesmo longe, troque o
saco de lixo diariamente e desinfete o cesto com água sanitária.
Os
panos de prato são muito úteis na cozinha, porém são os preferidos das
bactérias, principalmente se estiverem úmidos. É importante trocá-los
diariamente. Separe os panos de mãos dos panos de enxugar a louça. A lavagem
deve ser separada do restante da roupa. Recomenda-se que sejam desinfetados com
água sanitária diluída e água fervente.
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ATENÇÃO !!! - Inscrições abertas para programação cultural nos Fóruns e 
Congressos de Prevenção

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.blog.saude.gov.br/ 

VAMOS PARTICIPAR?????
Inscrições abertas para programação cultural nos Fóruns e Congressos de 
Prevenção: 
[FOTO]
O Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde recebe até
9 de julho a inscrição de trabalhos culturais para a programação da IV Mostra de
Teatro e de Vídeos Um minutinho. Os trabalhos serão apresentados dentro da 
programação cultural do IX Congresso Brasileiro de Prevenção das DST e Aids, do 
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II Congresso Brasileiro de Prevenção das Hepatites Virais, do VI Fórum 
Latino-americano e do Caribe em HIV/Aids e DST e do V Fórum Comunitário. Os 
eventos serão realizados de 28 a 31 de agosto de 2012, em São Paulo (SP), com o 
tema Sistemas de Saúde e Redes Comunitárias.

A IV Mostra de Teatro e o Um minutinho vão reunir espetáculos teatrais, 
performances e produções audiovisual que apresentem abordagens inovadoras em 
prevenção e/ou que dialoguem com aspectos relacionados com as temáticas direitos
humanos, sexualidades, gênero e que estejam em consonância com a Política 
Nacional de DST, Aids e Hepatites Virais.
Outras informações e formulários de inscrição estão disponíveis no site 
www.aids.gov.br/congressoprev2012Fonte:Departamento de DST, Aids e Hepatites 
Virais
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ATENÇÃO - Inscrições para a 12ª Expoepi vão até 15 de julho

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/

Vamos contar a nossa!! 
Inscrições para a 12ª Expoepi vão até 15 de julho: 
[FOTO]
Os municípios e os profissionais que se destacaram no desenvolvimento de ações 
de vigilância em saúde já podem se inscrever na 12ª Mostra Nacional de 
Experiências Bem Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças, a 
12ª Expoepi. A exposição está prevista para outubro deste ano e vai divulgar os 
temas importantes desenvolvidos pelos inscritos e premiar aqueles que tiveram 
maior destaque nos trabalhos que contribuíram para a Saúde Pública do País.

É o que explica a coordenadora geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em 
Serviços do Ministerio da Saúde, Elisete Duarte: Essas experiências julgadas bem
sucedidas geram um efeito demonstrativo para contextos similares. Então o 
objetivo da Expoepi é premiar, debater e valorizar essas experiências. Em 
especial, criar o efeito demonstrativo para dizer que em contextos similares as 
soluções também podem ser possíveis.

Os municípios e os profissionais que tiverem experiências que contribuíram para 
a Saúde Pública do País podem inscrever os trabalhos em dez áreas temáticas de 
vigilância em saúde direcionadas ao ambiente, aos trabalhadores, prevenção e 
controle das doenças transmissíveis, entre outras. A

experiência vencedora em cada uma das áreas vai receber o prêmio de 50 mil 
reais. O evento está marcado para o período de 16 a 19 de outubro em Brasília . 
Para conhecer o regulamento do processo de seleção das experiências basta 
acessar o edital que está no site www.saude.gov.br/svs. As inscrições para a 
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mostra vão até o dia 15 de julho.
Ouça a matéria da Web Rádio SaúdeFonte: Débora Rocha / Web Rádio Saúde
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ATENÇÃO !!!Programa da Multirio destaca o uso responsável da água

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

O Atitude Consciente desta quinta recebe André Abreu, membro do Comitê 
Facilitador da Sociedade Civil para a Rio+20
14/06/2012

  O programa Atitude Consciente, da Multirio, empresa vinculada à 
Secretaria Municipal de Educação, que vai ao ar hoje, dia 14, terá como 
tema a importância do uso responsável da água.A apresentadora Lúcia 
Leme recebe André Abreu, que há 15 anos atua no terceiro setor com 
projetos de meio ambiente e inclusão social etambém é membro do Comitê 
Facilitador da Sociedade Civil para a Rio+20.

AONU alerta
 que a principal disputa mundial, nos próximos 50 anos, será pela água, 
já considerada o ouro azul. Calcula-se que 3,9 bilhões de pessoas 
possam sofrer com a falta desse recurso natural até 2030.

O
 Atitude Consciente traz ainda dicas práticas para um dia a dia mais 
sustentável. O programa vai ao ar hoje, às 13h30, 17h30 e 21h30 na 
MultiRio Web Rádio (www.multirio.rj.gov.br/webradio).
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ATENÇÃO - SAÚDE ESCOLAR - VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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ATENÇÃO - Seu filho longe das doenças de inverno- Na época mais fria do ano, um 
grupo de doenças como gripe, resfriado e otite se multiplica. E são as crianças 
as que mais sofrem na estação

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://revistavivasaude.uol.com.br/saude-nutricao/87/artigo177239-1.asp
Seu filho longe das doenças de inverno- Na época mais fria do ano, um grupo de 
doenças como gripe, resfriado e otite se multiplica. E são as crianças as que 
mais sofrem na estação
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ATENÇÃO!!!!Campanha de Vacinação termina hoje

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/Campanha de Vacinação termina hoje: [FOTO]

Em todo o país, 21,8 milhões de pessoas recebem a vacina até a manhã desta 
sexta-feira, o que representa 72,41%. A meta é vacinar 80% do público-alvo.
A Campanha de Vacinação Contra a Gripe termina hoje (1º) em todo o país. Até a 
manhã desta sexta-feira, 21,8 milhões de pessoas já foram vacinadas contra a 
doença, o que representa 72,41% do público alvo. Sete estados já atingiram a 
meta com 80% de cobertura vacinal. Em todo o país, 34 mil postos de saúde estão 
à disposição do público prioritário até o final da tarde de hoje.
A meta é proteger 24,1 milhões de pessoas, ou seja, 80% deste grupo, que é 
formado por idosos a partir de 60 anos de idade, gestantes, população indígena, 
crianças entre seis meses e dois anos de idade e trabalhadores de saúde. As 
pessoas que formam este grupo são consideradas mais vulneráveis a desenvolver a 
forma mais grave da doença .
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, alerta para a importância da vacinacomo 
medida de proteção contra os três vírus que mais circulam no Brasil. É a melhor 
maneira de evitar a doença. Hoje é o último dia da campanha nacional, portanto, 
é fundamental que as pessoas se protejam durante este período de maior 
circulação do vírus, aconselhou Padilha.
Os estados de Santa Catarina; Acre, Alagoas, Amapá, Paraná, Goiás e Distrito 
Federal já atingiram a meta. Em Santa Catarina foram vacinadas 804.895 pessoas, 
o que representa 87,89%; o Acre já imunizou 90.633 pessoas, o que corresponde a 
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82,51% e Alagoas 109.848, ou seja, 81,69% da população alvo. No estado do Amapá 
foram aplicadas 69.395 doses, o que representa 84,21%; no Paraná a cobertura 
vacinal foi de 80,56%, totalizando 1.336.410 do público-alvo; Goiás com 692.471 
de pessoas vacinadas, o que corresponde a 82,85% e, ainda, o Distrito Federal 
com 84,21%, o que representa 271.612 de doses aplicadas.
Entre a população acima dos 60 anos, foram 14.611.364 doses aplicadas, 
representando 70,96% do público alvo. A população indígena teve 63,41% de 
imunização, com 371.909 vacinados. Já entre as gestantes o índice é de 64,29%, o
que representa 1.389.146 de mulheres imunizadas.

O secretário de Vigilância em Saúde, Jarbas Barbosa, reforça a importância da 
vacina e descarta a possibilidade de haver efeitos nocivos. A vacina é segura e 
a maioria das reações adversas é leve, como dor e sensibilidade no local da 
injeção. Só quem tem alergia a ovo não pode tomar a vacina, ressaltou. O 
secretário explicou ainda que é impossível contrair gripe após a vacinação, como
algumas pessoas costumam afirmar. O vírus usado nesta vacina é inativado, 
observou.
Estudos demonstram que a vacinação pode reduzir entre 32% a 45% o número de 
hospitalizações por pneumonias e, de 39% a 75%, a mortalidade global. Entre os 
residentes em lares de idosos, a vacina reduz o risco de pneumonia em cerca de 
60%, e o de hospitalização e morte em aproximadamente de 50% a 68%, 
respectivamente.Os grupos prioritários foram escolhidos de acordo com a 
recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) que se baseou em estudos 
epidemiólógicos e elegeram os mais suscetíveis ao agravamento de doenças 
respiratórias.Parcial da Campanha de Vacinação contra a 
GripeUFTotalPop.DosesCob.AC109.84890.63382,51AM575.873372.53364,69AP82.40469.395
84,21PA981.169708.11672,17RO201.219154.06576,57RR103.99052.71950,70TO202.080155.
53776,97NORTE2.256.5831.602.99871,04AL452.944370.03081,69BA2.158.0771.472.84668,
25CE1.312.364922.69070,31MA962.715763.57079,31PB636.595467.39773,42PE1.378.6531.
010.16873,27PI487.772373.31976,54RN484.349363.00274,95SE294.608218.62474,21NORDE
STE8.168.0775.961.64672,99ES526.613405.14776,93MG3.089.2882.454.25079,44RJ2.773.
5911.817.92565,54SP6.827.1734.566.79666,89SUDESTE13.216.6659.244.11869,94PR1.658
.9111.336.41080,56RS1.918.6801.328.71169,25SC915.756804.89587,89SUL4.493.3473.47
0.01677,23DF322.525271.61284,21GO835.862692.47182,85MS427.023295.38269,17MT425.1
25288.79267,93C.OESTE2.010.5351.548.25777,01BRASIL30.145.20721.827.03572,41Fonte
: Kattiúscia Alves e Murilo Caldas/Agência Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atencaodia-mundial-de-combate-ao.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 11 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ATENÇÃO!!!!Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil terá atividades por todo 
país

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/

[FOTO]
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Entidades pedem a redução da idade para o trabalho para 14 anos.
Em 12 de junho, diversas atividades devem ocorrer no Brasil para marcar o  Dia 
Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. A data, fixada em 2002 pela Organização
Internacional do Trabalho  (OIT), tem como objetivo chamar a atenção de todos 
para a importância da  implementação das  Convenções nº 138 - que estabelece 
idade mínima para  admissão do emprego - e  nº 182 - que trata das piores formas
de trabalho  infantil.
No Brasil, segundo o Censo de 2010, mais  de três milhões de crianças 
brasileiras, entre  10 e 17 anos, exercem algum tipo de atividade remunerada. A 
legislação brasileira proíbe  o trabalho formal de menores de 16 anos, exceto 
como aprendiz a partir  dos 14 anos.Para denúncias, falar com: Conselhos 
Tutelares

Conselhos Municipais de Assistência Social

Conselhos de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

Ministério Público do Trabalho

Superintendências Regionais do Trabalho

Ou pode ligar gratuitamente para o Disque Direitos Humanos (Disque 100)Campanha 
na Internet
Durante toda a semana, até 15 de junho, será promovida uma campanha nas redes 
sociais, com apoio da Fundação Telefônica|Vivo e outras entidades, para 
mobilizar a sociedade com relação à data. Por meio da hashtag #semtrabinfantil, 
será promovido um tuitaço no dia 12/6, entre 14h e 16h. A ideia é denunciar as 
piores formas de trabalho infantil, como a exploração sexual e o trabalho 
doméstico, e conclamar os internautas a compartilhar as informações.Leia mais:
Trabalho infantil: redução nos últimos anos foi insignificante
Justiça condena exploração infantil no Campeonato PaulistaConfira a programação 
de algumas cidades:São Paulo
A Fundação Abrinq - Save the Children realiza um flashmob em diversos pontos 
estratégicos de São Paulo, Diadema, Campinas, Santos, Ferraz de Vasconcelos e 
Suzano com o objetivo de chamar a atenção da população para os prejuízos 
causados com a utilização da mão de obra infantil. Na capital paulista, haverá 
três concentrações: no vão livre do Masp; próximo ao futuro estádio do Itaquerão
e na Praça de Campo Limpo.
Serão distribuídos nos semáforos panfletos com mensagens de conscientização e 
sensibilização sobre a data, das 12h às 13h. Na ocasião também serão coletadas 
assinaturas contra a PEC 18/2011 que solicita uma nova redação do sétimo artigo 
da Constituição Federal, autorizando a redução da idade para o trabalho para 14 
anos.
Já a Fundação Telefônica|Vivo organiza oficinas de educomunicação com crianças 
da Casa do Zezinho, no Parque Santo Antonio, em São Paulo. No total, 
participarão 60 crianças com idades entre 7 e 12 anos. O objetivo da ação é 
abordar de forma lúdica e interativa conteúdos ligados aos direitos das crianças
e dos adolescentes bem como ao trabalho infantil. As crianças também vão 
produzir minivídeos sobre a temática utilizando celulares.[FOTO]
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Oficinas de educomunicação acontecem em São Paulo.Brasília
Na capital federal, a partir das 9h, o Plenarinho planeja um bate-papo sobre 
Trabalho Infantil na Câmara dos Deputados entre 40 crianças e o deputado Izalci 
(PR/DF). As crianças estarão na Casa através do programa A Escola na Câmara, que
promove atividades entre a Câmara e as escolas públicas de ensino fundamental do
DF.
Além disso, será lançada a campanha Vamos acabar com o trabalho infantil. Em 
defesa dos direitos humanos e da justiça social, às 9h30, no salão Negro do 
Ministério da Justiça, com a participação de crianças e adolescentes, 
autoridades e representantes das entidades parceiras.
Durante o evento serão apresentados novos dados sobre a ocorrência do trabalho 
infantil no Brasil, com detalhamento de informações em nível federal, dos 
estados e também dos municípios onde este problema ainda é 
identificado.Pernambuco
Em Olinda, ocorrem oficinas de brinquedos e de leitura, vivências de 
brincadeiras, panfletagem e distribuição de cataventos pelas crianças e 
adolescentes do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) na Praça do 
Carmo. A ação faz parte da culminância do Projeto Brinquedos e Brincadeiras, da 
Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Direitos Humanos de 
Olinda.Mato Grosso
A partir das 7h30, será realizada uma caminhada com concentração no 
estacionamento Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), em Campo Grande. 
Estão previstas também apresentações culturais com o Projeto Siminina; com as 
crianças do Peti de Poconé, de Várzea Grande e Cuiabá; do Projovem e da 
ginástica artística da Universidade.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atencaoministerio-da-saude-orienta.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 6 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ATENÇÃO!!!MINISTÉRIO DA SAÚDE ORIENTA - Aumenta o número de casos de HIV na 
terceira idade

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/Aumenta o número de casos de HIV na terceira idade:
[FOTO]

Foto: Corbis Images
Dados do Ministério da Saúde informam que os casos de mulheres infectadas pelo 
vírus da aids na terceira idade aumentaram mais de 75% nos últimos 14 anos. 
Entre os homens com mais de 50 anos, o número de infectados pelo vírus HIV subiu
43% de 1998 para cá.
De acordo com o assessor técnico do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais
do Ministério da Saúde, Gil Casimiro, o número de casos de aids entre as pessoas
que têm mais de 50 anos aumentou por uma razão simples: elas têm muita 
resistência em usar o preservativo. O fato é que essa população teoricamente não
teve a cultura do uso do preservativo. É uma população mais idosa que na fase 
jovem e adulta não teve a cultura do uso do preservativo. Se naquela época eles 
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não tinham essa cultura, incorporar essa tecnologia nos dias de hoje não é uma 
tarefa tão fácil.
O jornalista Luiz Henrique Silva, de 54 anos, concorda com o Ministério da 
Saúde. Ele é favorável ao uso da camisinha em todas as relações sexuais. Mas ele
reconhece que os amigos da mesma idade não pensam igual a ele. O pessoal acima 
de 50 anos, as pessoas da minha geração, realmente tem muita relutância em usar 
porque foram criados em outra época, onde os problemas eram muito menores, tinha
até doenças venéreas, mas não algo tão grave como a aids. Eu sei inclusive de 
amigos que são solteiros e que têm muita relutância em usar.
Outra explicação para o aumento de casos de aids na terceira idade é as pessoas 
portadoras do vírus procurarem o médico tarde demais. É o que explica o assessor
técnico Gil Casimiro: As pessoas procuram os centros de saúde quando a doença 
está em fase de desenvolvimento. Ainda é muito difícil, por todo esse 
preconceito, principalmente as mulheres casadas. Com certeza uma maior 
dificuldade de ter um papo aberto com seus parceiros, com suas parceiras, de 
procurar um serviço e realizar o teste.
Quem fica sabendo logo se tem o vírus da aids consegue começar o tratamento no 
momento certo e ter mais qualidade de vida. O teste de aids é de graça e 
sigiloso.Ouça a matéria da Web Rádio SaúdeFonte: Débora Rocha / Web Rádio Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atencaosoltar-baloes-nao-e-legal-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 4 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ATENÇÃO!!!!Soltar balões não é legal! É Crime Ambiental

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Soltar balões não é legal! É Crime Ambiental: 
[FOTO]

Com as festas juninas, além da pipoca e do quentão, aparecem também os fogos de 
artifício e os balões.

Você sabe o que pode acontecerquando você solta um balão?

Quando o balão cai, pode ocasionar queimadas em terrenos, pastos e matas. Com as
condições climáticas que deixam o ar e a vegetação mais secos, a situação se 
complica. E ainda se cair em casas ou edifícios, pode causar incêndios com danos
ao patrimônio e risco de morte de pessoas.Fogos de artifício podem parecer 
seguros, mas nem sempre são transportados, armazenados e utilizados de forma 
adequada.
Soltar balões, além de muito perigoso, é crime ambiental
(Lei Federal 9.065/1998).

Página 1348



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
bio-rio-faz-entrega-de-240-de-oculos.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 28 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

BIO RIO FAZ ENTREGA DE 240 DE ÓCULOS A ALUNOS DE ESCOLAS  DA SUB/6ªCRE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Nós colaboradores do PSE
Bio Rio estamos muito felizes, pois o grande momento chegou, vamos realizar a
entrega dos óculos dos alunosde algumas ESCOLAS e sabemos que poderá marcar
significativamente todo o processo de ensino e de aprendizagem dos nossos
escolares.
Solicitamos que:

O aluno esteja presente, visto a necessidade de
ajuste dos óculos.Quanto ao responsável, sua presença é fundamental paraReceber 
as orientações quanto ao diagnóstico;Receber orientação de utilização dos 
óculos;Assinatura do recebimento.
OBS. O responsável poderá ser uma pessoa maior de 18 anos sem
necessidade de parentesco.
Desde já agradecemos o envolvimento da equipe desta unidade
escolar no sentido de sensibilizar os pais para o comparecimento na escola e
caso algum responsável não compareça no momento da entrega solicitaremos a
assinatura por parte da direção.Alunos da E. M. Alexandre Farah - 17 óculos 
Local: E.M ALEXANDRE FARAHData: 28/06/quinta-feiraHorário: 8h
Alunos da E. M. ANTENOR NASCENTES - 7 óculosLocal: E.M ANTENOR NASCENTESData: 
28/06/12-QUINTA-FEIRAHorário:- 9h E 30 min
Alunos da E. M. ANTÔNIO MACEO - 2 óculosLocal: ANTONIO MACEOData: 
28/06/12/quinta-feiraHorário: 10h e 15min
Alunos da E. M. PARAÍBA - 22 óculosLocal: E. M. PARAIBAData: 
28/06/12-quinta-feiraHorário: 10h e 50minAlunos da E. M. CYRO MONTEIRO - 21 
óculos
Local: E. M. CYRO MONTEIROData:28/06/12- quintq-feira Horário:
12h50minAlunos da E. M. MÁRIO PIRAGIBE - 1 óculos
Local: MARIO PIRAGIBEData: 28/06/12- quinta-feiraHorário: 14he30minAlunos da E. 
M. ARNALDO VARELLA - 47 óculosLocal: E.M COMANDANTE ARNALDO
VARELAData: QUINTA
- FEIRA, DIA 28 DE JUNHO DE 2012,Horário:
15 hAlunos da E. M. MOTORISTA PASCHOAL ANDRÉ - 14 óculosLocal: E. M. MOTORISTA 
PASCHOAL
ANDREData: QUINTA
- FEIRA, DIA 28 DE JUNHO DE 2012,Horário: 16h30min

Alunos da E. M. TELÊMACO G. MAIA - 1 óculosLocal:E. M. TELÊMACO G. MAIAData: 
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QUINTA
- FEIRA, DIA 28 DE JUNHO DE 2012,Horário: 17:15
Alunos da E. M. THOMAS JEFFERSON - 4 óculosLocal: THOMAS JEFFERSONData: 
02/072012-segunda-feiraHorário: 8h
Alunos do  CIEP ZUMBI DOS PALMARES - 9 óculosLocal: E.M ZUMBI DOS PALMARESData: 
02/072012-segunda-feiraHorário: 9h
Alunos do  E. M. CHARLES ANDERSON - 2 óculosLocal: CHARLES ANDERSON WEAVERData: 
Horário: segunda-feira/
02/072012Horário:
10h

Alunos da E. M. MONTE CASTELO - 62 óculosLocal: E. M. MONTE CASTELOData: 
02/07/2012Horário: 10h30min
Alunos da E. M. GENERAL OSÓRIO - 9 óculosLocal: GENERAL OSÓRIOData: 
02/072012Horário: 13h30min
Alunos da CIEP ANTÔNIO CANDEIA FILHO - 22 óculos
Local: ANTÔNIO CANDEIA FILHOData: segunda-feira/ 02/072012Horário: 14h30min

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
boletim-semanal-da-dengue-n-25-040612.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 6 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

BOLETIM SEMANAL DA DENGUE Nº 25 - 04/06/12

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/
BOLETIM SEMANAL DA DENGUE Nº 25 - 04/06/12: 
O Boletim da Dengue é uma publicação digital enviada toda semana por e-mail para
a imprensa com dados como o número de casos notificados, sua distribuição pelas 
regiões da cidade, a quantidade de atendimentos nos polos de hidratação, as 
ações da prefeitura de combate ao mosquitoAedes aegypti, entre outras 
informações. Consulte os Boletins anteriores e outros indicadoresclicando aqui.
 Para abrir o Boletim em uma nova guia (em tamanho maior) clique aqui.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
c-m-zuzu-angel-pequenos-leitores-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 4 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

C. M. ZUZU ANGEL - Pequenos Leitores de Músicas....

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Muito Lindo o trabalho da Equipe Zuzu!!!
Pequenos Leitores de Músicas....: 
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Na C.M. Zuzu Angel entendendo que, a Arte nos conduz à compreensão do próprio 
indivíduo,que a atividade lúdica, tão natural na vida da criança, é fundamental 
no desenvolvimento da vida afetiva e intelectual eque não existe cultura 
superior a outra, e sim, vivências diferentes, tradições e costumes próprios dos
múltiplos segmentos da sociedade. Entendemos também, que a musicalização é um 
processo de construção do conhecimento. As atividades de musicalização permitem 
que a criança conheça melhor a si mesma, desenvolvendo sua noção de esquema 
corporal, e também permitem a comunicação com o outro. Weigel (1988) e Barreto 
(2000) afirmam que atividades podem contribuir de maneira indelével como reforço
no desenvolvimento cognitivo/ lingüístico, psicomotor e sócio-afetivo da 
criança. 
Sendo assim, nossa Creche vem propiciar um ambiente desafiador, estimulador, 
rico na construção e respeito às diversidades através do Subprojeto:Pequenos 
Leitores de Músicas. 

No projeto abordamos à biografia de Luís Gonzaga que comemora neste ano de 2012 
o centenário de seu nascimento, ressaltando as tradições e costumes do povo 
nordestino, que muito tem a ver com a família das crianças de nossa comunidade.
[FOTO]
Aula Passeio: Feira Nordestina.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Eu vi e vivi a emoção de visitar a FeiraCultura Nordestina.
[FOTO]

Nossa Culminância aconteceu na comemoração do dia das mães, aproveitamos para 
difundir as tradições nordestinas e a musicalidade em nossa comunidade.
[FOTO]
E gritava A, E, I, O, U, ipslone...[FOTO]
Ela só quer só pensa em namorar...
[FOTO]

O pai leva ao dotôr. A filha adoentada. Não come, nem estuda. Não dorme, e nem 
quer nada..

[FOTO]
Atividades com participação da Prof. de Educação Física do PSF- Morro 
União[FOTO]
"Inté mesmo a asa branca. Bateu asas do sertão."Intonce" eu disse, adeus Rosinha
Guarda contigo meu coração"[FOTO]
Mandacaruquando flora lá na seca. É um sinal que a chuva chega no 
sertão...[FOTO]
No meu sertão. Armadura é gibão de couro. O forte gibão. Pro vaqueiro, seu 
tesouro[FOTO]
[FOTO]
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[FOTO]
[FOTO]
Nossa culinária é muito rica.[FOTO]
Eu quero um ovo de codorna pra comer. O meu problema ele tem que [FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
Participação da comunidade.Avaliação

Objetivos alcançados.
Estimulamos e facilitamos o processo de aprendizagem e de desenvolvimento de 
nossas crianças com as experimentações no decorrer do projeto.
Parabéns Equipe Zuzu!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
caminhada-contra-dengue-saude-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 23 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CAMINHADA CONTRA A DENGUE - Saúde e Educação no combate à Dengue

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://bairroeducador.blogspot.com/
Saúde e Educação no combate à Dengue: 
Estudantes do 4º e 5º ano da Escola Municipal Zilda Nunes da Costa, percorreram 
a comunidade Chico Mendes (Chapadão), na Pavuna, na última terça-feira, 19 de 
junho, em uma caminhada contra a proliferação do mosquito da dengue, articulada 
pela unidade escolar, em parceria com o Projeto Bairro Educador (BE) e o 
Programa Saúde na Escola (PSE). A ação teve como finalidade mobilizar os 
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estudantes e a comunidade diante dos desafios que a saúde pública tem enfrentado
para combater o surto da dengue e conscientizá-los a manterem limpo o local onde
residem, evitando o acúmulo de água parada e lixo no entorno da comunidade.
[FOTO]
A Caminhada contra a Dengue é resultado de uma ação educativa que dialoga com o 
currículo da escola. Os estudantes, junto com o BE, PSE e professores 
trabalharam ao longo do 1º semestre em sala de aula, questões como: educação 
ambiental e apropriação do território onde vivem, criando desta forma vínculos 
com a comunidade.
[FOTO]
Início da passeataOs estudantes, acompanhados pela diretora da escola e 
representantes do BE e PSE distribuíram para os moradores adesivos e panfletos 
que explicavam como evitar a proliferação do mosquito da dengue na comunidade. 
Além disso, eles entraram em algumas casas para verificar se haviam focos do 
mosquito, deram recomendações aos moradores de como prevenir e combater a dengue
e recolheram garrafas PET de refrigerantes jogadas nas ruas próximas à escola 
para reciclagem.
[FOTO]
Alunos recolhem garrafas plásticas no entorno da escola

[FOTO]
Estudante e gestora de projetos colam adesivo nas casas explicando como evitar a
proliferação do mosquito da dengueSegundo Scheila Lisboa, diretora da Escola 
Municipal Zilda Nunes da Costa, a escola apresentou um número consideravelmente 
alto de casos de dengue entre os estudantes, principalmente no mês de janeiro. 
Este foi um dos motivos que levou a diretora a trabalhar o tema da dengue no 
Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, que tem como proposta desenvolver 
atividades educativas ligadas a área da saúde.
A diretora elogiou a atuação do BE na unidade escolar e ressaltou que a parceria
com o projeto além de auxiliar no aprendizado dos estudantes, também serviu para
criar uma aproximação entre os responsáveis e a escola.
O Bairro Educador é o principal responsável por integrar a escola, os 
estudantes, a comunidade e os responsáveis. A caminhada contra a Dengue é uma 
iniciativa que gera uma maior visibilidade da escola, tanto na comunidade, como 
na área da educação, em geral.
[FOTO]

De acordo com a estudante Daniele Torres, todos devem se preocupar com a própria
saúde e com a preservação do meio ambiente, não deixando água parada e lixo nas 
ruas.
Espero que essa caminhada sirva de exemplo para todo mundo. Vou ensinar para a 
minha família tudo que aprendi hoje, pois todos juntos podemos salvar o planeta.
[FOTO]

 Já o estudante Ryan Maurício dos Santos contou o que aprendeu durante a ação 
educativa.
Aprendi que ao invés de jogarmos as garrafas plásticas no lixo, podemos 
reciclá-las para produzir brinquedos, sofá, vassoura, etc. Com essa caminhada 
aprendi que a dengue pode ser evitada, mas isso depende de cada um de nós.
[FOTO]

A moradora da comunidade Chico Mendes, Maria Aparecida da Fonseca, afirmou que 
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próximo à sua casa há um terreno abandonado que apresenta focos do mosquito da 
dengue e elogiou a mobilização por parte da escola, levando os estudantes para 
auxiliar os moradores nos cuidados contra a dengue.
Isso que vocês estão fazendo hoje aqui na comunidade é muito importante, pois 
esses alunos são o exemplo de que é preciso haver união para combatermos a 
dengue.
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
campanha-de-vacinacao-contra-paralisia.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 13 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL INICIA NESTE SÁBADO - 16 DE 
JUNHO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://otics-iraja.blogspot.com/

Divulgando e convocando os pais para irem aos locais de vacinação. 
CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL INICIA NESTE SÁBADO - 16 DE 
JUNHO: 
ATENÇÃO PAIS E RESPONSÁVEIS
Terá início neste sábado, dia 16 de junho e irá até o dia 06 de julho a Campanha
Nacional de Vacinação Contra a Paralisia Infantil.
ATENÇÃO:TODASas crianças menores de 5 anos devem ser vacinadas.
No sábado, considerado o Dia D de vacinação, além de postos de saúde, unidades 
de vacinação serão instaladas emshoppings, supermercados, centros comunitários, 
templos, igrejas e praças.Fique alerta:Poliomelite, pólio ou paralisia infantil 
é uma doença que atinge o sistema digestivo e se expande ao sistema nervoso e 
pode causar paralisia e deformações no corpo. A enfermidade atinge, 
principalmente crianças pequenas, mas as campanhas de vacinação podem proteger a
população da doença.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cidade-passa-contar-com-mais-560-leitos.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 23 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Cidade passa a contar com mais 560 leitos com a inauguração de três novas 
unidades de saúde

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Fonte: PCRJ
15/06/2012
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A
 população carioca ganhou, nas últimas semanas, três importantes 
unidades de saúde: o Hospital Municipal Pedro II, o Hospital Maternidade
 Maria Amélia Buarque de Hollanda e a Coordenação de Emergência Regional
 (CER) do Centro. Juntas, as unidades passam a ofertar mais 560 leitos 
em diversas especialidades. Desse total, mais de 100 são de terapia 
intensiva. O investimento total para construir e equipar as unidades foi
 de cerca de R$ 200 milhões.

O
 Hospital Pedro II, em Santa Cruz, que tem capacidade para realizar 500 
atendimentos diários, retorna como uma das maiores e mais modernas 
emergências públicas da cidade. O local foi totalmente reformulado e 
adaptado às normas de acessibilidade, atendendo tanto deficientes 
físicos, como idosos. Os serviços para atender esses públicos são 
configurados com espaços e mobiliário que facilitam a circulação, como 
banheiros com portas maiores, corrimãos, rampas e piso antiderrapante.
A
 nova maternidade do Centro tem capacidade para realizar entre 400 a 500
 partos por mês e fará cerca de 1.200 atendimentos mensais. A unidade 
conta com equipamentos de última geração, únicos na cidade do Rio e os 
mais avançados do país. O local tem aparelhos de fototerapia, de 
ventilação mecânica e incubadoras modernos e eficazes, que, em 
comparação aos tradicionais, podem reduzir em até um terço o período de 
internação dos recém-nascidos na UTI. Além disso, nas novas incubadoras,
 os bebês podem ser pesados sem sair do leito e são menos expostos aos 
ruídos externos.
Outra
 novidade é a CER Centro, inaugurada no dia 1º de maio. Com ela a cidade
 do Rio passa a contar com um novo sistema de assistência, que passa a 
ser a porta de entrada das urgências e emergências. O projeto pioneiro 
terá, ao todo, cinco novas unidades de pronto atendimento que serão 
responsáveis pelas emergências de baixa e média complexidade para 
adultos e crianças. Com isso, a capacidade de atendimento à emergência 
será dobrada. As coordenações contarão com complexo de regulação 
próprio, otimizando a gestão dos leitos de emergência e de serviços da 
região. Elas funcionarão sempre próximas de um grande hospital de 
emergência, com acesso a todos os tipos de exames, inclusive de imagem, e
 estarão em todas as regiões da cidade: Centro, zonas Norte, Sul, Oeste e
 Barra da Tijuca.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ciep-adao-parceria-com-o-metro-rio.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 1 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CIEP ADÃO - PARCERIA COM O METRÔ RIO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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Nossas crianças amaram a parceria com o Metrô Rio, muitas experiências e 
alegria.
Gratas ao Bairro Educador e ao Metrô Rio.

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ciep-candeia-discutindo-questao.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 3 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CIEP CANDEIA - DISCUTINDO A QUESTÃO AMBIENTAL

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://pejantoniocandeia.blogspot.com/

DISCUTINDO A QUESTÃO AMBIENTAL: [FOTO]
 Prepando para a Semana do Meio Ambiente e o evento Rio + 20, os professores do 
PEJA I / II diurno e noturno fizeram no dia 30/05 uma apresentação do Blog da 
escola, mostrando as últimas atividades realizadas, estimulando a participação 
dos alunos e explicando como postar comentários. O objetivo principal foi 
iniciar a discussão sobre a questão ambiental a partir da mostra do vídeo "Vamos
cuidar do Meio Ambiente", comentado pelos professores e alunos presentes. Na 
oportunidade, os alunos redigiram também opinões por escrito que estão postadas 
à direita.
[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ciep-sandino-escola-de-pais.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 23 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CIEP Sandino: Escola de Pais

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
CIEP Sandino: Escola de Pais: No dia 31 de março realizamos a 1ª Escola de Pais 
da Educação Infantil. O encontro foi muito produtivo, pois pudemos estreitar os 
laços com ...
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cmf-epitacio-soares-faz-tra-na-e-m.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 29 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CMF EPITÁCIO SOARES FAZ TRA NA E M MESTRE VALENTIM

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

No dia 26 de junho realizamos mai TRA - Tratamento Restaurador Atraumático. Seis
alunos fizeram o tratamento. [FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Interessante dizer que o número de cáries vem diminuindo, pois com este trabalho
efetivo nas escolas fazemos o controle da doença quando ela se inicia e ainda 
previnismo com a escovação correta e doação de kits.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cmf-epitacio-soares-reis-fazem-acao-na.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 26 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CMF EPITÁCIO SOARES REIS FAZEM AÇÃO NA E. M. MESTRE VALENTIM

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Foi realizado no dia 5 de junho de 2012.Atividades realizadas:
- Levantamento epidemiológico, apresentação do filme
Missão: Saúde bucal, escovação supervisionada e aplicação de flúor tópico nas
turmas 1202 e 1501. 
-Foram avaliados 59 alunos e 24 tiveram alta. 
-Entrega de 59 kits.Participantes:
Raphaela (CD), Beatriz (ASB) e Maria José (THD).

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
cmf-epitacio-soares-reis-na-e-m.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 26 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CMF EPITÁCIO SOARES REIS NA E. M. GRANDJEAN DE MONTIGNY

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

No dia 13 de junho de 2012 realizamos mais uma ação na E. M. GRANDJEAN DE 
MONTIGNY, desenvolvemos as seguintes atividades:
TRA nos alunos Bruna Raquel (T.1306) e Leandro Reis
(T.1102). 
Entrega de 35 kits na turma 1404.Participantes: Raphaela
(CD) e Beatriz (ASB).

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cmf-prof-santinha-faz-acao-na-e-m.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 28 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CMF PROFª SANTINHA FAZ AÇÃO NA E. M. GUILHERME TELL

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

O Programa de saúde na Escola (PSE), lançado em
setembro de 2008 é resultado de uma parceria entre os Ministérios da Saúde e da
Educação, que tem como objetivo contribuir para a formação integral dos
estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com
vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o desenvolvimento
de crianças e jovens da Rede Pública do Brasil. Para o alcance dos objetivos e 
sucesso do PSE, é de
fundamental importância compreender a educação integral como um conceito que
compreende a proteção, a atenção e o pleno desenvolvimento da comunidade 
escolar.
Na esfera da Saúde, as práticas das equipes de saúde da família, incluem
prevenção, promoção, recuperação e manutenção da saúde dos indivíduos e
coletivos humanos. Para alcançar estes objetivos, a ESF e ESB da Clínica
da Família Maria Azevedo Rodrigues Pereira iniciou as atividades do PSE na
Escola Municipal Guilherme Tell realizando palestra educativa com os
professores e funcionários da escola.A ESF, representada pela enfermeira Ana 
Carolina e ACS
Lais Meneses, palestraram sobre as atividades a serem desenvolvidas com as
crianças sobre alimentação saudável e obesidade, auto-cuidado corporal,
atualização da carteira de vacinação dos alunos, combate a dengue entre outros
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temas a serem abordados durante todo o ano letivo.
A ESB, representada pela dentista Lúcia Bernadeth, TSB
Geise e ASB Éryka, apresentaram o trabalho a ser desenvolvido com as crianças e
suas respectivas etapas de elaboração, com datas pré-determinadas em um
cronograma elaborado pela equipe. 
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

Parabéns pelo trabalho!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cms-flavio-couto-grupo-de-adolescentes.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 28 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CMS  FLÁVIO COUTO - GRUPO DE ADOLESCENTES

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cms-flaviocouto.blogspot.com/
GRUPO DE ADOLESCENTES: É realizado uma vez por semana grupo de adolescentes em 
parcerias com escolas, escolinhas de futebol, clubes etc.É realizado diversas 
programações, com dinâmicas de grupo, palestras, jogos, testemunhos, abordando 
sempre temas atuais como: sexualidade, violência, drogas, doenças, DST e outros,
com a participação ativa do grupo.É realizada coleta de exames para análise e 
atendimento individualizado por enfermeiro e médico da equipe.O grupo de 
adolescente acontece todas as terças-feiras, no horário das 15:30.Venha 
participar você também!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cms-flavio-couto-o-gacac-mudou-de-dia.html
<DATA DA POSTAGEM>

Página 1359



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
sábado, 23 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CMS FLÁVIO COUTO - O GACAC MUDOU DE DIA.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Este tema te interessa? compareça no CMS FLÁVIO COUTO e fale com a equipe.

Te espero.
O GACAC MUDOU DE DIA.: 
[FOTO]

AGORA O GRUPO DE CUIDADORES DE IDOSOS MUDOU PARA TERÇA-FEIRA, NO MESMO HORÁRIO 
ÀS 16:00 HORAS.

ESTAMOS AGUARDANDO SUA PRESENÇA.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cms-silvio-f-barunner-faz-acao-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 28 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CMS SILVIO F. BRAUNNER FAZ AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE NA E. M. JOSÉ PEDRO VARELLA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

No dia 27 de junho de 2012 às 10:30h a equipe P3 Monte Sinai
da Unidade de Saúde Silvio Brauner realizou uma atividade educativa na Escola
Municipal José Pedro Varela, em Costa Barros.Objetivos:
Informar aos alunos sobre a prevenção, transmissão, sintomas
e tratamento da Pediculose;
Promover saúde através da conscientização;
Estimular a multiplicação do conhecimento através dos
alunos, para que eles possam conscientizar familiares e amigos na prevenção
deste agente etiológico.Estratégia:
Palestra sobre pediculose
-conceito
-transmissão
-sintomas
-tratamento
-prevenção
Teatro com uso de fantoches
Distribuição de pentes finos e panfletos educativosAvaliação da
Atividade
A atividade desenvolvida atingiu aos objetivos propostos, os
alunos participaram da atividade interagindo através de perguntas e respostas e
ao final demonstraram que compreenderam sobre a importância da prevenção ao
agente etiológico.
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[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

Parabéns pelo trabalho desenvolvido!! 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
comecou.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 13 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Começou!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.mundosustentavel.com.br/
Começou!: 

Fonte: G1 - Coluna Mundo Sustentável

O que leva 300 jovens de 100 países - Togo,Vietnã, Ucrânia, Paraguai, Mali etc -
a acamparem num sitío em Vargem Pequena (RJ) debaixo de muita chuva e lama para 
debater durante uma semana soluções sustentáveis para o mundo? O que exatamente 
atrai 800 espectadores a lotarem durante 2 dias um auditório no Espaço 
Humanidade 2012 - no Forte de Copacabana - para assistir a 28 painelistas 
apresentarem em apenas 18 minutos cada um suas ideias para um mundo melhor e 
mais justo? O quefez 1200 jovensaceitarem o convite para serem voluntários 
durante a Rio+20? O queatrai aproximadamente 30 mil ativistas a virem de todos 
os continentes para o Aterro do Flamengo - na maioria absoluta dos casos 
custeando as próprias despesas -participar da Cúpula dos Povos?

Há muitas respostas possíveis para essas perguntas. Todas elas deveriam servir 
de inspiração para os diplomatas que definirão a partir desta quarta-feira 
(13/6) no Rio de Janeiro o texto final da Conferência da ONU que será assinado 
pelos chefes de estado.Após váriasrodadas de muitas conversas e poucos avanços, 
chegou-se a um texto onde 75% dos parágrafos estão em aberto. Ou seja, um 
documentoque ainda não disse a que veio,bastante difuso, e segundo testemunhas, 
sonolento.
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Quando os interesses de curto prazoatropelam o instinto de sobrevivência 
coletivo,não há razão para megaeventos como a Rio+20. O mínimo que se 
pededaqueles querepresentam os interesses de cada país é que honrema gigantesca 
expectativa que paira sobre eles neste momento.Perdemos o direitos de errar, e o
maior dos erros agora é se omitir. O custo de ajustarmos a economia global na 
direção de um modelo mais inclusivo e sustentável é infinitamente menor do que o
custo da inação, de não agir, de replicar o business as usual. O risco de um 
colapso em escala global - a partir da falência múltipla dos ecossistemasjá 
exauridospela demanda crescente de água, matéria-prima e energia em proporções 
insustentáveis -é iminente.

O momento é agora. O Rio de Janeiro é o lugar.Estamos de olho.

André Trigueiro

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
conheca-os-sintomas-do-transtorno.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 19 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Conheça os sintomas do transtorno bipolar

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/

Conheça os sintomas do transtorno bipolar: [FOTO]

Foto: Corbis Images
A expressão transtorno bipolar entrou no vocabulário popular. Qualquer pessoa 
que está eufórica em um momento e triste em outro logo é taxado de bipolar. Mas 
não é bem assim que o distúrbio se apresenta. O psiquiatra e consultor de Saúde 
Mental do Ministério da Saúde, Edmar Oliveira, explica que o transtorno é algo 
muito mais complexo do que a simples alteração de humor. O especialista ainda 
critica o estado em que a sociedade chegou, em que a felicidade parece ser uma 
obrigação.
Segundo o profissional, uma vulgarização do termo levou ao entendimento 
incorreto da expressão transtorno bipolar. O distúrbio se caracteriza quando a 
pessoa apresenta momentos alternados de depressão e excitação. E esses 
comportamentos não mudam de um dia para o outro. Por isso, não é qualquer pessoa
que é bipolar, esclarece o psiquiatra.
Ele também explica que alguns bipolares, que antes eram chamados de 
maníaco-depressivos, só apresentam a fase de depressão e, outros, apenas de 
excitação. Nem sempre há as duas fases, aponta. Outro mito que deve ser 
combatido é o de que a euforia é caracterizada por muita alegria. Na verdade é 
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uma excitação maníaca, a pessoa fica inquieta, irritada, agoniada. Já na fase 
deprimida, tudo está ruim, como se nada desse certo, descreve.
O psiquiatra explica que, quem apresenta os sintomas, deve ser tratado em duas 
vias. Não é um distúrbio difícil de tratar. Há medicamentos eficientes que devem
ser prescritos por profissionais, mas é essencial ter um tratamento paralelo, 
uma ajuda psicológica, explica o médico.Felicidade - O profissional faz um 
alerta relevante a respeito da sensação de felicidade alternada com o 
sofrimento. A tristeza é um sentimento humano comum e nem toda tristeza é 
doença. Ele lembra que, quanto mais motivo a pessoa tem para estar triste, menos
precisa de medicamentos antidepressivos. Como a depressão se caracteriza pela 
tristeza sem motivo, deve ser tratada em casos específicos.
O psiquiatra também condena a cultura da felicidade, muito comum na nossa 
sociedade. Hoje, todo mundo quer tomar antidepressivo pra ser feliz. Mas a 
humanidade, para ser humana, precisa de tristeza. Quem teve uma perda grave, uma
morte na família ou outros fatores deve cumprir o luto, esperar aquela fase ruim
passar. Não adianta tomar remédio para tratar o sintoma de algo que é natural, 
finaliza.Fonte: Maria Carolina Lopes / Agência Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
corpo-de-bombeiros-na-e-m-maurice.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 11 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CORPO DE BOMBEIROS NA E. M. MAURICE MAETERLINCK - Palestra sobre Dengue para 4º 
e 5º anos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://emmaurice.blogspot.com/
Palestra sobre Dengue para 4º e 5º anos: 

O Corpo de Bombeiros ofereceu aos nossos alunos do 4º e 5º anos uma palestra 
sobre os pequenos cuidados diários que devemos ter para evitar a dengue.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Agradecemos a parceria.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
criada-escola-de-pais-do-municipio-do.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 28 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Criada a Escola de Pais do Município do Rio de Janeiro

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://crhsmerjecoando.blogspot.com/
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Criada a Escola de Pais do Município do Rio de Janeiro: 
[FOTO]

Lei nº 5.468 de 26/06/2012 (D.O. Rio nº 68 de 27/06/2012 - p. 05).Cria a Escola 
de Pais no Município do Rio de Janeiro e dá outras providências.(Publicado no 
Ecoando n.º 18 - 2012)
Novo D.O. Eletrônico da Cidade do Rio de Janeiro

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
criancas-participam-de-campanha-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 12 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Crianças participam de campanha de combate ao trabalho infantil

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Crianças participam de campanha de combate ao trabalho infantil: 

Clique para saber mais sobre o tema
Nos dias 6 e 11 de junho, cerca de 60 crianças atendidas pela Casa do Zezinho 
elaboraram - a partir de oficinas de educomunicação - minivídeos sobre a questão
do trabalho infantil e dos direitos das crianças e adolescentes. O objetivo é 
sensibilizar, de forma lúdica e interativa, para o Dia Mundial de Combate ao 
Trabalho Infantil, celebrado em 12 de junho.

Assista aos vídeos!
[VÍDEO]
O menino que tinha liberdade

[VÍDEO]
Menino do lava rápido

[VÍDEO]
O órfão do lixão

[VÍDEO]
Criança não trabalha, dá trabalho

[VÍDEO]
O Menino que descobriu o seu futuro

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
csf-marcos-valadao-faz-acao-na-e-m.html
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<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 23 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE ESCOLAR - CSF MARCOS VALADÃO FAZ AÇÃO NA E. M. EUGÊNIA DUTRA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Nossa pauta de atividade fechada com a escola foi:ALIMENTAÇÃO
SAUDÁVELHIGIENE BUCAL COM EVIDENCIAÇÃO DE PLACASAPLICAÇÃO
DE FLÚORA equipe da escola foi muito receptiva ao trabalha e qa crianças 
adoraram.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Parabéns Equipe!!!

--------------------------------------------------------------------------------
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CUIDANDO DO PLANETA DESDE PEQUENININHO - DIA INTERNACIONAL DO MEIO AMBIENTE
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http://zilkacreche.blogspot.com/

Temos que cuidar do planta pra ter saúde. 
DIA INTERNACIONAL DO MEIO AMBIENTE: 
No dia internacional do meio ambiente as educadoras e as crianças prepararam 
viseiras, potinhos com gelatina azul representando vasinhos com galhos 
plantados, folhas verdes e potinhos com plantinhas. Foram contadas histórias que
ensinam a preservar o meio ambiente e utilizados todos os espaços da creche para
trabalhar o tema. Vejam como aconteceu:[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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Desejos durante a gravidez podem ser falta de nutrientes
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http://www.blog.saude.gov.br/
Desejos durante a gravidez podem ser falta de nutrientes: 
[FOTO]

Vontade pode significar carência de algum mineral ou vitamina no organismo, 
principalmente de ferro. | Foto: JGI/Jamie Grill/Blend Images/Corbis
A educadora física Daniela Rico está grávida de sete meses. Ela conta que a toda
hora aparece um desejo novo.Eu ficava comendo sempre pão francês com ovo e 
vontade de comer arroz, feijão, azeite e limão e tinha que ter açaí com morango.

De acordo com o ginecologista do Hospital dos Servidores do Estado do Rio de 
Janeiro, Milber Guedes, os desejos alimentares de Daniela têm explicação. 
Segundo o especialista, os desejos durante a gravidez podem significar carência 
de algum mineral ou vitamina no organismo, principalmente de ferro:Algumas 
grávidas desenvolvem esses desejos por conta da falta de ferro no organismo. 
Então elas procuram eventualmente algumas coisas que contenham ferro. Ela fica 
como estivesse anêmica porque o sangue fica diluído.

Os desejos das grávidas podem também estar relacionados com a instabilidade 
emocional, que é comum na gestação. É o que explica o ginecologista Milber 
Guedes:Muitas vezes esses desejos refletem muito mais uma carência. A gravida em
si é muito carente. Ela precisa de alguma forma chamar atenção. Essa questão do 
desejo é um pouco folclórica, a mulher acaba valorizando certas coisas e acaba 
psicologicamente criando essa situação , até mesmo para testar se esse marido 
está envolvido nessa história toda.

Ainda de acordo com o ginecologista Milber Guedes, as grávidas podem realizar o 
desejo de comer qualquer coisa, desde que não descuidem da alimentação. O ideal 
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é comer seis refeições balanceadas ao dia, beber bastante água, evitar excesso 
de gordura e açúcar e ficar longe de bebidas alcoolicas e do cigarro.
Ouça a matéria da Web Rádio Saúde

Fonte: Débora Rocha / Web Rádio Saúde
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Dia do desafio! 30 de maio de 2012!
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http://smsdcrj-academiacarioca-cmsfb.blogspot.com/
Dia do desafio! 30 de maio de 2012!: 
[FOTO]

Odonto, Acs e usuários que estavam na fila de espera participaram das 
atividades![FOTO]

Administração, téc em farmácia e emenfermagem, enfermeiros e os alunos motivaram
todos os usuários que passaram na undidade! 

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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Dia dos Namorados: a saúde do casal é fundamental
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http://www.blog.saude.gov.br/
Dia dos Namorados: a saúde do casal é fundamental: 
[FOTO]

Mulheres e homens devem estar atentos à sua saúde sexual | Foto Corbis
Muitos casais vão aproveitar o Dia dos Namorados para dizer: como é bom namorar!
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E é verdade, mas um namoro saudável exige cuidados, prevenção e muita 
responsabilidade. Além de desfrutar dos bons momentos da relação, é preciso dar 
atenção especial à saúde do casal.

A ginecologista do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), Sandra Canali, reconhece 
que a intimidade entre duas pessoas é um momento importante e provoca um 
relaxamento do corpo e da mente. Ser espontâneo é a melhor coisa. Se o ato for 
bom, isso aproximará o casal, pois além de desestressante, é estabilizador, diz 
a doutora.

Mas nem tudo são flores. Uma relação sexual mal planejada pode trazer 
consequências negativas. A ginecologista alerta que é importante o casal se 
prevenir. Os namorados devem fazer o uso tanto de anticoncepcionais, que previne
a gravidez indesejada, quanto da camisinha, que impede a contaminação do 
parceiro com Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST).
DST - As DST são transmitidas principalmente por contato sexual sem o uso 
decamisinhacom uma pessoa que esteja infectada, e geralmente se manifestam por 
meio de feridas, corrimentos, bolhas ou verrugas. As mais conhecidas 
sãogonorreiaesífilis.

Embora pouco conhecido pela população brasileira, o Papilomavirus Humano (HPV), 
que causa o surgimento de verrugas nos órgãos genitais, também se destaca como 
uma das DST mais comuns no mundo- uma em cada cinco mulheres é portadora do 
vírus. Apesar do Sistema Único de Saúde (SUS) oferecer exames gratuitos à 
população para detecção do vírus, o Ministério da Saúde registra a cada ano 137 
mil novos casos no país. Com os exames de rotina, as DST podem ser 
diagnosticadas e tratadas. O câncer de colo de útero, por exemplo, pode ser 
evitado com a realização do papanicolau, oferecido pelo SUS.

A ginecologista Sandra Canali explica a importância das mulheres se protegerem 
nas diferentes fases da vida: É importante que as mulheres criem vínculos com 
suas ginecologistas e sigam as devidas orientações. Com o passar da idade, o 
médico passa a pedir exames de prevenção, como a mamografia e a densitometria 
que detecta osteoporose.
Sexo seguro
[FOTO]

Fabiana e Rômulo / Arquivo pessoalQuando eu vejo você minha boca seca, a mão 
congela, o sangue ferve, de onde vem tanto poder?, esse foi um trecho da música 
do Exaltasamba que a jornalista Fabiana Fernandes cantou pro seu amado, o 
comerciante Romulo Hoth. Juntos há quatro anos, a jornalista lembra que a vida 
de casal é maravilhosa inclusive no quesito saúde. Faço os exames preventivos 
constantemente, ressalta Fabiana. Romulo também não fica de fora. A gente demora
pra entender que também temos que fazer exames, mas depois percebemos como é 
importante. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor, explica o comerciante.
Proteção - Na hora da relação sexual, o preservativo pode fazer parte do jogo de
sedução. Quando a gente se habitua a usar (a camisinha) a relação fica boa. Faça
com charme, elegância e use a criatividade para colocar. A relação tem que ser 
uma coisa divertida e não insegura, detalha a ginecologista do GHC.
[FOTO]
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Isabela e Alexandre / Arquivo pessoal
Há oito meses, a publicitária Isabela Mello e o professor universitário 
Alexandre Picarelli vivem juntinhos. É tudo mais prazeroso quando temos uma 
pessoa ao nosso lado. O dia fica mais bonito, tudo tem mais graça, até mesmo 
fazer um exame, brinca a publicitária. O casal ressalta que não adianta cuidar 
apenas do físico, mas de tudo aquilo que envolve a felicidade plena. Já fizemos 
um acordo: atualizaremos todos os anos nossos exames para saber se está tudo 
certo. Algumas DST são silenciosas e às vezes demoram a apresentar sintomas, por
isso a importância de fazer exames periodicamente, finaliza Isabela.
Saúde do Homem - No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os
homens (atrás apenas do câncer de pele não-melanoma). Em valores absolutos, é o 
sexto tipo mais comum no mundo e o mais prevalente em homens, representando 
cerca de 10% do total de cânceres. Sua taxa de incidência é cerca de seis vezes 
maior nos países desenvolvidos em comparação aos países em desenvolvimento.

A ginecologista Sandra Canali lamenta outro fato: os homens se preocupam muito 
menos com a saúde. Ao contrário das mulheres, eles resistem a procurar o médico 
e se automedicam mais. Essas conclusões inspiraram o Ministério da Saúde na 
adoção de medidas para estimular a frequência da população masculina aos 
consultórios médicos, sobretudo em caráter preventivo. Os homens acham que o 
fato de não sentirem nada quer dizer que eles não têm problemas. O que não é 
verdade. Com o passar do tempo é necessário fazer o exame de próstata, entre 
outros. É essencial a ida ao urologista pra saber se está tudo bem, afirma a 
doutora.
Ações do SUS - A rede do Sistema Único de Saúde, para detecção de HPV, é 
composta por 6.908 postos localizados em 2.807 municípios brasileiros. Nesses 
locais são oferecidos exames gratuitos de prevenção e checagem da doença. Além 
do HPV, o SUS garante tratamento contra aids, sífilis, gonorréia e outras DST. 
Para saber onde fazer o exame visite o site do Departamento de DST, Aids e 
Hepatites Virais. Você também pode ter acesso a mais informações por meio da 
Ouvidoria do SUS no telefone 136. A ligação é gratuita.
Saiba mais sobre planejamento familiarKarolline Soares / Blog da Saúde
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Dia Mundial contra o Tabaco!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdcrj-academiacarioca-cmsfb.blogspot.com/

Academia Carioca Fazenda Botafogo, mostrando os benefícios do exercício físico, 
alimentação adequada e distância do TABACO para se ter uma vida saudável.
Dia Mundial contra o Tabaco!: 
[FOTO]
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Troque o cigarro por algo saudável![FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE -  5 DE JUNHO -

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
FONTE: http://www.brasilescola.com
Comece a pensar nisso! 

No dia 05 de junho comemora-se o dia do meio ambiente.
A criação da data foi em 1972, em virtude de um encontro promovido pela ONU 
(Organização das Nações Unidas), a fim de tratar deassuntos ambientais, que 
englobam o planeta, mais conhecido como conferência das Nações Unidas.
A conferência reuniu 113 países, além de 250 organizações não governamentais, em
que a pauta principal abordava a degradação que o homem tem causado ao meio 
ambiente e os riscos para sua sobrevivência, de tal modo que a diversidade 
biológica deveria ser preservada acima de qualquer possibilidade.
Nessa reunião, criaram-se vários documentos relacionados às questões ambientais,
bem como um plano para traçar as ações da humanidade e dos governantes diante do
problema.
A importância da data está relacionada às discussões que se abrem sobre a 
poluição do ar, do solo e da água; desmatamento; diminuição da biodiversidade e 
da água potável ao consumo humano, destruição da camada de ozônio, destruição 
das espécies vegetais e das florestas, extinção de animais, dentre outros.
A partir de 1974, o Brasil iniciou um trabalho de preservação ambiental, através
da Secretaria Especial do Meio Ambiente, para levar à população informações 
acerca das responsabilidades de cada um diante da natureza.
Mas em face da vida moderna, os prejuízos ainda estão maiores. Uma enorme 
quantidade de lixos é descartada todos os dias, como sacos, copos e garrafas de 
plástico, latas de alumínio, vidros em geral, papéis e papelões, causando a 
destruição da natureza e a morte de várias espécies de animais.
A política de reaproveitamento do lixo ainda é muito fraca, em várias 
localidades ainda não há coleta seletiva; o que aumenta a poluição, pois vários 
tipos de lixos tóxicos, como pilhas e baterias são descartados de qualquer 
forma, levando a absorção dos mesmos pelo solo e a contaminação dos lençóis 
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subterrâneos de água.
É importante que a população seja conscientizada dos males causados pela 
poluição do meio ambiente, assim como de políticas que revertam tal situação.
E cada um pode cumprir com o seu papel de cidadão, não jogando lixo nas ruas, 
usando menos produtos descartáveis e evitando sair de carro todos os dias. Se 
cada um fizer a sua parte, o mundo será transformado e as gerações futuras 
viverão sem riscos.
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Dia Nacional do Teste do Pezinho reforça importância da prevenção
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Dia Nacional do Teste do Pezinho reforça importância da prevenção: 
[FOTO]

Foto: Divulgação
Comemora-se hoje o Dia Nacional do Teste do Pezinho. Com capacidade para 
identificar quatro doenças - hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria, fibrose 
cística e doença falciforme -, ele é feito a partir de gotas de sangue colhidas 
do calcanhar do recém-nascido. Por ser uma parte do corpo rica em vasos 
sanguíneos, o material pode ser colhido por meio de um único furinho, feito de 
forma rápida e quase indolor para o bebê.

O Ministério da Saúde investe anualmente, em média, R$ 52 milhões, mas a meta é 
que esse valor chegue a R$ 120 milhões. Todos os estados contam com Serviços de 
Referência em Triagem Neonatal e postos de coleta (de sangue) para realização do
teste - são 30 serviços de referência e 17.854 postos. O secretário de Atenção à
Saúde, Helvécio Magalhães, destaca que o Teste do Pezinho, obrigatório no país, 
é a primeira etapa da triagem neonatal. O teste é uma ação preventiva que 
permite fazer o diagnóstico de algumas doenças a tempo de interferir na evolução
delas, por meio do tratamento precoce específico, permitindo a diminuição ou a 
eliminação das sequelas associadas a cada uma, destaca o secretário.

No ano passado, 2.861.868 crianças realizaram o Teste do Pezinho. Desse total, 
62,11% das crianças tiveram acesso aos serviços de saúde para coleta sanguínea 
no período ideal (até sete dias de nascido). Em 2004, apenas 44,85% das crianças
tiveram a coleta realizada no período adequado.

O coordenador-geral de Sangue e Hemoderivados do Ministério da Saúde, Guilherme 
Genovez, detalha o que o Teste do Pezinho pode prevenir: O Teste do Pezinho é o 
que há de mais importante dentro da medicina preventiva, porque permite 
diagnosticar doenças que se não tratadas precocemente, podem desenvolver sérios 
problemas às crianças. Por exemplo, se o hipotireoidismo congênito e a 
fenilcetonúria não forem diagnosticadas logo e tratadas, as crianças podem 
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desenvolver deficiência mental.
Triagem Neonatal - O Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN), no qual se 
realiza o Teste do Pezinho, alcançou 83% das crianças que nasceram no ano 
passado. Em 2000, o índice de cobertura nacional era de 56%. O PNTN abrange, 
além da realização dos exames e detecção precoce de doenças, o acompanhamento e 
o tratamento dos pacientes. Em dez anos foram realizados mais de 28 milhões de 
exames no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

O intuito do programa é expandir e qualificar os serviços nos estados e incluir,
gradativamente, exames e tratamento para duas novas doenças - Hiperplasia 
Adrenal Congênita e Deficiência de Biotinidase, com início de triagem em 2013.

Segundo Guilherme Genovez, é preciso estruturar os serviços para que todos os 
estados tenham condições de realizar o diagnóstico das seis doenças até 2014. 
Ele afirma que incluir o diagnóstico da Hiperplasia Adrenal Congênita, por 
exemplo, é de extrema importância porque, se não diagnosticada nas duas 
primeiras semanas de vida, pode levar à morte da criança. Isso não pode mais 
acontecer. Estamos trabalhando na extensão do Programa de Triagem Neonatal, mas 
isso também depende dos gestores locais. É importante que a sociedade cobre dos 
secretários estaduais e municipais de saúde a implementação dessas políticas no 
estado, porque o Governo Federal está fazendo a parte dele, alerta.

Saiba mais:
Triagem Neonatal alcança 83% de cobertura nacionalMônica Plaza / Blog da Saúde
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Inscrevam seua trabalhos!!!
6ª Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente prorroga inscrições: 
[FOTO]

Alunos que participaram da edição anterior da olimpíada em frente ao Castelo da 
Fiocruz | Foto: Fiocruz
A Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente (OBSMA), projeto educativo 
criado em 2001 pela Fiocruz em parceria com a Associação Brasileira de 
Pós-Graduação em Saúde Coletiva (Abrasco), prorrogou as inscrições até 2 de 
julho. As coordenações da OBSMA decidiram aumentar o prazo de recepção de 
trabalhos, para ajustar-se ao calendário escolar e respeitar o término do 
primeiro semestre letivo. Além disso, junho é um mês muito importante para as 
questões ambientais, já que o Dia Mundial do Meio Ambiente (5/6), normalmente 
resulta em muitos trabalhos desenvolvidos em sala de aula, explica a 
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coordenadora da Regional Sudeste da OBSMA, Páulea Zaquini. E este ano temos a 
importância da Rio+20 e as reflexões que estão sendo levantadas antes, durante e
depois do evento, complementa.

Para participar, os professores devem acessar o site da olimpíada e inscrever os
trabalhos realizados com seus alunos na temática do evento. A olimpíada tem 
abrangência nacional e a cada dois anos recebe, avalia e divulga atividades 
desenvolvidas por professores e alunos em sala de aula. A OBSMA contempla os 
projetos realizados por alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do 1º ao 
4º ano do Ensino Médio - incluindo os ensinos profissionalizante e de jovens e 
adultos (EJA) -, nas modalidades Produção Audiovisual, Produção de Texto e 
Projeto de Ciências.

A OBSMA busca incentivar a realização de trabalhos que contribuam para a 
melhoria das condições ambientais e de saúde no Brasil, além de possibilitar que
o conhecimento científico se torne próximo do cotidiano escolar e que as 
atividades pedagógicas de professores e escolas ganhem visibilidade. Estão entre
os objetivos da OBSMA incentivar a realização de atividades interdisciplinares 
relacionadas à saúde, ao meio ambiente e à qualidade de vida, nas escolas 
brasileiras de educação básica e conhecer, valorizar e divulgar estas 
atividades.

Somando cerca de 4 mil projetos inscritos em todas as edições, a olimpíada 
recebeu trabalhos que chamaram a atenção para temas como preservação de recursos
hídricos, problemas gerados pelo lixo, malefícios causados por agrotóxicos, 
entre outros, expressos em poesias, documentários, cordéis, pesquisas de campo, 
reportagens e projetos de reciclagem.
Fonte: Ariana Mondo / Fiocruz
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DICA DE DECORAÇÃO PARA O DIA DOS NAMORADOS
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.: dia dos namorados
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Atividades e bilhetes: Combate ao piolho!: Daqui a alguns dias as aulas 
retornarão. E com elas, normalmente, um probleminha que precisa ser combatido. 
Seguem aqui algumas sugestões de atividades para trabalhar o tema 'piolho' com a
turminha! Se desejar ver mais atividades com este tema, clique aqui. 

Esta postagem pertence ao Espaço Educar.Se você copiar, dê os créditos. E-mail 
para colaboração:espacoeducarliza@yahoo.com.br
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DICA DO DR. DRAUZIO VARELLA - Febre
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Febre: 

A temperatura do corpo humano é controlada por uma área do cérebro chamada 
hipotálamo, que age como um termostato ajustado para manter os órgãos internos a
37ºC (graus Celsius). Esse objetivo é alcançado por meio do equilíbrio entre a 
perda de calor pelos órgãos periféricos (pele, vasos sanguíneos, glândulas 
sudoríparas, etc.) em contato com o ambiente e a produção de calor pelo processo
metabólico dos tecidos internos.

Quando o organismo é agredido por um agente externo ou por uma doença dos órgãos
internos, o termostato pode elevar a temperatura dois ou três graus acima dos 
valores habituais, o que caracteriza a febre.

Na verdade, a febre não é uma doença; é uma reação do organismo contra alguma 
anomalia. Também não é necessariamente um mal. Nas infecções, por exemplo, ajuda
o sistema de defesa a livrar-se do agente agressor.
Variação térmica

A temperatura corpórea considerada ideal varia entre 36ºC e 36,7ºC. Geralmente, 

Página 1374



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
ela é mais baixa pela manhã e mais alta no fim da tarde ou à noite. Alterações 
de até um grau podem ser absolutamente aceitáveis em condições normais. Nas 
mulheres, por exemplo, após a ovulação, durante o ciclo menstrual e no primeiro 
trimestre da gravidez, ocorre uma elevação natural da temperatura.

Os infectologistas estabelecem os seguintes limites para caracterizar a febre:

a) de 37,3ºC a 37,8ºC - febrícula

b) acima de 37,8º - febre
Medição da temperatura

A única maneira de ter certeza de que uma pessoa está com febre é medir sua 
temperatura com um termômetro, de preferência eletrônico. A maneira mais usual 
de aferi-la é colocar o bulbo do termômetro nas dobras das axilas e só retirar 
depois de cinco minutos para fazer a leitura.

A temperatura pode ser medida também no interior da boca ou do reto, parte do 
intestino grosso que termina no ânus. Nessas áreas, ela costuma ser um grau mais
alto do que a medida nas axilas.
Diagnóstico

A maioria dos quadros febris é provocada por doenças infecciosas comuns e de 
curta duração. No entanto, como a febre pode também ser um dos sintomas de 
várias enfermidades diferentes, é indispensável estabelecer o diagnóstico 
diferencial para orientar a conduta terapêutica.

Em todos os quadros febris, é muito importante medir a temperatura três ou 
quatro vezes por dia e anotar os valores e horários correspondentes. Saber se os
picos febris são altos ou baixos e em que horário se manifestam ajuda a 
identificar as enfermidades que possam estar envolvidas e a estabelecer o 
diagnóstico.
Causas

Entre as causas da febre, é importante destacar as infecções por vírus, 
bactérias, fungos e parasitas e as não infecciosas, como as doenças do sistema 
nervoso central (hemorragias, traumatismos, tumores cerebrais), as neoplásicas 
(câncer de fígado, rins, intestinos, linfomas, leucemia), as cardiovasculares 
(infarto, tromboflebite, embolia pulmonar), hipertireoidismo, alguns tipos de 
hepatite e de doenças reumáticas, etc.
Sintomas

A febre se instala quando o termostato (hipotálamo) se ajusta para fazer o corpo
atingir uma temperatura mais alta. Nesse momento, começam os arrepios de frio 
que podem transformar-se em tremedeira seguida de sensação de calor intenso e 
sudorese.

Outros sintomas são dores musculares, nas juntas, dor de cabeça, fraqueza, 
apatia, irritabilidade, indisposição, perda de apetite, boca seca, desidratação.

Especialmente nas crianças, febres que se aproximam dos 40ºC ou ultrapassam tal 
limite podem provocar confusão mental, delírios e convulsões.
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Tratamento

Como a febre é apenas um sintoma, a escolha do tratamento está diretamente 
associada à doença de base. Infecções por bactérias, por exemplo, podem exigir a
prescrição de antibióticos, um tipo de medicamento absolutamente ineficaz quando
o agente da infecção é um vírus.

Como já dissemos, em grande parte dos casos, a febre é provocada por germes 
causadores de infecções de curta duração (gripes, resfriados, algumas infecções 
intestinais, amidalites, pneumonias, etc.), que o próprio sistema de defesa do 
organismo consegue eliminar. Pesquisas recentes sugerem que a elevação da 
temperatura é uma estratégia benéfica do hospedeiro para reagir a agressões 
internas e externas. Portanto, em grande parte dos casos, não há necessidade de 
medicamentos especiais para tratamento da febre. Hidratação, repouso e remédios 
para aliviar os sintomas são medidas suficientes para o conforto do paciente.

Medicamentos antitérmicos, ou antipiréticos, devem ser utilizados com cuidado e 
quando absolutamente necessários. Sempre é bom ressaltar que doses muito altas 
de paracetamol podem agredir os rins e o fígado e que o ácido acetilsalicílico é
contraindicado nos casos de dengue e de certas infecções virais das crianças.
Recomendações

A febre pode ser o sinal de alerta de uma doença que precisa ser tratada com 
rapidez. Por isso, procure assistência médica nos seguintes casos:

* Temperatura acima de 37,5ºC e abaixo de 35,5% em bebês com menos de três meses
e superior a 39ºC em bebês com mais de três meses, ou se a febre alta ou baixa 
vier acompanhada de choro persistente e irritabilidade extrema;

* Febre que dura mais de um dia, acompanhada de dor de cabeça, irritabilidade, 
sonolência, dificuldade para falar, apatia (sintomas sugestivos de meningite) em
crianças de até dois anos;

* Febre em pessoas de qualquer idade acompanhada dos seguintes sintomas; dor de 
cabeça forte e persistente, sensibilidade excessiva à luz; dor de garganta que 
impede a deglutição; vermelhidão na pele; nuca endurecida e dolorosa ao curvar a
cabeça; confusão mental; vômitos repetitivos; dificuldade para respirar ou dor 
no peito; irritabilidade ou apatia ou sonolência; dores abdominais; dor ao 
urinar ou micção frequente em pequena quantidade.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dica-do-dr-drauzio-varella-furunculo.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 1 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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DICA DO DR. DRAUZIO VARELLA - Furúnculo

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://drauziovarella.com.br/
Furúnculo: 

Furúnculo é uma infecção de pele, em geral causada pela bactéria Staphylococcus 
aureus, que acomete o folículo piloso, a glândula sebácea e o tecido subcutâneo 
ao redor. Sua principal característica é a formação de um abscesso, ou seja, de 
um nódulo avermelhado, endurecido e quente, com uma área amarelada na parte 
central indicativa da presença de pus. O tamanho varia segundo a profundidade 
dos tecidos infectados.

A lesão surge especialmente nas regiões com pelos e mais expostas à umidade, 
pressão e atrito, ou a substâncias gordurosas que facilitam a obstrução dos 
folículos pilosos. Face, pescoço, axilas, coxas e nádegas são as áreas mais 
vulneráveis.

Em geral, a evolução do quadro é benigna, mas podem ocorrer complicações, 
especialmente quando eles são manipulados sem o devido cuidado. São elas:

a) quando a lesão se manifesta ao redor do nariz ou do ouvido, porque essa 
região é irrigada por vasos que se comunicam com os do cérebro;

b) quando a bactéria se dissemina pela corrente sanguinea e pode atingir órgãos 
como ossos e coração;

c) quando a bactéria presente no pus eliminado atinge folículos pilossebáceos à 
distância e provoca o aparecimento de múltiplas lesões típicas da furunculose;

d) quando a contaminação ocorre sob a pele e os abscessos se desenvolvem em 
folículos pilosos vizinhos, formando um bloco único e profundo com vários pontos
de pus. Esse tipo de lesão localiza-se geralmente na nuca e recebe o nome 
especial de carbúnculo.
Sintomas

Formação de um abscesso folicular avermelhado, endurecido, com sinais de pus na 
parte central e dor são os principais sintomas. A dor desaparece quando a pele 
que recobre o nódulo rompe espontânea ou cirurgicamente e são eliminados o pus e
o tecido necrosado (popularmente conhecido como carnegão). Findo o processo de 
cicatrização, uma mancha escura aparece no local da infecção.

Quanto aos carbúnculos, além de muito dolorosos, deixam cicatrizes extensas por 
causa da necrose dos tecidos no local da infecção.
Fatores de risco

Portadores de diabetes mellitus, HIV positivos, usuários de drogas injetáveis, 
obesos e pessoas com baixa imunidade constituem a população de maior risco.
Diagnóstico

O diagnóstico baseia-se no exame dermatológico clínico. Embora o Staphylococcus 
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aureus seja, na maior parte dos casos, o agente causal da infecção, algumas 
vezes pode ser necessário recorrer a exames laboratoriais de cultura para 
estabelecer o diagnóstico diferencial da doença.
Tratamento

Nunca se deve espremer um furúnculo. Na maioria dos casos, ele se rompe 
espontaneamente e não há necessidade de drenagem cirúrgica. A aplicação de calor
úmido no local acelera o processo de drenagem espontânea.

Há casos, porém, em que se torna necessária a administração de antibióticos de 
uso tópico ou por via oral. No entanto, eles só devem ser utilizados sob 
orientação médica para evitar que a bactéria desenvolva resistência a esses 
medicamentos.
Recomendações

* Mantenha as mãos sempre limpas e cuidadosamente lavadas. Entre todas, essa é a
medida mais eficaz para prevenir a manifestação de furúnculos ou sua 
recorrência;

* Evite as roupas muito justas e as de tecido sintético que dificultam a 
evaporação do suor, uma vez que atrito e umidade favorecem a ocorrência de 
lesões da pele;

* Capriche na higiene corporal e troque as roupas de uso pessoal e de cama, 
banho regularmente, porque elas podem ser veículos para transmitir a infecção;

* Não coce o local da lesão para não correr o risco de espalhar a infecção para 
outras áreas do corpo.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dica-do-drauzio-varella-desmaiosincope.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 1 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DICA DO DRAUZIO VARELLA -  Desmaio/Síncope

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://drauziovarella.com.br/ 
Desmaio/Síncope: 

Desmaio, ou síncope, é a perda abrupta e transitória da consciência e do tônus 
postural (da capacidade de ficar em pé), seguida de recuperação rápida e 
completa.

Na maior parte dos casos, os desmaios ocorrem por causa da diminuição do fluxo 
sanguíneo no cérebro. De modo geral, costumam ser de curta duração e bom 
prognóstico. Trata-se de um evento clínico comum, que atinge mais as pessoas 
idosas, os portadores de cardiopatias e as mulheres jovens. O problema é que, na
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queda associada ao desmaio, com frequencia as pessoas podem sofrer traumatismos 
e fraturas ósseas.
Causas

O desmaio em si não é uma doença, mas pode ser manifestação de inúmeras 
alterações orgânicas, tais como:
Doenças cardiovasculares: arritmias, distúrbios hemodinâmicos, paradas 
cardiorrespiratórias, porque comprometem o fluxo normal do sangue para os 
tecidos, em especial para o cérebro.Distúrbios metabólicos: hipoglicemia (falta 
de açúcar no sangue causada por jejum prolongado ou diabetes descompensado), 
anemia intensa, hemorragias, desidratação e desequilíbrio na composição dos sais
minerais da corrente sanguínea.Uso de medicações: diversos medicamentos, entre 
eles os diuréticos, podem provocar desmaios, quando usados em doses mais 
altas.Hipotensão ortostática: a queda brusca da pressão arterial provocada pela 
mudança repentina de posição (a pessoa estava sentada ou deitada e fica em pé de
repente). A hipotensão ortostática frequentemente está associada à desidratação,
ao uso de diuréticos a aos distúrbios cardiovasculares.Outras causas: cansaço 
extremo, emoções súbita, nervosismo intenso, dores fortes e permanência 
prolongada em lugares fechados e quentes.Sintomas

Existem alguns sintomas que prenunciam a perda da consciência e do tônus 
postural. Os mais indicativos são palidez, fraqueza, suor frio, náusea e ânsia 
de vômito, pulso fraco, tontura, visão turva, pressão arterial baixa e 
respiração lenta.
Diagnóstico

É fundamental identificar a causa do desmaio para instituir o tratamento. Além 
do levantamento da história e da avaliação clínica do paciente, o médico pode 
recorrer a exames específicos de sangue, neurológicos e de imagem.
Tratamento

Toda a pessoa que sofreu um desmaio, por mais rápido e aparentemente inofensivo 
que seja, deve ser levada a um serviço de saúde para avaliação o mais depressa 
possível.

A única coisa que se pode fazer, depois que ela recuperar a consciência e se 
estiver bem, é dar-lhe água, suco, chá ou água com açúcar. Sob nenhum pretexto, 
deve ser oferecido qualquer tipo de bebida que contenha álcool.
Recomendações

* Se a pessoa começou a desfalecer, tente apoiá-la antes que caia. Ajude-a a 
sentar-se numa cadeira ou poltrona e a colocar a cabeça entre os joelhos. Peça 
que inspire e expire profundamente até que o mal estar passe. Não permita que se
levante sozinha.

* Se ocorreu o desmaio, deite a pessoa o mais confortavelmente possível, com a 
cabeça e ombros em posição mais baixa que o restante do corpo. Vire sua cabeça 
de lado para evitar que aspire secreções que possam sufocá-la. Nunca a faça 
aspirar álcool ou amoníaco nem jogue água em seu rosto para reanimá-la. Quando 
recobrar a consciência, não permita que se levante sozinha. Faça-a ficar alguns 
minutos sentada para readaptar-se à posição vertical.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dica-educopedia-dengue-educopedia.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 25 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DICA EDUCOPÉDIA - Dengue Educopédia também na luta contra a dengue!...

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://oaeducopedia.blogspot.com.br
Objetos de Aprendizagem: Dengue
Educopédia também na luta contra a dengue!
...: Dengue     Educopédia também na luta contra a dengue!     A melhor maneira 
de nos defendermos é com conhecimento e ação.       Sintomas    ...

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dica-educopedia-objetos-de-aprendizagem.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 25 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DICA EDUCOPÉDIA - Objetos de Aprendizagem: Que tal fazer música?Pretensão pode 
até ser, mas a...

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://oaeducopedia.blogspot.com.br/
Objetos de Aprendizagem: Que tal fazer música?Pretensão pode até ser, mas a...: 
Que tal fazer música?     Pretensão pode até ser, mas a criatividade tem como 
ser desenvolvida em você e nos seus alunos.   Se você é pro...

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dica-espante-alergia-de-dentro-de-casa.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 27 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DICA - Espante a alergia de dentro de casa! Previna-se já contra as doenças de 
inverno

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.ecologiamedica.net/
Espante a alergia de dentro de casa! Previna-se já contra as doenças de inverno:

As alergias podem ser desencadeadas por diferentes fatores, como: alterações 
climáticas, sedentarismo ou estresse, mas também podem surgir pelo contato com 
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partículas e micro organismos que levam o nome de alérgenos. Por isso, os 
alérgicos, que já chegam a 35% da população brasileira, devem estar atentos a 
três importantes medidas para o controle destes problemas. O tratamento e a 
prevenção dos processos alérgicos consiste em um tripé terapêutico, através do 
controle alimentar, do uso de imunoterapia, mas sem esquecer de um criterioso e 
indispensável controle do ambiente, retirando de casa o que produz alergia.

O controle ambiental passa por diversas medidas que poderão auxiliar a 
exterminar os maiores vilões daqueles que tossem, espirram, se coçam e até 
respiram mal por causa dos quadros de alergias. Os maiores causadores destes 
sintomas estão presentes dentro de casa, ambiente mais poluído que frequentamos,
como os ácaros, a poeira, o mofo e até alguns tipos de fungos. Sendo assim, 
determinados hábitos dentro de casa precisam mudar, pois algumas medidas irão 
diminuir a presença destes inimigos dos alérgicos do ambiente doméstico.

Segundo o Alergista e Imunologista, Coordenador Técnico do Projeto Social Brasil
Sem Alergia, o Dr. Marcello Bossois, o controle do ambiente é responsável por 
uma significativa redução dos processos alérgicos, que pode chegar a 
40%(quarenta por cento). As mudanças na arrumação, limpeza e faxina do lar 
produzirão um ambiente que será menos alergênico, mais fácil de ser limpo e mais
saudável para toda a família.

Mantendo a alergia longe do quarto

Dentre os ambientes a serem cuidados, o quarto de dormir requer uma atenção 
especial, em virtude da grande quantidade de horas que as pessoas permanecem no 
mesmo. Além disto, a cama reúne condições excelentes (temperatura, umidade e 
escamação de pele humana) para o desenvolvimento de colônias de ácaro, fungos e 
mofo, elementos detestados pelo alérgico.

Uma das medidas de maior importância para o tratamento dos quadros de alergias é
a forração dos colchões e travesseiros com um material impermeável, a vulcan 
napa impermeável ou PVC, pois as pessoas passam cerca de um terço de suas vidas 
em suas camas. Desta forma, as pessoas depositam pele descamada, alimento 
preferido dos ácaros, que penetra nos colchões e travesseiros, formando uma 
verdadeira fábrica destes bichinhos.

Por este motivo, que a forração dos colchões e travesseiros é tão importante no 
processo de combate da alergia, já que desta maneira cria-se uma barreira entre 
o corpo e estes objetos. Esta forração evita a proliferação destes alergenos, 
pois os ácaros não terão mais seu principal alimento, a queratina presente na 
pele. Além disso, a barreira formada não mais permitirá que as pessoas inalem 
estes alergenos, tornando-as mais distantes do que as provoca alergia, afirma 
Dr. Marcello Bossois.

Alguns objetos devem ser evitados na maior parte possível dos aposentos de casa,
sobre tudo no quarto daqueles que já apresentam alguma alergia. Os pacientes que
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sofrem com alergias respiratórias como as rinites, bronquites, sinusites e 
faringites devem abolir de seus quartos cortinas de pano, carpetes, tapetes, 
cadeiras ou poltronas de pano, bichos de pelúcia e até evitar a presença de 
plantas no ambiente de dormir.

Outras providências podem ser tomadas para tornar o quarto um ambiente mais 
saudável e menos convidativo para os provocadores dos males das alergias. O 
acúmulo de jornais e revistas facilita a produção de poeira e ajuda o surgimento
de mofo, o que deve ser evitado. O quarto deve ser bem arejado para manter o ar 
constantemente renovado e atrapalhar a vida dos alergenos.

Os alérgicos podem evitar ainda perfumes com odores muito intensos e outros 
irritantes respiratórios como tintas, ceras, removedores e produtos químicos. O 
cigarro tem que ter sua entrada barrada no quarto de um alérgico, pois a sua 
fumaça é uma grande provocadora de alergias no sistema respiratório. Os quadros 
e espelhos podem fazer parte de outros cômodos, mas não são bem-vindos dentro do
quarto, já que estes dificultam a limpeza das paredes e contribuem para a 
presença de mofo.

As persianas podem ser utilizadas no lugar das cortinas de pano com o objetivo 
de facilitar a limpeza e evitar o acúmulo de poeira. Para o combate dos insetos,
os repelentes naturais como velas de andiroba e citronela podem substituir o uso
dos inseticidas em aerosol. Mas, jamais, um paciente alérgico poderá utilizar um
travesseiro de origem animal, seja de pena ou de pluma, pois ambos são ricos em 
queratina, o alimento preferido dos ácaros, adverte o Coordenador Técnico do 
Brasil Sem Alergia.

Limpando as alergias

Na faxina, por exemplo, o procedimento tradicional do uso de vassouras e 
determinados produtos de limpeza deve ser modificado o quanto antes. Isso pois a
vassoura é responsável por acabar levantando a poeira pelo ar, o que é péssimo 
para aqueles que sofrem com as alergias. Já alguns produtos de limpeza, assim 
como a vassoura, precisam ser abolidos nas casas dos alérgicos, uma vez que a 
maioria destes produtos agride a mucosa respiratória.

No lugar da vassoura, que não é apropriada para a limpeza das residências dos 
alérgicos, deve-se trocar o seu uso pelo aspirador de pó, pois desta forma a 
poeira não será espalhada. Após aspirar a sujeira, poderá ser utilizado um pano 
úmido para a retirada completa de toda a poeira, porém, no lugar de produtos 
químicos com cheiros mais fortes, a limpeza pode ser feita por meio de 
detergentes bio degradáveis ou álcool, produtos mais apropriados para os 
alérgicos, comenta o Alergista.

O controle do ambiente também passa por mudanças na maneira de lavar as roupas. 
O amaciante de roupas e o sabão em pó comum também precisam ser excluídos das 
listas de compras, pois, no momento da lavagem, eles impregnam as roupas com 
substâncias que são nocivas às alergias. O sabão de coco nas apresentações 

Página 1382



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
líquida, em pó ou em barra pode substituir os amaciantes e o sabão em pó comum e
manter a alergia longe de casa.

O que é o Brasil Sem Alergia?

Coordenado pelo médico, Dr. Marcello Bossois, o Brasil Sem Alergia é um Projeto 
Social que oferece gratuitamente a realização de diversos procedimentos de 
combate, controle e prevenção dos mais variados tipos de processos alérgicos e 
doenças ligadas ao sistema imunológico. Além do acompanhamento médico gratuito, 
a Ação Social realiza os testes alérgicos, gratuitamente, em toda população do 
Rio de Janeiro, além de oferecer a imunoterapia por um baixo custo, assumimdo um
papel muito importante no combate das doenças alérgicas.

Nascido em 2007, o Brasil Sem Alergia já tratou milhares de pessoas com 
aproximadamente 60 mil atendimentos realizados em seus postos, ao longo destes 
quase cinco anos. As consultas são oferecidas de segunda à sexta, de 09h às 18h,
na Rua Conde de Porto Alegre, n167, no bairro 25 de Agosto em Duque de Caxias. 
Os interessados devem agendar suas consultas nos mesmos horários, através dos 
telefones 2652-2175 ou 3939-0239, aonde poderão obter mais informações sobre a 
realização de todas as atividades

Além de sua sede em Duque de Caxias, o Projeto também oferece os mesmos serviços
no município de Nova Iguaçu, onde o Brasil Sem Alergia inaugurou seu novo posto 
de atendimento no início de abril. Lá, os atendimentos são realizados no prédio 
da Cruz Vermelha de Nova Iguaçu, na Rua Coronel Bernardino de Melo 2085, de 
segunda à sábado das 09h às 18h. Os pacientes devem agendar seus horários com a 
equipe de marcação das consultas através dos telefones 2652-2175 ou 3939-0239, 
da mesma maneira como ocorre na sede em Duque de Caxias.

Fonte: 
http://www.ecodebate.com.br/2012/05/03/espante-a-alergia-de-dentro-de-casa-previ
na-se-ja-contra-as-doencas-de-inverno/#.T8ozmY0aJ-M.twitter

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dica-especializacao-em-educacao.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 13 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DICA - Especialização em Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://construtoresdecidadania.blogspot.com/
Especialização em Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva.: 
Faculdade de Educação da Uerj está com inscrições abertas para o curso de 
Pós-Graduação no 2º semestre de 2012: Especialização em Educação Especial na 
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Perspectiva da Educação Inclusiva.   O objetivo do curso é capacitar educadores 
do ensino especial e regular demais profissionais para atuar com alunos que 
apresentam necessidades educacionais especiais, tendo por ênfase sua inclusão no
ensino comum.  Destina-se a portadores de diploma de curso superior de graduação
plena em Pedagogia e demais licenciaturas, Psicologia, Fonoaudiologia, Terapia 
Ocupacional e áreas afins.   A carga horária é de 360 h/a, sendo ministradas às 
6ª feiras, das 13h às 19h, no período de 03/08/2012 a 30/08/2013.   Inscrições 
até o dia 19/06/2012.   Mais informações e inscrições:               CENTRO DE 
PRODUÇÃO DA UERJ - Rua São Francisco Xavier, 524, 1º andar, bloco A, sala 1.006 
- Maracanã - Rio de Janeiro - RJ.  Atendimento de 9h às 18h. Tel.: (21) 
2334-0639, ou pelo site: http://www.cepuerj.uerj.br

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dica-indice-de-atividades-para-o-dia-do.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 26 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DICA - Índice de atividades para o Dia do Amigo!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://espacoeducar-liza.blogspot.com/
Índice de atividades para o Dia do Amigo!: Texto;

50 desenhos para colorir e preparar atividades!

Desenhos lindos da Turma da Mônica para o dia do amigo!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dica-junina-atividade-com-o-tema.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 26 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DICA JUNINA - Atividade com o tema caipira - Festas Juninas: que tal montar este
livro bandeirinha?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://espacoeducar-liza.blogspot.com/
Atividade com o tema caipira - Festas Juninas: que tal montar este livro 
bandeirinha?: A idéia deste "Livro Junino" surgiu  da necessidade de uma 
atividade que estivesse isenta de cópia ou  perguntas lugares-comuns. Ele é 
assim mesmo: em branco e apenas com  sugestões.

  O "em branco" funciona como um espaço que o aluno irá preencher, sem  muitas 
interrupções do adulto responsável. Apenas orientações  necessárias. De resto, é
criação mesmo!
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Páginas do "Livro Junino":

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dica-para-o-dia-dos-namorados.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 3 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DICA PARA O DIA DOS NAMORADOS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
FONTE: http://www.portalescolar.netOlha que bonitinho!!! Atividades para o Dia 
dos Namorados
12 de junho
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dica-preciosa-descubra-se-o-medicamento.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 23 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DICA PRECIOSA - Descubra se o medicamento adquirido é confiável

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Descubra se o medicamento adquirido é confiável: 
[FOTO]
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Foto: Blog da Saúde
Pesquisa encomendada pelo Ministério da Saúde verificou que várias empresas 
vendem medicamentos de forma ilegal na internet, como inibidores de apetites, 
esteróides anabolizantes, remédios abortivos e de receita azul. O levantamento 
Fiscalização digital: ameaças à saúde coletiva na internet mostra que, na 
internet, os criminosos usam símbolos e logomarcas de serviços e produtos do 
Ministério da Saúde e enganam os consumidores com anúncios de que os 
medicamentos têm o registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa).

Daí surge a pergunta: como saber se o medicamento vendido, seja na internet, 
seja na farmácia, é confiável? Primeiro, é preciso ter consciência de que a 
Anvisa é o órgão responsável por realizar o registro sanitário de medicamentos 
no Brasil. De acordo com Rejane Silva, coordenadora de Registro de Medicamentos 
Genéricos e Similares da Anvisa, o registro sanitário é autorizado conforme a 
categoria do produto. Ele é dividido em medicamentos novos, medicamentos 
genéricos e similares, produtos biológicos, medicamentos específicos, 
medicamentos fitoterápicos, homeopáticos e dinamizados, radiofármacos e gases 
medicinais. Cada categoria exige uma série de testes efetuados in vivo (humanos)
e in vitro (testes físico-químicos em laboratório). Tudo isso tem o objetivo de 
mostrar que os medicamentos são eficazes a que se propõem, seguros quanto ao uso
em humanos e têm a qualidade necessária para tratamentos de pacientes, explica.

As empresas devem desenvolver seus medicamentos e submetê-los à apreciação da 
Anvisa. Após análise da documentação apresentada, podem ter o registro 
concedido, caso obedeçam todos os critérios explicitados acima. Rejane Silva 
afirma que somente o registro sanitário pode dar garantias ao consumidor de que 
o medicamento tem segurança, eficácia e qualidade para uso em pacientes. Sem o 
registro é difícil confirmar sua origem e identificar o responsável pela 
comercialização no Brasil. Medicamentos sem registro não têm garantia de 
procedência, não têm sua formulação testada e aprovada como segura e eficaz. E 
ainda podem conter substâncias prejudiciais à saúde do consumidor, destaca a 
coordenadora.

Para saber a procedência do medicamento, basta verificar em sua caixa o número 
que procede a sigla Reg. MS (a exemplo da foto acima). Com relação à consulta 
sobre registro de medicamentos pela internet, basta acessar o link disponível no
site da Anvisa:
http://www7.anvisa.gov.br/datavisa/consulta_produto/Medicamentos/frmConsultaMedi
camentos.aspVeja como realizar uma consulta no site da Anvisa:Passo 1:O Blog da 
Saúde utilizou o nome do anticoncepcional Diane 35 para exemplificar a consulta 
ao número de registro sanitário.É possível fazer a consulta por produto, número 
de registro ou ainda por princípio ativo.
[FOTO]

Passo 2: Verifique o nome do produto, os números de registro e processo, o nome 
e o CNPJ da empresa fabricante e o vencimento do registro sanitário.
[FOTO]

Passo 3: Confira todos os detalhes do produto, como o princípio ativo e a 
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categoria à qual se enquadra.
[FOTO]

Mônica Plaza / Blog da Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dica-quarta-feira-e-dia-de-troca-troca.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 5 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DICA - Quarta-feira é dia de troca-troca de livros

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Livros da literatura brasileira e estrangeira podem ser trocados na sede da 
Prefeitura e em oito bibliotecas populares
04/06/2012

  Na quarta-feira, dia 6, primeira do mês, é dia de Troca-Troca de 
Livros no Centro Administrativo São Sebastião, sede da Prefeitura do 
Rio, na Cidade Nova, e em outros oito locais, nas bibliotecas populares 
municipais. O atendimento é das 10h às 16h.

Com livros da 
Literatura Brasileira e Estrangeira, os interessados poderão trocar 
exemplares em bom estado nas bibliotecas municipais de Botafogo (Rua 
Farani, 53), Campo Grande (Praça Telmo Gonçalves Maia, s/nº), Gamboa 
(Rua Benedito Hipólito, 125 - Praça 11), Ilha do Governador (Praça 
Danaídes, s/nº - Cocotá), Irajá (Avenida Monsenhor Félix, 512), 
Jacarepaguá (Rua Dr. Bernardino, 218 - Praça Barão da Taquara), Tijuca 
(Rua Guapeni, 61), Santa Teresa (Rua Monte Alegre, 306) e Complexo da 
Maré (Rua Ivanildo Alves, s/nº). 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dicas-turma-1401-no-rio20.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 4 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DICAS - A turma 1.401 no Rio+20!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

FONTE: http://estudandoenavegando.blogspot.com/Dicas superinteressantes da Profª
RaphaellaA turma 1.401 no Rio+20!: Sabemos que no mês de junho será realizado a 
Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável no Rio de 
Janeiro, a Rio + 20, nos dias 20 a 22 de junho. E a turma não poderia ficar de 
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fora dessa temática na sala de aula!

As atividades sobre esse tema tão importante começaramno dia 28 de maiocom a 
leitura e explicação dacoletânea de textos sobre sustentabilidade, a importância
dos 3Rs e o Rio+20. Já no dia 29 de maio, compreendemos mais sobre a proposta 
através de diferentes vídeos.
Confira:

A TURMA ASSISTINDO AOS VÍDEOS CONCENTRADOS[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

No dia 30 de maio, realizamos a produção textual do Primário Carioca sobre o 
tema Rio+20 e ao final da atividade, a professora compartilhou algumas produções
para turma decidir quais seriam escolhidas para serem adaptadas para o twitter, 
pois neste dia, estava acontecendo uma campanha mundial no perfil @Riomais20.

A turma ganhou um perfil no Twitter @EMRL1401 e sob a orientação da professora, 
cada aluno que teve a produção escolhida, pode digitar em 140 caracteres uma 
trecho do que foi produzido. Foi um grande desafio, pois todos queriam 
participar, mas o mais importante foi a turma compreender que através da rede 
social, eles poderiam ser participativos verdadeiramente. O mais engraçado foi 
quando perguntaram quais serão as crianças que participarão da cúpula do evento,
uma vez que ficaram admirados com a menina que falou em 1992.[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

No próximo dia 05, Dia do Meio Ambiente, eles têm a missão de trazer um trabalho
em cartolina sobre o Rio+20 e materiais recicláveis para confecção de brinquedos
ou "obras de artes" . AGUARDE!
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[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

PARA OS PROFESSORES, CONFIRAM ASSUGESTÕES DE:
SITELINK DEIMAGENS PARA MURALATIVIDADESPARA PRODUÇÃO TEXTUALCOLETÂNEA DE 
TEXTOS(via Professores Evelyne Machado e Luciana Mostovoy)

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
direitos-humanos-vai-ser-ensinado-nas.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 4 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Direitos humanos vai ser ensinado nas escolas e universidades do país

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Direitos humanos vai ser ensinado nas escolas e universidades do país: 

Por Luany Rosa, da Rede Brasil Atual

São Paulo - A partir do ano que vem o ensino de direitos humanos vai começar a 
fazer parte do cotidiano de estudantes de todo o país. A decisão foi tomada pelo
governo federal  durante a homologação das diretrizes nacionais para educação em
direitos humanos.

De acordo com o Plano Nacional de Direitos Humanos, as diretrizes homologadas 
têm como fundamento os princípios de dignidade humana; o reconhecimento e a 
valorização das diferenças e das diversidades; a laicidade do Estado; a 
democracia na educação; a transversalidade, a vivência e a globalidade; e a 
sustentabilidade socioambiental.
Veja Também:
Seminário discute os rumos da educação em tempo integral 
Para professor, sem kit, escola silenciou sobre homofobia 
Fundadora de centro de estudos pela dignidade defende Comissões da Verdade 
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O ensino das diretrizes será inserido no currículo das matérias já existentes da
educação básica e de ensino superior. A inserção poderá ocorrer  pela 
transversalidade utilizando temas relacionados aos direitos humanos e tratados 
interdisciplinarmente; como um conteúdo específico de uma das  disciplinas no 
currículo escolar ou ainda de maneira mista, combinando transversalidade e 
disciplinaridade.

A  ministra Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 
da República (SDH/PR) declarou em nota que a homologação das diretrizes é um ato
de ousadia. Achamos que é possível a formulação pedagógica dos direitos humanos.
Com essas diretrizes, vamos produzir a construção de valores na sociedade para 
combatermos, no ambiente escolar, o bullying, a homofobia, a discriminação por 
classe social, cor, raça, religião, entre outros.
O primeiro desafio que precisamos vencer é a  violência na própria sala de aula,
o desrespeito ao professor, as  agressões entre alunos, a discriminação de raça,
de orientação sexual e  de religião, disse o ministro daEducação Aloizio  
Mercadante, em nota. Nós não podemos ter um pacto de silêncio com essa situação 
que está presente em sala de aula. A escola tem de ser uma escola de valores, 
para termos uma cidadania plena no Brasil.

O presidente do Fundo Brasil de Direitos Humanos e coordenador da ONG Ação 
Educativa, Sérgio Haddad, observa que o ensino de direitos humanos, no âmbito 
escolar, facilita o diálogo e ajuda no combate do racismo, sexismo, 
discriminação social, cultural e religiosa.

Segundo Sérgio Haddad, o Brasil tem  evoluído economicamente, porém ainda 
convive com muitas violações, como o assassinato de pessoas no campo; presídios 
em condições sub-humanas;  violência nas cidades; entre outros direitos que 
deveriam ser valorizados em nossa sociedade. Não devemos ser apenas exemplos de 
inclusão de pessoas no poder econômico, também devemos ser exemplo do exercício 
dos direitos humanos em sua plenitude, ressaltou.

Para ele, o sistema escolar está voltado tradicionalmente a uma lógica 
econômica. Vivemos em uma sociedade de consumo, na qual a escola só serve para 
formar trabalhadores que possam ganhar dinheiro e consumir cada vez mais. Não 
ensinamos os alunos a viver em sociedade ou a respeitar seus companheiros. Ele 
lembra que o ensino do respeito às diferenças e da tolerância ajudam a construir
um país sem desigualdade e economicamente evoluído.
As diretrizes são algo concreto para que cada professor nas redes formais e não 
formais de ensino produzam ações pedagógicas para enfrentarmos situações 
banalizadas de violência, exemplificou a ministra Maria do Rosário, ao falar 
sobre os conflitos contemporâneos existentes na escola e na sociedade, como 
agressão, racismo, homofobia e outras formas de discriminação.

Para Sérgio Haddad, os professores que vão aplicar a disciplina devem ser 
preparados com cursos e formações. O estudo dos direitos humanos modifica a 
formação geral do aluno; é a forma de despertá-lo para a cidadania. O professor 
deve estimular esse aprendizado aos poucos, durante as aulas com exemplos do 
cotidiano.

As diretrizes integram as ações previstas no Plano Nacional de Direitos Humanos 
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3 (PNDH-3).  O plano apresentou uma série de avanços dos direitos humanos do 
país. São exemplos a comissão da verdade, os avanços na constitucionalidade da 
união civil entre pessoas do mesmo sexo e do sistema de cotas para negros nas 
universidade públicas.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
divulguem-vagas-para-medicos.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 13 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DIVULGUEM - Vagas para Médicos (Psiquiatras e clínicos) em CAPS ad

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://saudementalrj.blogspot.com/
Vagas para Médicos (Psiquiatras e clínicos) em CAPS ad: 
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
e-hoje-hoje-e-uma-otima-oportunidade.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 14 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

É HOJE - Hoje é uma ótima oportunidade para doar sangue

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Hoje é uma ótima oportunidade para doar sangue: 
Que tal separar 15 minutos do seu dia para doar vida? Já pensou em proporcionar 
muita felicidade para alguém que você nem conhece? Você também sabia que pode 
fazer uma família inteira feliz só porque você doou sangue? Esses são apenas 
alguns dos benefícios de ir até o hemocentro e doar 450 ml do seu sangue.
Foi por causa de uma amiga de trabalho necessitada da transfusão de sangue que a
jornalista Luciana Rosário (29) começou a doar sangue a partir dos 20 anos e não
deixou mais. Doo sangue com certa regularidade. Em geral, duas vezes ao ano, 
conta alegre. A constatação de que a ação salva vidas aconteceu quando a avó da 
jornalista precisou de uma transfusão e o Banco de Sangue disponibilizou a 
quantia necessária para que a idosa recuperasse a saúde. A partir do momento em 
que se passa por uma experiência dessas você se sente incentivado a doar sempre,
destaca Luciana Rosário.

E tem várias pessoas que sentem a satisfação em ajudar o próximo. Das 662 
pessoas que participaram da enquete do Blog da Saúde, 56% disseram já ser um 
doador espontâneo de sangue. E se você colaborar este número vai aumentar. 35% 
dos participantes da pesquisa contaram que pretendem ser doadores. Hoje (14) é o
Dia Mundial do Doador Voluntário de Sangue e uma ótima oportunidade para começar
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ajudar.

Para estimular a doação, o Ministério da Saúde lança nesta quinta-feira a 
campanha para doação de sangue. Entre as ações de mobilização está o aplicativo 
Banco de Doadores, disponível na fan page Doe Sangue. Ao se cadastrar na 
ferramenta, você informa seu tipo sanguíneo, dentre outros dados. Quando o 
estoque do banco de sangue mais próximo de onde você morar estiver baixo, será 
enviado um e-mail marketing o convidando a doar. Outro recurso interessante é a 
possibilidade de interação entre os usuários cadastrados, que podem, por 
exemplo, combinar uma doação.
Como doar sangue - Não dói e é rápido, com duração máxima de 15 minutos.

O coordenador de Sangue e Hemoderivados, Guilherme Genovez, compara a doação de 
sangue a um exame laboratorial: O pessoal que faz a coleta do sangue nos 
hemocentros tem uma habilidade muito boa. A agulha usada para coleta sanguínea é
siliconada e extremamente afiada, até mais do que qualquer bisturi que um 
cirurgião usa. Quando ela passa pela pele irrita muito pouco o tecido, reduzindo
muito a dor. Dói menos do que um exame de sangue, explica.

Agora que o medo da agulha passou, você precisa se alimentar bem para doar, 
porque ir em jejum não é nada bom. Antes de doar é importantíssimo comer. Só não
vale fazer aquela alimentação cheia de gordura. A comida gordurosa faz com que o
sangue também fique gorduroso e isso pode atrapalhar na hora de prepara-lo para 
a transfusão, esclarece Genovez. Mas caso não dê tempo de comer antes, lá no 
Hemocentro é disponibilizado um lanchinho, antes e depois da doação, para que 
não haja problema algum.Pessoas com febre, gripe ou resfriado não podem doar 
temporariamente.

Agora que você sabe que doar é rápido, não dói e faz bem, que tal ir ao 
hemocentro mais próximo e disponibilizar seu sangue para ajudar alguém?
Para Doar - É preciso ter entre 18 e 67 anos. A partir dos 16 é possível também,
mas precisa ter o consentimento formal do responsável legal. Precisa ter peso 
mínimo de 50 kg e apresentar documento com foto, válido em todo território 
nacional.
Endereços dos Hemocentros do BrasilConheça os perfis da Campanha de Doação de 
Sangue nas Redes Sociais:
Twitter:@DoeSangueMS
Use a hashtag #unhapintada
Facebook:Facebook/DoeSangueMSAções da Saúde - O Ministério da Saúde ampliou o 
investimento na rede de sangue em hemoderivados de R$ 270 milhões, em 2008, para
R$ 580 milhões, em 2012, o que equivalente a um aumento de 114,8% dos recursos 
no período de 5 anos. Com relação ao ano passado, quando os recursos para as 
ações de sangue e hemoderivados chegaram a R$ 380 milhões, o crescimento foi de 
52,6%. Além do aumento verificado nos últimos anos, há previsão de mais aporte 
de recursos, podendo ultrapassar os R$ 600 milhões no próximo ano e chagar a 
mais de R$ 800 milhões em 2014.Ilana Paiva/ Blog da Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
e-m-alziro-zarur-classe-especial.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 4 de junho de 2012
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

E. M. ALZIRO ZARUR - CLASSE ESPECIAL

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Alunos da Classe Especial da Escola Municipal Alziro Zarur, na Pavuna, contando 
história para a turma da Profª Geovana Uzai.
Que adorou ter sua turma incluída, pelos alunos, na sua atividade de "Contação 
de Histórias".
Parabéns pelo trabalho!!

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
e-m-thomas-jefferson-i-concurso-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 2 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

E. M. THOMAS JEFFERSON - I Concurso de Ilustrações Rioeduca

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
I Concurso de Ilustrações Rioeduca: 
O aluno Lucas Braga Peres está representando a nossa U.E.no I Concurso de 
Ilustrações Rioeduca.[FOTO]
Ele é um aluno com grande habilidade artística: gosta de modelagens com 
massinhas, dobraduras, além de desenhos incríveis e admirados por todos da nossa
escola.
Quando soube do concurso, Lucas ficou muito animado em participar.[FOTO]
Depois de orientado sobre a proposta do mesmo, começou a colocar suas ideias no 
papel, sendo observado por amiguinhos curiosos. Ao final, disse:"Ah, no 
computador cabe o mundo!"
Nesse momento percebemos que seu trabalho poderia concorrer na modalidade 
EDUCOMUNDO![FOTO]
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Estamos torcendo por você, Lucas! Boa sorte!Por tudo, você já é um vencedor!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
edi-sandino-prof-monica-realizando.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 23 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

EDI SANDINO - PROFª MÔNICA - Realizando a coleta seletiva

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://moniqueiroz.blogspot.com/

Educação para o presente e futuro!! 
Realizando a coleta seletiva: 
Os alunos da Educação Infantil já estão acostumados a utilizar sucata na criação
de brinquedos, jogos, etc. Mas no mês de junho, sob influência da Rio+20, nossas
atividades começaram com o recolhimento e a separação dos materiais de acordo 
com sua matéria-prima (Coleta Seletiva).Porém, antes da reciclagem os materiais 
que coletamos serão reutilizados de diversas formas.

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
edital-do-concurso-de-educacao-infantil.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 26 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

EDITAL DO CONCURSO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PCRJ

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
FONTE: TWITTER 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
educacao-divulga-listagem-de-aprovados.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 15 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Educação divulga listagem de aprovados para agentes auxiliares de creche
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
FONTE: PCRJ
Educação divulga listagem de aprovados para agentes auxiliares de creche

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
empresa-olimpica-municipal-lanca-pagina.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 1 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Empresa Olímpica Municipal lança página oficial

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Fonte: Portal da Prefeitura do Rio de Janeiro
31/05/2012

  A Prefeitura do Rio de Janeiro lançou nesta quinta-feira, dia 31, a
 página oficial da Empresa Olímpica Municipal dentro do endereço 
www.cidadeolimpica.com/empresaolimpica. As informações também podem ser 
acessadas pelo www.cidadeolimpica.com, seção Institucional.

O
 objetivo da página oficial da Empresa Olímpica Municipal é tornar 
públicos os projetos municipais relacionados à realização da Copa do 
Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. As seções 
Empresa Olímpica Municipal, Transparência e Projetos apresentam a 
estrutura organizacional da empresa, informações técnico-gerenciais e 
indicadores sobre a evolução física e financeira dos projetos, além de 
documentos legais de interesse público.

A seção Transparência 
substitui o site Transparência Olímpica 
(www.transparenciaolimpica.com.br) e apresenta a legislação e os 
indicadores de orçamento e cronograma físico de cinco projetos: 
Transoeste, Transcarioca, Centro de Operações, Sambódromo e Parque dos 
Atletas. O critério que utilizamos para incluir os projetos na seção 
Transparência é o de grau de maturidade, ou seja, escolhemos projetos 
dentre os que já alcançaram os níveis de maturidade 4 (em obras) e 5 
(concluídos). Na próxima atualização, prevista para setembro, teremos 
uma nova leva de projetos no ar. As atualizações da seção Transparência 
serão, em princípio, trimestrais, explica Maria Silvia Bastos Marques, 
presidente da Empresa Olímpica Municipal.

A elaboração dos 
indicadores de desempenho dos projetos olímpicos municipais envolveu 
vários órgãos da Prefeitura do Rio de Janeiro, como a Secretaria 
Municipal de Fazenda (SMF), a Secretaria Municipal de Obras (SMO), a 
Secretaria Municipal de Habitação (SMH), a Controladoria Geral do 
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Município (CGM) e representantes da Empresa Olímpica Municipal. Bernardo
 Carvalho, diretor de Comunicação da EOM, fala sobre a importância desta
 área do site, que reforça a missão da empresa de coordenar os projetos 
de forma dedicada e transparente: A seção Transparência presta um 
serviço a todos os cidadãos na medida em que comunica, de forma clara e 
precisa, o investimento estimado e o andamento de cada um dos projetos 
olímpicos sob a responsabilidade do município.

Mais 
informações sobre as transformações urbanísticas e sociais da cidade 
podem ser encontradas na seção Projetos, que estreia com informações 
técnico-gerenciais (descrição, resultados esperados e investimento 
estimado, por exemplo) sobre: Centro de Operações Rio (COR), Centro de 
Tratamento de Resíduos (CTR) de Seropédica, Morar Carioca, Parque dos 
Atletas, Parque Madureira, Parque Olímpico, Porto Maravilha, Porto 
Olímpico, Rio Criança Global, Rio em Forma Olímpico, Sambódromo, 
Transbrasil, Transcarioca, Transoeste, Transolímpica, Viaduto da 
Abolição e VLT - Área do Porto.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
escola-da-magistratura-seminario-sobre.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 5 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ESCOLA DA MAGISTRATURA - SEMINÁRIO SOBRE OS NOVOS MODELOS DE FAMÍLIAS E AS 
REPERCUSSÕES NA INFÂNCIA E JUVENTUDE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
SEMINÁRIO SOBRE OS NOVOS MODELOS DE FAMÍLIAS E AS REPERCUSSÕES NA INFÂNCIA E 
JUVENTUDE

Inscrições somente pelo site www.emerj.tjrj.jus.brData: 27 de junho de 2012, das
9.30h às 17hEndereço: Av. Erasmo Braga, 115 - 4º andar - CentroPROGRAMAÇÃO10.00h
- Trechos do seriado Novas FamíliasJoão Jardim - Cineasta11.00h - Palestra: 
Novos arranjos familiares e sua 
influência na estrutura, dinâmica e desenvolvimento das relações 
afetivas e sociais entre crianças e adolescentes e seus familiaresMaria Cristina
Milanez WernerPsicóloga, Sexóloga, Terapeuta de Casal e Família / Mestre em 
Psicologia Clínica pela PUC/RJ12.00h - Palestra: Medicina reprodutiva e a nova 
configuração familiar no BrasilDr. Paulo GalloProfessor de Ginecologia da UERJ /
Diretor Médico da Clínica Vida - Centro de Fertilidade da Rede D`Or.14.00h - 
Palestra: Responsabilidade parental diante dos novos arranjos familiaresDra. 
Rosana Cipriano SimãoPromotora de Justiça da Vara da Infância, da Juventude e do
Idoso da Comarca da Capital15.00h - Palestra: A juventude e a famíliaMirian 
Paura S. Zippin Grinspun

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
escolas-podem-ter-que-adotar-comissao.html
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<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 1 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Escolas podem ter que adotar comissão antibulliyng

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blogeducacao.org.br/
Escolas podem ter que adotar comissão antibulliyng

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
esf-cms-augusto-do-amaral-peixoto-faz.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 9 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ESF CMS AUGUSTO DO AMARAL PEIXOTO FAZ AÇÃO NA ESCOLA PROFª MILTOLINA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Pesagem e Medida - Saúde Bucal 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
exames-de-vista-nas-escolas-municipais.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 8 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE ESCOLAR FAZ EXAMES DE VISTA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO RIO DE JANEIRO  - 
BIORIO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Estas fotos são de um dia de atividade do ônibus do PROJETO VISÃO da Prefeitura 
Municipal da Cidade do Rio de Janeiro, estes exames foram realizadas em maio de 
2012, na E. M. PARAÍBA.
O ônibus equipado chega nas Escolas, combinadas previamente; realiza cerca de 
100 exames por dia, todos agendados pela articuladora do NSEC06 - ProfªDarci.
Já entregamos muitos óculos, detectamos problemas que necessitam de 
acompanhamento sistemático e foram encaminhados para rede de saúde local.
Muitos alunos estão melhorando o seu desempenho escolar através desde projeto.
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
festa-da-democracia-otavio-tarquinio.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 5 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FESTA DA DEMOCRACIA - OTÁVIO TARQUÍNIO - Posse do CEC

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Posse do CEC: 
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
festa-da-terceira-idade-nos-centros-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 11 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Festa da terceira idade nos centros de convivência do idoso

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
FONTE: PCRJ - SMSDC
Festa da terceira idade nos centros de convivência do idoso: A Secretaria 
Municipal de Saúde e Defesa Civil comemora a superação da meta de inaugurar 
vinte Centros de Convivência do Idoso, prevista no Plano Municipal de Saúde.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
filmes-e-minisseries-ensinam-literatura.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 12 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Filmes e minisséries ensinam literatura brasileira

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Filmes e minisséries ensinam literatura brasileira: 

Página 1398



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

Mesmo que as adaptações de grandes títulos da literatura  brasileira não 
substituam a leitura dos livros, ver os personagens de  clássicos nas telas do 
cinema ou da TV pode motivar os estudantes a  retornar aos textos com outra 
visão da narrativa. Muitos alunos que não  são habituados a ler acham difícil 
transformar o que está naquelas  páginas em imagens, sons, personagens e ideias,
explica Cláudio Caus,  professor de literatura do Cursinho da Poli de São Paulo.

Caus ressalta que não se pode condensar toda a narrativa em algumas  horas, mas,
para o professor, assistir às adaptações antes de ler os  livros é um método 
válido como ponto de partida, pois facilita a  combinação de elementos visuais 
retirados do filme ou minissérie com  outros gerados pela interpretação pessoal 
do leitor. Confira abaixo  algumas dicas de adaptações que podem enriquecer a 
leitura de clássicos  brasileiros.
Veja Também:
Testes sob medida são tendência em grandes exames 
Para professor, sem kit, escola silenciou sobre homofobia 
Vidas Secas (1963)

O famoso livro de Graciliano Ramos sobre uma família de retirantes  nordestinos 
foi adaptado para o cinema em uma produção cujo valor  artístico foi reconhecido
internacionalmente: Vidas Secas foi indicado à  Palma de Ouro no Festival de 
Cannes de 1965. Com direção de Nelson  Pereira dos Santos, o filme tem marcada 
influência do neorrealismo  italiano e do Cinema Novo. As técnicas desse 
movimento, como o  improviso e a câmera na mão, rendem recursos rudimentares de 
imagem que  combinam com o ambiente rústico da história, comenta Cláudio Caus.

De acordo com o professor, o próprio livro é uma obra plástica, que  compõe 
quadros por meio de figuras de linguagem e parece pensado para  ser um filme. 
Devido a isso, várias cenas parecem se adequar muito bem  ao cinema, como aquela
que expõe o significado da palavra inferno ao  menino mais velho. A referência 
visual do filme demonstra o quanto a  descrição de inferno feita pela mãe 
corresponde ao espaço em que o  menino vivia, explica Caus.
Grande Sertão: Veredas (1985)

Considerado um dos maiores romances brasileiros já escritos, o livro  ganhou uma
adaptação para a TV em comemoração aos vinte anos da Rede  Globo, com direção de
Walter Avancini. Cláudio Caus destaca as cenas de  ação reproduzidas na 
minissérie, que conta as peripécias do jagunço  Riobaldo pelos sertões de Minas 
Gerais e da Bahia. O professor  acrescenta que a composição visual da produção 
foi facilitada pelo  estilo do autor Guimarães Rosa. Ele é um escritor bastante 
detalhista,  que providencia um repertório descritivo muito rico ao leitor, 
comenta.  No elenco, estão nomes como Tony Ramos, Tarcísio Meira e Bruna 
Lombardi  no papel de Diadorim, personagem-chave com quem Riobaldo mantém um  
relacionamento único.
Memórias Póstumas (2001)

Uma das obras mais célebres de Machado de Assis ganhou uma adaptação  para o 
cinema em 2001, com direção de André Klotzel. O filme segue a  mesma estrutura 
do livro e desenvolve a história em dois tempos,  apresentando a vida de Brás 
Cubas quando jovem (interpretado pelo ator  Petronio Gontijo) narrada pelo 
personagem depois de morto (representado  por Reginaldo Faria).
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Para Caus, a adaptação cinematográfica sucedeu em capturar a ironia  machadiana,
que permeia a obra literária de forma sutil e constitui sua  essência. Na 
atuação do Brás morto, elementos como as expressões  faciais e a narração 
denotam o cinismo com que o personagem enxerga as  relações humanas, analisa o 
professor.
Capitu (2008)

A mais recente releitura de Dom Casmurro, clássico de Machado de Assis  
publicado em 1899, foi exibida pela TV Globo com direção de Luis  Fernando 
Carvalho. A minissérie chamou atenção por pontuar o visual  anacrônico dos 
cenários e figurinos com elementos modernos, o que rendeu  cenas como a de um 
suntuoso baile cuja música era providenciada por MP3  e fones de ouvido.

Logo no primeiro capítulo, o espectador se depara com o protagonista  Bentinho 
no metrô, introduzindo a história a outro passageiro. Para o  professor Cláudio 
Caus, a atualização do romance não só resultou em uma  adaptação bem-sucedida 
como mostra que a obra não está parada no tempo.  A modernização da narrativa 
serve para mostrar que a obra de Machado de  Assis é atemporal: por mais que o 
tempo passe, os valores humanos, as  convenções sociais e jogos de interesse 
permanecem, afirma.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fique-atento-daltonismo-sem-cura-doenca.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 23 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE ATENTO - Daltonismo: sem cura, doença é quase sempre diagnosticada durante
idade escolar

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Daltonismo: sem cura, doença é quase sempre diagnosticada durante idade escolar:

[FOTO]

Foto: Corbis Images
É comum que as pessoas se refiram aos portadores de daltonismo como aqueles que 
não conseguem diferenciar as cores. A afirmação é parcialmente correta, como 
explica Mizael Pinto, chefe do Serviço de Oftalmologia do Hospital Federal da 
Lagoa, vinculado ao Ministério da Saúde. O daltonismo é uma denominação genérica
para as pessoas que têm alterações nas visões das cores. O nome certo é 
discromatopsia, que é uma doença hereditária, genética e está ligada pela 
transmissão do cromossoma x, ou seja, a mulher transmite, mas raramente tem, 
explica.

Segundo Mizael Pinto, existem vários tipos de discromatopsias, que estão ligadas
às três cores básicas, vermelho, verde e azul. Existem três sensações 
fundamentais para receptores na retina: o azul, que é o tritan; o verde, que é o
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deuteran, e o vermelho, que é o protan. Quando há falta de um desses pigmentos, 
a pessoa tem alteração para aquela cor. Se você não tiver o vermelho, não vai 
ver a cor vermelha; se não tiver o verde, não verá a cor verde, o mesmo 
acontecendo com o azul. Se você não tiver os três, vai ver tudo branco ou cinza,
afirma. Somente quando há uma discromatopsia completa é um caso de daltonismo. O
daltônico clássico é aquele que tem o problema nos três pigmentos, informa o 
profissional de saúde.

O médico, no entanto, assegura que os casos de discromatopsia completa são 
raríssimos. O daltonismo acomete apenas 8% das pessoas, um número muito pequeno.
A tricromatopsia, o problema nos três pigmentos, atinge 0,0001% da população. É 
muito baixo.

Hereditário e transmitido pela mulher, o daltonismo não tem cura nem tratamento 
e é geralmente descoberto quando na idade escolar. É muito difícil diagnosticar 
a doença em crianças muito novas. A disfunção só será diagnosticada na escola, 
quando se aprende as cores. A professora vai perceber e vai avisar aos pais que 
o filho deles não está conseguindo distinguir as cores. A criança vai ao 
oftalmologista e serão feitos alguns testes para comprovar a disfunção. O 
cidadão nasce e morre daltônico, afirma.

O chefe do Serviço de Oftalmologia do Hospital Federal da Lagoa exemplifica um 
dos poucos casos em que o daltonismo pode efetivamente causar riscos a vida de 
um homem. É preciso cuidado com quem tem problemas com verde e vermelho. Ele vai
ter uma grande dificuldade para distinguir os sinais de trânsito, alerta.

É importante ressaltar que o daltonismo não tem nenhuma relação com outras 
doenças oftalmológicas e não evolui.
Fonte: Marcos Moura / Agência Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fique-ligado-estudo-mostra-que-dieta.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 13 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE LIGADO - Estudo mostra que dieta pode ajudar doente renal crônico a viver 
mais tempo sem hemodiálise

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Estudo mostra que dieta pode ajudar doente renal crônico a viver mais tempo sem 
hemodiálise: 
[FOTO]

Foto: Science Photo Library/Corbis
Estudo realizado no Hospital Federal da Lagoa (HFL), vinculado ao Ministério da 
Saúde, mostra que pacientes com doenças renais que se submetem a uma dieta com 
menos proteínas podem viver mais tempo sem hemodiálise. A pesquisa foi 
coordenada pelo nutricionista do HFL, Felipe Rizzetto, e envolveu 321 pacientes.
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Agora, o trabalho foi selecionado para o XVI Congresso Internacional de Nutrição
e Metabolismo em Doenças Renais, que acontece em junho no Havaí.

Para o estudo, a equipe identificou 321 pacientes tratados no HFL há mais de 
três anos e que se consultavam no mínimo quatro vezes por ano. Todos os 
pacientes pesquisados tinham doença renal crônica, mas ainda não se submetiam a 
uma terapia de diálise ou hemodiálise.

A pesquisa separou os pacientes em dois grupos. Um deles seguiu a dieta 
prescrita pelo ambulatório. O outro grupo não seguiu o plano alimentar. Em 
síntese, a conclusão é que a função renal piorou em quem não seguiu a dieta e se
manteve em quem foi fiel ao plano. E a alimentação aumentou o tempo de vida útil
do paciente sem recorrer à hemodiálise, explica Rizzetto.
Dieta - O principal diferencial da dieta aplicada aos doentes renais está na 
dosagem das proteínas. Rizzetto explica que o rim tem várias funções no corpo. 
Uma delas é depurar os produtos que vêm das proteínas. Quando você sobrecarrega 
o rim, diminui a vida útil dele. A ideia do tratamento é justamente tentar 
sobrecarregar o mínimo possível ele. Por isso, há a dosagem da proteína, 
esclarece o nutricionista.

Para iniciar o tratamento, o nutricionista vê o histórico alimentar do paciente 
observando, principalmente a dosagem de proteína ingerida. É observado também a 
quantidade de leite, ovos, carne, frango e grãos. Se a pessoa está comendo mais 
proteína do que o corpo precisa, certamente está sacrificando sua função renal, 
alerta.
O importante é que conseguimos manter o estado nutricional dos pacientes. Uma 
das críticas que se tem é que os pacientes que seguem uma dieta assim podem 
chegar à desnutrição, mas como nós conseguimos balancear, isso não ocorreu, 
detalha.
Congresso - O trabalho será apresentado no XVI Congresso Internacional de 
Nutrição e Metabolismo em Doenças Renais, que acontece entre os dias 26 e 30 de 
junho no Havaí. O evento é um dos mais importantes do mundo na área. Também são 
autores do trabalho a professora da Universidade Federal Fluminense (UFF), 
Denise Mafra, e os estudantes Julianne Cota, Karina Luna, Vanessa Oliveira e 
Luis Valverde.
Fonte: Maria Carolina Lopes/ Comunicação Interna do Ministério da Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fique-ligado-prefeitura-realiza-segunda.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 26 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE LIGADO - PREFEITURA REALIZA SEGUNDA ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA 
A RAIVA ANIMAL

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/
PREFEITURA REALIZA SEGUNDA ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA ANIMAL:

[FOTO]
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A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro (SMSDC) promove
neste sábado, 30 de junho, a segunda etapa da campanha Rio Sem Raiva 2012. A 
iniciativa tem como objetivo manter a controle da raiva animal e acontece em 
cinco etapas, para atender a todos os bairros da cidade.
A segunda fase será nos bairros de Senador Camará, Vila Kennedy, Padre Miguel, 
Realengo, Sulacap, Deodoro, Magalhães Bastos, Campo Grande, Inhoaíba, 
Vasconcelos, Cosmos e Santíssimo. A meta da SMSDC é vacinar cerca de 160 mil 
cães e gatos em mais de 200 pontos de vacinação da região.
Na hora de levar o animal de estimação para vacinar, deve-se tomar algumas 
precauções. Os cães devem estar com coleira e guia, e os gatos, devem ser 
levados em sacolas de pano ou em gaiolas apropriadas. Animais que têm 
temperamento agressivo devem estar com focinheira.
Cães, gatos e morcegos são os principais transmissores da raiva, que compromete 
o sistema nervoso do homem, quando contaminado.
Para obter o endereço dos locais de vacinação, que vão funcionar das 8h às 17h, 
e tirarem dúvidas, os donos de animais devem ligar para a Central de Atendimento
da Prefeitura, no telefone 1746.
As etapas seguintes acontecerão nos dias, 21 de julho, 25 de agosto e 22 de 
setembro.
Clique aqui para ver os locais de vacinação.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fique-ligado-sistemas-ajudam-monitorar.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 12 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE LIGADO - Sistemas ajudam a monitorar as condições do meio ambiente e seu 
impacto na saúde

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.sauderio20.fiocruz.br/index.php/component/content/?view=featured
Sistemas ajudam a monitorar as condições do meio ambiente e seu impacto na 
saúde: 
Por: Graça Portela

AFiocruzoferece à população vários projetos onde podem ser encontrados dados que
ajudam a monitorar as condições de meio ambiente local e verificar as 
implicações dos riscos e/ou problemas em sua saúde.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fique-ligado-uso-do-fio-dental-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 23 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE LIGADO - Uso do fio dental é fundamental para manter dentes e gengivas 
saudáveis
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Uso do fio dental é fundamental para manter dentes e gengivas saudáveis: 
[FOTO]

Foto: Corbis Images
Escovar os dentes faz parte da rotina da maioria das pessoas, mas nem todo mundo
usa fio dental. O empresário Diogo Santana é uma dessas pessoas: Eu diria que 
seria por esquecimento e até um pouco de preguiça. Em uma dessas visitas de 
manutenção foi verificado no Raio X que eu possuía inicio das cáries entre os 
dentes. Então eu tento manter pelo menos a frequência de uma vez na semana para 
a utilização do fio dental, mas infelizmente eu não consigo.

A cárie encontrada entre os dentes do Diogo poderia não ter aparecido se ele 
usasse o fio dental todos os dias. De acordo com o dentista do Hospital Federal 
de Ipanema Gerson Hayashi, quem não usa fio dental pode ter problemas ainda mais
sérios: Na verdade, quando você não usa o fio dental, aquele local que você não 
atinge com a escova fica mais suscetível a ter cárie. Também evolui para 
gengivite, que é uma inflamação periférica da gengiva, que às vezes não tem como
regredir. Você vai estacionar a doença, você vai tratar, mas o osso ou a gengiva
que perdeu ela estaciona e já está perdida.

Mas o dentista faz um alerta: saber usar o fio dental de forma correta é 
fundamental para a saúde dos dentes e da gengiva. É preciso pegar um pedaço 
longo de fio dental, e ir para uma área limpa do fio dental, senão você não 
consegue higienizar e vai estar levando sujeira para um dente após o outro. É 
basicamente isso: ir e vir, sempre entrando entre os dentes e entre a gengiva e 
o dente.

O dentista Gerson Hayashi recomenda que os pais usem fio dental nos filhos assim
que os primeiros dentes de leite aparecerem. Assim , segundo ele, será possível 
garantir dentes e gengiva saudáveis desde cedo.
Ouça a matéria da Web Rádio SaúdeFonte: Débora Rocha / Web Rádio Saúde
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Alimentação errada pode ser a causa sensação de cansaço e sonolência: 
[FOTO]

Foto: Jamie Grill Photography/Tetra Images/Corbis
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O cansaço e a sonolência durante o dia podem ser sinais de que a alimentação da 
pessoa está errada. Muita fritura, carne vermelha, muito açúcar e doces e poucas
frutas, legumes e verduras podem provocar sono e cansaço. Esses alimentos podem 
tirar a disposição da pessoa para trabalhar e estudar.

O professor William Campos conta que até os 44 anos se alimentava mal, com 
poucas verduras e legumes. Por causa disso, hoje ele tem diabetes. Aqueles 
sanduíches, milk shake entendeu. A gente comendo rápido, acabei ficando com 
diabetes. Não me cuidei, agora que estou me cuidando com uma dieta mais 
balanceada, evitando refeições noturnas. Eu comia tarde e ia dormir entendeu, 
faltou cuidado mesmo, agora estou bem melhor.

A nutricionista do Hospital Federal Cardoso Fontes do Ministério da Saúde, Maria
Valéria Nascimento Fontoura, alerta que a alimentação incorreta pode ocasionar 
problemas sérios no funcionamento do organismo.Essa alimentação rica em açúcar 
em gordura prejudicando o funcionamento intestinal. Com esse funcionamento 
intestinal já prejudicado nós temos um sistema imunológico que não vai funcionar
perfeitamente, não está protegendo adequadamente das doenças. A tireoide ela 
fica sem nutriente para funcionar e produzir o hormônio adequadamente que muitas
vezes controla também esse metabolismo da fadiga, do cansaço, da sonolência 
muitas vezes do excesso de peso, daquele controle do peso. Então a gente vai 
chegar até aquelas doenças instaladas.

A nutricionista do Hospital Federal Cardoso Fontes, Maria Valéria Nascimento 
Fontoura, fala ainda que alimentação rica em gordura, açúcar e sal podem levar a
pessoa a ter diabetes, hipertensão e infarto. Uma dica da nutricionista é levar 
comida de casa para o trabalho, ou seja, a boa e velha marmita. Para ela a 
comida feita em casa tem mais qualidade e permite que a pessoa seja mais 
criativa na hora de fazer o prato. Maria Valéria recomenda também que a pessoa 
faça atividades físicas, além de alimentar bem.
Ouça a matéria da Web Rádio Saúde

Fonte: Alexandre Penido / Web Rádio Saúde
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Armazém Pop Ciência, espaço da Rio+20 no Rio de Janeiro, recebe exposições da 
Fiocruz: 
Entre os dias 13 e 22 de junho, o Armazém 4 do Cais do Porto, no Rio de Janeiro,
se transforma em um grande palco para a popularização da ciência, da tecnologia 
e da inovação. Mais de 50 instituições participam do evento Armazém Pop Ciência 

Página 1405



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
na Rio+20, com atividades sobre os temas da Rio + 20 como sustentabilidade, 
produção de energia, diminuição da pobreza e meio ambiente. As atividades são 
gratuitas e ficam abertas entre 9h e 18h.

Uma dessas instituições é o Museu da Vida da Fiocruz. Durante os dez dias do 
evento, o museu vai apresentar no Armazém 4 atividades como o ciclo de 
atividades Vida de inseto e a exposição Evolução e natureza tropical.
Pequenos animais - Ainda que algumas vezes passem despercebidos, os insetos 
fazem parte da nossa vida e estão por todos os lugares. Em Vida de inseto, o 
público pode conhecer, de maneira divertida, um pouco mais sobre esses bichos.

No Armazém, os visitantes irão participar de Asas pra que te quero, em que 
poderão observar os diferentes tipos de asas dos insetos em microscópios e 
explorar as características das espécies a que pertencem. Já Hora do lanche dos 
insetos convida o público para acompanhar a preparação de pratos com gostosuras 
apreciadas por esses animais, a fim de entender como eles se organizam e de que 
se alimentam.

Outras atividades levadas ao Cais do Porto são Histórias para contar, que 
mistura insetos, literatura e saúde em histórias emocionantes e divertidas; 
Insetos do meu jardim, que aborda a relação entre plantas, flores e insetos, 
entre outras questões; e Quem mora aqui?, em que o público poderá observar e 
investigar diversas espécies de insetos aquáticos vivos, explorando os 
diferentes tipos de insetos e ambientes.
Nos passos de Darwin - Já a exposição Evolução e natureza tropical tem como 
objetivo destacar como os trópicos, e especialmente a biodiversidade brasileira,
inspiraram os cientistas na formulação da teoria da evolução por seleção 
natural.

Na exposição, os visitantes poderão seguir os caminhos percorridos pelos 
naturalistas britânicos Charles Darwin e Alfred Wallace até a formulação, 
independente e concomitante, da referida teoria. Assim, o público tem acesso a 
uma nova perspectiva sobre este importante capítulo na história da Biologia, 
após o qual a trajetória humana nunca mais foi vista como antes.
Armazém Pop Ciência

De 13 a 22 de junho, das 9h às 18h
Local: Armazém Pop Ciência na Rio+20 - Armazém 4 do Cais do Porto - Av. 
Rodrigues Alves, s/n - Centro - Rio de Janeiro
Agendamento: falar com Marcelle pelo telefone (21) 3514-5229 (para escolas 
públicas estaduais ou federais e escolas particulares) ou com Fátima, pelo 
número (21) 9848-8866 (para escolas municipais)
Fonte: Fiocruz
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://blogdalergia.blogspot.com/
A asma e a alergia vão à escola: 
[FOTO]
2a 3 alunos tem asma ou alergia em cada sala de aula.Como lidar com este fato?
Estudos evidenciam que a asma e as alergias são cada vez mais frequentes entre 
escolares. Como um dos pilares do manejo de tratamento das alergias é o controle
ambiental, nada mais justo que os cuidados se estendam ao ambiente escolar.

Alergia, em especial a rinite alérgica e a asma, têm em comum um fenômeno 
conhecido como "atopia", ou seja, as pessoas atópicas têm uma predisposição do 
seu sistema imunológico para reagir de forma diferenciada na presença de 
determinados fatores (chamados alérgenos) presentes no meio ambiente e que são 
inofensivos para os outros. Por exemplo, os brônquios podem inflamar e estreitar
(broncoespasmo), resultando em crises de asma com falta de ar, chiados e tosse 
ou ainda a mucosa nasal pode inflamar causando crises de rinite alérgica, com 
espirros, coriza e congestão nasalao contato com ácaros, mofo (fungos) e outros 
alérgenos. Por isso, é muito importante colocar em prática medidas de prevenção 
não apenas em casa mas também nas escolas, onde os alunos permanecemmuitas horas
no decorrer de cada dia.

[FOTO]

Medidas simples que podem combater fatores que podem atuar como irritantes ou 
como alérgenos, provocando crises de alergia respiratória

1. Substituir o quadro negro tradicional pelo quadro branco, eliminando o uso de
giz e apagadores. O pó de giz pode ocasionar um efeito irritante na mucosa 
respiratória, agravando ou provocando crises.

2. Salas de aula devem ser arejadas, bem ventiladas. A limpeza deve ser diária, 
com pano umedecido, evitando uso de vassouras.

3. Caso seja necessário utilizar produtos com cheiro ativo ou realizar obras, 
pinturas, etc. tomar cuidado para que os serviços sejam realizadosna ausência 
dos alunos.

4. Combater focos de umidade e mofo.

Plano de Ação
No caso da asma, outro ponto fundamental no tratamento é que o paciente receba a
medicação prescrita por seu médico.Infelizmente o uso das medicações inaladas 
para resgate de crises é proibido em algumas escolas, impedindo ou atrasando o 
atendimento correto econtribuindo para agravar a asma.Oaluno asmático deve 
receber do seu médico especialista um plano de ação, ou seja, uma orientação por
escrito do "passo a passo" a tomar em caso de sintomas. Mas, oideal é que o 
corpo docente receba instruções sobre a asma do aluno, da sua condição para 
prática de exercícios, bem como sobre a forma adequada de uso dos aerossóis e 
dos medidores de pico de fluxo expiratório que permitem avaliar a de forma 
objetiva cada crise e julgar a sua gravidade. A colaboração da escola é 
essencial para que os alunos portadores de asma possam ter uma vida normal.
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Este texto foi adaptado de uma matéria publicada na Argentina, no Jornal La 
Nacion. Recomendamos a visita ao site daFundación para el Estudio del Asma y 
otras Enfermedades Alérgicas (Fundaler)
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Cigarro eletrônico não é eficaz para quem deseja parar de fumar: 
[FOTO]
O cigarro eletrônico não é eficaz para quem pretende parar de fumar. Para acabar
com a dependência, o fumante precisa aliar o efeito químico com o 
psicológico-comportamental. Isso envolve uma série de questões. A pessoa para de
ingerir tabaco e nicotina, mas continua com o hábito de levar o cigarro à boca, 
ver a fumaça, explica a sanitarista do Instituto Nacional do Câncer José de 
Alencar (Inca), Vera Colombo.

Proibidos de serem comercializados no Brasil desde agosto de 2009, muita gente 
ainda não sabe ao certo se o cigarro eletrônico é eficaz ou oferece riscos à 
saúde. Na resolução que proibiu a venda do produto em todo o país, a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), especificou que não há comprovação 
científica sobre a eficácia e segurança do produto.

O Brasil também proíbe a propaganda e venda de refis dos cigarros eletrônicos. 
Quando proibiu o produto no país, a Anvisa chegou a fazer uma consulta pública 
que contou com a participação de órgãos de defesa do consumidor.

Esses dispositivos vêm com uma bateria e um cartucho com um líquido, que pode 
ser aromático e vir ou não com nicotina. Uma luz de led simula a fumaça de um 
cigarro convencional. A sanitarista do Inca, Vera Colombo, explica que há uma 
discussão sobre os malefícios do líquido embutido no cartucho. Há um debate se 
esse produto é cancerígeno, explica.
Fonte: Maria Carolina Lopes/ Comunicação Interna do Ministério da Saúde
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FIQUE SABENDO - Coceira na pele pode ser sinal de dermatite
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Coceira na pele pode ser sinal de dermatite: 
[FOTO]

Foto: Divulgação
Vermelhidão e coceira na pele podem ser sinais de dermatite. A doença é uma 
inflamação na pele, que pode apresentar escamação, bolhas e até mesmo pus. 
Existem muitos tipos de dermatite. A mais comum é quando a pessoa entra em 
contato com alguma substância que provoca irritação na pele ou reação alérgica.

A dermatologista do Hospital Federal de Ipanema no Rio de Janeiro, ligado ao 
Ministério da Saúde, Marcia Senra, explica que todos os tipos de dermatite coçam
muito e podem trazer também outros problemas. A própria coceira faz com que 
possa existir processo inflamatório secundário. Você pode ter uma dermatite pelo
contato com relógio, pulseira de níquel e borracha. Por causa da coçadura você 
vai introduzir a unha ali e vai levar bactéria para aquele local.

A dermatologista Marcia Senra explica como é o tratamento, que depende de cada 
diagnóstico. Você vai diminuir a queixa do paciente que é sempre a coceira. Você
pode tirar dando medicações locais, compressa de chá de camomila gelado para 
acalmar a pele, banhos de banheira com aveia. Depois é preciso passar 
hidratantes. Se não deu jeito a gente pode entrar com pomadas de cortisona, de 
baixa potência, até de alta potência. Podemos entrar com medicação oral, os 
anti-histamínicos. Então tudo vai depender do caso e também da região a ser 
tratada.

Marcia Senra ressalta ainda que para identificar o tipo da dermatite é preciso 
fazer um exame dermatológico minucioso. Ela recomenda que a pessoa procure um 
especialista assim que os sintomas aparecerem.
Ouça a matéria da Web Rádio SaúdeFonte: Amanda Mendes / Web Rádio Saúde
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Dor de cabeça: 

Talvez não haja no mundo quem nunca tenha sentido dor de cabeça. Depois de um 
dia agitado e estressante, é possível que a pessoa volte para casa com a cabeça 
pesada e dolorida, resultado da tensão em certos músculos. Daí, ela toma um 
comprimido, descansa um pouco e, na manhã seguinte, levanta recuperada para dar 
andamento a seus compromissos.
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No entanto, certos tipos de dor de cabeça têm características bastante 
diferentes. Algumas são dores pulsáteis e intensas, com manifestações de 
fotofobia (dificuldade de olhar para a luz) e de fonofobia (rejeição aos ruídos,
especialmente aos mais agudos). Há também a dor de cabeça cervicogênica que 
começa na nuca (fig. 1), atinge o topo da cabeça e desce para os olhos; a dor 
ligada à inflamação das mucosas que revestem os seios da face nos processos de 
sinusite (fig. 2) e as terríveis dores de cabeça relacionadas com o nervo 
trigêmeo, o maior nervo craniano. (fig. 3).

Hoje, felizmente, a maioria dos casos de dor de cabeça conta com tratamento 
eficaz e para alguns deles existe até a possibilidade de cura.

1)2)3)

DOR DE CABEÇA E ENXAQUECA
Drauzio-O povo considera dor de cabeça um sinônimo de enxaqueca. O que justifica
essa confusão?
Edgard Rafaelli Jr.- Talvez porque enxaqueca seja a dor de cabeça que mais 
aflige e chama a atenção em virtude dos sintomas que a acompanham - intolerância
à luz, ao barulho, vômitos, mal-estar geral - a palavra tenha-se transformado em
sinônimo de dor de cabeça.

Enxaqueca é apenas um dos tipos de dor de cabeça e manifesta-se mais nas 
mulheres (80%) do que nos homens (20%).Na realidade, já foram descritos quase 
200 tipos diferentes. O mais frequente é a cefaleia tensional episódica, a dor 
de cabeça comum que todo o mundo tem de vez em quando e não procura o médico por
causa disso, e o pior deles, a cefaleia em salvas.
RELAÇÃO ENTRE ENXAQUECA E HORMÔNIOS FEMININOS
Drauzio- Existe alguma razão para as mulheres serem mais vulneráveis à 
enxaqueca?
Edgard Rafaelli Jr.- Minha teoria é que, sob o ponto de vista dos hormônios 
sexuais, o cérebro do homem funciona sempre na mesma toada: só produz 
testosterona. Já o das mulheres sofre duas modificações no mês. Durante quinze 
dias, produz estrógeno e, nos outros quinze, progesterona. Essa mudança 
constante afeta o sistema límbico, ligado às emoções, à memória e a substâncias 
que interferem na produção dos hormônios sexuais. É provável que essa seja a 
causa de as mulheres serem mais vulneráveis à incidência de enxaqueca. Já a 
enxaqueca em salvas, que tem sua origem hipotálamo, em 80% dos casos atinge mais
os homens.
FUNCIONAMENTO DO SISTEMA LÍMBICO
Drauzio-O que é o sistema límbico e por que nesse local do cérebro está a origem
da enxaqueca?
Edgard Rafaelli Jr.- Assim como existe um cérebro pensante, existe um cérebro 
motor, que ouve, enxerga, tem memória. Todas essas divisões têm de estar em 
consonância entre si. Para que isso aconteça, é necessário existir uma espécie 
de computador central para reuni-las. Esse computador é o sistema límbico 
constituído por um mecanismo eletroquímico, que funciona através de conexões 
estabelecidas por substâncias chamadas neurotransmissores (neuro, porque 
pertencem ao sistema nervoso, e transmissores, porque são substâncias que uma 
vez elaboradas vão promover o funcionamento das mais diversas estruturas).
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O sistema límbico coordena todos os neurotransmissores: a serotonina, a 
noradrenalina (geradora das crises de enxaqueca), a acetilcolina, a 
prostaglandina e a dopamina, entre outros. De sua organização funcional 
equilibrada resulta o funcionamento harmônico cerebral e corporal. Sob essa 
ótica, pode-se dizer que o hipocondríaco é um indivíduo que apresenta mau 
funcionamento do sistema límbico, má organização dos neurotransmissores e que, 
possuidor de uma sensibilidade exagerada, manifesta os mais diversos sintomas. 
Em vez de ser digno de pena ou de críticas, ele deve ser tratado por um 
neurologista que entenda do processo de neurotransmissão.
CEFALEIA EM SALVAS
Drauzio-Quais são as características da cefaleia em salvas? Como a pessoa pode 
identificar que está tendo uma crise desse tipo?
Edgard Rafaelli Jr.- A enxaqueca pode levar uma hora para atingir o pico da dor.
Na cefaleia em salvas esse pico é atingido em cinco minutos. Os sintomas são 
típicos e inconfundíveis. É uma dor pulsátil, violenta, unilateral que se 
manifesta num dos olhos, na órbita ou no fundo do olho, que fica vermelho e 
lacrimejante. Outros sintomas são queda da pálpebra, congestão ocular, obstrução
nasal e coriza na área comprometida.
Drauzio-Por que se chama cefaleia em salvas?
Edgard Rafaelli Jr.- Em inglês, a expressão para designar esse tipo de dor de 
cabeça é cluster headache. Cluster significa concentração, aglomerado, 
agrupamento, por isso cluster headche era traduzido, na década de 1960, por 
cefaleia aglomerada, agrupada, em cachos, uma vez que cluster pode significar 
também cacho de uvas.

Eu não concordava com essa nomenclatura, mesmo porque não existe um 
correspondente perfeito para a palavra cluster em português. Procurei, então, 
uma característica da dor que pudesse ser usada para designá-la melhor.

A enxaqueca surge aleatoriamente. É uma crise que vem e passa, embora possa 
reaparecer noutro momento. Na cefaleia em salvas não é assim. As crises vêm 
agrupadas e são diárias (de uma a oito por dia) durante um período que vai de 
dez dias a três meses. Esse agrupamento de crises desaparece de repente e pode 
demorar bastante para manifestar-se de novo, o que acontece de uma hora para 
outra e sempre com as mesmas características de concentração. Isso me fez 
lembrar as salvas de tiros de canhão que, em determinadas ocasiões, interrompe o
silêncio, dá 21 tiros e silencia outra vez. Achei que a palavra salvas descrevia
bem esse tipo de dor de cabeça.
Drauzio-Como as cefaleias em salvas respondem aos analgésicos comuns?
Edgard Rafaelli Jr.- As cefaleias em salvas só respondem a analgésicos muito 
específicos. Na realidade, só respondem ao sumatriptano, que não é propriamente 
um analgésico, mas uma substância que atua diretamente sobre os receptores da 
serotonina. Se for injetada por via subcutânea no início da crise, em cinco 
minutos corta os sintomas.

Para esse tipo de cefaleia, não adianta prescrever comprimidos por via oral, 
porque eles demoram perto de 20 minutos para fazer efeito. Nesse tempo, a dor já
atingiu um nível insuportável. Nos Estados Unidos, questionário aplicado em 
pacientes que tinham tido cefaleia em salvas, cólica de rins e cólica de 
vesícula, revelou que a cefaleia em salvas era considerada, por unanimidade, a 
pior das três dores, o que justifica ser também chamada de cefaléia suicida.
SÍNDROME DA CEFALEIA NA INFÂNCIA
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Drauzio-Em que idade a enxaqueca se instala com mais frequência?
Edgard Rafaelli Jr.- No nascimento. Enxaqueca não é dor de cabeça. É uma 
síndrome com no mínimo 60 sinais e sintomas dos quais a dor de cabeça é apenas 
um deles. Por isso, já na infância eles podem começar a aparecer. É o caso das 
crianças que choram sem motivo aparente, sentem dores abdominais inexplicáveis, 
dores nas pernas chamadas erroneamente de dores do crescimento, têm crises de 
asma ou bronquite que saram espontaneamente antes da puberdade, distúrbios de 
humor, terror noturno, manchas roxas nas pernas que surgem espontaneamente. 
Trata-se de manifestações para as quais não se encontra explicação 
neurofisiológica e a criança, a partir dos seis ou sete anos, começa a 
queixar-se de dores de cabeça que se vão avolumando até se tornarem 
insuportáveis na vida adulta.
Drauzio-Nas crianças, esses sintomas ocorrem obrigatoriamente?
Edgard Rafaelli Jr.- São obrigatórios. Se for feito um interrogatório 
retrospectivo a um portador de enxaqueca, encontraremos menção à maioria desses 
sintomas na infância. Por exemplo, a enurese noturna, que pode ser um problema 
de fundo psicológico, aparece em 20% dos pacientes com enxaqueca. Depois dos 
três anos de idade, fazer xixi na cama pode ser considerado patológico, mas 20% 
dos enxaquecosos urinam na cama até 12, 18 anos de idade, muitas vezes até 
depois de adultos, porque um descontrole do sistema límbico, da consciência e da
bexiga provoca um relaxamento e a bexiga esvazia sozinha durante o sono.
Drauzio-Obrigatoriamente, as crianças que apresentam esse tipo de quadro vão 
desenvolver enxaqueca no futuro?
Edgard Rafaelli Jr.- Não obrigatoriamente. A pessoa pode passar a vida inteira 
tendo pequenos sintomas de disfunção límbica, ou seja, de uma síndrome em que o 
sistema límbico funciona mal, e nunca ter dor de cabeça.
ORIGEM DAS CRISES NA MEIA-IDADE
Drauzio-Será que as pessoas cujas primeiras crises de dor de cabeça se 
instalaram na meia-idade tiveram esses sintomas na infância?
Edgard Rafaelli Jr.- Tiveram. É comum ouvir falar de mocinhas - em geral, elas 
são mais susceptíveis - que desmaiam na igreja, em lugares fechados ou com 
grandes aglomerações. Por quê? Porque o portador de enxaqueca é muito sensível à
queda de oxigênio no ar do ambiente. Por exemplo, uma igreja fechada, com 
centenas de indivíduos respirando e velas consumindo oxigênio, é o suficiente 
para o cérebro, que é muito sensível, desligar-se e a pessoa desmaiar. Portanto,
se for feito um interrogatório sobre a vida passada dos pacientes que começaram 
a manifestar o problema aos 30 ou 40 anos, veremos que esses sinais sempre 
estiveram presentes. É interessante ressaltar também que, assim como a enxaqueca
pode aparecer e piorar na menopausa, pode também ser curada nessa fase da vida. 
No entanto, em muitos casos, essa patologia é substituída pela labirintite, que 
faz parte do quadro e já dava sinais na infância. Crianças com cinetose, isto é,
que enjoam, vomitam, sentem tontura quando andam de condução ou em brinquedos 
giratórios, já demonstram uma manifestação labiríntica.
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA ENXAQUECA

Drauzio-Quais as principais características da cefaleia provocada pela 
enxaqueca?
Edgard Rafaelli Jr.- Na criança, a crise de enxaqueca pode durar de cinco a dez 
minutos; no adulto, de 4 a 72 horas. A dor pode manifestar-se em apenas metade 
da cabeça ou na cabeça inteira. Geralmente é uma dor latejante, acompanhada de 
intolerância à luz, cheiros, barulhos e ao movimento. Todos os sentidos ficam 
exacerbados durante a crise e qualquer estímulo extra constitui um tormento para
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o paciente que procura recolher-se num lugar escuro e quieto.
Drauzio-Pessoas com enxaqueca podem apresentar perturbações gástricas. Existe 
relação entre as crises de enxaqueca e certos distúrbios do aparelho digestivo?
Edgard Rafaelli Jr.- Nas crises de enxaqueca, há a liberação de noradrenalina e 
de dopamina. A noradrenalina chega a levar horas para promover o aparecimento de
substâncias inflamatórias nas artérias do couro cabeludo - na verdade, o que dói
na enxaqueca são exatamente essas artérias que apresentaram o processo 
inflamatório. A dopamina, ao contrário, provoca sintomas gástricos 
imediatamente, porque fecha a cárdia (válvula do estômago que conecta esse órgão
com o esôfago) e o piloro (válvula que conecta o estômago ao duodeno). 
Consequentemente, o estômago dilata e a pessoa não processa a digestão 
adequadamente. Esse desconforto causado pela dopamina costuma aparecer antes da 
dor de cabeça característica da enxaqueca e antes mesmo de surgirem os vômitos.
SINAIS PRECONIZADORES DA ENXAQUECA
Drauzio-Existem sinais que antecedem as crises de enxaqueca e que ajudam a 
identificar sua aproximação?
Edgard Rafaelli Jr.- Existem vários tipos de enxaqueca. Os mais importantes são 
a enxaqueca comum, hoje chamada de migrânea sem aura, e a enxaqueca clássica, ou
migrânea com aura, que é bastante rara e representa apenas 1% dos casos.

Na migrânea com aura, existem sinais que preconizam a crise. O paciente tem 
distúrbios visuais: enxerga pontos pretos ou em ziguezague, somente a metade de 
um campo, ou fica cego de um dos olhos. Além disso, sente formigamento em um dos
lados da boca, na metade da língua ou num braço e diminuição da força muscular. 
Esses sintomas duram de 10 a 30 minutos, cessam de repente e dão lugar a uma dor
de cabeça tão forte que o indivíduo, que a sente pela primeira vez, imagina 
estar tendo um derrame ou ficando cego.

Na migrânea sem aura ou migrânea comum não existem esses fenômenos neurológicos 
e os sintomas que antecedem a crise dolorosa são mais tênues: sensação de fome, 
de empachamento no estômago, vontade de comer doces (porque há queda da 
serotonina), mudança de humor e mal-estar generalizado. Na verdade, a pessoa que
sofre desse tipo de enxaqueca só percebe a aproximação da crise, quando a dor se
instala e vai crescendo de intensidade até ficar muito forte.
USO DE ANALGÉSICOS PODE SER PREJUDICIAL
Drauzio-Qual é o momento certo para tomar analgésicos?
Edgard Rafaelli Jr.- Se a pessoa tem poucas dores de cabeça, uma ou duas crises 
de enxaqueca por mês, o ideal é tomar analgésico assim que pressente o início do
processo doloroso. Agora, se as crises ocorrem 10 ou 15 vezes por mês, não se 
deve tomar analgésico algum. Por quê? Porque no sistema nervoso central (SNC) 
existem células que produzem substâncias que combatem a dor, chamadas de 
endorfina. O uso repetido de analgésicos atrofia o sistema produtor dessas 
substâncias e o paciente é obrigado a aumentar as doses de analgésicos, porque a
dor de cabeça se torna cada vez mais intensa. Por isso, quando recebo alguém que
está tomando analgésicos todos os dias, suspendo a medicação, pois é preciso 
desenvolver sua defesa natural para ajudar a combater a dor.
Drauzio-Como ele suporta a dor sem tomar analgésicos?
Edgard Rafaelli Jr.- O ser humano é muito resistente. Depois da Segunda Guerra 
Mundial, foram estudados soldados ingleses que sofriam de enxaqueca e que tinham
estado em campos de concentração nazista. Nenhum deles tinha sofrido uma crise 
na prisão, porque o estresse violento provocado pelo medo de morrer, de ser 
morto, de adoecer, de não comer o suficiente, fazia com que produzissem 
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endorfinas que os livravam dos episódios de dor de cabeça.
Drauzio-Como convencer uma pessoa com crises diárias de enxaqueca, que toma 
analgésicos e vai levando a vida, de que deve suspender a medicação e aguentar a
dor?
Edgard Rafaelli Jr.- Parar de tomar analgésicos provoca um estresse tremendo 
semelhante ao dos soldados no campo de concentração, que resulta num aumento da 
produção das substâncias inibidoras da dor. Como consequência, durante algum 
tempo essas pessoas sofrem muito, mas depois ficam livres das fortes dores de 
cabeça.
TRATAMENTO PARA A ENXAQUECA
Drauzio-Ao contrário do que muitos pensam, existem tratamentos preventivos para 
a enxaqueca.
Edgard Rafaelli Jr.- Não só existem tratamentos preventivos, como a enxaqueca 
pode ter cura. Na realidade, há três possibilidades de tratamento. Numa primeira
fase, é admissível prescrever analgésicos, se a pessoa tem uma ou duas crises 
não muito fortes nem muito prolongadas de dor de cabeça por mês. Na fase 
seguinte, o indicado é introduzir medicamentos preventivos que atuem diretamente
sobre os neurotransmissores, pois em sua produção pode estar ocorrendo um erro 
para mais nos níveis de noradrenalina, ou para menos nos de serotonina. 
Antidepressivos, por exemplo, produzem aumento nos níveis de serotonina o que 
ajuda a diminuir a frequência e a intensidade das crises. A cura da enxaqueca, 
porém, está ligada à terceira fase do tratamento que visa ao combate de todos os
sinais e sintomas que acompanham a dor de cabeça.
Drauzio-Como isso é possível?
Edgard Rafaelli Jr.- Veja o seguinte exemplo. Uma característica importante do 
portador de enxaqueca é a osmofobia, ou seja, a intolerância a determinados 
cheiros. É o caso da mulher que sente um perfume e imediatamente estoura de dor 
de cabeça. Mesmo que esteja respondendo bem ao tratamento e não esteja tendo 
crises, ao abraçar uma amiga que usa aquele perfume, descargas elétricas 
mediadas pelo nervo olfatório detonam novamente o processo doloroso. No entanto,
existe um remédio específico para a epilepsia que pode ser indicado nesses 
casos, pois bloqueia essas descargas e mantém o nervo olfatório inalterado 
diante de cheiros fortes. Curar a osmofobia leva tempo. Só depois de quatro ou 
seis meses o paciente nota que realmente o cheiro deixou de incomodar e de 
provocar crises. Mesmo assim, a medicação ainda deve ser mantida por um ano. 
Depois disso, em geral o tratamento pode ser suspenso.
Drauzio-Por que se pede que os portadores de enxaqueca elaborem um relatório 
diário a respeito de suas crises e sintomas?
Edgard Rafaelli Jr.- O cérebro do portador de enxaqueca recebeu uma herança 
genética que, sob determinados estímulos, condiciona o aparecimento de uma 
descarga noradrenalina, neurotransmissor responsável pela liberação de 
substâncias inflamatórias que causam a dor. Como o tratamento da enxaqueca é 
cheio de nuances, uma medida fundamental é pedir ao paciente que preencha um 
relatório diário sobre suas crises e sintomas, a fim de caracterizar 
perfeitamente o quadro, pois não basta controlar as crises dolorosas. É preciso 
cuidar de todas as manifestações da síndrome: labirintite, distúrbios do sono ou
viscerais, pesadelos, dores de estômago, etc.

Pacientes com enxaqueca apresentam, no mínimo, meia dúzia de sinais e sintomas 
que acompanham a dor. Se forem apenas ministrados analgésicos e remédios para 
agir sobre os neurotransmissores que provocam a crise, as dores melhoram, mas o 
paciente não fica curado.
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GATILHOS DAS CRISES DE ENXAQUECA
Drauzio-Quais são os gatilhos que mais frequentemente disparam as crises de 
enxaqueca?
Edgard Rafaelli Jr.- Sem sombra de dúvida, o álcool encabeça a lista das coisas 
que disparam a crise de enxaqueca. Do vinho tinto, principalmente, os pacientes 
reclamam muito, embora bebidas destiladas também façam parte do rol das queixas.
Existe, porém, um inimigo que, em geral, as pessoas desconhecem e custam a 
identificar: o açúcar. Como o controle da glicemia depende também do sistema 
límbico e o hipotálamo desses pacientes funciona mal, o metabolismo do açúcar 
fica comprometido. Uma vez que grande parte deles é hipoglicêmica , oscilações 
bruscas para cima e para baixo ou a falta de resposta aos níveis variáveis de 
açúcar no sangue são fatores importantes para deflagrar a crise.
Drauzio-Talvez seja difícil de reconhecer a ligação entre uma coisa e outra, 
porque o açúcar é um componente comum na dieta de todo o dia.
Edgard Rafaelli Jr.- Na verdade, ele faz parte da nossa vida. Nas décadas de 
1970 e 1980, eu sempre pedia que os pacientes fizessem curva glicêmica, um exame
aborrecido que obriga a pessoa a permanecer muito tempo no laboratório, tirando 
sangue em intervalos curtos. Depois, passei um período em que apenas recomendava
suspender a ingestão de açúcar. No final, concluí que era muito difícil fazer 
alguém entender que ele podia ser prejudicial sem provar isso por meio da curva 
glicêmica e voltei a prescrever o exame.
Drauzio-Você corta o açúcar de todas as pessoas que têm enxaqueca?
Edgard Rafaelli Jr.- Não, obrigatoriamente. Se a curva glicêmica é normal, não 
há por que suspender o açúcar. Além disso, é necessário analisar cada caso 
separadamente. Chocolate, por exemplo, costuma ser um desencadeador de crises, 
mas existem chocólatras que preferem não fazer o tratamento a deixar de comer 
chocolate, pois garantem que esse alimento não lhes faz mal. Tudo é uma questão 
de bom-senso. Se não faz mal, podem continuar comendo. Caso contrário, devem 
suspender a ingesta desse alimento.
ENXAQUECA TEM CURA
Drauzio-Todos os casos de enxaqueca, desde que orientados adequadamente, têm 
cura ou há casos incuráveis?
Edgard Rafaelli Jr.- Existem algumas premissas a considerar. A primeira delas é 
que as crises de enxaqueca sejam muito antigas. Pode ser curada uma moça de 30 
ou 40 anos, com uma história de 10 a 15 anos da doença. Já para uma senhora de 
60 anos com história de 50 anos de dor de cabeça, não se fala em cura. Fala-se 
em amenizar os sintomas, em melhorar o quadro clínico. No entanto, em qualquer 
um dos casos, é fundamental redigir um diário relatando a evolução das crises e 
a resposta ao tratamento. Por exemplo, episódios aleatórios de enxaqueca podem 
sofrer mudanças e transformar-se em dor de cabeça em blocos, isto é, em cefaleia
em salvas.

O cérebro acha que é sua obrigação produzir dor de cabeça e, se a atacarmos de 
alguma forma, irá buscar outro mecanismo de neurotransmissores para produzi-la. 
Por isso é importante tomar analgésicos com cautela e usar medicamentos que 
atuem não só sobre os neurotransmissores na medida certa, mas também sobre os 
outros sintomas. Agindo assim, será possível chegar à cura da doença.

--------------------------------------------------------------------------------
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FIQUE SABENDO COM O DR. DRAUZIO VARELLA - Convulsão

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://drauziovarella.com.br/
Convulsão: 

Convulsão é um distúrbio que se caracteriza pela contratura muscular 
involuntária de todo o corpo ou de parte dele, provocada por aumento excessivo 
da atividade elétrica em determinadas áreas cerebrais.

As convulsões podem ser de dois tipos: parciais, ou focais, quando apenas uma 
parte do hemisfério cerebral é atingida por uma descarga de impulsos elétricos 
desorganizados, ou generalizadas, quando os dois hemisférios cerebrais são 
afetados.

Emoções intensas, exercícios vigorosos, determinados ruídos, músicas, odores ou 
luzes fortes podem funcionar como gatilhos das crises. Outras condições - febre 
alta, falta de sono, menstruação e estresse - também podem facilitar a 
instalação de convulsões, mas não são consideradas gatilhos.
Causas

Em alguns casos, não é possível identificar a causa da convulsão. Nos outros, 
entre as causas prováveis, podemos destacar: 1) febre alta em crianças com menos
de cinco anos; 2) doenças como meningites, encefalites, tétano, tumores 
cerebrais, infecção pelo HIV, epilepsia, etc; 3) traumas cranianos; 4) 
abstinência após uso prolongado de álcool e de outras drogas, ou efeito 
colateral de alguns medicamentos; 5) distúrbios metabólicos, como hipoglicemia, 
diabetes, insuficiência renal, etc; 6) falta de oxigenação no cérebro.
Sinais e sintomas

Os sinais e sintomas dependem do tipo de convulsão, da região do cérebro 
envolvida e da função que ela desempenha no organismo.

Nas convulsões parciais, podemou nãoocorrer alterações do nível de consciência 
associadas a sintomas psíquicos e sensoriais, como movimentos involuntários em 
alguma parte do corpo, comprometimento das sensações de paladar, olfato, visão, 
audição e da fala, alucinações, vertigens, delírios. Algumas vezes, essas 
manifestações são leves e podem ser atribuídas a problemas psiquiátricos.

Existem diversos tipos de convulsões generalizadas. Os dois mais frequentes são 
a crise de ausência, ou pequeno mal, e a convulsão tônico-clônica, ou grande 
mal.

No primeiro grupo, incluem-se as pessoas que, durante alguns segundos, ficam com
o olhar perdido, como se estivessem no mundo da lua, e não respondem quando 
chamadas. Quando a ausência dura mais de dez segundos, o paciente pode 
manifestar movimentos automáticos, como piscar de olhos e tremor dos lábios, por
exemplo. Essas crises chegam a ser tão breves que, às vezes, ele nem sequer se 
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dá conta do que aconteceu.

Já as convulsões tônico-clônicas estão associadas à perda súbita da consciência.
O quadro dura poucos minutos. Na fase tônica, todos os músculos dos braços, 
pernas e tronco ficam endurecidos, contraídos e estendidos e a face adquire 
coloração azulada. Em seguida, a pessoa entra na fase clônica e começa a sofrer 
contrações rítmicas, repetitivas e incontroláveis. Em ambas as situações, a 
saliva pode ser abundante e ficar espumosa. Mordida pelos dentes, a língua pode 
sangrar.
Diagnóstico

Para efeito de diagnóstico e tratamento, ajuda muito observar as seguintes 
características das convulsões;

a) durante a crise: duração (marcar o tempo no relógio); se braços e pernas se 
contraem de um lado só ou dos dois lados; se olhos e boca ficam fechados ou 
abertos; se a cor da face se torna azulada. Se a pessoa responde aos chamados ou
permanece inconsciente.

b) depois de as contrações musculares terem terminado: se a pessoa recupera a 
consciência ou permanece sonolenta; se fala e responde a perguntas; se lembra o 
que aconteceu; se a movimentação volta ao normal; se a dificuldade de 
movimentação se concentra de um lado só do corpo.

Além desses registros, os seguintes exames são recursos importantes para 
esclarecer as causas da convulsão e eleger o tratamento: eletroencefalograma, 
tomografia computadorizada e ressonância magnética do crânio, análise do líquor 
e videoeletroencefalograma.
Tratamento

O risco de novas crises diminui nos pacientes com convulsões provocadas por 
álcool, drogas, pelo efeito colateral de alguns medicamentos e por distúrbios 
metabólicos, quando são retiradas essas substâncias ou corrigido o problema 
orgânico. Nos outros casos, existem vários medicamentos que devem ser indicados 
de acordo com o tipo de convulsão para evitar a recorrência e assegurar o 
controle das crises.
Recomendações

Diante de um quadro de convulsão:

* Deite a pessoa de lado para que não engasgue com a própria saliva ou vômito;

* Remova todos os objetos ao redor que ofereçam risco de machucá-la;

* Afrouxe-lhe as roupas;

* Erga o queixo para facilitar a passagem do ar;

* Não introduza nenhum objeto na boca nem tente puxar a língua para fora;

* Leve a pessoa a um serviço de saúde tão logo a convulsão tenha passado.
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Observação importante:

Convulsão não é sinônimo de epilepsia. Epilepsia é uma doença específica, que 
predispõe a pessoa a convulsões, mesmo na ausência de problemas como febre alta,
pancadas na cabeça, derrames ou tumores cerebrais.
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FIQUE SABENDO - Conheça mais sobre diverticulite e saiba como evitar o problema
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http://www.blog.saude.gov.br/
Conheça mais sobre diverticulite e saiba como evitar o problema: 
[FOTO]

Foto: Roger Harris / Corbis Image
A diverticulite, doença que matou o presidente Tancredo Neves na década de 80, é
uma inflamação que afeta os divertículos, pequenas bolsas que podem aparecer em 
qualquer parte do tubo digestivo, sendo mais comum no intestino grosso, também 
conhecido como cólon.

De acordo com a médica do Hospital Federal do Andaraí, vinculado ao Ministério 
da Saúde,Mariene Liberal, a doença aparece geralmente em pessoas com mais de 50 
anos. Segundo ela, existem algumas explicações que podem favorecer o 
aparecimento da diverticulite. Na verdade isso se forma por uma fragilidade pela
camada muscular docólon, com a idade, e talvez isso esteja relacionado ao pouco 
consumo de fibras pelas pessoas.

Por isso, a melhor forma de prevenir a diverticulite é comer alimentos ricos em 
fibras, beber bastante água e evitar produtos que contenham grande quantidade de
gordura e açúcar. Mas caso o problema apareça, o tratamento é simples e feito 
com antibioticos, contanto que o diagnóstico seja feito rapidamente.

A jornalista Rosane Garcia, de 54 anos, conseguiu eliminar a doença porque 
procurou logo o médico.Eu senti um mal estar, dor no abdômen, e aquela dor 
aumentou ao longo do dia, e ai no inicio da noite eu fui ao Hospital. Chegando 
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lá eu fiz um teste e o médico constatou que eu estava com diverticulite. Como 
era bem inicial, uma coisa quesóestava dando um desconforto muito grande, ele me
passou uns antibióticos que eu tomei por 30 dias e aí correu tudo bem, não tive 
mais nenhum problema.

Os sintomas mais comuns de diverticulite são dor na barriga, diarreia e febre. 
Quem perceber esses sinais deve procurar o médico imediatamente.
Ouça a matéria da Web Rádio Saúde

Fonte: Débora Rocha / Web Rádio Saúde
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FIQUE SABENDO - Conjuntivite pode acontecer com o contato da mão no olho
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Conjuntivite pode acontecer com o contato da mão no olho: 
[FOTO]

Foto: Corbis Images
Secreção e coceira nos olhos, inchaço nas pálpebras e sensibilidade à luz. Esses
são alguns sintomas da conjuntivite, doença que afeta os olhos e dura de uma a 
três semanas, normalmente sem deixar sequelas.

O guarda civil Elieser dos Santos desconfiou que estivesse com o problema. Eu 
acordei sentindo dor no olho esquerdo. No decorrer do dia, essa dor foi 
aumentando e começou a lacrimejar muito. Todas as vezes que eu fechava os olhos,
ele colava. Quando eu fui dormir à noite, estava sentindo essa parte dos olhos 
bem quente. Eu peguei uma toalha, molhei para à noite ficar passando nos olhos 
para tirar tipo uma gosma que o olho gera, relembra.

Mas, na tentativa de amenizar o desconforto, Elieser não sabia que estava, na 
verdade, contaminando o outro olho com a conjuntivite. O oftalmologista Edmar 
Cordeiro explica quais cuidados são importantes para não contrair a doença.
Orientamos que os pacientes que estejam com os olhos vermelhos tenham cuidado em
manipular os olhos. Nada de levar a mão aos olhos, ou coçar, evitar beijar, 
cumprimentar no rosto. Um exemplo que sempre dou é que a pessoa chega em casa, 
coça os olhos, pega na maçaneta da porta. A pessoa que vem atrás pega na 
maçaneta e coça os olhos. Então, o contágio pode acontecer de maneira simples. 
Mas o mais comum é que a pessoa leve a conjuntivite aos olhos. Pegue em algum 
lugar e se contamine, observa o oftalmologista.

Segundo o especialista, o tratamento apenas diminui os sintomas, já que a cura 
da conjuntivite é natural. Mesmo assim, Edmar Cordeiro ressalta que é importante
fazer acompanhamento médico.
Ouça a matéria da Web Rádio SaúdeFonte: Hortência Guedes / Web Rádio Saúde
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FIQUE SABENDO - Criança birrenta!
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Criança birrenta!: 

Seja porque foi contrariado ou só para chamar a atenção mesmo, toda criança faz 
birra em algum momento. Vale a pena ler as dicas abaixo. Elas te ajudarão a 
lidar melhor com esse pequeno grande probleminha!

1- Verifique se algo realmente incomoda a criança
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Cuidados com sua garrafinha de água no trabalho: 
[FOTO]

Deve-se evitar o consumo de água deixada por um tempo prolongado em 
recipientes", diz especialista | Foto: Blog da Saúde
Você tem o hábito de deixar água parada no copo do trabalho e tomá-la novamente 
no dia seguinte? Sim?! Pois você pode se tornar refém de algumas doenças 
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espalhadas por vírus e bactérias que estão presentes no ar e podem pousar na 
água paradinha lá no seu copo. É isso mesmo! Água parada não gera só dengue, mas
também pode ser um meio de transmissão de hepatite, diarréia, gastrenterite de 
origem infecciosa presumível ou outras doenças diarréicas e infecciosas 
intestinais.

O consultor do Programa Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental Relacionada à 
Qualidade da Água para Consumo Humano (VIGIAGUA), Rodrigo Resende, destaca que a
água também está sujeita a ação do ambiente onde ela se encontra. A água pode 
ser contaminada pela mudança de temperatura e falta de higienização do local 
onde está armazenada. No caso de garrafas e galões, deve ser mantida uma limpeza
constante do recipiente, além de verificar a data de validade que consta no 
rótulo do produto.

Aquela garrafinha cheia dágua que você carrega dentro da bolsa também pode ser 
um meio de transmissão de doenças. O contato com outros objetos pode fazer com 
que se acumule mofo e verminoses principalmente no bocal da embalagem. Por isso,
não basta apenas reabastecer a garrafinha, é necessário lavá-la todas as vezes 
que for encher.Deve-se evitar o consumo de água deixada por um tempo prolongado 
em recipientes. O ideal é consumi-la em, no máximo, um dia, explica Resende. 
Vale também ficar atento ao compartilhar a água com outras pessoas, heim!

O consultor também destaca que com o tempo o PH da água (potencial 
hidrogeniônico - que indica a acidez, neutralidade ou alcalinidade da 
substância) pode ser alterado de acordo com a forma como a água é armazenada. 
Algumas substâncias contidas na água para consumo podem se deteriorar, tornando 
assim imprópria para o consumo, ressalta Rodrigo Resende.

Ou seja, nada de preguiça para lavar o copo ou a garrafinha onde você armazena 
água. Assim você evita a propagação de doenças e cuida melhor da sua saúde e do 
próximo.

VIGIAGUA- O Ministério da Saúde trabalha intensamente a questão de vigilância da
qualidade da água utilizada para o consumo. Por isso, a Secretaria de Vigilância
em Saúde, do Ministério da Saúde do Brasil, por meio da Coordenação Geral de 
Vigilância em Saúde Ambiental (CGVAM) iniciou, em 1999, a implantação e 
coordenação do Programa Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental Relacionada à 
Qualidade da Água para Consumo Humano (VIGIAGUA) para o controle das prestadoras
deste serviço, visando o fornecimento de um produto confiável à população e 
diminuindo os riscos associados à água fora do padrão de qualidade.
Ilana Paiva / Blog da Saúde
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Cuidados simples evitam transmissão das doenças do inverno: 
[FOTO]

Foto: Hero/Corbis
Com a chegada do inverno, aparecem algumas doenças características da estação, 
como gripe, viroses e doenças crônicas. Para evitar o contágio é preciso ficar 
atento.

O otorrino do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), vinculado ao Ministério da 
Saúde, Iuberi Zwetsch, esclarece que por causa da baixa temperatura este período
facilita a disseminação dos vírus. Nesta época é importante se agasalhar 
bastante e se prevenir contra a chuva. Evite também ambientes muito fechados e 
com muitas pessoas. Eles facilitam a propagação de doenças.

O médico também explica que a principal dúvida entre as pessoas, na época do 
frio, é identificar quando se está com resfriado ou gripe. O resfriado é mais 
simples. A pessoa tem espirros, coriza e geralmente dura três dias. A pessoa 
melhora quase sempre usando pouco ou nenhum medicamento. Já a gripe é aquele 
quadro em que você fica com dor pelo corpo e na cabeça, secreção no nariz e 
tosse. Neste caso é necessário consultar um médico, esclarece Zwetsch. Vale 
relembrar que o Ministério da Saúde oferece gratuitamente o medicamento 
oseltamivir, também conhecido como tamiflu, para as pessoas diagnosticadas com o
vírus gripe A/H1N1.
Saiba mais:Início do Inverno causa alerta para cuidados contra a gripe
Além da gripe, existem dezenas de outros vírus mais leves que causam desde a 
inflamação no nariz até sintomas na laringe, garganta, traqueia e brônquios. 
Todos esses vírus trazem doenças infecciosas comuns no inverno. Em idosos e 
crianças, os cuidados devem ser redobrados porque são os grupos mais suscetíveis
a uma inflamação aguda.

O diretor de vigilância de doenças transmissíveis do Ministério da Saúde, 
Cláudio Maierovitch, enfatiza que hábitos de higiene são fundamentais para 
evitar o contágio neste período. É necessária a proteção da boca e do nariz 
quando se espirra ou tosse, de preferência usando lenço ou o braço. Evite 
proteger o rosto com as mãos e as mantenha higienizadas.
Doenças crônicas - O cuidado deve ser redobrado para quem tem doença crônica, 
como asma, bronquite e diabetes. Isso porque os vírus comuns em épocas de frio 
podem agravar as enfermidades. A recomendação também é procurar um médico logo 
que os primeiros sintomas aparecerem.
Ouça a matéria da Web Rádio SaúdeIlana Paiva / Blog da Saúde
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Depressão: A falsaepidemia do século XXI?: Imagine você passar anos sabendo que 
você está com depressão, vendo a vida passar como se somente os outros fossem 
convidados para a festa da vida. Os remédios ajudaram no início do quadro, mas 
agora, mesmo tomando os remédios em altas doses, você se sente cada vez pior, 
cansado(a), sem ânimo de fazer nada. Daí descobre que a causa do seu problema 
era uma doença física que não tinha sido diagnosticada.

O diagnóstico de depressão está cada vez mais presente, é difícil o dia que não 
recebo no consultório pacientes com esse diagnóstico, a maioria tomando os 
antidepressivos chamados inibidores seletivos de recaptação de serotonina . O 
sofrimento desses pacientes é patente, e o diagnóstico foi feito somente através
dos sintomas, sem uma investigação clínica mais profunda.

É como se estivéssemos em uma epidemia contemporânea, e o que é pior, os 
remédios até ajudam no início do tratamento, mas com o passar do tempo, muitos 
pacientes continuam deprimidos, apesar da medicação. Mas será que todos estão 
com depressão de origem puramente psíquica?

Vejamos alguns critérios diagnósticos da depressão, segundo o DSM-IV (O manual 
psiquiátrico utilizado para diagnosticar os problemas mentais): Estado 
deprimido, Dificuldade de concentração, Insônia ou sonolência, Perda ou ganho 
significativo de pesoDiminuição de energia, cansaço, fadiga. O maior problema é 
que esses sintomas podem estar ligados a doenças físicas, E isso significa que o
tratamento dessas doenças pode fazer toda a diferença no paciente deprimido.

Existem três doenças muito prevalentes que podem levar a sintomas muito 
semelhantes a uma depressão de origem psíquica:

- Hipotireoidismo.

- Resistência à Insulina.

- Deficiência de Vitamina B12.

O Hipotireoidismo é uma deficiência do funcionamento da glândula tireóide, que 
mesmo quando as alterações glandulares são mínimas (hipotireoidismo subclínico),
mais de 50% dos pacientes apresentam depressão (ROMALDINI, João Hamilton; 
SGARBI, José Augusto and FARAH, Chady Satt. Subclinical thyroid disease: 
subclinical hypothyroidism and hyperthyroidism. Arq Bras Endocrinol Metab 
[online]. 2004, vol.48, n.1 [cited 2011-12-20], pp. 147-158 . 
http://dx.doi.org/10.1590/S0004-27302004000100016.). Felizmente a maioria dos 
médicos pedem exames da função tireoideana quando deparam-se com pacientes 
deprimidos, e essa condição é rapidamente diagnosticada, o que não acontece com 
as outras duas outras condições citas acima.
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A resistência à insulina é outra das possíveis causas da depressão. Para 
entender a depressão nessa condição, vamos recordar o que acontece com o 
metabolismo dos carboidratos. Quando comemos os carboidratos, eles são digeridos
em açúcares como a glicose. A glicose não pode ficar sobrando no sangue (precisa
ir para as células ajudar na formação de energia, além de ser depositada nas 
células do fígado ou da gordura). A insulina, fabricada no pâncreas, é a 
principal responsável pela mobilização da glicose. A secreção de insulina é bem 
complexa, em ondas (Seino S, Shibasaki T, Minami K. Dynamics of insulin 
secretion and the clinical implications for obesity and diabetes. J Clin Invest.
2011 Jun 1;121(6):2118-25 ), e o consumo exagerado de carboidratos faz com que a
insulina pare de funcionar, gerando a resistência à insulina, caracterizando a 
pré-diabetes (Roberts CK, Liu S. Effects of glycemic load on metabolic health 
and type 2 diabetes mellitus. J Diabetes Sci Technol. 2009 Jul 1;3(4):697-704 ).
A resistência à insulina, junto com a obesidade e a hipertensão formam o que 
chamamos de síndrome metabólica, uma das maiores causas de doenças como infarto 
do miocárdio (ataque do coração) e acidente vascular cerebral (derrame). Mas, 
como nesses casos a glicose não gera energia, isso também gera cansaço, 
fraqueza, desânimo, sintomas idênticos ao da depressão. Vários trabalhos 
científicos relatam os sintomas depressivos em pacientes com síndrome metabólica
(Akbaraly TN, Ancelin ML, Jaussent I, Ritchie C, Barberger-Gateau P, Dufouil C, 
Kivimaki M, Berr C, Ritchie K. Metabolic syndrome and onset of depressive 
symptoms in the elderly: findings from the three-city study. Diabetes Care. 2011
Apr;34(4):904-9.; Koponen H, Jokelainen J, Keinänen-Kiukaanniemi S, Kumpusalo E,
Vanhala M. Metabolic syndrome predisposes to depressive symptoms: a 
population-based 7-year follow-up study. J Clin Psychiatry. 2008 
Feb;69(2):178-82.; Kozumplik O, Uzun S. Metabolic syndrome in patients with 
depressive disorder-features of comorbidity. Psychiatr Danub. 2011 
Mar;23(1):84-8.) O diagnóstico da resistência à insulina não é difícil, basta 
investigar os níveis de glicose e insulina após ingestão de glicose (curva 
glicêmica e insulinêmica). A hemoglobina glicada acima de 5,7% também indica uma
situação de pré-diabetes. (American Diabetes Association Guidelines, 2009 ). 
Portanto, antes de iniciar um tratamento com antidepressivo vale a pena 
investigar se o cansaço e o desânimo não são conseqüência de resistência à 
insulina, ou mesmo de uma hipoglicemia. Essa condição é extremamente comum e 
prevalente no nosso meio.

Portanto o hipotireoidismo e o pré-diabetes podem levar aos mesmos sintomas da 
depressão psíquica. E sem um diagnóstico correto, é possível que uma parte dos 
pacientes considerados portadores de depressão psíquica estejam com um problema 
clínico. E tem ainda um outro problema, muito comum, e se não diagnosticado pode
levar a conseqüências graves: A deficiência de vitamina B12.

A vitamina B12 é produzida por bactérias e chega ao organismo humano através do 
consumo de carne de animais que entraram em contato com essas bactérias. A 
vitamina B12 é absorvida no intestino delgado com a ajuda de uma proteína do 
estômago conhecida como fator intrínseco e pelo ácido do estômago. Portanto os 
vegetarianos, aqueles que não tem o estômago (p. ex. cirurgia bariátrica) ou que
utilizam remédios que inibem o ácido do estômago, além dos idosos cujo estômago 
pode estar com atrofia, são mais propensos a essa deficiência. Há algumas 
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pessoas também que possuem deficiência na absorção da vitamina B12. Os sintomas 
vão desde fraqueza e desânimo até lesões cerebrais irreversíveis, com diminuição
na capa de mielina das células do sistema nervoso. O ácido fólico, ou vitamina 
B9, também costuma estar diminuído nestes casos piorando ainda mais a situação.

O pior é que não é fácil diagnosticar a deficiência de vitamina B12, já que os 
níveis podem estar quase normais, mas a vitamina celular está baixa. E aqui no 
Brasil não se dosa a holotranscobalamina, que é a vitamina B12 que funciona nas 
células. Portanto o que devemos fazer é dosar a vitamina B12 total (que pode 
estar falsamente normal), a homocisteína (que aumenta quando temos deficiência 
de vitamina B12 e ácido fólico) e o ácido metilmalônico, que aumenta na 
deficiência de B12. Mesmo em deficiências pequenas ou níveis normais mas na 
faixa inferior, aconselho suplementar a vitamina B12, devido aos riscos de não 
fazê-lo. E como muitas vezes a absorção está comprometida, a reposição deve ser 
feita com a vitamina B12 injetável ou, como prefiro, por via sublingual. Já vi 
pacientes com deficiência de vitamina B12 que ficaram durante anos sendo 
tratados como depressivos e melhoraram rapidamente com a reposição. (Quadros EV.
Advances in the understanding of cobalamin assimilation and metabolism. Br J 
Haematol. 2010 Jan;148(2):195-204.; Hanna S, Lachover L, Rajarethinam RP. 
Vitamin b(12) deficiency and depression in the elderly: review and case report. 
Prim Care Companion J Clin Psychiatry. 2009;11(5):269-70. Herrmann W, Obeid R. 
Causes and early diagnosis of vitamin B12 deficiency. Dtsch Arztebl Int. 2008 
Oct;105(40):680-5; Carmel R. Biomarkers of cobalamin (vitamin B-12) status in 
the epidemiologic setting: a critical overview of context, applications, and 
performance characteristics of cobalamin, methylmalonic acid, and 
holotranscobalamin II. Am J Clin Nutr. 2011 Jul;94(1):348S-358S. )

Concluindo, a epidemia de depressão pode esconder vários outros problemas, 
muitos gerados pelo estilo de vida contemporâneo. A alimentação rica em 
carboidratos de alto índice glicêmico e baixa quantidade de nutrientes 
(conhecida como junk food), aliada ao abuso de medicamentos para diminuir a 
acidez do estômago, estão ajudando a criar o que parece ser essa epidemia. E o 
tratamento desses pacientes com antidepressivos somente mascara o problema, 
adiando o tratamento da doença de base. A falta do tratamento adequado pode 
levar ao diabetes (e todas as suas conseqüências) ou lesões cerebrais 
irreversíveis.

Fonte:http://saudeblog.wordpress.com/2011/12/20/depressao-a-falsaepidemia-do-sec
ulo-xxi/
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Depressão pós-parto exige cuidados e apoio integral do companheiro: 
[FOTO]

Foto: Corbis Images
Entre o segundo e quarto dia após o parto, quase todas as mulheres sentem-se 
mais sensíveis e cansadas, com uma tristeza sem motivo, chorosas, reflexivas, 
com um sentimento de incapacidade de cuidar do filho. É uma conscientização da 
responsabilidade de como é importante a criação daquele bebê para que ele se 
torne um ser humano responsável e feliz. Em geral esta tristeza é breve e não 
requer uso de medicamento, explica a coordenadora de obstetrícia do Hospital 
Fêmina, vinculado ao Ministério da Saúde, Sandra Canali Ferreira. O instinto vai
ajudar, não precisa ter medo, a mãe vai saber cuidar do filho, garante a médica.

Nestes casos, os sintomas melhoram espontaneamente com apoio familiar e sem 
intervenção médica ou psicológica. Para evitar o desencadeamento da tristeza 
pós-parto, cabe ao obstetra orientar o marido da gestante para que divida 
tarefas que ele irá cumprir, aconselha a especialista.

Mas, se o quadro persiste, com certa severidade, o diagnóstico de depressão 
pós-parto precisa de tratamento medicamentoso e apoio integral do companheiro, 
para que a mãe não se sinta tão sobrecarregada de responsabilidades pela 
criança. A mulher sente-se, então, apática, abandona os próprios hábitos de 
higiene e cuidados pessoais. Algumas não conseguem levantar da cama, não têm 
interesse em amamentar o bebê. O obstetra e o psiquiatra precisam ser acionados.
Se não tratados, podem evoluir para casos graves, alerta a médica.

De acordo com a obstetra não há como saber se uma mulher terá ou não depressão 
pós-parto durante a gestação. Algumas mulheres têm mais probabilidades, como as 
que já tiveram algum tipo de depressão, as que na gravidez anterior apresentaram
depressão pós-parto, aquelas que não desejavam a gravidez ou passaram por 
momentos difíceis durante a gestação. Os sintomas do estado depressivo dependem 
da história de vida, bem como, no aspecto fisiológico, das mudanças bioquímicas 
que se processam logo após o parto, explica. E acrescenta: É patologia. Exige 
medicamento, terapia, exercício físico e alimentação balanceada.
Fonte: Ana Paula Ferraz / Agência Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fique-sabendo-epidemias-concomitantes.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 11 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - Epidemias concomitantes

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://drauziovarella.com.br/
Epidemias concomitantes: 
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Aids e hepatite B caminham de mãos dadas pelo mundo.

Tanto o HIV - causador da Aids -, quanto o HBV - causador da hepatite B - podem 
provocar doenças crônicas, câncer e mortes precoces. A coinfecção pelos dois 
vírus potencializa os malefícios de cada um deles.

Mundialmente, a infecção crônica pelo HBV é a principal causa de hepatite 
crônica e uma das principais causas de morte. Ela é responsável por metade de 
todos os casos de cirrose hepática e de hepatocarcinoma, o câncer do fígado.

Há cerca de 400 milhões de pessoas portadoras de hepatite B crônica, espalhadas 
pelos cinco continentes, a maioria das quais concentradas na Ásia e na África. 
Nessas regiões, os inquéritos mostram que até 70% dos adultos entraram em 
contato com o HBV, e que 8% a 15% desenvolveram hepatite crônica. Existem cerca 
de 100 milhões de pessoas com hepatite B crônica, apenas na China continental.

Esses números refletem a incapacidade de conter a transmissão materno-fetal do 
vírus, uma vez que a maioria das infecções nas áreas de maior endemicidade é 
adquirida no período neonatal, através do contato da criança com os familiares, 
ou por meio de procedimentos médicos, religiosos ou de cunho cultural que 
empregam agulhas e outros instrumentos contaminados.

Enquanto menos de 5% dos adultos que entram em contato com o HBV, por meio do 
sexo ou da exposição a instrumentos perfuro-cortantes, desenvolvem a forma 
crônica da doença, a infecção perinatal está associada a um risco de 90%. A 
maior parte dos que adquiriram o vírus dessa forma chega às fases finais de 
cirrose e câncer de fígado ao redor dos trinta ou quarenta anos.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, existem 33 milhões de pessoas 
infectadas pelo HIV, o vírus da Aids. Cerca de 10% dessa população são também 
portadores de infecção crônica pelo HBV. Em áreas endêmicas da Ásia e da África,
a concomitância das duas infecções pode chegar a 25%.

Nos países com prevalência mais baixa de ambas viroses, nos quais HBV e HIV são 
adquiridos quase sempre na vida adulta por via sexual ou uso de agulhas 
contaminadas, a prevalência da infecção dupla costuma estar abaixo de 10%, 
número que pode subir para 50% entre os usuários de drogas injetáveis.

Mundialmente, o número de portadores da coinfecção crônica HIV/HBV é estimado 
entre três e seis milhões.

A coinfecção aumenta a morbidade e a mortalidade associada a cada um dos vírus 
isoladamente. Pessoas HIV-positivas que adquirem o HBV evoluem para hepatite B 
crônica cinco vezes mais depressa do que as infectadas unicamente pelo HBV e 
correm risco mais alto de desenvolver cirrose e hepatocarcinoma.

Mulheres infectadas pelos dois vírus, correm mais risco de transmiti-los para 
seus filhos do que as portadoras de apenas um deles.

A depressão imunológica causada pelo HIV compromete a eficácia da vacinação 
contra o HBV.
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A vacinação dos bebês contra a hepatite B é eficaz: protege cerca de 70% dos 
vacinados. Se ao mesmo tempo a criança receber a imunoglobulina contra a 
hepatite B, a proteção chega perto dos 90%. A dificuldade está no custo da 
imunoglobulina. Em 2006, por exemplo, nos países de prevalência mais alta da 
hepatite B, a cobertura vacinal da primeira dose após o nascimento foi de apenas
36%.

Enquanto o tratamento antiviral administrado a mulheres grávidas portadoras do 
HIV reduz a transmissão perinatal do vírus da Aids a níveis próximos de zero, o 
uso de antivirais contra a hepatite B na gravidez foi avaliado apenas em ensaios
clínicos com pequeno número de casos. Apesar dessa limitação, os resultados são 
promissores.

O ideal é que todas as mulheres façam os testes para Aids e hepatite no período 
pré-natal. As que apresentarem resultados positivos devem receber tratamento 
adequado. A estratégia de usar dois medicamentos com atividade antiviral contra 
o HIV, que também sejam ativos contra o HBV, tem sido estudada com maior 
interesse.

No Brasil, a vacinação dos bebês contra a hepatite B faz parte do programa 
nacional.
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Fatores genéticos, estresse e ansiedade podem desencadear o sonambulismo: [FOTO]

Foto: Images.com/Corbis
É fundamental para que uma pessoa possa desempenhar perfeitamente suas funções 
durante o dia que tenha tido uma satisfatória noite de sono. Distúrbios durante 
o período que deveria ser dedicado ao descanso podem atrapalhar a rotina do dia 
seguinte. Um deles é o sonambulismo.A característica principal é a perambulação,
que é a pessoa levantar da cama e andar; às vezes com os olhos abertos e com 
dificuldades em ser acordada. O andar pode ser desengonçado e o indivíduo 
parecer confuso, com atitudes que geralmente realiza, mas impróprias para o 
horário noturno. Também é comum a amnésia em relação ao que ocorreu, explica a 
otorrinolaringologista e especialista em Medicina do Sono, Luciane Mello, 
responsável pelo setor de Polisonografia e pelo Ambulatório de Ronco e Apneia do
Hospital Federal da Lagoa, vinculado ao Ministério da Saúde.
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Luciene informa que o distúrbio é mais comum durante a infância e pode acontecer
no início ou durante o sono e próximo ao despertar. Alguns fatores, são 
responsáveis por desencadear os casos. Existe uma questão genética importante. 
Por exemplo, se o pai e a mãe tiverem, há 60% de chances do filho também ter. 
Outros fatores que podem ser responsáveis são o estresse, a ansiedade, uma febre
alta, a privação do sono e o uso de remédios e do álcool, enumera.
Outro fator desencadeador pode estar relacionado à respiração. É necessária uma 
investigação pois é possível que o distúrbio esteja associado a distúrbios 
respiratórios durante o sono, como a apneia. Nesses casos, tratamos a apneia e o
sonambulismo melhora, afirma Luciane Mello.Cuidado com o ambiente - Alguns 
cuidados básicos precisam ser tomados antes da noite de sono para os casos de 
sonambulismo não representem riscos. É preciso cuidar do ambiente para que ele 
não seja perigoso, mantendo portas e janelas fechadas. Também evitar objetos 
pontiagudos no quarto. E o uso do álcool, principalmente à noite, que aumenta os
riscos. Em alguns casos, é recomendado o uso de remédios para auxiliar no 
tratamento, diz.Sonambulismo X epilepsia - Algumas pessoas também associam, 
equivocadamente, o sonambulismo a casos mais graves, como crises de epilepsia. 
Ficou famoso, por exemplo, o caso envolvendo o jogador Ronaldo, pouco antes da 
decisão da Copa do Mundo de 1998, na França. As informações desencontradas 
produziram muitas versões, partindo de que ele havia tido um distúrbio de sono 
banal, causado pelo estresse excessivo; indo até um ataque epilético.Vários 
estudos já foram realizados para saber se há uma associação entre sonambulismo e
doenças do sistema nervoso central. Nenhum mostrou uma associação clara que 
explique uma predisposição. De toda forma, na hora da avaliação do caso 
investigamos o princípio do problema, as características principais, a 
frequência em que ocorre e também pedimos um exame neurológico para sabermos se 
há outra doença associada, finaliza.Fonte: Marcos Moura/ Comunicação Interna do 
Ministério da Saúde
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<POSTAGEM>
fique-sabendo-infeccao-urinaria-atinge.html
<DATA DA POSTAGEM>
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - Infecção urinária atinge principalmente as mulheres

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Infecção urinária atinge principalmente as mulheres: 
A infecção urinaria é causada quando a pessoa espera muito tempo para ir ao 
banheiro fazer xixi. Isso prejudica o aparelho urinário da mulher, principal 
vítima da doença. A infecção urinária atinge principalmente as mulheres de 20 a 
40 anos e as grávidas. Ela pode causar dor, coceira na hora de fazer xixi, 
corrimento, ardência, febre, vontade constante de ir ao banheiro e, nos casos 
mais graves, pode aparecer sangue na urina.
[FOTO]

Quando a pessoa segura o xixi e não vai ao banheiro, pode causar também sujeira 
na uretra. | Foto: Image Source/Corbis
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Quando a pessoa segura o xixi e não vai ao banheiro, pode causar também sujeira 
na uretra, canal do qual sai a urina. A administradora Bruna Mendes teve 
infecção urinária e sentia muita dor.Quando eu tive infecção urinaria, eu tive 
bastante dor na hora de urinar, tinha uma ardência muito forte. Muitas vezes 
aparecia um pouquinho de sangue na urina e isso me deixava assustada. No dia a 
dia ficou difícil porque a dor é constante. Então não só na hora de urinar eu 
ficava com dor, mas o dia inteiro. O que me deixava um pouco irritada.
O chefe de ginecologia do Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, 
Hugo Miyahira, explica como se prevenir.A paciente depois dos 55 anos tem que 
fazer regularmente uma consulta com o ginecologista anual, tem que fazer uma 
ultra sonografia transvaginal. Porque tem tumores de ovários que são 
assintomáticos e que surgem nessa época. Agora nas pacientes mais novas, que não
tem filhos o cuidado com a roupa, o cuidado com o uso do modess, o cuidado em 
aumentar a ingestão de água é importante.
Para evitar a infecção urinária é necessário manter a higiene íntima, além de ir
ao banheiro com freqüência. Outra dica importante é prestar a atenção na cor da 
urina, que precisa ser branca. Se aparecer sangue na urina, a pessoa deve 
procurar um médico com urgência.
Ouça a matéria da Web Rádio SaúdeFonte: Alexandre Penido / Web Rádio Saúde
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FIQUE SABENDO - M S - Como tratar e evitar unha encravada

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Como tratar e evitar unha encravada: 
[FOTO]

Foto: Corbis Images
A unha encravada normalmente aparece quando a pessoa usa muito sapatos apertados
e corta as unhas de forma errada. Além de dor, ela pode ocasionar infecções 
graves, dependendo do estado de saúde da pessoa.O analista de sistemas Danilo de
Melo Moreira lutou durante oito anos contra uma unha encravada e fala um pouco 
dos incômodos que o problema traz.
Você não pode calçar um sapato porque fica te apertando. Às vezes, você vai 
abaixar e a unha fica incomodando porque fica dentro da carne. Você não tem um 
bem estar para caminhar, fica incomodando muito. Tem pus aí fica inflamado, fica
bem feio também esteticamente falando, detalha.Danilo conta que passou por três 
cirurgias para acabar com o problema das unhas encravadas. Atualmente ele vai de
duas em duas semanas à pedicure para evitar que o problema volte.

O médico especialista em saúde pública do Departamento de Gestão Hospitalar do 
Ministério da Saúde, Victor Berbara, diz como evitar unhas encravadas. É preciso
evitar usar calçados apertados. Uma coisa que frequentemente acontece entre 
pessoas que praticam esportes, corridas e caminhadas é usar um tênis apertado ou
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um tênis não adequado. E cortar a unha de uma forma correta, ou seja, não cortar
a unha na ponta da unha muito próxima à pele.

Victor Berbara fala ainda que as unhas encravadas podem não produzir sintomas no
início. Nos casos mais graves é necessário cirurgia para retirar a unha.
Ouça a matéria da Web Rádio SaúdeFonte: Alexandre Penido / Web Rádio Saúde
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fique-sabendo-mapeamento-traca-1776.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 8 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - Mapeamento traça 1.776 pontos vulneráveis à exploração sexual 
nas estradas brasileiras

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.childhood.org.br/
Mapeamento traça 1.776 pontos vulneráveis à exploração sexual nas estradas 
brasileiras: O quinto mapeamento dos pontos vulneráveis à exploração sexual de 
crianças e adolescentes nas rodovias federais brasileiras, lançado em maio, é 
uma iniciativa da Polícia Rodoviária Federal em parceria com a Childhood Brasil,
a Secretaria dos Direitos Humanos e a Organização Internacional do Trabalho 
(OIT). Nesta edição, a região centro-oeste do Brasil foi apontada como a região 
mais propícia para a prática deste crime, com 398 áreas mapeadas, de um total de
1.776 em todo o País. Em segundo lugar, Continue lendo 
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FIQUE SABENDO - Medidas naturais podem aliviar a prisão de ventre

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Medidas naturais podem aliviar a prisão de ventre: 
[FOTO]

Foto: Corbis Images
Segundo médicos, pelo menos um em cada cinco brasileiros tem prisão de ventre. 
Ir ao banheiro regularmente faz parte da boa saúde, e quem não consegue fica 
sujeito a uma quantidade maior de doenças por causa da grande quantidade de 
toxinas que deixam de ser eliminadas.

A estudante Nara Regina Machado conta como é ter prisão de ventre. A gente sente
desconforto, às vezes sente a barriga inchada, acumula gazes, sente uma dor 
mesmo. Eu sinto cólica intestinal, mas isso é bem de vez em quando. E quando eu 
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me alimento melhor de fato eu vou ao banheiro com mais frequência, mas ainda 
assim não é essa frequência de ir todo dia.

O chefe do setor de Gastroenterologiae Endoscopia Digestiva do Hospital Federal 
da Lagoa do Ministério da Saúde, Luiz Arthur Juruena, recomenda medidas naturais
para acabar com a prisão de ventre. Uma das coisas é: logo de manhã tomar um 
copo de dágua em jejum. É preciso tomar por volta de oito copos por dia. Na 
parte de alimentação, é preciso que no desjejum é importante colocar frutas como
o mamão, o mamão papaia ou outro tipo de mamão, a laranja com bagaço e fibras. 
As fibras são solúvel ou insolúvel tipo farelo de trigo, farinha de linhaça 
também ajuda muito e outra é o iogurte.

O médico Luiz Arthur Juruena lembra que a alimentação inadequada piora a prisão 
de ventre.Aquele que se alimenta só com bife, arroz, feijão, batata acaba tendo 
mais tendência e isso pode agravar. Isso pode dar constipação, e na força para 
evacuar pode ocasionar o surgimento de hemorroidas ou fissuras ou fistulas anais
e aí o sangramento.

Além da alimentação, o médico Juruena lembra que a atividade física também é 
fundamental para combater a prisão de ventre.
Ouça a matéria da Web Rádio SaúdeFonte: Alexandre Penido / Web Rádio Saúde
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FIQUE SABENDO - Meta do Brasil é eliminar a hanseníase até 2015

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Meta do Brasil é eliminar a hanseníase até 2015: 
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, se encontrou, nesta sexta-feira (23), 
com o embaixador da Boa Vontade pela Eliminação da Hanseníase da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), Yohei Sasakawa. Em pauta, o Política Nacional de 
Eliminação da Hanseníase, que prevê extinguir a doença, como problema de saúde 
pública no país, ou seja, ter apenas um caso a cada 10 mil habitantes. O Brasil 
comemora alguns avanços. Em 2011, o país registrou queda de 15% no registro da 
doença em relação ao ano anterior.
O esforço de eliminar a hanseníase até 2015 tem levado o Ministério da Saúde a 
fortalecer as ações de combate à doença. Identificamos os municípios com maior 
número de casos e incluímos no Saúde na Escola a detecção precoce de hanseníase,
não só para identificar os casos entre as crianças, mas para, ao informar os 
estudantes, mobilizar o conjunto das famílias, explicou o ministro.

A hanseníase é uma doença perpetuadora da pobreza e sua situação é pior nas 
Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Para acelerar ainda mais a redução do 
número de casos, o Ministério da Saúde repassou, em 2011, R$ 16 milhões 
adicionais a 245 municípios que responderem por mais da metade dos casos da 
doença no País. A iniciativa pretende reforçar a identificação de novos casos de
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hanseníase; intensificar a procura de pessoas que tiveram contato com doentes e,
ainda, aumentar os índices de cura, que hoje é de 80%. A eliminação da 
Hanseníase como problema de saúde pública é um dos componentes estratégicos do 
Plano Brasil sem Miséria.
Doença - A hanseníase é uma doença infecciosa e atinge a pele e os nervos dos 
braços, mãos, pernas, pés, rosto, orelhas, olhos e nariz. O tempo entre o 
contágio e o aparecimento dos sintomas é longo e varia de dois a cinco anos. É 
importante que, ao perceber algum sinal, a pessoa com suspeita de hanseníase não
se automedique e procure imediatamente um serviço de saúde.

É preciso observar manchas esbranquiçadas, avermelhadas ou amarronzadas em 
qualquer parte do corpo e em áreas da pele. São manchas que não causam coceira, 
mas que produzem a sensação de formigamento, ficando dormentes, com diminuição 
ou ausência de dor, da sensibilidade ao calor, ao frio e ao toque.
Tratamento - Hanseníase têm tratamento e cura. A doença pode causar 
incapacidades físicas, evitadas com o diagnóstico precoce e o tratamento 
imediato, disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS). O tratamento, gratuito e 
eficaz pode durar de seis a doze meses.

Os medicamentos devem ser tomados todos os dias em casa e uma vez por mês no 
serviço de saúde. Também fazem parte do tratamento exercícios para prevenir as 
incapacidades físicas, além de orientações da equipe de saúde.
Fonte: Fabiane Schmidt / Agência Saúde
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FIQUE SABENDO - Ministério da Saúde fortalece produção de fitoterápicos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Ministério da Saúde fortalece produção de fitoterápicos: 
Para fortalecer o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, o 
Ministério da Saúde repassará R$ 6,7 milhões para 12 municípios. A medida está 
prevista em portaria publicada, nesta quarta-feira (20), no Diário Oficial da 
União. Os recursos serão aplicados em projetos locais de produção e distribuição
no Sistema Único de Saúde (SUS) de plantas medicinais e fitoterápicos.

O montante deverá ser investido em aquisição de equipamentos e materiais, 
contratação de pessoal e qualificação técnica para promover a interação e a 
cooperação entre os agentes produtivos de plantas medicinais e fitoterápicos. A 
iniciativa tem o propósito de desenvolver a produção de insumos de origem 
vegetal, preferencialmente com cultivo orgânico, considerando a agricultura 
familiar, o conhecimento tradicional e o científico. O objetivo do ministério é 
aliar a saúde à sustentabilidade e ao desenvolvimento socioeconômico do país. 
Queremos mostrar que é possível desenvolver a cadeia produtiva com 
sustentabilidade, explica o secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos 
Estratégicos do Ministério da Saúde, Carlos Gadelha.
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Os municípios que apresentaram projetos de produção e distribuição de plantas e 
fitoterápicos: Betim (MG), Botucatu (SP), Brejo da Madre de Deus (PE), Diorama 
(GO), Foz do Iguaçu (PR), Itapeva (SP), João Monlevade (MG), Pato Bragado (PR), 
Petrópolis (RJ), Rio de Janeiro (RJ), Satanrém (PA) e Toledo (PR).
RIO+20 - Como forma de valorizar a biodiversidade do Brasil e seu uso 
sustentável, o Ministério da Saúde participa da conferência Rio+20 com uma 
mostra sobre plantas medicinais e fitoterápicos, localizado no Pier de Mauá. Os 
visitantes têm acesso a informações sobre o Programa Nacional de Plantas 
Medicinais e Fitoterápicos, além de conhecerem desde o processo de cultivo 
dessas plantas, passando pela extração, ao uso da fitoterapia no SUS. A mostra 
segue aberta ao público até sexta-feira (22), quando encerra a conferência.

Para o secretário Carlos Gadelha, o desenvolvimento dos fitoterápicos no Brasil 
incorporam as três dimensões do desenvolvimento sustentável. Os fitoterápicos 
aparecem como uma oportunidade para o Brasil mostrar que persegue um modelo de 
desenvolvimento que articula a dimensão econômica, social e ambiental, numa 
mesma iniciativa, avalia Gadelha.

Lançado em 2008, o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos foi 
criado para garantir à população o acesso a plantas medicinais e fitoterápicos, 
seguros e eficazes, ampliando as opções terapêuticas e fortalecendo o complexo 
produtivo e o uso sustentável da biodiversidade.

Os 12 fitoterápicos ofertados no SUS, com financiamento de Municípios, Estados e
da União, são industrializados, e têm registro na Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa); portanto, com eficácia e segurança comprovadas. O Ministério
da Saúde orienta o uso desses produtos apenas na atenção básica.
Fitoterapia - Os benefícios da fitoterapia são reconhecidos pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS). Periodicamente, o órgão divulga recomendações para 
incentivar os países a formularem políticas e regulamentações nacionais 
referentes à utilização de medicamentos tradicionais de eficácia comprovada. A 
OMS também recomenda a exploração das possibilidades de se incorporar os 
detentores de conhecimento tradicional às atividades de atenção primária em 
saúde, fornecendo-lhes treinamento correspondente.
Relação de Fitoterápicos Ofertados no SUS :
Nome popularNome científicoIndicaçãoEspinheira-santaMaytenus 
ilicifoliaDispepsias, coadjuvante no tratamento de gastrite e úlcera 
duodenalGuacoMikania glomerataExpectorante e broncodilatadorAlcachofraCynara 
scolymusColagogos e coleréticos em dispepsias associadas a disfunções 
hepatobiliares.AroeiraSchinus terebenthifoliusProdutos ginecológicos 
antiinfecciosos tópicos simplesCáscara-sagradaRhamnus purshianaConstipação 
ocasionalGarra-do-diaboHarpagophytum procumbensAntiinflamatório (oral) em dores 
lombares, osteoartriteIsoflavona-de-sojaGlycine maxClimatério (Coadjuvante no 
alívio dos sintomas)Unha-de-gatoUncaria tomentosaAntiinflamatório (oral e 
tópico) nos casos de artrite reumatóide, osteoartrite e como 
imunoestimulanteHortelãMentha x piperitaSíndrome do cólon irritávelBabosaAloe 
veraQueimaduras e psoríaseSalgueiroSalix albaDor lombarPlantago (Plantago ovata 
Forssk.) habitual.Coadjuvante nos casos de obstipação intestinal

Tratamento da síndrome do cólon irritávelPó para dispersão oralOuça a matéria da
Web Rádio SaúdeFonte:Rhaiana Rondon /Agência Saúde
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FIQUE SABENDO - Ministro Padilha inaugura maternidade em Mesquita (RJ)

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Ministro Padilha inaugura maternidade em Mesquita (RJ): 
[FOTO]

Foto: Erasmo Salomão - ASCOM/MS
O Ministério da Saúde está dando mais um passo para ampliação no atendimento às 
gestantes no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). O ministro da Saúde, 
Alexandre Padilha, inaugurou ontem o Hospital Estadual da Mãe, em Mesquita (RJ),
na Baixada Fluminense. A unidade contará com ambulatório de atendimento para a 
realização de pré-natal e maternidade para partos de baixa e média complexidade.
O hospital terá capacidade de realizar nove mil consultas e cerca de 600 partos 
por mês.

O município já recebeu do Ministério da Saúde R$ 4,7 milhões para criação de 
leitos obstétricos e de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal por meio do 
programa estratégico Rede Cegonha - sendo R$ 1,1 milhão para UTI neonatal e R$ 
3,6 milhões para leitos obstétricos. Serão criados 8 leitos de UTI Neonatal e 70
leitos obstétricos e 12 salas de pré-parto, parto e puerpério. A inauguração do 
hospital representa mais um avanço para continuarmos qualificando os serviços e 
ampliando o número de leitos no estado, avaliou o ministro Alexandre Padilha.O 
esforço do Ministério da Saúde é ajudar estado e município para que a gente 
reorganize a rede de atendimento na Baixada Fluminense, que é uma região que 
precisa de mais serviços de saúde. O primeiro passo para isso é inaugurar uma 
maternidade como essa, concluiu o ministro.

O Ministério da Saúde vem trabalhando na melhoria do atendimento à gestante, 
garantindo assistência de qualidade e reduzindo o número de óbitos decorrentes 
de complicações na gravidez e no parto. O Brasil registrou queda recorde no 
número de mortes maternas em 2011, primeiro ano de funcionamento da estratégia 
Rede Cegonha. Entre janeiro e setembro do ano passado, foram contabilizados 
1.038 óbitos decorrentes de complicações na gravidez e no parto, o que 
representa queda de 21% em comparação ao mesmo período de 2010, quando 1.317 
mulheres morreram por estas causas.
Ouça a matéria da Web Rádio SaúdeFonte: Neyfla Garcia / AgênciaSaúde
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FIQUE SABENDO - MS amplia assistência na rede de atenção psicossocial

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
MS amplia assistência na rede de atenção psicossocial: 
No Dia Mundial de Combate às Drogas, celebrado nesta terça-feira (26), o 
Ministério da Saúde comemora os avanços conquistados na rede atenção 
psicossocial nas cinco regiões do País. Em dezembro do ano passado, o Governo 
Federal lançou o programa Crack, é possível vencer, que prevê investimentos de 
R$ 4 bilhões de reais até R$ 2014, sendo R$ 2 bilhões destinados ao eixo da 
saúde.

O programa deve criar mais de 13 mil novos leitos pelo Brasil, 175 Centros de 
Atenção Psicossocial (CAPs), 399 Consultórios nas Ruas, 403 Unidades de 
Acolhimento (destinadas ao público adulto e infantil), quase 4 mil leitos em 
enfermarias especializadas. O Ministério da Saúde também aumentou em R$ 213 
milhões o financiamento dos CAPs existentes no país, além de criar parcerias com
comunidades terapêuticas.

A rede de atendimento em equipamentos diferenciados é uma das premissas da Rede 
Conte com a Gente, criada pelo Ministério da Saúde para atender pessoas com 
distúrbios psíquicos ou com problemas de dependência química. Não existe método 
único de tratamento. É por isso que ressaltamos a importância deste atendimento 
diferenciado, atendendo cada cidadão de acordo com suas peculiaridades, tratando
cada indivíduo de acordo com a necessidade. É isso que o atendimento em rede 
preza e procura fazer, explica o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Quatro estados já fecharam ação integrada ao programa Crack, é possível vencer: 
Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro e Alagoas. Nas demais unidades da Federação 
o Ministério da Saúde tem realizado reuniões técnicas para agilizar a adesão ao 
plano. Isso permitirá permite que as ações sejam planejadas em parcerias com 
secretarias estaduais e municipais, envolvendo todas as esferas governamentais e
controle social no programa, destaca o ministro.

Além do Ministério da Saúde, fazem parte do programa o Ministério da Justiça, da
Educação e do Desenvolvimento Social.
Ouça a matéria da Web Rádio Saúde

Fonte: Zeca Moreira /Agência Saúde
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<POSTAGEM>
fique-sabendo-ms-comeca-distribuicao.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 4 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - MS - Começa distribuição gratuita de medicamentos para asma

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Página 1436



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
http://www.blog.saude.gov.br/
Começa distribuição gratuita de medicamentos para asma: 

A partir de hoje (4), drogarias credenciadas no programa Aqui Tem Farmácia 
Popular começam a distribuir gratuitamente remédios contra a asma. Os três 
medicamentos - brometo de ipratrópio, diproprionato de beclometasona e sulfato 
de salbutamol - estarão disponíveis em mais de 20 mil estabelecimentos em todo o
país. Para retirar os remédios, é preciso apresentar um documento com foto, o 
CPF e a receita médica dentro do prazo de validade.

A decisão de disponibilizar gratuitamente os medicamentos tem o objetivo de 
atender, prioritariamente, crianças com até 6 anos, já que a asma está entre as 
principais causas de internação nessa faixa etária. Em 2011, do total de 177,8 
mil internações no Sistema Único de Saúde (SUS) em decorrência da doença, 77,1 
mil foram crianças com essa idade. Além disso, cerca de 2,5 mil pessoas morrem 
por ano por causa da asma.

A incorporação dos medicamentos deverá ampliar o orçamento atual do Programa 
Saúde Não Tem Preço em R$ 30 milhões ao ano. Atualmente, o Farmácia Popular 
atende a 200 mil pessoas que buscam remédios para a asma, mas a previsão é que a
gratuidade beneficie até 800 mil pacientes por ano.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, falou ao Blog da Saúde e destacou a 
importância desta nova inclusão de medicamentos do programa Aqui Tem Farmácia 
Popular:
Blog da Saúdee Agência Brasil
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<POSTAGEM>
fique-sabendo-musculacao-uma-arma.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 11 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - Musculação: uma arma contra a Osteoporose...

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://ligadasaude.blogspot.com/
Musculação: uma arma contra a Osteoporose...: 

Na
fase adulta, tanto as mulheres como os homens sofrem uma perda gradativa de
massa óssea, que se inicia a partir de 35 e 55 anos de idade respectivamente.
Esta perda denomina-se OSTEOPENIA e quando não é administrada com boa
alimentação, exercícios físicos e cuidados médicos, pode tornar-se OSTEOPOROSE,
uma doença caracterizada pela deterioração microarquitetural da estrutura
óssea que torna os ossos porosos sujeitos `a fraturas. Os locais mais afetados
são:vértebras lombares, quadris (colo do fêmur) e punho. Esta doença pode
ser detectada através do exame Densitometria Óssea, que verifica a densidade
mineral óssea (Normal, Osteopenia ou Osteoporose). Alguns fatores de risco 
contribuem para o desenvolvimento desta doença,
pois impedem ou prejudicam a absorção e fixação do cálcio nos ossos: 
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1-Ser sedentário, pois não praticar exercícios
contribui para uma baixa massa óssea e muscular, tornando os ossos mais
frágeis.2-Ter um histórico de má alimentação, em especial,
deficiência de cálcio e vitamina D. Pois esta vitamina tem a função de absorção
do cálcio;3-Não se expôr ao sol. Esse fator de risco está
relacionado ao fator supracitado, já que os raios solares tem a função de
fixação da vitamina D.4-Fumantes. As substâncias químicas do cigarro
atrapalham a absorção do cálcio, além dos diversos males para todo o 
organismo.5-Consumo de cafeína em excesso, já que esta substância
diminui a absorção do cálcio.6-Menopausa precoce nas mulheres (deficiência de
estrogênio, hormônio que leva o cálcio para os ossos).
Musculação
na prevenção e tratamento de Osteopenia e Osteoporose:
Para manter a massa óssea
(densidade mineral óssea), é necessário, além de uma dieta rica em cálcio (por 
exemplo:
queijo branco, leite, iogurte, soja e peixe)uma constante estimulação dos
ossosatravés de exercícios com impacto e tração sobre os mesmos. A Musculação éa
modalidade mais
adequada por possuir essas 2 características. Por exemplo: os exercícios com
os pés apoiados, como agachamento e leg press, provocam impacto nas
articulações dos joelhos e quadris, assim como aqueles sem o apoio dos pés, como
a cadeira extensora e a mesa flexora,provocam tração. Para todas as
articulações, existem exercícios essenciais para a manutenção e aumento da
massa óssea, através da tração e impacto que provocam. Por isso,
umprograma de musculação para todos o grupamentos musculares traz benefícios
aos ossos, além da estabilidade articular geradapelo fortalecimento muscular,
prevenindo quedas e lesões.
Um exemplo destes
benefícios, pude constatar em um pequeno estudo de caso que elaborei em 2003,
no Rio de Janeiro, com 10 alunas iniciantes sedentáriasde 60 a 67 anos, que
apresentavam Osteopenia e Osteoporose,teve a seguinte conclusão: praticar
musculação de 3 a 5x/semana, por 45 a 60 minutos de duração, durante 6 meses,
aumenta significativamente a massa óssea em ambos os casos e quem sofria
somente de Osteopenia, passou a ter uma densidade mineral óssea em níveis
normais e quem sofria de Osteoporose, passou a ter uma leve Osteopenia. Este
resultado foi obtido através de 2 exames de DENSITOMETRIA ÓSSEA, realizados 
respectivamente
antes de iniciar o programa de musculação e após 6 meses de treinamento, sem
suplementação de cálcio e reposição hormonal. Portanto, 6 meses é um prazo
significativo para se obter excelentes resultados na densidade mineral óssea e
o ideal é continuar praticando para melhorar ainda mais esses resultados.
REPOSIÇÃO HORMONAL
Quando a mulher entra na
fase da menopausa, a concentração do hormônio estrogênio (que tem a função de
transportarcálcio para os ossos) diminui no organismo. Esta baixa
concentração hormonal pode gerar uma carência deste mineral, e por
consequência, umabaixa espessura e densidade mineral óssea. Por isso, a
Osteoporose é tão temida nesta etapa de vida da mulher. 
A reposição hormonal é um
tema muito polêmico e discutido quanto aos seus benefícios e malefícios `a
saúde. Diversos artigos sobre este procedimento relatam o aumento de riscos de
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doenças cardiovasculares e tumores, e devido a estes riscos, outras opções para
substituí-la vem sendo indicadas por muitos médicos especialistas em
fitoterapia, homeopatia e em medicina ortomolecular, de acordo com cada caso e
necessidade, e com a vantagem de não oferecerem danos a saúde. 
Outro ponto de vista de
extrema importância é o da PREVENÇÃO desta doença (e de todas em geral), através
de uma alimentação equilibrada rica em cálcio e vitamina D, proteínas e
gorduras de boa qualidade e carboidratos de origem integral, frutas, legumes e
verduras orgânicos, suplementação adequada e orientada, além da prática regular
de exercícios ao longo da vida.
[FOTO]

*** O Texto acima é de responsabilidade do autor. Para dúvidas sobre o conteúdo 
do texto, deixe seu comentário ou entre em contato com o autor através dos 
contatos disponibilizados em sua assinatura.
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<POSTAGEM>
fique-sabendo-o-gluten-pode-engordar.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 7 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - O glúten pode engordar

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.ecologiamedica.net/
O glúten pode engordar: O glúten é um tipo de proteína ou fração protéica 
presente nos seguintes alimentos: trigo, centeio, cevada (malte) e em menor 
quantidade na aveia. Muito se fala do glúten devido a sua ação maléfica na 
doença celíaca, na qual as prolaminas (fração tóxica para os celíacos - no caso 
do trigo é a gliadina; no centeio é a secalina; na cevada ou malte é a hordeína 
e na aveia a avenina) começam um processo inflamatório no intestino, destruindo 
as microvilosidades deste órgão, fazendo com que os nutrientes não sejam 
absorvidos adequadamente e causando uma desnutrição severa no celíaco.

Porém, na Nutrição Funcional, estudamos muito o potencial alergênico de certas 
proteínas, como o glúten, por exemplo. Proteínas de difícil digestão e com um 
potencial alergênico alto propiciam um aumento na produção de substancias 
inflamatórias no intestino, fazendo com que esse perca sua integridade, ou seja,
suas células que deveriam ser juntinhas e só deixasse passar nutrientes em suas 
menores formas (glicose ou aminoácido ou ácidos graxos), deixa passar moléculas 
maiores e mal digeridas, fazendo com que o sistema imune reaja a essas 
moléculas, causando mais inflamação no corpo.
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Voltando para a matéria. Uma pesquisadora de Belo Horizonte, fazendo um estudo 
com ratinhos ingerindo uma dieta igual em calorias, com a mesma quantidade de 
gordura, porém com um grupo consumindo uma dieta com glúten e outro grupo uma 
dieta isenta de glúten, foi observado que o grupo que consumiu glúten teve um 
aumento de peso 25% maior do que o grupo que não consumiu glúten. E ainda tem 
mais, os ratinhos que consumiram glúten tiveram um aumento na gordura abdominal 
ou visceral (perto dos órgãos), que é a gordura mais perigosa, pois altera o 
funcionamento adequado dos órgãos.

A pesquisadora continuará seus estudos para verificar como o glúten ocasiona 
isso, porém, tenho minha opinião sobre como isso acontece. Se ocorre tudo aquilo
que descrevi acima, sobre o glúten aumentar a produção de moléculas 
inflamatórias no organismo, esse aumento da inflamação propicia uma maior 
deposição de gordura, como uma defesa natural do organismo, de sobrevivência.

Imaginem a seguinte situação: um paciente na UTI, com uma inflamação aguda ou 
muito exacerbada, com grande quantidade de moléculas inflamatórias no organismo.
Para sua sobrevivência o organismo libera hormônios para começar a deixar o 
metabolismo mais lento, para utilizar somente o necessário de calorias para 
sobrevivência e começa a estocar gordura para ter energia nesse estresse que 
está passando.

Pensemos agora numa situação menos aguda, mais dentro de nossa realidade. Se 
consumimos alimentos que aumentem a inflamação no nosso corpo (somados com a 
poluição, plástico, metais pesados, ar condicionado, bactérias, fungos, 
agrotóxicos, corantes, conservantes, adoçantes, etc. etc. etc.), porém em uma 
velocidade mais lenta, mais cronicamente, ao longo dos anos, vamos fazendo esse 
mesmo processo, porém menos acentuado, só que acumulativo, aumentando a 
quantidade de gordura corporal que, por sua vez (estudos hoje já demonstram que 
o tecido adiposo ou de gordura é um órgão endócrino, que produz hormônios e 
moléculas inflamatórias), produz mais moléculas inflamatórias, virando um ciclo 
vicioso, no qual a pessoa não consegue emagrecer, mesmo consumindo uma baixa 
quantidade de calorias.

Por isso, sempre digo, vamos priorizar a qualidade da alimentação. É necessário 
conhecer e reconhecer os alimentos que poderiam gerar mais inflamação no 
organismo. E também, o nosso intestino deve estar íntegro e saudável, diminuindo
assim muitos processos inflamatórios.

O ideal é ter uma alimentação rica em alimentos antiinflamatórios, como: frutas,
verduras, castanhas, cereais, peixes marinhos (óleo de peixe), azeite de oliva, 
chá verde e oliveira. Mais especificamente, frutas vermelhas, como uva, mirtilo,
cramberry, etc. E evitar os alimentos que aumentam a inflamação, como: excesso 
de carne vermelha, doces e/ou carboidratos de alto índice glicêmico, ou seja, 
que aumentem muito rápido o açúcar no sangue, gordura saturada e excluir a 
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gordura trans da alimentação.

Vejam bem, não quero ser radical. O importante é não consumir o glúten todos os 
dias, várias vezes ao dia. E sim ter uma alimentação variada, sem monotonia, com
diferentes nutrientes para deixá-la cada vez mais rica em vitaminas, minerais e 
compostos bioativos, sendo assim anti-inflamatória.

Uma boa semana a todos!!!!!

Autora: Dra. Gabriela Calsing - Nutricionista Funcional

Texto originalmente publicado na Liga da saúde: 
http://ligadasaude.blogspot.com.br/2012/06/gluten-pode-engordar.html
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fique-sabendo-o-que-e-infeccao-urinaria.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 15 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - O que é infecção urinária

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://br.blog.consultaclick.com/
O que é infecção urinária: 
A infecção urinária - conhecida como IU pelos especialistas - é uma das 
principais causas de consultas médicas, perdendo apenas para as respiratórias. 
Ela acontece quando existe presença demicroorganismos no trato urinário. Quando 
surge no rim, chama-se pielonefrite; na bexiga, cistite; na próstata , 
prostatite e na uretra, uretrite.
A maioria é provocada por bactérias, sendo aEscherichia coli responsável 
por80-95% dos invasores infectantes do trato urinário. Podem ainda sercausadas 
por vírus, fungos e outros microorganismos.O acesso ao trato urinário é 
ascendente, isto é, pela uretra, podendo se instalar na própria uretra e 
próstata, avançando para a bexiga e, com mais dificuldade, para o rim.Alguns 
sintomasDor ao urinar;Ardência na uretra durante o ato de urinar;Dificuldade 
para iniciar a micção;Vontade incontrolável de urinar;Ato de urinar várias vezes
ao dia e em pequenas quantidades;Urina com mau cheiro e coloração diferente;Pode
haver eliminação de sangue na urina, que fica mais escura.Como prevenirManter 
boa higiene pessoal;As mulheres devem fazer a higiene da frente para trás sempre
que usarem o banheiro. Da mesma maneira ao lavar-se;Lavar as mãos antes e após 
de utilizar o banheiro;Durante o período menstrual os absorventes devem ser 
trocados várias vezes, pois o sangue menstrual é um meio de proliferação de 
bactérias;Ingerir bastante água, pelo menos de 2 litros por dia;Urinar a cada 
duas ou três horas;As mulheres devem esvaziar a bexiga após o ato sexual.

Página 1441



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fique-sabendo-os-temas-mais-quentes-da.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 15 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Fique sabendo os temas mais quentes da Rio+20

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.mundosustentavel.com.br/
Os temas quentes da Rio+20: 

PorJosé Alberto Gonçalves Pereira e Gisele Neuls
Fonte: Página 22

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) 

O governo brasileiro fez do tema sua principal bandeira para salvar a Rio+20 de 
um fracasso à Copenhague. Os ODS deverão ser o principal produto da declaração 
final da Rio+20, dando continuidade aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
(ODM) a partir de 2016, com metas voluntárias para a erradicação da pobreza, a 
adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo e a proteção dos recursos 
naturais. O prazo para alcançar as metas seria 2030. O maior desafio para 
monitorar o cumprimento dos ODS será a definição de indicadores para cada meta 
específica. Mais em Novas e desafiadoras metas

REFORMA DA GOVERNANÇA 

Um bloco de países, que inclui o Brasil, defende a transformação do Conselho 
Econômico e Social (Ecosoc) da ONU em Conselho de Desenvolvimento Sustentável, 
que seria responsável por coordenar e integrar ações relacionadas ao assunto no 
Sistema ONU. Outro ponto é o fortalecimento do pilar mais fraco da 
sustentabilidade no Sistema ONU, o ambiental. Europa e África propõem a criação 
de uma Organização Mundial do Meio Ambiente utilizando como base o Pnuma. O 
Brasil concorda com o fortalecimento do Pnuma, mas não se mostra disposto a 
apoiar a proposição europeia.Mais em Viga mestra em reconstrução

NOVOS INDICADORES 

A limitação do PIB para medir o desenvolvimento sob uma perspectiva sustentável 
tem sido apontada por inúmeros estudos de ícones da economia convencional, tais 
como o Banco Mundial e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE). É provável que o documento final da Rio+20 recomende ao 
Secretário-Geral da ONU que inicie uma consulta na entidade visando a elaboração
de indicadores de bem-estar social e sustentabilidade ambiental para monitorar o
desenvolvimento sustentável dos países. Para alguns economistas, o próprio PIB 
deveria ser radicalmente reformulado, descontando dos números da produção custos
de degradação e perdas no capital humano e natural.Mais em A primazia do PIB em 
xeque
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SUBSÍDIOS AOS FÓSSEIS 

Acredita-se que a declaração final da Rio+20 recomendará uma reforma gradual dos
subsídios aos combustíveis fósseis, que ultrapassaram a marca dos US$ 400 
bilhões em 2010, de acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE). Mas é 
pouco provável que o documento sinalize uma reforma com prazos e metas e 
compensações financeiras às camadas pobres, quando houvesse risco de alta nos 
preços do transporte e dos alimentos com a remoção dos subsídios. O dinheiro 
economizado seria aplicado em incentivos às fontes limpas de energia, que 
receberam apenas US$ 66 bilhões em subsídios em 2010.Mais em Como reduzir os 
incentivos perversos?

FINANCIAMENTO 

Para esverdear o crescimento nos países pobres, é necessário que as nações ricas
ajudem com assistência técnica, transferência de tecnologia e dinheiro novo e 
adicional ao que hoje já é parte dos programas de assistência financeira ao 
desenvolvimento (ODA, na sigla em inglês). Uma das possibilidades em discussão é
adotar uma taxação sobre transações financeiras internacionais, revertendo a 
arrecadação para programas de combate à pobreza e de desenvolvimento 
sustentável. Ecotributos a exemplo do imposto sobre emissões de carbono também 
podem drenar recursos da economia suja para a verde.Mais em Transição: Quanto 
custa e quem paga?

PRODUÇÃO E CONSUMO

Espera-se que o documento final da Rio+20 trate com maior ênfase do tema da 
produção e do consumo sustentáveis, assunto pouco presente nos acordos 
ambientais multilaterais, mas vital para mudar o modelo econômico perdulário 
vigente. Para isso, os governos precisam adotar instrumentos econômicos, tais 
como incentivos fiscais e creditícios a produtos e serviços mais eficientes no 
uso de água, energia e matériaprima, e políticas de compras públicas que induzam
padrões mais sustentáveis de produção.

RESPONSABILIDADE CORPORATIVA
Apesar da oposição dos Estados Unidos, ganhou força nas negociações pré-Rio+20 a
proposta para o estabelecimento de uma convenção internacional sobre 
responsabilidade corporativa. O tratado contaria com regras para obrigar as 
empresas a fornecer informações sobre os impactos socioambientais de suas 
atividades e a publicar relatórios integrados (reunindo informações financeirase
e de sustentabilidade).

ENERGIA 

A ONU lançou este ano a iniciativa Energia Sustentável para Todos, com três 
metas para 2030: prover acesso universal a serviços modernos de energia, dobrar 
os índices de eficiência energética e elevar a participação das fontes 
renováveis na matriz mundial (hoje em torno de 15%). Os investimentos em energia
gerada pelo vento, biomassa, sol e ondas do mar somaram US$ 187 bilhões em 2011,
segundo a ONU, ultrapassando os aportes à energia produzida a partir de 
petróleo, gás natural e carvão (US$ 157 bilhões).
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OCEANOS 

Ambientalistas querem que a Rio+20 inclua em sua declaração final uma agenda 
para os oceanos, que estão entre os ecossistemas mais afetados pelas mudanças 
climáticas, a pesca predatória e a poluição. Tal agenda deveria contemplar a 
criação de uma rede global de reservas marinhas, o fim dos subsídios à pesca 
predatória, a moratória da pesca de espécies com estoques declinantes e medidas 
para tornar mais efetiva uma governança das águas internacionais.

CLIMA, FLORESTAS E BIODIVERSIDADE 

Esses três temas foram inicialmente marginalizados nas discussões da Rio+20 por 
um controverso entendimento de que já são contemplados nas convenções sobre 
clima e biodiversidade. Pouco a pouco e por pressão dos ambientalistas, têm 
ganhado mais espaço nas conversações, até porque a economia verde oferece muitas
soluções para a proteção climática, florestal e da biodiversidade.Mais em 
Produzir e conversar

Entenda a pauta oficial da Conferência

IntituladaO Futuro Que Queremos, a declaração final a ser adotada pela 
Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, será 
fruto de contribuições de países, organizações da sociedade civil e grupos 
acadêmicos de todo o mundo.

O documento deverá nortear as negociações globais sobre governança ambiental e 
desenvolvimento sustentável, além de instrumentos de transição rumo à economia 
verde. Mostramos a seguir como o documento está dividido e o propósito de cada 
uma de suas cinco partes:

O futuro que queremos

Discutido antes e durante a Rio+20, esse documento deverá se tornar uma 
referência para as políticas e práticas de sustentabilidade nos próximos anos.

I. Preâmbulo/Preparação

Introduz o documento, afirmando que as ações dos países deveriam preencher 
lacunas na implementação de acordos multilaterais sobre desenvolvimento 
sustentável, alcançando mais integração entre os pilares ambiental, econômico e 
social.

II. Renovação do Compromisso Político

Reafirma os princípios da Rio 92 e de planos de ação passados, como a Agenda 21.
Além de avaliar o progresso realizado até hoje no cumprimento dos acordos da 
Cúpula da Terra de 20 anos atrás, aborda desafios novos e emergentes e enfatiza 
a importância da participação dos diferentes setores sociais no debate.

III. Economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação 
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da pobreza

Apresenta os principais desafios e oportunidades para o mundo superar a pobreza 
e padrões insustentáveis de produção e consumo.

IV . Estrutura Institucional para o Desenvolvimento Sustentável

Propõe o fortalecimento do desenvolvimento sustentável na estrutura da ONU, 
considerando sugestões que integrem os três pilares da sustentabilidade, tais 
como a criação de um Conselho de Desenvolvimento Sustentável. Para conferir mais
solidez ao pilar ambiental, o mais frágil nas Nações Unidas, recomenda-se uma 
reforma na governança ambiental, que poderia dar mais peso político ao Pnuma ou 
criar uma nova agência ambiental na ONU.

V. Estrutura de ação e acompanhamento

Enumera propostas para implementar a transição para a economia verde - 
financiamento, capacitação, acesso e transferência de tecnologia. Nesse sentido,
destaca a necessidade de instituir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
em complementação aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio.

Baixe a edição 64 da Página22 e veja o mapa dos locais de eventos no Rio de 
Janeiro.

Postado por Daniela Kussama
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fique-sabendo-para-controlar-algumas.html
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - Para controlar algumas doenças, adultos devem se vacinar a cada 
dez anos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Para controlar algumas doenças, adultos devem se vacinar a cada dez anos: 
[FOTO]

Foto: Wilson Dias/ABr
Muita gente não sabe, mas adulto também precisa se vacinar. Doenças como 
difteria, hepatite, tétano e febre amarela podem atingir a população se ela não 
estiver devidamente imunizada. Para algumas doenças, as doses precisam ser 
tomadas para o resto da vida de dez em dez anos.
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A coordenadora do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde,
Carla Domingues, diz quais são as vacinas que os adultos devem tomar. A pessoa 
deve tomar a vacina contra hepatite B se não tomou na infância. Precisa ter três
doses dessa vacina. A dupla adulto que é a vacina de difteria e tétano, precisa 
ter uma dose a cada dez anos, independente se ela já teve uma dose na infância. 
A febre amarela, também a mesma coisa. A tríplice viral, que é o componente: 
sarampo, caxumba e rubéola. Se ela não teve uma dose na infância ela deve ter 
uma dose única. E nas pessoas acima de 60 anos a gente faz a vacina de influenza
anualmente. Ela protege, principalmente contra as complicações da gripe que 
levam à pneumonia.

O engenheiro civil Pedro Fridman está com o calendário de vacinação em dia. Ele 
acha que a vacinação é importante para evitar a circulação dessas doenças. As 
doenças nunca somem de vez. Tem erradicação de algumas, mas isso por causa da 
sistemática vacinação das pessoas.

Carla Domingues alerta que a carteira de vacinação do adulto deve ser guardada 
com o mesmo cuidado com que guardamos outros documentos. É importante que você 
tenha seu cartão de vacinação guardado porque você não vai se lembrar mais do 
que você tomou ou que deixou de tomar. Por isso a importância de nós nos 
conscientizarmos de que o cartão de vacinação é um documento tão importante 
quanto aqueles outros documentos que a gente guarda rotineiramente na nossa vida

O Ministério da Saúde recomenda procurar um posto de saúde para atualizar as 
vacinas caso você tenha perdido o cartão de vacinação e não se lembre quando 
tomou as vacinas, pois não há restrições em tomar uma dose excedente da vacina 
que você não se lembra de ter tomado.
Ouça a matéria da Web Rádio SaúdeFonte: Amanda Mendes / Web Rádio Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fique-sabendo-protetor-solar-ganha.html
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FIQUE SABENDO - Protetor solar ganha novas regras

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Protetor solar ganha novas regras: 
[FOTO]

Foto: Anvisa
Os produtos de proteção solar utilizados pela população brasileira ganharam 
novas regras para garantir a proteção da pele dos usuários. Uma das principais 
mudanças é que o valor mínimo do Fator de Proteção Solar (FPS) vai aumentar de 2
para 6 e a proteção contra os raios UVA terá que ser de no mínimo 1/3 do valor 
do FPS declarado. O FPS mede a proteção contra os raios UVB, já o FP UVA mede a 
proteção contra os raios UVA. Para tais comprovações, as metodologias aceitas 
pela Anvisa foram atualizadas e foi estabelecida uma metodologia específica para
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a comprovação contra raios UVA, que, até então, não estava definida.

A resolução RDC 30/12, publicada nesta segunda-feira (4/6) pela Anvisa, também 
aumenta os níveis dos testes exigidos para comprovar a eficácia do protetor. 
Pela norma, alegações, como resistência à água, terão que ser comprovadas por 
metodologias específicas definidas no novo regulamento. Os fabricantes poderão 
indicar em seus rótulos as expressões Resistente à água,  Muito Resistente à 
água, Resistente à Água/suor ou Resistente à Água/transpiração, desde que 
comprovem essa característica.
Confira a RDC 30/2012
O rótulo dos protetores solares terá mudança ainda em suas informações 
obrigatórias. A orientação sobre a necessidade de reaplicação será obrigatória 
para todos os produtos, mesmo aqueles mais resistentes à água. Além disso, fica 
vedada qualquer alegação de 100% de proteção contra as radiações solares ou a 
indicação de que o produto não precisa ser reaplicado.

O prazo de adequações dos fabricantes à norma é de dois anos. A nova regra segue
os novos parâmetros para protetores solares adotados em todo o Mercosul.
Fonte: Anvisa
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FIQUE SABENDO - Qual o tipo de exercício mais indicado para a perda de gordura?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://ligadasaude.blogspot.com/

Dicas da Porfessora de Educação Física
Qual o tipo de exercício mais indicado para a perda de gordura?: 

É muito importante ficar
claro que a perda de gordura não significa necessariamente perder peso, mas sim
diminuir o % de gordura. Dependendo do objetivo, o peso corporal poderá se
manter, diminuir ou aumentar, e isso dependerá do ganho de massa muscular
obtido ao longo dos treinos.
Os exercícios que mais
favorecem a perda de gordura são os de alta intensidade, como os intervalados, 
que
podem ser feitos ao ar livre ou nas academias, como por exemplo: spinning,
boxe, circuitos com pesos, aeróbios intervalados no transport ou
bicicleta, circuitos na areia (beach
training), corridas curtas e de alta intensidade (no piso duro ou areia), dentre
outros... A duração poderá ser de 20 a 60 minutos, conforme o grau de 
condicionamento
físico. Estes exercícios, apesar de terem o carboidrato como principal fonte de
energia, emagrecem mais do que aqueles de baixa intensidade e longa duração, 
pois
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além de terem um maior gasto calórico (devido ao maior esforço), há uma queima 
de gordura pós-exercício parao
organismo se recompor dos esforços intensos, pois para a frequência cardíaca, 
frequência
respiratória, pressão arterial e temperatura corporal voltarem ao estado de
repouso, é necessário energia para este processo, e a gordura é o combustível
durante este período que pode durar até 3 horas após o exercício. Já aquelas 
atividades
físicas de moderada a média intensidade possuem a gordura como principal fonte
de energia, mas num ritmo bem lento de queima e um gasto calórico menor, e por
consequência o período pós-exercício também será menor e gastará menos calorias
e gordura. Sendo assim, a duração deste tipo de exercício deverá ser superior a
40 minutos, podendo alcançar a 1h e meia de duração, conforme o grau de
condicionamento físico do indivíduo. 
Entenda
como ocorre a queima de gordura
Desde oprimeiro minuto
de exercício, utilizamos todas as fontes de energiadisponibilizadas pelo
organismo, predominando cada uma delas conforme o tipo e duração de exercício,
sem isentar a participação das outras, conforme a explicação abaixo. 
O ATP-CP(adenosina
tri-fosfato - fosfo-creatina): é a 1a fonte de energia e se esgota rapidamente
(após 15-30 segundos de duração).É utilizada em exercícios de explosão como
boxe, provas curtas de atletismo, musculação em treinos de potência e
hipertrofia muscular, e se esgota RAPIDAMENTE. Sua recuperação em 100% é
emtorno de 2 minutos de descanso, dependendo do grau de esforço. A
creatina que forma este composto é encontrada nos músculos e cérebro, e, na
alimentação, é encontrada nas carnes.
OCARBOIDRATO (hidratos
de carbono): é a 2ª fonte de energia a predominar (sem isentar a gordura, porém
esta utilização não é significativa) por ser mais facilmente liberado pelo
organismo. A partir de 20minutos, a utilização da GORDURA, 3ª fonte de
energia, começa a predominar, já que o carboidrato começa a se esgotar.Ele
é o principal gerador de glicose no organismo, encontrado nos pães, massas,
doces e frutas, é o combustível que nos mantêm acordados e alimentao
cérebro.Armazenamos grande quantidade nofígado (glicogênio
hepático). O excesso consumido é transformado em gordura e grandes excessos em
conjunto com maus hábitos de vida pode desencadear a doença Diabetes.
A GORDURA (formada por
glicerol e ácidos graxos):predomina em exercícios de longa duração, como
em corridas longas,aulas predominantemente aeróbias (tae bo, jump,
spinning, running...), esportes como tênis,futebol, voleibol, ciclismo,
patinação e natação. Seu consumo em excesso pode elevar os níveis de gordura no
sangue, do colesterol LDL, levando ao entupimento dos vasos sanguíneos,
aumentando a pressão arterial, podendo causar doenças cardiovasculares. As
piores gorduras são as de origem animal (carne vermelha e manteiga), e as
gorduras vegetais hidrogenadas (bolose biscoitos). As de origem vegetal
(castanha, azeite, soja) e de alguns peixes, trazem benefícios `a saúde, como 
diminuir
o colesterol LDL e aumentar o HDL esuprir necessidades de vitaminas
lipossolúveis (vitaminas presentes apenas na gordura corporal) A, D, E e K. As
gorduras também formam hormônios e membranas celulares, sendo assim, não
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podemos ficar isentos de um % mínimo presente no organismo, pois a falta das
mesmas na alimentação pode acarretar deficiência de hormônios, das vitaminas
supracitadas e por consequência, prejudicar o alcance dos objetivos de perda de
gordura e hipertrofia muscular.
A4a fonte é a de
PROTEÍNAS (formada por aminoácidos). É utilizada de forma significativa em casos
extremos, ou seja, quando há esgotamento de carboidratos e gorduras, comonas
maratonas, triatlon, treinos intensos a partir de 60 minutos combinado com uma
alimentação inadequada e/ou no caso de indivíduos com % de gordura muito baixo.
Pode ser encontrada nos alimentos de origem animal (carnes, peixes, ovos, leite
e derivados) e de origem vegetal (grãos).Sua ingestão é extremamente
importante para a formação dos músculos e tecidos em geral. Seu excesso
consumido, assim como o dos carboidratos, também é transformado em gordura e 
além
disso, pode sobrecarregar os rins. Por isso, é um grande erropensar:
Quanto mais proteína eu como, mais músculos ganharei. O ideal é fazer a
ingestão correta indicada por um nutricionista para evitar riscos.
Após esta análise dos
exercícios que gastam mais ou menos gorduras, período pós-exercício e fontes de
energia, recomendo realizar os exercícios de alta intensidade e menor duração
(20 a 60 minutos, conforme o grau de condicionamento físico), 3 vezes por
semana e os de baixa intensidade e longa duração (40 minutos a 1h e meia) de 2
a 3x por semana. Um dia semanal deverá ser de descanso.
O mais importante é
entender que essas fontes de energia se resumem em uma única função: fazer
nosso organismo produzirGLICOSE paraser utilizada como ENERGIA. E
para esse processo ocorrer de forma benéfica, a alimentação correta (de 
preferência
orientada por um nutricionista) deverá SEMPRE caminhar junto com o plano de
exercícios para a otimizar a obtenção dos resultados desejados em conjunto com
uma saúde equilibrada e em perfeita harmonia.
[FOTO]

*** O Texto acima é de responsabilidade do autor. Para dúvidas sobre o conteúdo 
do texto, deixe seu comentário ou entre em contato com o autor através dos 
contatos disponibilizados em sua assinatura.
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FIQUE SABENDO - Saiba o porquê do medo das agulhas na hora da injeção

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Saiba o porquê do medo das agulhas na hora da injeção: 
[FOTO]
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Esse medo é provocado muitas vezes pelo aspecto psicológico. | Foto: Marianna 
Massey/Corbis
O estudante Rodrigo Nunes tem 20 anos, mas confessa que ainda tem medo de 
injeção: Ate hoje, eu prefiro tomar remédio do que ser furado. Eu acho que a 
recuperação do remédio é bem maior, mas a dor, o medo, só o medo mesmo, me deixa
travado, me deixa nervoso, pode ate me machucar, por isso eu prefiro tomar 
remédio e não injeção.

Assim como Rodrigo, milhares de pessoas em todo mundo sentem medo de injeção. De
acordo com o enfermeiro da Saúde do Trabalhador, vinculado ao Ministério da 
Saúde, Jadson de Andrade, esse medo é provocado muitas vezes pelo aspecto 
psicológico: O medo acontece por experiência negativa que ela já teve 
anteriormente ou por uma expectativa. Ela espera que aquilo seja bom ou ruim. 
Quando a experiência foi ruim, ela associa e acha que toda vez vai ser mesmo 
daquele jeito. E ela já vem com a predisposição de sentir muita dor. Alguns 
profissionais já falam, olha, vai doer um pouquinhoEntão se a pessoa não tem 
essa expectativa ele acaba colocando involuntariamente.

Mas o enfermeiro Jadson de Andrade admite que algumas injeções podem provocar 
desconforto: Alguns medicamentos feito os oleosos são mais densos, às vezes o 
volume que se administra é um volume que precisa ser administrado com um volume 
maior e ai a pessoa sente aquele incômodo.

O enfermeiro também recomenda que se tiver que tomar injeção, a pessoa tome 
apenas com um profissional de saúde.
Ouça a matéria da Web Rádio Saúde

Fonte: Débora Rocha / Web Rádio Saúde
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FIQUE SABENDO -  VACINA CONTRA ESQUISTOSSOMOSE PODE SAIR EM 4 ANOS, DIZ MÉDICA 
BRASILEIRA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/
VACINA CONTRA ESQUISTOSSOMOSE PODE SAIR EM 4 ANOS, DIZ MÉDICA BRASILEIRA: 
Dose inédita passou por primeiros testes em humanos e se mostrou segura.Doença 
parasitária atinge 200 milhões de pessoas na África e no Brasil.
A vacina contra esquistossomose ou barriga d'água desenvolvida e patenteada pelo
Instituto Oswaldo Cruz (IOC), que pertence à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no
Rio de Janeiro, pode chegar ao mercado em três ou quatro anos, segundo a 
diretora do IOC, a médica infectologista Tania Araújo Jorge.
"É a primeira vacina no mundo contra parasitas. Até hoje, só existem doses 
contra vírus e bactérias. Ainda precisamos passar por mais três fases de testes 
clínicos em humanos. Completamos apenas a primeira", diz.
A esquistossomose é causada por um esquistossomo, animal invertebrado do filo 
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dos platelmintos, e atinge 198 milhões de pessoas na África e 2 milhões no 
Brasil, além de ameaçar outros 800 milhões em 70 países. Sintomas como anemia, 
febre e diarreia são os mais comuns.
Os testes iniciais contra a doença foram feitos desde maio do ano passado com 20
adultos voluntários que vivem no Rio, área considerada não endêmica, ou seja, 
onde não há transmissão ativa do parasita. Cada indivíduo recebeu três 
doses.[FOTO]
Instituto Oswaldo Cruz é pioneiro em criação de
vacina contra esquistossomose
(Foto: Gutemberg Brito/IOC)
"Essa é uma doença que não interessa a indústria farmacêutica, pois está 
concentrada em países pobres, com higiene e saneamento básico precários. 
Queremos que a vacina tenha validade de pelo menos dez anos e seja barata ou de 
graça, pelo Sistema Único de Saúde", afirma a diretora.
O objetivo dos testes preliminares foi analisar a segurança desse tipo de 
imunização e verificar a presença de efeitos colaterais como náusea, febre e dor
de cabeça. Foi constatada apenas dor local após a aplicação, já que a injeção é 
intramuscular.
"É a primeira vacina no mundo contra parasitas. Até hoje, só existem doses 
contra vírus e bactérias"
Tania Araújo Jorge,
diretora do Instituto Oswaldo Cruz
A segunda fase de testes deve começar entre o fim deste ano e o início de 2013, 
com 200 crianças em idade pré-escolar (até 6 anos), destacou Tânia. Será feita 
em uma área endêmica, no Brasil e nos países da África, durante cerca de seis 
meses. A intenção é testar novamente a segurança da vacina.
"Passada essa etapa, será avaliada a eficácia da dose e ampliada a aplicação 
para milhares de pessoas. Na fase quatro, a escala será de milhões de 
voluntários", destaca a médica.[FOTO]
Caramujo da espécie Biomphalaria glabrata albina é
um hospedeiro do parasita (Foto: Gutemberg Brito/IOC)
A imunização contra a esquistossomose deve ser destinada a crianças de até 6 
anos de idade e incluída, no futuro, no Calendário Nacional de Vacinação do 
Ministério da Saúde, de acordo com Tânia.
A diretora do IOC revela que a vacina é produzida com tecnologia brasileira de 
última geração, a partir de uma proteína de parasitas do gênero e espécie 
Schistosoma mansoni. Essa proteína é transferida para leveduras chamadas Pichia 
pastoris ou para bactérias."Assim, a proteína fica mais pura e bem 
caracterizada, com um melhor padrão de qualidade. É um processo parecido com o 
da vacina contra a hepatite B", ressalta a infectologista.
Assim como em outras vacinas, a dose nacional foi produzida a partir de um 
antígeno - substância que estimula a produção de anticorpos - para preparar o 
sistema imunológico humano à infecção. Com isso, evita-se que o parasita se 
instale no organismo ou lhe cause danos.Cerca de 30 especialistas do IOC estão 
envolvidos nesse projeto, que ainda conta com a parceria de três consultores 
externos.
Até hoje, o tratamento da esquistossomose - que é transmitido aos humanos por 
água contaminada com esse parasita multicelular, que antes do homem habita 
caramujos de água doce, do gênero Biomphalaria - é feito com o uso de 
medicamentos. Mas, como a pessoa não fica imune, precisa tomar novamente o 
remédio a cada reinfecção.
Como foi feita a vacina
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Os pesquisadores usaram a proteína Sm14, obtida do Schistosoma mansoni. Essa 
proteína-base, isolada no IOC ainda na década de 1990, foi escolhida pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) como um dos seis antígenos mais promissores 
no combate à esquistossomose.
O teste em voluntários teve início logo após a aprovação do protocolo clínico de
pesquisa pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e foi conduzido 
pela equipe do Instituto de Pesquisa Evandro Chagas (Ipec/Fiocruz).
Além dessa vacina, a Fiocruz pesquisa antígenos contra os quatro vírus da dengue
e contra os parasitas da leishmaniose e da malária.
"Essa vacina pode abrir caminho para as outras. O Brasil ser autossuficiente 
nesse conhecimento não tem preço", enfatiza a diretora do IOC.
Disponível em: 
http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2012/06/vacina-contra-esquistossomos
e-pode-sair-em-4-anos-diz-medica-brasileira.html.Acesso em: 13 jun. 2012
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FIQUE SABENDO - Veja os destaque do Plano Nacional de Educação

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://direitodeaprender.blogspot.com/
Veja os destaque do Plano Nacional de Educação: 

O relator do Plano Nacional de Educação (PNE - PL 8035/10), deputado  Angelo 
Vanhoni (PT-PR) finalizou nesta quarta-feira a leitura do novo  relatório da 
proposta (uma complementação de voto) na comissão especial  que analisa a 
matéria.
Vanhoni incluiu no texto final a previsão de que serão destinados R$  20 bilhões
para a alfabetização nos próximos dez anos. Pela proposta  encaminhada pelo 
governo, não havia destinação de recursos, porque,  segundo o governo, não há 
falta de dinheiro para a alfabetização,  explicou Vanhoni.
O relator afirmou ainda que o País tem hoje 28 milhões de analfabetos  
funcionais - aqueles que sabem ler, mas não compreendem o que leem. Ele  
ressaltou ainda que o analfabetismo está concentrado nas Regiões Norte e  
Nordeste.Outra meta do PNE é triplicar as matrículas da educação profissional  
técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta. A meta é  atingir 2 
milhões de matrículas nos próximos 10 anos - metade disso na  rede pública. 
Percentual do PIB

Pela complementação de voto do relator, fica mantida a previsão de  investimento
público em educação nos 7,5% do Produto Interno Bruto (PIB)  até 2020. O 
percentual pode chegar a 8%, considerando o investimento  total no setor, o que 
inclui recursos do Financiamento Estudantil (Fies)  e do Prouni, por exemplo.
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Esse é um dos pontos mais polêmicos do PNE, já que muitos deputados e  
movimentos ligados à educação defendem a destinação de 10% do PIB para a  área. 
O texto original enviado pelo Executivo previa 7%. Acredito que  aplicar 7,5% do
PIB vai permitir ao País dar um grande salto na  qualidade da educação, disse 
Vanhoni.

A deputada Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM-TO) apresentou  emenda ao 
texto para que sejam aplicados os 10% do PIB. Ela afirmou que  esse percentual 
deve ser investido de forma gradual. Entendemos que a  proposta do relator não é
suficiente. No PNE de 2001 já havia sido  aprovado o percentual de 7%. Agora as 
metas são mais ousadas. Muitos  municípios não vão ter dinheiro para pagar o 
piso salarial dos  professores, vão precisar de ajuda. Então, é preciso garantir
mais,  explicou.

Pré-sal

Segundo Vanhoni, hoje o País aplica 5,1% do PIB em educação. Esse  percentual 
inclui recursos da União, dos estados e municípios. A  proposta do PNE também 
destina 50% dos recursos da União resultantes do  Fundo Social do Pré-Sal - 
royalties e participações especiais referentes  ao petróleo - para a manutenção 
e o desenvolvimento do ensino público.

Participaram da reunião da comissão especial secretários de educação,  
profissionais da área e pessoas surdas ou com deficiência auditiva, que  
defendem a inclusão, no PNE, da escola bilíngue para surdos. A reunião  foi 
traduzida por uma intérprete da Língua Brasileira de Sinais  (Libras). O 
relatório deve começar a ser votado na comissão especial no  próximo dia 12.

Agência Câmara

Outros destaques
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Fórum de Ed. Infantil do RJ - Fórum Infâncias e Escolas da Natureza 
(FINAflor/UNIRIO): Rodas de Conversa na Cúpula dos Povos - Rio +20

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://primeirainfancia.org.br/
Fórum de Ed. Infantil do RJ - Fórum Infâncias e Escolas da Natureza 
(FINAflor/UNIRIO): Rodas de Conversa na Cúpula dos Povos - Rio +20: As crianças 
são a espécie que se renova sobre a Terra: seres da cultura e, simultaneamente, 
de natureza. As infâncias e o lugar das crianças no contexto de uma sociedade 
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orientada pelos objetivos da produção e do consumo. A cidade Continuar lendo 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
funcionamento-das-unidades-de-saude-no.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 6 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE NO FERIADO DE CORPUS CHRISTI

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE NO FERIADO DE CORPUS CHRISTI: 
Durante o feriado prolongado de Corpus Christi, os hospitais de emergência e 
unidades 24 horas da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil funcionarão 
ininterruptamente entre os dias 7 e 10 dejunho. Os 29 polos de atendimento à 
dengue também estarão abertos no período, sendo que nove unidades funcionarão 24
horas e outras 20, das 8h às 20h. Funcionamento das unidades de saúde no feriado
de Corpus Christi.
As unidades primárias de saúde (clínicas da família, centros municipais de saúde
e policlínicas) estarão fechadas amanhã, dia 7, e no domingo, dia 10; na 
sexta-feira funcionarão até as 13h; e no sábado terão funcionamento normal. Mais
informações podem ser obtidas através da Central de Atendimento da Prefeitura 
(1746)..
Clique aqui e veja as unidades que funcionarão 24 horas (página 96)

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fundo-das-nacoes-unidas-para-infancia-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 5 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA INFÂNCIA E UNISEF - Plataforma Centros Urbanos: Rio
e São Paulo avançaram na garantia de direitos de crianças e adolescentes

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Fonte: http://www.viablog.org.br
Saiu o resultado das 20 metas acordadas, veja no link abaixo .
Plataforma Centros Urbanos: Rio e São Paulo avançaram na garantia de direitos de
crianças e adolescentes

As 20 metas foram estas:
Reduzir a mortalidade neonatal precoceAmpliar a cobertura dos programas de 
atendimento à saúde da famíliaAmpliar a cobertura pré-natalAmpliar o atendimento
em creches para crianças de até 3 anosAmpliar o atendimento em pré-escolas para 
crianças de 4 e 5 anosReduzir o abandono, a repetência e a distorção idade-série
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no Ensino FundamentalUniversalizar o acesso ao ensino fundamental para a 
população de 6 a 14 anosCumprir as metas relativas ao Índice de Desenvolvimento 
da Educação 
Básica (Ideb) dos anos iniciais do Ensino Fundamental nas escolas 
municipaisReduzir a taxa de mortalidade de menores de 19 anos por acidente de 
transporteGarantir a implantação e o funcionamento de sistema de notificação de 
violência contra crianças e adolescentes no municípioAmpliar o número de 
Conselho Tutelares e assegurar o funcionamento dos existentesAmpliar o número de
Centros de Referência de Assistência Social em relação à população 
municipalImplantar mecanismos de monitoramento das medidas socioeducativas de 
meio abertoImplantar mecanismos de monitoramento do investimento criança e 
gastos sociais relacionadosAmpliar as ações de prevenção às DST/aids entre 
adolescentesAmpliar o número de escolas implantando a Lei nº 10.639/03, que 
prevê a inclusão da temática de história e cultura afro-brasileira nos 
currículos escolaresReduzir a taxa de homicídios entre adolescentesAmpliar o 
acesso à escola regular de crianças e adolescentes com deficiênciaReduzir o 
número de gestantes adolescentesAmpliar o percentual de adolescentes de 16 e 17 
anos cadastrados no Tribunal Regional Eleitoral

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
games-comunicacao-e-saude-em-pauta-no.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 26 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Games, comunicação e saúde em pauta no Saúde em jogo 2
<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Games, comunicação e saúde em pauta no Saúde em jogo 2: 

Faça sua inscrição
Os jogos digitais são a mídia que cresce com maior velocidade atualmente e o 
Brasil já é o quarto mercado mundial, com mais de 35 milhões de jogadores 
registrados. Os vídeogames não são mais apenas para crianças e alcançam toda a 
sociedade. Mas o que a saúde tem a ver com isso? Para debater essas e outras 
questões, o Programa de Pós-graduação stricto sensu em Informação e Comunicação 
em Saúde (PPGICS/Icict/Fiocruz) realiza a segunda edição do evento Saúde em 
jogo, com o seminário O lúdico e a tecnologia na promoção da saúde. No 
encontroserão apresentadas iniciativas que aproximam videogames, comunicação e 
saúde.

O evento Saúde em Jogo é um seminário cuja primeira edição ocorreu em 2011, no 
Icict. A proposta é apresentar e discutir iniciativas de novas mídias 
interativas, especialmente videogames, no campo da saúde e mais especificamente 
no campo da Comunicação e Saúde. Neste ano, o evento ocorrerá no auditório da 
Fundação Getúlio Vargas, em Botafogo, no dia 28/6, das 18h ás 22h. Nesta edição 
haverá palestras de Arthur Protasio, pesquisador da FGV, falando sobre narrativa
e saúde, Liliane Faria da Silva, enfermeira e professora da UFF, que vai falar 
sobre o lúdico no tratamento de crianças com câncer e Cristinna Araújo, que 
desenvolve o videogameCombate, voltado para jovens pacientes com câncer. A mesa 
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será moderada por Marcelo de Vasconcellos, doutorando do PPGICS e pesquisador de
games para a saúde.

Segundo Vasconcellos, que realiza pesquisas analisando o potencial de jogos, em 
especial videogames, para as estratégias públicas de comunicação em saúde, 
focando temas como autocuidado e promoção da saúde, aponta a importância desse 
tipo de evento: No Brasil, ainda é pouco explorado o uso de games para a área da
saúde e este evento objetiva integrar pesquisadores e profissionais da área, 
explica.

Ele também destaca que apenas no Icict já há dois projetos andamento voltados 
para o público jovem, que tratam de relacionamento, sexualidade e DST: um jogo 
de tabuleiro, que pode ser jogado em grupos e salas de aula, e um vídeo de ação 
em 3D, que será distribuído pela Internet.

O evento, que tem entrada gratuita, é voltado para profissionais da área de 
saúde e aqueles que trabalhem desenvolvendo games ou que os utilizem em seu dia 
a dia de trabalho. As inscrições devem ser feitas direto no site.

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) fica na Praia de Botafogo, 190, Botafogo.
Veja a programação
Fonte: Fiocruz

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
gec-20-sensacional.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 6 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

GEC + 20. SENSACIONAL!!!!!!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

GEC + 20. SENSACIONAL!!!!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
gec-coelho-neto-organizou-um-clube-da.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 17 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

GEC. COELHO NETO  ORGANIZOU UM CLUBE DA SAÚDE COM O CMS FLÁVIO COUTO
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
O Clube da Saúde é um projeto desenvolvido em parceira entre o GEC COELHO NETO, 
CMS FLÁVIO COUTO e o NASF.
O GEC COELHO NETO fica localizado em Ricardo de Albuquerque, funciona em horário
integral e começou um sobre a Saúde de seus alunos, uns com excesso de de peso 
outros apresentando baixo peso, isto chamou atenção do Professor de Educação 
física que entrou em contato com a Unidade de Saúde Flávio Couto que viu 
mais:TabagismoProblemas relacionados a SexualidadeProblemas alimentaresDengue
E resolveram trabalhar juntos e deu nisso - CLUBE DA SAÚDE 
Veja um pouco deste trabalho em imagens!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
gec-fernando-rodrigues-recebe-equipe-do.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 24 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE ESCOLAR - GEC FERNANDO RODRIGUES RECEBE EQUIPE DO CMS SYLVIO F. BRAUNNER

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

O NÚCLEO DE SAÚDE ESCOLAR, organizou uma roda de conversa sobre temas 
solicitados pelos adolescentes da escola:
Alimentação saudável
Violência
DSTs
AbortoPlanejamento familiar

Objetivo:Esclarecer e desmistificar os temas trazidos pelos jovens, através de 
debates, conversas e jogos interativos.

Profissionais envolvidos:Acs ,Tec de enfermagem e enfermeira da unidade Sylvio 
Braunner(equipe L1)

Material utilizado:Folders,bunners,CD,caderneta do adolescente

Conclusão:Alcance dos objetivos entre os profissionais e alunos.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

<COMENTÁRIOS>
PARABÉNS  AO CMS SYLVIO FREDERICO BRAUNER E A EQUIPE DA L1 ENF. ROSANA E OS ACS

Página 1457



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
<COMENTÁRIOS>
Parabéns mesmo, são maravilhosos.  Sylvio F. Braunner é muito comprometido.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
httptuca-cantinhoeducativoblogspotcombr.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 17 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS JUNINAS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://tuca-cantinhoeducativo.blogspot.com.br
http://tuca-cantinhoeducativo.blogspot.com.br/2010/03/atividades-3-serie_06.html

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
i-encontro-pedagogico-dos-interpretes.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 16 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

I Encontro Pedagógico dos Interpretes de Libras da 6a.CRE/Rio

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://construtoresdecidadania.blogspot.com/
I Encontro Pedagógico dos Interpretes
de Libras da 6a.CRE/Rio: [FOTO]

Com o tema " A importância do papel do interprete de libras no processo de 
inclusão" a 6a.CRE através da Gerência de Educação, trouxe o palestrante Delfim 
Moraes Santos, Interprete de Língua Brasileira de Sinais , Acadêmico do sétimo 
período de Letras da Uniabeu (Nilópolis) e interprete da Secretaria de Educação 
dos Municípios de Nilópolis e São João de Meriti, para apresentar um painel dos 
principais recursos disponíveis nesta profissãoModerado pela professora 
Christiane Penha elemento da Gerência de Educação, o encontro faz parte da 
capacitação permanente dos profissionais de educação da 6a.CRE.   [FOTO]

A Professora Kátia Barboza (Gerente de Educação)participa ativamente das 
reuniões que acontecem periodicamente no sentido de promover a capacitação 
permanente dos professores e demais profissionais
de educação da 6a.CRE    [FOTO]

A integração entre todos os departamentos da 6a.CRE é a metodologia que funciona
como capacitação geral, e de acordo com a Coordenadora professora Rejane Faria, 
é a principal ferramenta na construção e no compartilhamento de novos saberes.

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
ideia-barraquinha-vapt-vupt.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 5 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIA  - Barraquinha vapt vupt

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
FONTE: http://www.copyepaste.com/
Achei bem interessante, pode até virar uma casinha de boneca. Bacana né??
Barraquinha vapt vupt: 

Ela nunca sai de cena, a velha e simples brincadeira que fazíamos quando criança
será sempre uma boa ideia, portanto se você está procurando uma opção para 
divertir a meninada, esta cabaninha pode ser uma saída. Fácil de instalar, de 
guardar e uma delicia de brincar. Fica a inspiração![FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
via

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-150-atividades-matematica-2-ano.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 10 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - 150 ATIVIDADES MATEMÁTICA 2 ANO FUNDAMENTAL PARA IMPRIMIR

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.portalescolar.net/
150 ATIVIDADES MATEMÁTICA 2 ANO FUNDAMENTAL PARA IMPRIMIR: .

Matemática 2 ano - Atividades - Exercícios

Para receber atualizações das matérias:Digite seu e-mail:  
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Você receberá um e-mail - é só seguir o link e confirmar.
CONTINUA

(Ver-milhares-de-atividades-e-desenhos-para-imprimir)

<COMENTÁRIOS>
Excelente, me ajudou muito com minha filha! Obrigada!
<COMENTÁRIOS>
Pesquisas relacionadas a atividades de matematica
Atividades de matemática 2 ano
Atividades de matemática 3 ano
Atividades de matemática 4 ano
Atividades de matematica 5 ano
Atividades de matemática 6 ano
Exercicios de matemática 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-2-dia-do-meio-ambiente.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 4 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS 2 - DIA DO MEIO AMBIENTE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Pedagogia e Serviço Social: Atividades para semana do meio ambiente

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-400-atividades.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 5 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - 400 ATIVIDADES GRAMÁTICA/ORTOGRAFIA 3 4 5 ANOS LÍNGUA PORTUGUESA P 
IMPRIMIR

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.portalescolar.net/
400 ATIVIDADES GRAMÁTICA/ORTOGRAFIA 3 4 5 ANOS LÍNGUA PORTUGUESA P IMPRIMIR: .

Atividades de Língua Portuguesa 3 4 5 anosGramática - Ortografia

Complete com "L" ou "U"

Uso dos "Porquês"

Grau Superlativo

Substantivo Primitivo e Derivado
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Verbo - Presente - Passado - Futuro

Substantivo Coletivo - Cruzadas

Substantivo Próprio e Comum

Advérbios - Cruzadas

Classificando Interjeições

Adjetivos - Exercícios

Frases com Adjetivos

Mas, más ou mais

Grau dos Adjetivos

Tipos de

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-70-atividades-de-alfabetizacao.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 5 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - 70 ATIVIDADES DE ALFABETIZAÇÃO - JUNTANDO SÍLABAS - PARA IMPRIMIR

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.portalescolar.net/
70 ATIVIDADES DE ALFABETIZAÇÃO - JUNTANDO SÍLABAS - PARA IMPRIMIR: Juntando 
Sílabas - Atividades de Alfabetização

<COMENTÁRIOS>
Oi. Tudo bem?
Possuo um blog com Atividades para Alfabetização e estou dando o selinho 
PROFISSÃO PROFESSOR para o seu blog. É só você entrar no meu blog e clicar em 
Selinho, do lado direito. Espero que goste.
Tenha um ótimo ano letivo.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-atividades-para-colorir-dia-da.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 17 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS  - Atividades para Colorir - Dia da Vovó
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://vivianepatrice.blogspot.com/
Atividades para Colorir - Dia da Vovó: 
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

http://vivianepatrice.blogspot.com/feeds/posts/default

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-atividades-para-o-dia-do-meio.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 4 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - ATIVIDADES PARA O DIA DO MEIO AMBIENTE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://tuca-cantinhoeducativo.blogspot.com.br/2011/05/atividades-para-trabalhar-
o-tema-meio.html

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-de-brincadeiras-ferias-infantis.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 2 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS DE BRINCADEIRAS - Férias infantis: 100 Brincadeiras Crianças

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.artedefazerartesanato.com.br/

Estas idéias servem pra vários momentos.
Férias infantis: 100 Brincadeiras Crianças: Férias infantis: 100 Brincadeiras 
com Crianças para fazer dentro de casa.

A chegada das férias é uma diversão para as crianças e uma preocupação extra 
para os pais que precisam desenvolver atividades para as férias.

Encontrei no siteSix Sisters Stuffuma lista com 101 brincadeiras infantis para 
fazer dentro de casa e resolvi traduzir para as mãezinhas brasileiras que não 
entendem inglês mas entendem muito o quanto seus filhotes precisam de diversão.
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Então, vamos lá:

Faça um picnicConstruir um forte com cobertores (use cadeiras, sofás, cama, 
prendedores, etc)Faça FantochesFaça pintura com dedoAposte na massinha de 
modelarFaça uma "tea party" Festa do Chá - pode ser uma outra festa temática 
como festa das frutas, festa do sorvete, fundy de chocolate, etc.Leia poemasFaça
um jogo de amarelinha com fita adesiva no carpeteBrinque de pedicureBrinque de 
escola e deixe a criança ser a professoraFaça um livro alfabético. A criança 
deve fazer um desenho para cada letraOlhe álbuns de fotosFaça fotos imitando as 
fotos antigasFaça um filme vocês mesmosPinte com aquarelasBrinque com 
BarbiesBrinque com carrinhosJogue jogos de tabuleiroPinte com giz de ceraFaça 
fantoches com sacos de papelAssista um filme com pipoca e depois faça desenhos 
sobre o filmeOrganize um caça ao tesouroCozinhe biscoitosBrinque de se vestir 
com roupas de adultosFaça chapéu com papelFaça um lanche saudávelFaça uma pista 
de obstáculos em casaBrinque de Esconde-escondeFaça uma luta de bolas de 
meiaConstrua uma cabana com caixas de papelãoFaça planos e convites para uma 
festa.Jogue jogo da velhaFaça o seu próprio quebra-cabeça de cartolinaFaça o seu
próprio jogo de memória.Encha uma piscina infantil e deixe as crianças lá. Se 
estiver frio, esquente águaFaça uma decoração de alguma data especial, como 
Valentine's Day, São João, páscoa, etcFaça uma pista de automóveis em toda a sua
casa com fita adesivaJogue "Monster in the Middle". As almofadas são "ferrolho" 
e o tapete é a "lava". Alguém fica no meio - o monstro - As crianças devem pular
de almofada para outra e quem for tocada pelo monstro, vai para o meioCarimbos 
de maçã. Corte uma maçã ao meio na horizontal e use como carimbo com tinta 
lavávelPegue embalagens de cereais e recorte formatos de bichos, corações, etc. 
Faça furinhos e deixe a criança costurar com lã nelasAprenda uma nova cançãoFaça
um gigante de cartolinaFaça cartões temáticos (aniversário, Valentine's Days, 
para os amigos da escola)Faça colares com fios, pérolas, missangasFaça um show 
de talentosFaça recortes de papelFaça uma cadeia de contagem regressiva de papel
para a volta das aulas, aniversário, páscoa, natal, etcBrinque com macarrão - 
faça pinturas e cole na cartolinaFaça um circuito de corrida, uma pista para 
correr com carrinho ou bolinha de gudeEscultura de argila para pintarImprima 
bonecas de papel na internet e brinque de trocar as roupinhasEscreva cartas para
a vovó e vovôJogue com ímãs. Recorte embalagens de metal colorida e coloque 
dentro de um frasco de vidro, coloque um ímã e veja o que aconteceFaça um 
calendário do ano e marque os aniversários dos amigos e primosFaça uma fantasia 
de princesa ou rei, com coroa e tudoTire fotos bobas e com fantasiasFaça grandes
carros com caixas de papelão. Deixe as crianças sentar-se no interior das 
caixas, corte buracos para as pernas e deixe-as usar os pés como rodas para se 
movimentarFaça sinaleirasToilet paper a room in your house - nem ideia do que 
seja.Faça um traje de super-herói com utensílios domésticosPilha de 
travesseiros. Junte todos os travesseiros de sua casa para pular nelesVestir-se 
na mãe ou na roupa do pai, ou das avós, avôsPlaneje um dia especial para você 
ter com seu filho - o que comer, de que brincar, onde passear, etcPinte com 
creme de barbear. Coloque o creme de barbear e gotas de corante alimentício em 
uma bandeja de biscoitos e, em seguida, misture com um pincelFaça um livro de 
história com fotografia das criançasAssista a vídeos velhos da famíliaFaça 
bolinhos de queijo, chuva, etcFaça aviões de papelTrilha de papel higiênico. Dê 
um rolo para cada um e mande-os fazer uma trilha ao redor da casaLeia o seu 
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livro favorito para elesInicie um diário. Se a criança não sabe escrever, peça 
para ela ditar e escreva para elaFaça uma cápsula do tempo de suas coisas 
favoritas para abrir no próximo anoFaça cartões de adivinhação - Em um cartão 
tem uma continha e no outro a resposta. Ou um bicho e seu som, etcFaça bonecas 
de papel caseiras - procure na internet por:paper-dollFaça bolinhos ou pão com 
elesPlaneje as próximas férias com a famíliaEnsine as crianças a costurarFaça um
vídeo de exercícios com eles - é tipo aqueles vídeos que os americanos usam para
fazer exercícios em casaMude os móveis do quarto de lugar e faça enfeites para o
"novo" quartoFaça chocolate quenteFaça um alimentador do pássaro com rolos de 
papel higiênico. Coloque a manteiga de amendoim sobre ela e enrole em semente do
pássaro. Pendure-o com fio fora e ver os pássaros vêmFaça pizzas 
pequenasFantasie-se de algum personagemFaça um Catcher dom Ice. Esse não vai 
dar, pessoal, é para deixar algo congelar...deixa para lá que em país tropical 
não funcionaColorir a neve...nem pensaDeixe-os usar sua maquiagemDeixá-los 
escolher e imprimir páginas para colorir on-lineFaça uma piñata (não é típico 
aqui, você terá que descobrir como se faz. Se preferir, compre aqueles balões de
surpresa de aniversário) e encha com docesFaça um acampamento na sala da 
frenteBrincar de médicoFaça panqueca de gente. Deixe as crianças enrolar você 
com papel higiênico.Pratique seu treinamento de incêndio. Não temos este hábito,
mas fazer uma brincadeira de treinamento de segurança é uma ótima e útil ideia. 
Questione seus filhos sobre o número da polícia, sobre se eles sabem bem direito
os celulares de vocês, o telefone do trabalho, da empresa de segurança. Faça um 
cartaz para deixar junto do telefone. Treine-os para sair da residência bem 
rápido para situações de emergência, etcAcerte o alvo. Tenha baldes de tamanho e
posições diferentes e veja seus filhos atirarem bolas neles. Se forem crianças 
maiores, encha os baldes de água que será mais difícil.Coloque o batom em seus 
filhos e mandá-los fazer um Valentine beijo para o pai ou avósLeia um livro e 
diga para eles representar a históriaBoliche interior. Pegue garrafas pets e 
bola de meia e faça um bolicheEncha a pia! Adicione um pouco de detergente de 
louça, copos, colheres, tigelas e qualquer outra coisa que não é quebrável. 
Apenas certifique-se há um par de toalhas em suas cadeiras.Brinque de mercearia 
com itens de sua despensa. Deixe-os check-out com sacos de plástico!Tome um 
banho! Coloque os brinquedos que você normalmente não deixar ir na banheira para
que eles se divirtamEnsine as crianças a fazer as tarefas domésticas com uma 
perspectiva de brincadeira. Se vc acertar a forma de ensinar, elas vão adorar 
brincar de ser gente grande.

Pronto, acabou as férias e você vai ficar com saudades deste tempo com seus 
filhos.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-festa-junina.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 6 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - Festa Junina

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://edu-infantilcriativa.blogspot.com/
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Festa Junina: 
Algumas ideias para montar nossa Festa Junina na escola.Vai ficar 
lindo!!!!!!!!!!!
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-juninas-chico-bento-coordenacao.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 12 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS JUNINAS - Chico Bento - Coordenação Motora

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://meustrabalhospedagogicos.blogspot.com/
Chico Bento - Coordenação Motora: 

Algumas atividades para trabalhar a coordenação motora, escolhi o Chico Bento 
para compor as atividades com a temática junina.[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

Receba nossas atividades Digite aqui seu email:

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-meio-ambiente-e-ecologia.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 5 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - MEIO AMBIENTE E ECOLOGIA ATIVIDADES E DESENHOS (IV)

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
MEIO AMBIENTE E ECOLOGIA ATIVIDADES E DESENHOS (IV): .
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-para-festa-junina-trio-designer.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 15 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS PARA FESTA JUNINA - Trio Designer: Decoração de Festa Junina!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://triodesigner.blogspot.com.br/

Passem por lá tem umas idéias simples, fáceis, mas com ótimo efeito.
Trio Designer: Decoração de Festa Junina!: Gente, eu AMO Festa junina!!!   
Quando eu era criança gostava de colocar vestido xadrez, fazer pintinhas no 
rosto, maria chiquinha e ir dan...

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-pedagogiccos-mais-atividades.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 17 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - Pedagógiccos: MAIS ATIVIDADES PARA TRABALHAR FESTA JUNINA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://pedagogiccos.blogspot.com.br
Pedagógiccos: MAIS ATIVIDADES PARA TRABALHAR FESTA JUNINA

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-protetores-mirins-da-natureza.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 7 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - Protetores mirins da natureza

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://exploradormirim.blogspot.com/
Protetores mirins da natureza: 
Conta pra gente: que atitudes você põe em prática pra preservar o meio ambiente?
Economizar água, guardar a embalagem de chiclete pra jogar na lixeira, fazer 
coleta seletiva, inventar coisas novas a partir de materiais que jogaria fora...
estas são só algumas ideias bem simples de como você pode ajudar.O que será que 
você pode fazer além disso?

Algumas pistas aparecem nos pequenos episódios da série Senha verde, lançada 
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esta semana, que mostra o que crianças de cinco países da América Latina estão 
fazendo para conservar a natureza. O programa foi produzido pela TV Brasil em 
conjunto com um canal em cada um dos outros países - Argentina, na Colômbia, no 
Uruguai e Venezuela -, resultando em 13 episódios de quatro minutos, dos quais 
três são brasileiros:Aderley apresenta Caranguejo tem que crescer; Bruno 
apresenta Sons da mata; e Arthur apresenta Sabendo usar não vai faltar. A 
exibição da série está prevista para julho, mas ainda não há uma data certa, 
então vale a pena acompanhar as novidades pelo site da atração.

Confira no trailer abaixo o que vem por aí:

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-receita-de-tintas-caseiras.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 28 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - Receita de Tintas Caseiras Comestíveis

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://meustrabalhospedagogicos.blogspot.com/
Receita de Tintas Caseiras Comestíveis: 
Navegando na net encontrei essas receitinhas de tinta caseira comestíveis, 
ótimas para serem aproveitada no berçário, já que esse tipo de material é mais 
difícil de encontrar para idade deles. Além de ser um brincadeira prazerosa é 
excelente para o desenvolvimento motor da criança.

Tinta de Neve
1 xícara de farinha de trigo1 xícara de sal 1 xícara de águaMisture 
tudo, e acrescente gotas de corante alimentício (à venda em qualquer 
supermercado). Dica : divida a receita em seis potinhos , e use um 
corante diferente em cada .

Tinta de Chá ou Café
saquinho de chá ou café solúveláquaMergulhe
 um saquinho de chá em 1/4 de xícara de água, ou acrescente café solúvel
 a essa mesma água. Vá clareando ou escurecendo até obter diversas 
tonalidades. Utilize essa tinta para pintar sobre papel liso, ou para 
fazer vários tons.

Tinta de Gelatina

pó para gelatinaáguaJunte
 a água e o pó para gelatina até obter a consistência de uma tinta mais 
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cremosa. Utilize para pintar com os dedos ou com um pincel sobre papel 
brilhante. É uma tinta ótima para esfregar e se lambuzar.

Tinta de Farinha

farinha de trigoáguacorante alimentícioMisture
 1 xícara de farinha e 3 xícaras de água em uma panela. Ferva até que a 
mistura esteja densa.  Acrescente qualquer corante. Essa tinta mantém a 
textura depois de seca.

Tinta Caseira de Maizena

amido de milho (maizena)águaMisture
 4 colheres de amido de milho, três colheres de água e mexa em uma 
xícara com água fervendo. Quando a mistura esfriar, acrescente corante 
para alimentos e coloque na geladeira. A tinta caseira caseira pode ser 
utilizada em superfícies secas ou úmidas.Fonte: 
http://ensineseubebe.blogspot.com.br/2010/05/3-receitas-de-tinta-comestivel-para
-o.html 
Receba nossas atividades Digite aqui seu email:

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ii-seminario-de-desenvolvimento-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 27 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE ESCOLAR - II Seminário de Desenvolvimento de Educação Infantil

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
II SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 
acontece hoje no CENTRO DE CONVENÇÕES SULAMÉRICA.

O auditório está lotado, todos querendo saber mais sobre Desenvolvimento 
Infantil - Típico e Atípico e e uma mesa sobre os Caminhos da Intersetorialid, 
com presença da Profª Darci (6ªCRE) e Dr. Anderson (CAP3.3), falando da 
experiência do NSEC06 e todos os parceiros de caminhada.

[FOTO]
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<POSTAGEM>
iii-jornada-de-brinquedoteca-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 25 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

III Jornada de Brinquedoteca e Universidade.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://construtoresdecidadania.blogspot.com/
III Jornada de Brinquedoteca e Universidade.: [FOTO]
  O Hospital Pedro Ernesto está com inscrições abertas para a III Jornada de 
Brinquedoteca e Universidade.    Essa jornada visa refletir sobre a importância 
do lúdico no ensino, na pesquisa e na assistência e, ao mesmo tempo, trazer 
visibilidade para os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos nas Brinquedotecas 
Universitárias.             Destina-se a profissionais que atuam na área: 
pedagogos, assistente sociais, psicólogos, terapeutas ocupacionais e similares. 
  Carga horária de 8h/a, dia 06/07/2012, das 08:00 às 16:30. Inscrições até o 
dia 02/07/2012.    CENTRO DE PRODUÇÃO DA UERJ:              Rua São Francisco 
Xavier, 524, 1º andar, bloco A, sala 1.006             Maracanã - Rio de Janeiro
- RJ, Atendimento de 9h às 18h  - Tel.: (21) 2334-0639.  Inscrições e mais 
informações através do site: www.cepuerj.uerj.br

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
importante-quando-denunciar-o.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 28 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IMPORTANTE - Quando denunciar o desaparecimento de uma criança? Não espere 24h 
#ECA #SOSfilhos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://blogdati.com/
Quando denunciar o desaparecimento de uma criança? Não espere 24h ECA SOSfilhos:

Você sabia que, ao contrário do que muita gente pensa, não é necessário esperar 
24 horas para avisar a polícia em casos de desaparecimento?

Falo novamente sobre o assunto, ainda em referência ao polêmico sequestro da 
menina Brenda, ocorrido no centro de São Paulo no início deste e cujo desfecho 
feliz se deu ontem, quando um vizinho encontrou a menina no colo de um homem que
pedia alimentos na rua.

Aqui em casa o assunto gerou boas reflexões e até um post (que você lê aqui*), 
mas foram novas informações sobre como proceder em casos de desaparecimento de 
crianças e adolescentes que me levam a compartilhar um pouco mais sobre o 
assunto.
Uma lei de 2005 determina que as investigações de desaparecimento de crianças e 
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adolescentes comecem imediatamente e que a informação seja repassada para 
portos, aeroportos, companhias de transporte e Polícia Rodoviária.

Eo ideal é o registro imediato porque possibilita à polícia a investigação mais 
rápida e eficaz, orienta Sérgio Marino, da delegacia de Desaparecidos de São 
Paulo, ouvido na reportagem da menina Brenda.

Pesquisei um pouco mais sobre o assunto e encontrei os dispositivos a respeito 
deste item em particular e outros que referem-se às denúncias de desaparecimento
e ao Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos no Brasil. O 
material faz parte do relatório da CPI (comissão parlamentar de inquérito) 
instaurada na Câmara dos Deputados a fim de investigar e propor diretrizes sobre
o desaparecimento de crianças no país. As investigações sobre causas, 
consequências e responsáveis pelo desaparecimento de crianças e adolescentes no 
Brasil, no período de 2005 a 2007, encontram-se neste documento* (em pdf), à 
disposição do público, na internet.
Originada do Projeto de Lei nº 1.842, de 2007, de autoria daDeputada Bel 
Mesquita, a Lei nº 12.127, de 17 de dezembro de 2009, que cria o 
CadastroNacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos, sancionada em 17 de 
dezembro de2009, tornará o rastreamento mais eficaz. O cadastro é fundamental 
para a criação deuma política pública nacional para enfrentar e solucionar o 
problema. Com a criação doCadastro Nacional, o País começará a mensurar e 
tipificar os casos dedesaparecimentos, e poderá criar ações preventivas em 
relação ao tema. Permitirá,
ainda, limitar os desaparecimentos a poucos casos residuais. 
Atualmente, os casossequer são quantificados, nem se sabe se são solucionados, 
porque não há estatísticasexatas. Será criada uma rede nacional oficial, 
vinculando polícias e autoridades
estaduais, com o compromisso de realizar a busca imediata, conforme previsto no 
2º,art. 208, da Lei nº 11.259, de 2005, que acrescentou dispositivo à Lei 
nº8.069, de 13 dejulho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, para 
determinar investigaçãoimediata em caso de desaparecimento de criança ou 
adolescente.
Ao final do relatório da mencionada CPI, um trecho me chamou a atenção. 
Compartilho abaixo e espero que possamos ver sua aplicação, na prática de modo 
fidedigno, em todas as comarcas do país.
As Delegacias Especializadas deverão ter estrutura multidisciplinar,contando com
policiais, psicólogos, profissionais de saúde, direito, e educação eassistência 
social que possam realizar as seguintes funções:

1)investigar o desaparecimento imediatamente após suacomunicação, dando 
prioridade máxima á localização e recuperaçãodos jovens;

2)avaliar os motivos do desaparecimento, encaminhando a família aprogramas de 
apoio se for caso de saída voluntária de casa ou aosórgãos de tratamento 
psicológico e Ministério Público se se tratar de
ocorrência de ato ilícito;

3)promover programas de prevenção do desaparecimento nascomunidades, inclusive 
com atividades para crianças, pais eeducadores;

4)levar apoio a famílias com problemas que ensejem osdesaparecimentos, evitando 
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suas causas.

5)Apoiar psicológica e socialmente as famílias de desaparecidos.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
inad-agua-e-tema-da-conferencia-rio20.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 26 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

INAD - Água é tema da conferência Rio+20

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://inad-smsdc.blogspot.com/
Água é tema da conferência Rio+20: Os documentos preparatórios para discussões 
de lideranças mundiais, publicadas no site da conferência Rio+20 apresentam a 
água como essencial à vida do planeta.

Os textos, e alguns são relatórios de discussões anteriores, problematizam a 
água. O valor se reverte em muitos sentidos: como essencial às vidas dos seres 
vivos, na discussão de quantidade e qualidade, na agricultura, como recursos 
hídricos, nos rios e mares, nas usinas hidroelétricas...

A multiplicidade de olhares sobre a temática se vincula ao valor da água limpa 
como alimento para pessoas, animais e plantas e tantos outros viventes da terra,
rios e mares. Os problemas de água suja, contaminada, e ainda utilizada em 
comunidades através do mundo, trazem em um dos relatórios uma afirmação ou 
denúncia: Centenas de milhões não tem acesso à água limpa.

Em consonância com a preocupação mundial o INAD traz em várias de suas ações a 
água como tema subjacente, e aqui estão algumas sugestões para as redes de saúde
e educação:

O livreto Água - alimento essencial à vida, produzido pela Coordenação de 
Projetos Educativos do Inad, inicialmente dedicado à comunidade escolar 
apresenta o tema sob diferentes ângulos e traz sugestões de práticas para 
atuação em grupos. Acesse aquiou na seção Publicações.

Água como saúde, como hidratação é tema de duas matérias deste blog, a que 
coloca a necessidade de hidratação no carnaval e as recomendações para as 
pessoas acometidas de dengue.

Dengue: dicas de hidratação e alimentação

Samba, suor e água...
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A água nossa de cada dia em informativos sobre controle de qualidade de 
alimentos da Coordenação de Controle de Qualidade de Alimentos do INAD no 
informativo nº1/2012. Acesse aqui ou na seção Publicações.

Leia o nosso Especial Sustentabilidade

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
inad-contribuicao-da-culinaria-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 26 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

INAD - A contribuição da culinária para a saúde das pessoas e do planeta

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://inad-smsdc.blogspot.com/
A contribuição da culinária para a saúde das pessoas e do planeta: Culinária 
como prática pedagógica que revela modos de fazer, escolhas e cultura 

Culinária é a arte cotidiana da mistura de ingredientes, de sabores e saberes. 
Com essa concepção as vivências e oficinas culinárias ocupam um lugar central na
prática da coordenação de atenção básica do INAD. As preparações valorizam a 
cultura, respeitam os hábitos alimentares e o meio ambiente. Elas são oferecidas
em cursos, encontros com profissionais e comunidade e concretizam o conceito de 
alimentação saudável no contexto da segurança alimentar e nutricional que 
considera comer um direito constitucional.
A alimentação para ser saudável e adequada deve ser acessível; segura nos 
aspectos sanitários e ambientais; equilibrada pela variedade de alimentos, de 
preferência frescos; prazerosa, colorida e atraente. Nos encontros afloram os 
valores como o de preparar comidas e o de degustar socialmente. O uso de 
produtos industrializados é minimizado, o que também contribui para a saúde das 
pessoas e do planeta pela redução do consumo de embalagens como latas, garrafas 
de plástico e caixas.
O INAD oferece textos e materiais para orientar as vivências.

Vivências culinárias com lanches saudáveis

Oficina Culinárias: Articulando alimentação, cultura e arte
Culinária, Saúde e Prazer - Dicas de culináriaLivro 33 Surpresas Incríveis: 
receitas saudáveis de aproveitamento integral de furtas, legumes e 
verdurasFolder projeto oficina culinária.

Leia o nosso Especial Sustentabilidade
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<POSTAGEM>
inad-horta-que-planta-o-futuro-um.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 26 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

INAD - A horta que planta o futuro: um ensaio sobre o espaço de vivências do 
Instituto de Nutrição Annes Dias

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://inad-smsdc.blogspot.com/
A horta que planta o futuro: um ensaio sobre o espaço de vivências do Instituto 
de Nutrição Annes Dias: Ao chegar ao Instituto de Nutrição Annes Dias a 
surpresa, uma horta! Os transeuntes e visitantes ficam curiosos porque o 
ambiente é urbano, com vista de prédios altos, de carros que vem e vão, e a 
cidade cosmopolita é o Rio de Janeiro.  As surpresas não ficam por aqui. Essa é 
uma horta agroecológica, plantada por pessoas e que cultiva plantas, pessoas, 
felicidades e até bons hábitos, é uma horta terapia.

Norma, nutricionista, fala com voz calma sobre o que viu, observou e acompanha 
naquele espaço de vida desde 2006. As pessoas, a quem ajuda a cultivar plantas, 
sentimentos e sustentabilidade, são cuidadas no hospital Phillipe Pinel.  A 
proposta está no contexto da reforma psiquiátrica em que oficinas terapêuticas 
são oferecidas às pessoas em tratamento, de acordo com suas escolhas, seus 
desejos e na medida das possibilidades locais. Ocupar mentes e mãos na 
reconstrução do relacionamento do interior com o meio externo, promover a 
convivência e integração ao grupo, aprender e experimentar uma atividade, 
resolver questões cotidianas com criatividade e com serenidade são ganhos 
planejados e se integram ao tratamento que a pessoa vem recebendo. Há 
dificuldades como a não remuneração pelo trabalho, muitos reivindicam um salário
ou uma ajuda.

O cotidiano vai revelando aprendizagens, modos de fazer e sentir.  O estigma da 
doença mental que favorece a baixa autoestima pode ser transformado com o 
orgulho da beleza dos canteiros, com o elogio de outros. Observar, aprender e 
ensinar, ter compromisso com o trabalho, perceber que a vida da planta depende 
de seus cuidados pode ajudar a se ver pelo lado positivo e a dar um novo sentido
à vida.

Revolver a terra é ter momentos de prazer e de calma, muitos relembraram suas 
histórias, fazem retrospecto da sua infância. Acompanhar o crescimento no dia a 
dia, observar, perceber necessidades de cada planta, expondo diferenças como a 
de mais sol para algumas, de menos água para outras, e até a da hora mais 
adequada para a poda são experiências e aprendizagens. Plantas não são iguais. 
As ornamentais, as medicinais encontram também espaço.  Do convívio múltiplo, 
todos se sentem beneficiados e tudo fica bonito. E daí parte uma reflexão, a da 
diversidade. Diversidade que é um valor.  A analogia do viver em sociedade é 
percebida por alguns integrantes do grupo, embora todos sejam pessoas as 
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necessidades nem sempre são as mesmas.

A sociabilidade do grupo propicia o diálogo mais fácil, e assim percebe-se a 
melhora dos participantes para ouvirem outras pessoas e falar sobre suas 
experiências, apresentar o resultado de seu trabalho, passar conhecimentos. O 
relato de um deles que suava para falar com as pessoas e que agora já aprendeu a
mostrar o fruto de seu trabalho com mais tranquilidade é um exemplo de como se 
dedicar a um ofício desta natureza pode modificar vidas.

Vida e morte se complementam e na horta os sentimentos alegres e tristes se 
misturam como no cotidiano da vida. A observação do desenvolvimento das plantas,
do seu crescimento e até da sua morte, às vezes prematura, refaz caminhos de 
desejos internos, de ganhos e perdas. Mas traz também ansiedade, frustração e a 
determinação de plantar de novo, o renascer de cada dia. E assim, a paciência 
vai sendo burilada. Folhas que caem da árvore e galhos, plantinhas que não 
vingam se transformam em adubos naturais, nada que tenha produto químico é 
utilizado. Cascas de frutas também não, porque atraem animais, por exemplo, os 
gambás que vivem na região. O processo de compostagem dura três meses, e 
estimulam a espera e a paciência. O composto vai ser alimento para as plantas, 
às vezes até para a própria do qual um pedaço se desprendeu. São nutrientes e 
mostram que a vida se transforma e se reconstrói. Outro ensinamento é a 
valorização da terra, com suas minhocas, micróbios, bichinhos diferentes e até 
da utilidade daquela planta que nasceu ali, um matinho, que só deve ser 
arrancada sob critérios.

O lixo é separado, e vai para o lixo o que não pode ser reaproveitado. Os 
canteiros contornados por garrafas pet, enterradas com tampas para baixo, trazem
mais uma surpresa. Elas são resgatadas do que é jogado do morro, onde existe uma
pracinha. Lixo reaproveitado. O material também compõe os jarrinhos da horta 
vertical. Uma beleza de ver!

A prevenção de dengue é lembrada, e se faz no dia a dia monitorando objetos no 
chão e não permitindo acúmulo de água e poças dágua. Além disso, um mural 
afixado orienta quanto aos cuidados a serem tomados para o mosquito não 
proliferar.

A horta depende de uma técnica que se aprende e se vai aperfeiçoando, mas 
principalmente adaptada à realidade local. Lembrar sempre que não se utiliza 
produtos para eliminar pragas, é tudo manual ou com controle biológico, plantas 
que se misturam para proteção, mesmo considerando a poluição da cidade, com o 
trânsito de veículos muito perto. Os cuidados com as ferramentas, aprender a 
usar de forma correta, manter o ambiente arrumado pode ajudar a (re)aprender a 
cuidar de si próprio, de sua aparência... As aprendizagens podem caminhar em 
outro sentido como o de cultivar uma horta em casa, nos locais de trabalho, e 
desse modo difundir novos hábitos como o de consumir alimentos orgânicos, sem 
agrotóxicos, com seu aproveitamento integral. E traz uma perspectiva para 
alguns, o reingresso ao trabalho, do qual está afastado.
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Escutar que há modos corretos de se cultivar nem sempre leva a aceitação. Os 
participantes tem liberdade para transgredir, e experimentar o seu modo de 
fazer. Os resultados são às vezes bons e outros com erros, o que traz 
aprendizagem. Desse modo, são estimuladas a observação, a criatividade e a 
humildade para aprender.

A horta pode ser vista como meio de conhecimento da natureza e de si próprio. E 
nada melhor que associar essas pequenas atitudes regidas pela solidariedade à 
perspectiva de um mundo mais ecológico e mais feliz.

De tudo que foi dito desse espaço catalizador de emoções e de conhecimentos 
ficam alguns conceitos. É uma horta de relações, de cuidados com a planta e com 
si mesmo. É uma mudança até de alimentação, plantar experimentar coisas 
diferentes e orgânicas. Concentração, paciência e cuidado diário são requisitos 
essenciais.

Ao mesmo tempo em que é aprendizado de sociabilidade - a pessoa tem que 
responder às questões, com rapidez de raciocínio - traz momentos prazerosos, de 
relaxamento e de calma.

Leia o nosso Especial Sustentabilidade

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
inscricoes-abertas-para-i-coloquio-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 1 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Inscrições abertas para I Colóquio de Gestão Assistencial

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Fonte: http://www.rio.rj.gov.br/web/smsdc/
Veja aqui a programação completa
01/06/2012

Estão abertas as inscrições para o I 
Colóquio de Gestão Assistencial realizado pelo Instituto Municipal de 
Assistência Social (IMAS) Juliano Moreira, da Secretaria Municipal de 
Saúde e Defesa Civil. O encontro, que contará com a participação da 
secretária municipal de Saúde de Curitiba, Eliane Chomatas, busca 
divulgar boas práticas de gestão pública e estimular o diálogo entre os 
gestores do Rio de Janeiro e da capital paranaense.
O
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 evento, que acontece nos dias 27 e 28 de junho, tratará de temas como 
gestão, logística e recursos humanos, sendo uma oportunidade de 
atualização, intercâmbio e formação de redes, que promovem uma gestão 
mais consciente. As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas pelos 
telefones 3432-2403 / 3432-2394 ou por email: 
icoloquiodegestaoassistencial@gmail.com. A ficha de inscrição e a 
programação completa estão disponíveis no site 
www.rio.rj.gov.br/web/smsdc. O IMAS Juliano Moreira fica na Estrada 
Rodrigues Caldas, 3.400, na Taquara.
Veja aqui a programação completa:
DIA 27 DE JUNHO
Abertura - 9h
Conferência de abertura - 10h com o Prof. Waldez Luiz Ludwig
Almoço - 12h
Mesa 1: Gestão de Pessoas - 14h
- Marco Antônio de Carvalho Esser - Coordenador de Gestão de pessoas da SMSDC
- Marcelo Ribeiro de Freitas - Coordenador de Gestão de pessoas da SMA
- Drª Eliane Regina Veiga Chomatas - Secretária Municipal de Saúde de Curitiba
- Ms. Márcia Teixeira - ENSP/ FIOCRUZ - Mediadora
DIA 28 DE JUNHO
Abertura - 9h
Mesa 2: Gestão de Assistencial - 9h
- Drª Carla Lopes Porto Brasil - SMSDC
- Drº Paulo Jobim Filho - Secretário Municipal de Administração
- Drª Eliane Regina Veiga Chomatas - Secretária Municipal de Saúde de Curitiba
- Profª Drª Rosa Kuschnir - ENSP/FIOCRUZ - Mediadora
Almoço - 12h
Mesa 3: Gestão de Logística -14h Gustavo Borges da Silva - Coordenador de 
Infraestrutura e Logística da SMSDC Cristiano Conceição de Siqueira - 
Coordenador de Infraestrutura e Logística da SMA Drª Eliane Regina Veiga 
Chomatas -Secretária Municipal de Saúde de Curitiba Profª Drª Maria Angelica B. 
Santos - FIOCRUZ - Mediadora

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
isso-e-importante-lavar-bem-os-pes-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 12 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ISSO É IMPORTANTE - Lavar bem os pés e evitar sapatos de borracha ajudam a 
eliminar o chulé

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Lavar bem os pés e evitar sapatos de borracha ajudam a eliminar o chulé: 
[FOTO]

Foto: Corbis Images
Suar depois de um jogo de futebol com os amigos ou depois de praticar o esporte 
favorito é normal, mas o suor em excesso nos pés pode causar o famoso e incômodo
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chulé. O problema é provocado por bactérias que se desenvolvem nos pés quando 
eles suam. O jornalista Nilson Ramos não abre mão da peladinha com os amigos e 
conta o que usa para evitar o problema.Quando a gente está fazendo esporte, 
geralmente a gente tem. Uma época eu tive e era meio complicado. Por isso, que a
partir do momento que comecei a usar talco deu uma melhorada. Eu acho que evita 
porque você transpira menos e acaba não tendo aqueles problemas que você teria 
não usando.

A dermatologista do Hospital Federal de Ipanema no Rio de Janeiro, vinculado ao 
Ministério da Saúde, Marcia Senra, explica que uma boa limpeza nos pés e evitar 
sapatos de borracha ajudam a eliminar o chulé. Lavar bem com água e sabão e 
aplicar desodorantes anti transpirantes com substâncias como alumínio para 
evitar o odor. Outra opção são alguns tipos de calçados de borracha, de tecido 
que já vêm com um odor forte e junta com o suor e fica fechado provocando mais 
cheiro ainda. É preciso evitar umidade dentro do calçado, então assim que puder 
tirar os pés do calçado, secar bem entre os dedos. E tratar bem esse sapato, 
deixar ele arejado e não guardar em armários fechados.

A especialista garante ainda que uma boa saída para evitar o chulé é usar meias 
de algodão e sapatos que permitam a circulação do ar, como os tênis de tela 
furadinha.
Ouça a matéria da Web Rádio SaúdeFonte: Amanda Mendes / Web Rádio Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jogos-usam-tecnicas-poderosas-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 4 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>
Jogos usam técnicas poderosas para ajudar na concentração
<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://oglobo.globo.com/
Jogos usam técnicas poderosas para ajudar na concentração: 

SÃO PAULO - O professor de Tecnologias de Aprendizagem das escolas de Educação e
de Informação da Universidade de Michigan, Barry Fishman, afirma que os games 
fazem os alunos ficarem mais engajados e ajudam a desenvolver a habilidade de 
solucionar problemas de forma criativa.

Veja também
Escolas brasileiras usam games para estimular o ensino a jovensO GLOBO: Os games
podem melhorar o processo de aprendizagem? Como?
BARRY FISHMAN: Os jogos podem ser eficazes em apoiar a aprendizagem porque um 
game bem feito usa técnicas motivacionais poderosas para fazer com que os 
estudantes se concentrem no assunto em questão. Em compensação, um game feito de
maneira pobre pode ser ruim para a aprendizagem, porque pode reforçar ideias 
erradas ou entreter estudantes sem fazer com que eles tenham foco nos aspectos 
mais importantes do que se quer ensinar.
Os estudantes de fato aprendem mais quando usam games na sala de aula, ou a aula
apenas fica mais divertida?
FISHMAN: Não gosto de usar a palavra diversão quando falo de games e educação. 
Prefiro usar engajamento. Os alunos aprendem mais com os bons games porque eles 
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ficam profundamente engajados com a atividade de aprendizagem, e isso é 
necessário; é o primeiro passo no processo de ensino. Às vezes, chegar a um 
empenho profundo requer um grande esforço, é quase uma luta, e nós não 
descreveríamos a luta como divertida, assim como correr uma maratona ou escalar 
uma montanha. Mas nós podemos descrever essas atividades como profundamente 
satisfatórias e engajantes.
O que é melhor: usar games educacionais ou comerciais?
FISHMAN: Não há melhor nesse caso, depende dos objetivos que tentamos alcançar. 
Há excelentes games em várias áreas. Um dos meus favoritos, The Lure of the 
Labyrinth, trabalha a matemática. Nele, os alunos têm que resolver uma série de 
desafios de lógica e enigmas relacionados a tópicos de matemática, como o 
cálculo de proporções, por exemplo.
Alunos que usaram games para aprender na escola têm resultados melhores que 
aqueles que não usaram?
FISHMAN: Ainda não há bons estudos e pesquisas que façam essa comparação. Por 
outro lado, existem múltiplas maneiras de aprender um assunto, e, de maneira 
geral, se os alunos ficam mais motivados, eles vão efetivamente aprender mais.
Os games poderiam tornar os estudantes mais inteligentes, no fim das contas?
FISHMAN: Qualquer atividade permanente em que alguém se concentre em tarefas 
desafiadoras pode aumentar a sua inteligência. Os jogos podem fazer isso, pois 
ajudam a desenvolver habilidades para a solução de problemas de forma criativa, 
além de estimularem a coordenação e a disposição para correr riscos.
O senhor acha que os professores, em todo o mundo, deveriam recorrer mais aos 
videogames para ajudar no processo educativo?
FISHMAN: Meu interesse não é especificamente no uso de games nas salas de aula. 
É em tentar entender o que faz os games funcionarem como ambientes poderosos 
para motivação e engajamento, e como criar alguns desses elementos nas escolas 
de maneira mais geral. O que precisamos fazer é tornar a escola mais motivadora.
Vamos ajudar a melhorar os resultados educacionais se encontrarmos maneiras de 
reengajar os estudantes. Se os games ajudam nesse processo, então eu digo: 
Ótimo!
Nos Estados Unidos, o uso de games no processo educacional já se tornou uma 
prática comum?
FISHMAN: Eu não diria que eles são comuns nas salas de aula, mas certamente está
aumentando o interesse em usá-los como parte do aprendizado.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
legal-mes-de-prevencao-das-violencias.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 6 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

LEGAL - MÊS DE PREVENÇÃO DAS VIOLÊNCIAS NO NAMORO 2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://elosdasaude.wordpress.com/
MÊS DE PREVENÇÃO DAS VIOLÊNCIAS NO NAMORO 2012: 
Junho é o Mês de Prevenção das Violências no NamoroCompartilhe essa ideia![FOTO]
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Baixe e compartilhe o Laço da Gentileza, símbolo do Mês de Prevenção das 
Violências no Namoro
Neste ano, inspirado pelas discussões propostas pela Rio+20 para a construção de
uma sociedade sustentável, em que o amor, o respeito e gentileza devem 
prevalecer, oMês de Prevenção das Violências no Namoroaborda as relações sociais
na perspectiva do cuidado.
Quem ama cuida, confia, respeita e conversa.[FOTO]

Saiba mais sobre o Mês de Prevenção das Violências no NamoroLembre: Mês de 
Prevenção das Violências no Namoro 2011

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
libras-mural-libras-vogais.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 24 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

LIBRAS - Mural Libras vogais

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://meustrabalhospedagogicos.blogspot.com/
Mural Libras vogais: 
Mural em libras com as vogais, como havia prometido a vocês.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

Receba nossas atividades Digite aqui seu email:
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<POSTAGEM>
lista-de-filmes-inclusao.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 14 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Lista de Filmes - Inclusão

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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http://vivianepatrice.blogspot.com.br/
Lista de Filmes - Inclusão: 
FILMES PARA O TRABALHO COM A INCLUSÃO
Já postei anteriormente uma sugestão de filmes para se trabalhar com a inclusão,
mas segue outra lista, com novas sugestões.
A Cor do Paraíso -(DV)O filme começa com Mohamed esperando seu pai vir buscá-lo 
para as férias, a escola especial para cegos ondeestuda. A espera é longa, pois 
o seu pai está relutante emlevá-lo para casa, por pensar que o filho cego 
atrapalharásuas pretensões de se casar de novo
A maçã -(DV e SOCIAL)Trata de um isolamento social de duas meninas gêmeasfilhas 
de uma mãe cega e de um pai muito velho que paraganhar a vida vive pela aldeia 
rezandoA História de Peter- (DM)Peter inicia sua inclusão numa escola regular, 
sendo muitoagressivo, depois adapta-se por receber colaboração doscolegas
Amargo Regresso (DF)Um capitão das forças armadas americanas vai lutar noVietnam
e sua mulher decide servir como voluntária em umhospital para veteranos. Lá ela 
encontra um antigo colegada faculdade, agora um soldado paraplégico, e 
apaixona-sepor ele
Além dos Meus Olhos(DV)Ethel cega e casada com James, que tem a 
mesmadeficiência. Apesar das dificuldades, os dois sempre viverambem, mas as 
coisas se complicam quando descobrem quenão podem ter filhos e que, para adotar 
uma criança, terãode lutar contra a burocracia do Estado e a desconfiança 
dosassistentes sociaisA Pessoa é para o queNasce(DV) - documentário de 3 irmãs 
cegas no interior de ParaíbaA Primeira Vista (DV)Uma arquiteta está de férias em
um hotel e apaixona-sepelo massagista cego. Convence-o a submeter-se a 
umaoperação para que ele volte a enxergar. O filme é baseadoem fatos reais e 
mostra as dificuldades do voltar aenxergar.A Sombra do Piano(Autismo) -Franny 
luta por mais de trinta anos para dar apoio erespeito a Rosetta, sua irmã mais 
nova, que é autista. Elaacredita que Rosetta tenha uma intensa vida emocional 
eintelectual escondida sob o seu rosto impassível. O principalobstáculo é a mãe,
Regina, uma cantora lírica queabandonou a carreira para se dedicar à família e 
agora,amarga e ressentida, é obcecada por controle e carente deadulação.Alison 
Peebles- ( Sind Down) Relação de uma moça com síndrome de down e seu irmão.A 
Procura de Mr. Goodbar(DA)Baseado na história real de uma professora de 
deficientesauditivosAmadeus(Sindrome de Touren) Mostra no início, sintomas da 
Síndrome de TourettAMY (DA DV)Uma vida pelas crianças. Conta a história de uma 
mulherque deixa tudo para se tornar professora em escola paracrianças 
deficientes. Ela entra para um mundo sem som ese dedica a ensinar crianças a 
falar. Elas por sua vez, aensinam a amar.Asas da Liberdade (Doença 
Mental/psicose)Um ex-combatente do Vietnam é internado depois de umsurto 
psicótico. Durante o transe, ele recorda sua vidapobre e sonha ser um 
pássaro.BelindaDeficiente auditivaBicho de Sete cabeças( Psicose)Seu Wilson 
(Othon Bastos) e seu filho Neto (RodrigoSantoro) possuem um relacionamento 
difícil, com um vazioentre eles aumentando cada vez mais. Seu Wilson desprezao 
mundo de Neto e este não suporta a presença do pai. Asituação entre os dois 
atinge seu limite e Neto é enviadopara um manicômio, onde terá que suportar as 
agruras deum sistema que lentamente devora suas presaBlink - Num Piscar deOlhos 
(DV)Mulher faz cirurgia para recuperar a visão, porém passa aenxergar tudo com 
um dia de atrasoCarne Trêmula (DF) Uma briga de casal acaba em troca de tiros 
com a polícia,um dos policiais é baleado e fica paraplégico. O homem queatirou é
preso e o ex-policial torna-se um jogador debasquete famoso. Ao sair da prisão, 
o jovem quer vingançae aproxima-se da mulher do ex-policialCastelos de Gelo(DV) 
Patinadora adolescente é descoberta por famosa treinadora,que transforma a 
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garota em campeã mundial. No auge dafama, ela sofre acidente, que a deixa cega, 
tendo derecomeçar do zero, com a ajuda do namorado,Cegos, Surdos eLoucos (DA e 
DV)Dois amigos, um cego e o outro surdo, são as únicastestemunhas de um 
assassinato. Enquanto a polícia achaque eles são os culpados, os verdadeiros 
assassinos osperseguem.Clilford (DF) DESENHO O cachorro vermelho de três pernas 
que é herói de desenhoanimadoDançando no Escuro (DV)Uma imigrante tcheca leva 
uma vida dura trabalhando emuma usina nos EUA. Descobre que está perdendo a 
visãodia após dia e tenta esconder isso de todos, principalmentede seu filho, 
geneticamente condenado a tambémdesenvolver a doença. Vencedor da Palma de Ouro 
noFestival de Cannes como melhor filme e melhor atriz .De Porta em Porta(DM) 
Rapaz (Bill Porter)que sofreu mal uso do fórceps nonascimento, busca colocação 
no mercado de trabalho comovendedor. Como todos o rejeitam, por sua deficiência,
sepredispõem a aceitar uma área na qual vendedor algumteve resultado. além do 
êxito, conquista destaque entre osvendedores.Verídico.Desafio sem limites(DV) 
Jogador de futebol americano, no auge da carreira, ficacego. Inconformado, se 
mete em confusão e é preso.Recebe a visita de um dentista que ficou paraplégico 
devidoa um acidente e que lhe propõe uma inusitada parceria:enfrentarem, juntos,
o campeonato de canoagem de GoldHill. Baseado em fatos reaisDeu Zebra( Inclusão)
Uma zebra que acredita ser cavalo é treinado por uma garota, a qual é 
desacreditada por todos. A fim de salvar a fazenda da família a garota inscreve 
a zebra numa corrida de cavalos.Do Luto à LutaDown)Documentário sobre como os 
pais recebem a notícia de queos filhos nasceram com síndrome de DownDr. 
Fantástico (DF) Um ataque nuclear acidental gera uma confusão entre EUAe União 
Soviética. O conselheiro do presidente americano,que dá nome ao filme, é 
paraplégicoE aí meu Irmão, cadêvocê? (DV)Fugitivos da prisão estão acorrentados 
um ao outro. Nafuga encontram um profeta cego e um vendedor de bíbliascom um só 
olho.Eterno Amor(DF) - Mathilde tem deficiênciafísica, em virtude de poliomelite
adquirida na infância. Masa deficiência nunca foi obstáculo para impedi-la de 
correratrás de seu amor e não mediu esforços para conseguir oque realmente 
desejavaExperimentando a Vida(Autiso)Molly McKay é uma mulher de 28 anos que 
éintelectualmente lenta, pois sofre de autismo desde ainfância. Ainda muito 
jovem foi internada, mas agora, como fechamento da instituição, Buck McKay, seu 
irmão, ficacom sua guarda. Buck não a via desde quando ela eracriança, assim 
apesar de irmãos eram dois estranhos.Feliz Ano Velho (DF)MarceloPaiva, conta a 
história de um universitário que ficatetraplégico após um mergulho. Vencedor de 
sete prêmiosno Festival de Gramado, incluindo melhor roteiro
Filhos do Silêncio (DA)Professor leciona linguagem dos sinais para 
deficientesauditivos. Apaixona-se por uma surda-muda que temdificuldades para 
relacionar-se com os outros. Oscar eGlobo de Ouro de melhor atriz e Urso de 
Prata no Festivalde Berlim para direçãoForrest Gump- OContador de Histórias 
(DM)Quarenta anos da História dos EUA vistos pelos olhos de umrapaz com QI 
abaixo da média. Há também um amputadodas pernas. Oscar de melhor filme, ator, 
diretor, roteiro,montagem e efeitos especiais.Frida (DF) História de Frida 
Kahlo, pintora mexicana que sofreu umacidente aos 17 anos - trata de deficiência
física e traz umamensagem de coragem e força
Gabby  Uma Historia Verdadeira( Paralisia Cerebral/ educação, adolescência e 
sexualidade )A história de Gaby Brimmer que, sem andar, falar nemmexer as mãos, 
escreveu um livro com o pé e umamaquina de escrever elétrica
Gilbert Grape -Aprendiz de Sonhador (D,Multipla)Gilbert sustenta a família desde
a morte do pai. Sua mãe éobesa e seu irmão deficiente mental. A chegada de 
umajovem muda sua vidavJanela da Alma(deficiência visual) O premiado Janela da 
Alma apresenta dezenove pessoas comdiferentes graus de deficiência visual - da 
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miopia discreta àcegueira total - que narram como se vêem, como vêem os outros 
ecomo percebem o mundo.Celebridades como o prêmio Nobel José Saramago, o 
músicoHermeto Paschoal, o diretor Wim Wenders, o fotógrafo cegoesloveno Evgen 
Bavcar e o neurologista Oliver Sachs fazemrevelações pessoais e inesperadas 
sobre vários aspectos relativos àvisão: o funcionamento fisiológico do olho, o 
uso de óculos e suasimplicações sobre a personalidade, o significado de ver ou 
não verem um mundo saturado de imagens, e também na importância dasemoções como 
elemento transformador da realidade. Janela daAlma resulta em uma reflexão 
emocionada sobre o ato de "ver" -ou não ver - o mundo.Johnny vai à Guerra(DF) Um
jovem retorna da primeira guerra mndial sem osbraços, pernas e um pedaço do 
rosto.Lágrimas do Silêncio(Deficiência auditiva)Atriz surda-muda deixa a filha 
com seus pais enquantorecupera-se da morte do marido. Sua mãe apega-se à netae 
pede sua guarda na justiça.Lua de Mel (DF/Psicose) Casal de ingleses embarca em 
um cruzeiro onde conhecemum casal formado por uma linda mulher e um 
cadeirante.Este, sádico, conta aos ingleses a trajetória de seuromance, da 
paixão ao desencantoLuzes da Cidade (DV) Carlitos apaixona-se por uma florista 
cega e se envolve nasmaiores trapalhadas buscando dinheiro para recuperar avisão
da moça.King Gimp (PC) Vencedor do Oscar, esse documentário retrata a vidade um 
portador de paralisia cerebralMar Adentro(DF)Ramón Sampedro, é um homem que luta
para ter o direitode pôr fim à sua própria vida. Na juventude ele sofreu 
umacidente, que o deixou tetraplégico e preso a uma cama por28 anos. Lúcido e 
extremamente inteligente, Ramón decidelutar na justiça pelo direito de decidir 
sobre sua própriavida, o que lhe gera problemas com a igreja, a sociedade eaté 
mesmo seus familiares.Melhor Impossível- (TDG)Jack Nicholson deu à Desordem 
Obsessiva-Compulsiva umrosto.Mentes que brilham(Superdotação)rTendo no elenco a 
própria Foster, Dianne Wiest, AdamHann-Byrd, o enredo conta a história de uma 
jovemoperária, mãe solteira de uma criança que se revelasuperdotada, tendo como 
inspiração a própria história deJodie, a qual foi uma criança-prodígio, 
enfrentando muitosdesafios em sua vida, tais com aceitação e no filme opequeno 
também encontra muitos problemas a enfrentarMatilda(Altas 
Habilidades/Superdotação) Garota com Altas Habilidades e Superdotação que vive 
numa família onde os pais descompromissados e o irmão a desprezam . Encontra na 
leitura e na escola a sua valorização.Meu Filho Minha Vida- (Autismo).Drama 
feito para televisão a partir da obra de Barry N.Kaufman. É retratada a luta de 
um casal que tem um filhoautista de três anos de idade e todo empenho e 
dedicaçãoda família para integrá-lo à sociedade. São abordadostemas como a 
deficiência mental e questões ligadas àpsicologia, infância e adolescênciaMeu 
Nome é Rádio (DM)Na Carolina do Sul, o técnico de futebol americano HaroldJones 
(Ed Harris) faz amizade com Radio (Cuba GoodingJr.), um estudante de colegial 
que é deficiente mental. Orelacionamento do dois dura décadas e Radio se 
transformade um garoto tímido e atormentado a uma inspiração paraa comunidade 
onde viveMeu Pé Esquerdo- , (Paralisia Cerebral)A história real do escritor 
irlandês Christy Brown, portadorde paralisia cerebral, que aprende a pintar e 
escrever comseu pé esquerdo. Oscar de melhor ator e atriz coadjuvant
MR. HOlland -Adorável Professor (DA)Um homem que quer compor uma sinfonia 
trabalha comoprofessor para sustentar a família. Ao descobrir que seufilho 
nascera surdo, sofre e decide organizar um concertopara deficientes 
auditivosNascido em 4 de julho(DF)Soldado americano é ferido no Vietnam e fica 
paraplégico.Torna-se um ativista político contrário à posição americanana guerra
e é visto como um traidor. Baseado em históriareal e vencedor do Oscar de 
Direção e MontageNell( Inclusão social) foi criada sem nenhum contato com o 
mundo. Édescoberta por um médico e uma psicóloga que tentamdescobrir como foi 
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sua vida até então.Nenhum a MenosUma garota chega a uma aldeiazinha no interior 
da Chinapara substituir o antigo professor que precisa fazer umaviagem. Quando 
um aluno foge da escola, ela decide aqualquer custo reaver o alunoNicky e Gino 
(DM) Nick é preso à infância por um deficit mental, fãapaixonado do Hulk e 
lixeiro por ocupação. Gino é o irmãode Nick, que começa sua carreira de médico e
tem umapós-graduação esperando-o em Stanford. Os dois sãoórfãos e vivem em 
Pittsburgh. Nick é um poço de simpatia eingenuidade e depende de Gino para se 
livrar da hostilidadedo mundoNós Sempre oAmaremos(Sind Down)Pais pobres entregam
para adoção seus filhos gêmeos, quenasceram com graves problemas de saúde, sendo
umcardíaco e o outro portador da síndrome de Down; mas aavó, não gostando da 
atitude, resolve lutar pela guarda dascriançasO Aviador (TOC) Um filme belíssimo
com o Leonardo de Capri, que conta ahistória da aviação, em meio às dificuldades
causadas peladoença (Transtorno Obsessivo-Compulsivo).O Colecionador de Ossos( 
Deficiência Física)sofrer um acidente. Isso não o impede de continuar seuUm 
brilhante investigador policial fica tetraplégico apóstrabalho, desvendando um 
assassino em série, com a ajudade uma jovem e dedicada policialO Despertar para 
Vida(Deficiente Físico)A convivência de alguns lesados medulares em um centrode 
reabilitação
O Enigma de KasparHausen (INclusão social )História de uma indIvÍduo que nunca 
teve contato com a civilização e passa por um processo de aprendizagem.O Franco 
Atirador(DF)Conta a história de três amigos, dois deles paraplégicos, eas 
conseqüências da guerra do Vietnam em suas vidasO Garoto Selvagem (Inclusão 
Social) Conta a historia das experiências pedagógicas de Itar
O Garoto que PodiaVoar (Autismo) Após a morte dos pais num acidente de avião 
garoto sefecha e não conversa com ninguém. Ele vive com o tioalcoólatra e é 
tratado como autista. Na escola, porém, setorna amigo de uma bela jovem, que 
conquista suaconfiança e o faz voar sobre a cidadeO Grande Lebowski (DF)Lebowski
joga boliche, usa drogas e escuta rock o diainteiro. A confusão começa quando 
ele é confundido comum milionário paraplégico e passa a ser perseguido 
porbandidos, seqüestradores, advogados e pela própria políciaO Homem Elefante 
(DF)Baseado em história real, um homem deformado por umadoença congênita 
trabalha em um circo de aberrações. Coma ajuda de um médico, tenta recuperar sua
dignidadeO Milagre de Anne Sullivan(DA e DV)A incansável tarefa de Anne Sullivan
(Anne Bancroft), umaprofessora, ao tentar fazer com que Helen Keller 
(PattyDuke), uma garota cega, surda e muda, se adapte eentenda (pelo menos em 
parte) as coisas que a cercam.Para isto entra em confronto com os pais da 
menina, quesempre sentiram pena da filha e a mimaram, sem nuncaterem lhe 
ensinado algo nem lhe tratado como qualquercriança.O Milagre de uma Mãe 
(PC)História de uma mulher que adota, cria e descobre o talentomusical em um 
paralítico cerebral.O Piano(DA)Uma deficiente auditiva casa-se com um 
proprietário deterras. Ela comunica-se através de um piano
O Oitavo Dia- (Sind Down) Um homem com Síndrome de Down cuja mãe morreu e 
umocupado homem de negócios, divorciado e sem a posse dosfilhos, que não querem 
mais lhe ver. Os dois acabamdesenvolvendo uma amizade especial quando se 
encontramacidentalmente. Um dos mais sensíveis filmes europeus dadécada passada 
com interpretações inspiradas e o tema daamizade e do amor tratado com 
sensibilidade e poesiaO Óleo de LorenzoBaseado em fatos reais, o filme conta a 
luta dos pais deLorenzo para salvá-lo de uma doença rara diagnosticadacomo 
incurável.
O Pequeno Milagre (DF)Simon é um gigante dentro de um corpinho que não 
sedesenvolveu.Lutando com as armas da paz, contra a indiferença dos paise o 
preconceito da cidade onde mora, ele encanta a todoscom suas respostas cheias de
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inspiração e raciocínio.O Silêncio (DA)Iraniano - História de um menino cego que
se orienta pelo sons etrabalha num localafinando instrumentos musicais e conhece
o mundo poroutros canais.O Sino de Anya (DV) Mulher cega encontra em seu 
vizinho, um garoto de 12anos, a amizadee a ajuda para enfrentar a vida.
Os Amantes do Pontneuf(DV)A história de amor de dois moradores de rua, ela cega 
deum olho.Os Camelos TambémChoram( Albismo)Da Mongólia, uma camela dá a luz a um
camelinho albino erejeita o bebê. Só a música é capaz de fazê-la chorar, 
paraentão começar a amamentar a cria.Os Dois Mundos deCharly (DI)1968 Deficiente
mental interpretado por Cliff Roberson que levouo Oscar.Os Melhores Anos 
deNossas Vidas1946 Com o fim da II Guerra, três veteranos retornam para casae 
enfrentam dificuldades para se reestabelecer à vidacotidiana.
Perfume de Mulher (DV) O filme relata a história de um ex-capitão do exército, 
cegoe amargo, e sua relação de amizade com um jovemcontratado para 
acompanhá-loPrisioneiros do Silêncio (Autismo) Mãe leva filho autista para uma 
instituição especializada edescobre maneiras de comunicar-se com eleProcurando 
Nemo(Deficiência Física, Deficit de Memória)Fala em superação de um peixinho 
diferente (ele tem uma nadadeirinha defeituosa
Quando Tudo Começa (Inclusão)Filme francês de um diretor de uma escola infantil 
que seenvolve com os problemas locais de sua comunidade e lutacom o governo 
francês pelo direito de todos na escola
Quatro Casamentos e um Funeral (DA)A história de Charles, solteirão convicto, 
que ficaapaixonado por Carrie e passa a encontrá-la emcasamentos e funerais. O 
irmão de Charles é um atorsurdoRain Man Autismo) Rapaz vai buscar irmão autista 
em asilo a fim de herdar afortuna do pai sozinho. Os dois desenvolvem amizade 
nocaminho de casa. Oscar de melhor filme, ator, direção eroteiro.Rajadas de Fogo
(DF)De John Woo, três ladrões - sendo um usuário de cadeirade rodas, sem nenhum 
estereótipo de dependência -,decidem dar um último e retumbante golpe, 
roubandoobras de arte na Rivera Francesa, mas nem tudo sai comoesperavamRatos e 
Homens (DM) George e Lennie buscam trabalho em uma fazenda daCalifórnia. George 
cuida de Lennie, que tem grande forçafísica mas o cérebro de uma criança.Ray 
(DV)Jamie Foxx está entre os candidatos a melhor ator no Oscarpor seu 
impressionante retrato do cego Ray CharleRei Coragem (PC)História, lutas e 
vitórias de um jovem com paralisiacerebral, Dan Keplinger, e suatrajetória até 
ser consagrado como um artista plástico.
Sem Medo da Vida(Not afraid, not afraid)( Sind. Down)Esse filme fala de uma avó 
e seu neto com síndrome deDown, aborda a questão da aceitação da família de 
umaforma interessante..Sempre Amigos(Superdotação/DM)A história da amizade dois 
meninos, um super dotado,porém com distrofia muscular e o outro grande e forte, 
maspouco inteligente e sem amigos
Simples como amar(DM/Inclusão_) Narra a história de Carla, uma jovem com 
deficiênciamental leve que depois de anos e anos em escola especialdescobre um 
novo mundo; sua mãe, cedendo aos apelosdas outras filhas e do marido e acaba 
concordando queCarla frequente uma escola inclusiva para os ditos 
normaisjuntamente com as pessoas com alguma deficiência. Carlaem sua nova escola
conhece Dany, também portadora dedeficiência, porém independente, trabalha que 
morasozinha. Nessa fita fica a mensagem de como essa mãedeve aprender com a 
filha a conviver com as diferenças e arespeitá-la.Sonata de 
Outono(Doençaneurológica) A história de um pianista e a relação com suas filhas,
umadelas portadora de uma doença neurológica degenerativa. 
Testemunha doSilêncio(Autismo)Menino autista e sua irmã testemunham assassinato 
deseus paisTudo pela VidaAtriz de novela sofre acidente e vai recuperar-se na 
casados pais. É terrível com as enfermeiras até desenvolveramizade com uma 
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delas.Uma Janela para o Céu *(DF)História de uma esquiadora que fica paraplégica
em umacidente numa competição, tornando-se professora elutando pelo seu amor.
Uma Lição de Amor(DM) um pai com deficiência mental que luta na justiça 
pelaguarda da filha.Uma MenteBrilhante (Doença Mental/esquizofrenia) baseia-se 
na biografia de John Nash escrita por Sylvia Nasar, e começa com a chegada do 
jovem Nash à Universidade de Princenton, em 1947. Isolado de todos e tudo, Nash 
recusa-se a participar nas atividades básicas da Universidade, tais como 
assistir às aulas, conviver com os colegas, etc. O seu objetivo é a procura de 
uma "Ideia original".
Uma Razão para Viver (PC)Por um erro de diagnóstico, vítimade paralisia cerebral
é enviada a instituição para doentesmentais.Uma professora (McGregor) descobre o
erro etenta repará-lo
Uma Segunda Chance(Déficit e memoria)Um advogado arrogante perde a memória e tem
querecomeçar a vida. Descobre como estava causando mal aseus familiares e 
resolve mudar.

COMERCIAISComercial francês da pessoa normal num mundo adaptado para 
deficientehttp://www.ad-awards.com/inc/video.swf?id=104

CURTASIlha das Flores - Onde mostra a pobreza, o lixo, e a falta de inclusão 
socialTony Melendez - Documentário sobre o violonista sem 
braçoshttp://www.gracers.com/re052005B.htmVideo da moça com SD de 
Florianópolis/sc

Tema: Altas Habilidades/Superdotação: AH/SDA Excêntrica Família de 
Antonia.MatildaA Pequena EspiãLances InocentesBilly ElliotPrenda-me se for Capaz
http://vivianepatrice.blogspot.com/feeds/posts/default

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mais-de-um-milhao-de-livros-para-baixar.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 1 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mais de um milhão de livros para baixar

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/Mais de um milhão de livros para baixar: 
[FOTO]

Alice no País das Maravilhas - Lewis Carrol.
O Open Library disponibiliza mais de um milhão de obras em cerca de 50 idiomas 
para download ou leitura on-line nos formatos PDF, ePub, Plain text, DAISY, 
ePub, MOBI e DjVu.
No acervo, é possível encontrar desde clássicos como Alice no País das 
Maravilhas, de Lewis Carrol, Macbeth de William Shakespeare e Dom Quixote, de 
Miguel de Cervantes a publicações históricas de museus, universidades, 
instituições religiosas, além de textos jurídicos.
Desenvolvido sem fins lucrativos pela Internet Archive, a ideia é que o software
funcione como uma rede aberta em que os usuários adicionem livros, programem e 
colaborem com a revisão. Mais de 20 milhões de títulos já foram catalogados e o 
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objetivo é que todas as obras publicadas ao redor do mundo estejam no catálogo 
digitalizadas. Para baixar ou ler online não é necessário cadastro.
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Mãos que fazem um amanhã - Matéria do Jornal Extra

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://saudementalrj.blogspot.com/
Mãos que fazem um amanhã - Matéria do Jornal Extra: 
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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Mapa de conflitos ambientais desenvolvido pela Fiocruz integra painel na Cúpula 
dos Povos
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http://www.sauderio20.fiocruz.br/index.php/component/content/?view=featured
Vejam este trabalho, pois indentifica alguma demandas interessantes.
Mapa de conflitos ambientais desenvolvido pela Fiocruz integra painel na Cúpula 
dos Povos: 

A tecnologia de sistemas de informação pode ser um instrumento de luta e 
articulação social. Essa é a premissa dos pesquisadores e ativistas que 
trabalham com o mapeamento de territórios, tema discutido na quinta-feira (21/6)
na Cúpula dos Povos, pelo Espaço Saúde Ambiente e Sustentabilidade, uma 
articulação entre a Fiocruz, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco)
e o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes).
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

MEC une-se a ministérios da Saúde e Esporte em parcerias

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
FONTE: http://portal.mec.gov.br
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MEIO AMBIENTE - SUSTENTABILIDADE - NA JOVELINA PERÓLA NEGRA NA PAVUNA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Hoje comemoramos o dia do Mundial Meio do Ambiente em grande estilo, nós da 6ª 
COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - GED, nos reunimos na Lona Jovelina Peróla 
Negra, na Pavuna para apresentar os trabalhos desenvolvidos pelas escolas. Foi 
uma grande festa com apresentação de alunos, mostra de trabalhos, dança, música;
tudo pra mostrar a discussão do conceito de desenvolvimento sustentável que 
aconteceu em sala de aula para rua. A aplicação dos conceitos gerou reflexões, 
que geraram trabalhos, apresentações e principalmente mudanças de comportamento.
O planeta agradece.
Muito legal!! Parabéns a todos!!Os alunos e professores
[FOTO]
[FOTO]

<COMENTÁRIOS>
Parabéns, foi um lindo evento! Pena que colocaram poucas fotos!!
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MÊS DE PREVENÇÃO DAS VIOLÊNCIAS NO NAMORO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://otics-iraja.blogspot.com/

MÊS DE PREVENÇÃO DAS VIOLÊNCIAS NO NAMORO: [FOTO]

Junho é o mês dos namorados e, portanto, oportunidade para valorizar a gentileza
e a solidariedade no namoro e promover a prevenção das diversas formas de 
violência íntima.

A violência no namoro tem impactos para a saúde e pode gerar consequências como 
a baixa autoestima, depressão, consumo de álcool e outras drogas e relações 
sexuais desprotegidas. Desfazer o tabu e conversar sobre as diversas formas de 
violência que podem ocorrer nos relacionamentos é a melhor forma de prevenir e 
enfrentar o problema.
Durante o Mês de Prevenção das Violências no Namoro, diversas unidades de saúde 
e outros espaços de promoção da saúde realizam atividades para fomentar a 
reflexão e o debate sobre o tema. A campanha é uma iniciativa da Coordenação de 
Políticas e Ações Intersetoriais da Superintendência de Promoção da Saúde da 
Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro 
(CPAI/SPS/SMSDDC-RJ), o Núcleo de Promoção da Solidariedade e Prevenção das 
Violências do Município do Rio de Janeiro e o Comitê Vida.

[FOTO]

Baixe e compartilhe o Laço da Gentileza, símbolo do Mês de Prevenção das 
Violências no Namoro

Neste ano, inspirado pelas discussões propostas pela Rio+20 para a construção de
uma sociedade sustentável, em que o amor, o respeito e gentileza devem 
prevalecer, oMês de Prevenção das Violências no Namoroaborda as relações sociais
na perspectiva do cuidado.
[FOTO]

Saiba mais sobre o Mês de Prevenção das Violências no NamoroLembre: Mês de 
Prevenção das Violências no Namoro 2011
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MINISTÉRIO DA SAÚDE  - Dia Nacional de Imunização: saiba mais sobre o calendário
de vacinação

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Dia Nacional de Imunização: saiba mais sobre o calendário de vacinação: [FOTO]

Para cada faixa etária, um calendário diferente. | Foto: Corbis
Hoje é o Dia Nacional de Imunização. E oPrograma Nacional de Imunizações 
(PNI)doMinistério da Saúde, tem muito que comemorar. O programa nasceu em 1973 
com o objetivo de coordenar as ações de imunizações no Brasil. Mas há quase 
quatro décadas, vem mudando a história do país. Ao longo do tempo, sua atuação 
apresentou avançosconsideráveise hoje, éparte integrante do Programa 
daOrganização Mundial de Saúde(OMS).
Segundo a coordenadora do PNI, Carla Domingues, o Ministério da Saúde 
disponibilizapor meio doSistema Único de Saúde (SUS)42 imunobiológicos (vacinas 
e soros) que estão disponíveis em 34 mil salas de vacinas existentes no país. É 
muito importante que as pessoas procurem um posto de saúde, se protejam e 
mantenham o cartão de vacinação atualizado, pois a vacinação é a maneira mais 
eficaz de evitar diversasdoenças, como sarampo, tuberculose, rubéola, gripe, 
hepatite B, entre outras, explica Carla.
Cada vacina segue um esquema diferenciado, por isso é necessário que o paciente 
complete o ciclo determinado por cada uma. Existem vacinas que necessitam de uma
dose, outras de duas ou três. Apenas com o esquema completo, a pessoa vai estar 
devidamente imunizada, pois o organismo vai criar anticorpos em níveis adequados
e a vacina terá uma eficácia em torno de 95 a 100%. Um exemplo é a hepatite B: 
você toma uma dose, depois de trinta dias outrae com seis meses, você toma a 
terceira dose. Mas infelizmente, muitos se esquecem da terceira dose, explica.
A cobertura vacinal do PNI engloba diferentes faixas etárias. Vale ressaltar que
os postos de vacinação não disponibilizam apenas vacinas para crianças, mas 
também para os adolescentes, idosos, para a família toda, afirma Carla.
A vacina contra meningite C, por exemplo, é administrada em duas doses aos 3 e 5
meses de idade, comintervalo entre as doses de 60 dias, e mínimo de 30. O 
reforço é recomendado preferencialmente entre 12 e 15 meses de idade. Outro 
exemplo é vacina contra febre amarela, onde é indicada uma dose aos residentes 
ou viajantes para os estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, 
Tocantins, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal e 
Minas Gerais e alguns municípios dos estados do Piauí, Bahia, São Paulo, Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A população indígena também está dentro do 
PNI, onde são oferecidas diversas vacinas para diferentes faixas etárias.
As viagens internacionais não ficam de fora. Todos aqueles que pretendem visitar
outros países devem estar vacinados contra o sarampo e a rubéola. Os vírus 
causadores dessas doenças ainda circulam intensamente em diversos países do 
mundo. Por isso, ao viajar para o exterior, as pessoas que não foram vacinadas 
ficam expostas ao risco de contrair sarampo e rubéola, podendo contribuir a 
reintrodução dessas doenças no Brasil. É importante que os viajantes não 
vacinados recebam a vacina pelo menos 15 dias antes da partida. A vacina 
tríplice viral, disponível pelo SUS, é eficaz contra sarampo, rubéola e 
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caxumba.Evolução- O esquema de vacinação do Brasil tem crescido a cada ano. Em 
1992, por exemplo, o PNI disponibilizava 12 tipos de vacinas e atualmente, esse 
número subiu para 14. Outra conquista foi amanutenção da erradicação da 
poliomielite e do sarampo e aeliminação do tétano neonatal. Além disso, doenças 
como difteria, coqueluche, tétano acidental, hepatite B, meningites, febre 
amarela, formas graves da tuberculose, rubéola e caxumba também foram 
controladas em alguns estados brasileiros.Doses- A cada ano, o Ministério da 
Saúde aumenta sua cobertura vacinal. Carla lembra que, em 2006, foi incluída no 
calendário do Ministério a vacina contra o rotavírus, e em 2010, doses para 
meningite C conjugada. Neste ano, estaremos introduzindo a pentavalente e a 
pólio inativada no calendário. O PNI é um programa que está sempre crescendo no 
sentido de ampliar a oferta de imonubiológicos para a população brasileira. 
Lembrando também que o Brasil é o país que mais oferece vacinas gratuitas por 
meio da rede pública, comemora.Confira o calendário do PNICuriosidades -O último
caso de varíola notificado no Brasil foi em 1971 e, no mundo em 1977 na Somália.
Outro resultado de destaque é a ausência de registros da paralisia infantil há 
22 anos e do sarampo, há dez anos no Brasil.Karolline Soares /Blog da Saúde
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Ministério Público do RJ disponibiliza cartilha contra a violência sexual

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.viablog.org.br/
Ministério Público do RJ disponibiliza cartilha contra a violência sexual: Como 
parte da campanha Quem cala consente, o Ministério Público do Rio de Janeiro 
lançou a cartilha Abuso e Exploração Sexual Infanto-juvenil, sobre a atuação do 
Sistema Geral de Direitos da Criança e do Adolescente - SGDCA na política de 
proteção.
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Ministro destaca ações para inclusão de estudantes com deficiência

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://redecomunicadores.mec.gov.br/index.php?option=com_contentview=frontpage
Ministro destaca ações para inclusão de estudantes com deficiência: 
Brasília, 1/06/2012 - O ministro Aloizio Mercadante destacou as ações do MEC 
para estimular as matrículas de alunos com deficiência no ensino regular da rede
pública. Ele citou dados do censo da educação básica, que mostram que no ano 
2000 havia apenas 21,4% das pessoas com deficiência matriculadas no ensino 
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regular público. Em 2011, o número saltou para 74,2%. Além disso, 22% das 
escolas hoje têm acessibilidade. Há 12 anos, eram apenas 2,2%.

Em relação ao acesso, segundo o ministro, 69% dos favorecidos pelo Benefício de 
Prestação Continuada (BPC) estão nas escolas públicas. E 78% dos professores já 
passaram por formação em educação especial. Ele lembrou ainda que escolas estão 
sendo reformadas e ônibus escolares adaptados para permitir a acessibilidade.

O ministro ressaltou que o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica (Fundeb) contabiliza dupla matrícula para os estudantes com deficiência 
da rede pública. Isso para que possam frequentar escolas regulares em um turno e
atendimento especializado em outro.

"O aluno tem que fazer o ensino regular e o especial e isso é referendado pela 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU de 2006 e pela 
Conferência Nacional de Educação de 2010. Essa é uma discussão já superada", 
disse o ministro.
Ouça o ministro Aloizio Mercadante sobre a política de educação especial

[sonorra: 4'10'']
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Mito: Abdominais não ajudam a perder barriga
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http://www.blog.saude.gov.br/
Mito: Abdominais não ajudam a perder barriga: 
[FOTO]

Foto: Corbis Images
Muitas pessoas fazem exercícios físicos para emagrecer e, principalmente, perder
aquela barriguinha que atrapalha o visual e pode prejudicar a saúde. Pensando 
nisso, muitos capricham nos exercícios abdominais. Mas será que eles realmente 
tiram a barriga?

O professor de matemática Thales de Couto, de 60 anos, faz atividades físicas 
todos os dias e acredita que as abdominais deixam a barriga sarada.Uma das 
atividades que é fundamental é a abdominal. Essa atividade evita que você fique 
com a gordura localizada exatamente na área localizada do abdômen. Atualmente, 
os cardiologistas inclusive, além dos exames de sangue que fazem, tiram a medida
da cintura do homem. E essa medida da cintura é fundamental para que ele possa 
prever se o paciente está situado em algum quadro de risco.

Mas o educador físico Carlitos Fernandes Souza Lima diz que Thales está 
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enganado: segundo ele, é um mito achar que abdominais tiram a barriga. É um mito
sim, porque não é um exercício ideal para a perda de barriga. Ele é para 
fortalecimento abdominal. A principal função dos exercícios abdominais é para 
fortalecer e estabilizar a coluna vertebral. E um resultado mais eficaz seria um
conjunto entre uma musculação e com o aeróbico, principalmente com alimentação, 
uma dieta.

O educador físico Carlitos Fernandes Souza Lima explica que os exercícios 
abdominais ajudam a manter a postura correta das pessoas. Ele recomenda a 
quantidade de exercícios que devem ser realizados sem prejudicar os músculos. Eu
passo sempre em média no máximo dois exercícios. Uma média de três séries de 12 
a 15 repetições, esse seria o ideal. E não podendo ser todos os dias, também 
precisando de um descanso. Sempre um dia alternado, ou duas vezes na semana está
bom.

Segundo o educador, para perder barriga o que a pessoa deve fazer são exercícios
aeróbicos, como corrida, natação, ciclismo e ginástica, e, além disso, evitar 
refrigerantes e frituras.
Ouça a matéria da Web Rádio SaúdeFonte: Alexandre Penido / Web Rádio Saúde
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A morte inventada -

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Pessoal achei muito interessante!! 

O documentário "A Morte Inventada" tem como objetivo estimular a discussão sobre
a Alienação Parental, noemenclatura pouco conhecida entre nós, mas que se refere
a um comportamento bastante comum.
A Alienação Parental, descrita em meados da década de 80 pelo psiquiatra 
infantil norte-americano, Richard Gardner, revela-se como uma situação na qual 
um genitor procura afastar seu filho ou filha do outro genitor intencionalmente.
Essa alienação é realizada através de informações contínuas no intuito de 
destruir a imagem do genitor alienado na vida da criança. Na maioria das vezes, 
a mãe ou o pai que praticam essa alienação, obtém êxito, e o filho permanece, 
durante anos, acreditando naquela visão distorcida. Em alguns casos chega a té 
mesmo a ocorrer a falsa acusação de abuso sexual como último recurso para romper
definitivamente o vínculo entre o genitor alienado e seu filho.
Infelizmente, durante o processo de separação, os filhos acabam sendo o 
principal instrumento para agredir o ex-companheiro. As crianças vítimas da 
Alienação Parental carregam para sempre os sinais desse tipo de violência, 
podendo desenvolver, na fase adulta, distúrbios psicossociais severos.
O documentário "A Morte Inventada" propõe disseminar o assunto entre pais, 
psicólogos, advogados, juízes, promotores, assistentes sociais, pediatras e 
todos os envolvidos neste drama familiar. Essa violência tão frenquente e tão 
pouco conhecida não pode continuar destruindo a relação entre pais e filhos.
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http://www.amorteinventada.com.br/
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Mudança de Horário das Escolas de Tempo Integral e Definições da Educação 
Infantil

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

FONTE: Gerência de Educação
Facebook: SextaCreGEd
Prezados Diretores das Escolas de Tempo Integral,

A 
Secretária Claudia Costin acaba de definir que as Escolas de Tempo 
Integral seguirão o horário de 8h às 17h, e não o de 7h30 às 16h30 
informado no último email. Este foi o segundo horário com maior votação 
no questionário respondido por vocês. Peço desculpas por qualquer 
transtorno que essa mudança cause na organização das suas escolas, mas 
esta nova definição irá facilitar nos casos das turmas que são atendidas
 por 2 professores. 

Segue abaixo o novo horário e definições enviadas anteriormente com os devidos 
ajustes:
20 min8:008:20DESJEJUM50 min8:209:101º tempo50 min9:1010:002º tempo50 
min10:0010:503º tempo50 min10:5011:404º tempo50 min11:4012:30ALMOÇO50 
min12:3013:205º tempo50 min13:2014:106º tempo50 min14:1015:007º tempo20 
min15:0015:20RECREIO/Lanche50 min15:2016:101º tp contraturno50 min16:1017:002º 
tp contraturnoO
 professor que assumir a turma na parte da tarde terá que começar às 
12h30 para que possa cumprir suas 4 horas e meia até às 17h. Se, 
excepcionalmente, o professor precisar chegar às 13h20, sua turma terá 
que, obrigatoriamente, almoçar às 12h30. Estes professores permanecerão 
na escola até às 17h50 para cumprirem as 4 horas e meia.Nas
 escolas que precisam ter vários horários de almoço para comportar todos
 os alunos no refeitório, o almoço pode ser servido a partir do horário 
das 10h50 (tentando evitá-lo ao máximo, por ser ainda muito próximo ao 
desjejum) e ir até o tempo que inicia ao meio dia (3 possibilidades de 
horário para o almoço no total). Já o horário do lanche deve iniciar 
após o último tempo de aula, mas pode ocorrer em qualquer momento do 
contraturno (das 13h20 às 16h30), desde que todos os alunos que forem 
sair às 15h20 lanchem antes da saída. Notem que tratar o almoço como um 
tempo de 50 minutos é fundamental para a montagem do horário no Urânia.
Nas
 escolas que têm turmas de Classe Especial, Projetos Estratégicos e/ou 
PEJA diurno, as turmas da manhã devem entrar às 7h30 e sair ao meio dia.
 Já as turmas da tarde entrarão às 13h e sairão às 17h30. Cada escola 
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deverá organizar a refeição destas turmas de horário parcial de acordo 
com a sua possibilidade, garantindo as 4 horas de aula.
Em
 discussão junto ao Instituto Annes Dias, órgão responsável pelas 
definições técnicas relativas ao Programa de Alimentação Escolar, ficou 
definido que as escolas de tempo integral continuarão servindo 3 
refeições, sendo elas: desjejum, almoço e lanche. Este lanche será 
reforçado e terá uma composição similar àquela do desjejum. O lanche 
poderá ser servido logo após o último tempo para os alunos que optarem 
por sair às 15h20 ou mais tarde para os alunos que optarem pela saída às
 17h. Como embasamento para esta tomada de decisão o Instituto ponderou 
que o jantar tem uma baixa adesão histórica na rede e que o lanche 
satisfaz a proposta nutricional e educativa do Programa de Alimentação 
Escolar.

Quanto à Educação Infantil, os alunos dematernalpoderão entrar entre 7h30 e 9h e
com horário de saída entre 17h e 17h30.

O Horário Complementar (HC) dos professores atuando nas turmas depré-escolaserá
 realizado durante os momentos semanais de: Desjejum e Lanche, que para 
estas turmas terão duração de 30 minutos cada; 2 tempos de Educação 
Física e 1 tempo de Sala de Leitura; 1 hora de Assembleia com a direção 
da escola; complementadas pelas demais estratégias possíveis em cada 
escola. Uma estratégia sugerida é que cada professor cumpra HC, ao invés
 de ministrar oficinas, 2 dias na semana, redistribuindo as suas turmas 
entre os demais professores nestes dias. Lembrando que o contraturno das
 turmas de pré-escolatem duração de 1 (uma) hora e 20 (vinte) 
minutos,um pouco menor do que o contra-turno do ensino fundamental, 
devido aos desjejuns e lanches de meia hora estipulados para este 
segmento. Esta e outras estratégias devem ser usadas pela direção de 
modo a garantir as 15 horas de horário complementar para os professores 
com dupla matrícula ou DR inteira atuando na pré-escola.

Quanto
 às orientações pedagógicas relacionadas à Educação Infantil, peço que 
sigam as orientações enviadas pela Gerência de Educação Infantil para a 
rede como um todo.

Agradeço a colaboração de todos!
Qualquer dúvida, estou à disposição.

Abraços,Teca Pontual
Assessora E/SUBE
(21) 2976-2479 / (21) 8496-4317
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NÚCLEO DE ARTE DA 6ª CRE NA RIO +20 CONVIDA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Esta é uma composição da oficina de Artes e oficina de Dança com o tema Rio+20.
Amanhã, dia 5 de junho, dia Mundial do MEIO AMBIENTE - estaremos na Arena da 
Pavuna apresentando esta coreografia e expondo nossas obras.
Conto com vocês!!!
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O Bebê de cinco a seis meses

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://meustrabalhospedagogicos.blogspot.com/
O Bebê de cinco a seis meses: 

Hoje resolvi falar sobre o desenvolvimento do bebê, como tenho uma bonequinha em
casa para mim isso fica bem conveniente, e por mais que saibamos sempre queremos
saber mais não é mesmo?
A Rebeca está com 5 meses e 3 semanas e bastante esperta, fiz um video com ele 
para compor esta postagem, assistam, afinal a mãe coruja faz parte de mim!
Beijos, amo vocês!
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O que você precisa saber sobre alimentação no cotidiano da atenção à saúde?
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http://inad-smsdc.blogspot.com.br/
O que você precisa saber sobre alimentação no cotidiano da atenção à saúde?: 

O Instituto de Nutrição Annes Dias, com diferentes parceiros, elaborou a 
coleçãoDicas para sua alimentaçãono intuito de colaborar na atenção individual e
coletiva. Condições prevalentes na população como hipertensão arterial e 
diabetes mellitus tipo 2, assim como o de colesterol e triglicerídeos contaram 
com a participação dos Programas de Hipertensão e de Diabetes da Subsecretaria 
de Atenção Primária, Vigilância e Promoção da Saúde.
Alimentação saudávelmostra opções de como comer bem, combinando os grupos de 
alimentos. Escolha de alimentos de forma equilibrada, orientações sobre 
preparação e dicas para uma vida mais saudável são informações presentes no 
material.Acesse aqui.
Hipertensão Arterialprioriza o consumo consciente de sal e mostra opções de 
alimentos recomendados para uma vida melhor. Acesse aqui.
Diabetes Mellitustipo 2evidencia modos de controlar a doença , notadamente pela 
alimentação. Orienta sobre a necessidade de acompanhamento pela equipe de saúde 
e de hábitos saudáveis de vida. Acesse aqui.
Colesterol e Triglicerídeosdefine essas gorduras como necessárias ao organismo e
traz recomendações para o o melhor uso das gorduras na alimentação saudável. 
Acesseaqui.
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

OPAS divulga diretrizes sobre publicidade de alimentos para crianças

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://inad-smsdc.blogspot.com/
OPAS divulga diretrizes sobre publicidade de alimentos para crianças: 
[FOTO]
A OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde) lançoudurante o World Nutrition 
Rio2012, um documento com as recomendações da consulta de especialistas sobre a 
promoção e a publicidade de alimentos e bebidas não alcoólicas para crianças nas
Américas.

Areunião foi realizada na sede da OPAS em Washington, em maio de 2011, para 
definir as novas recomendações sobre o tema.O Brasil foi representado por 
integrantes da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), do Idec 
(Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) e do Instituto Alana. 
Especialistas, autoridades e organizações do México, dos Estados Unidos, do 
Canadá, do Peru, do Chile e da Argentina também participaram da elaboração do 
documento.

A primeira das 13 principais recomendações do documento estabelece que o 
Ministério da Saúde, por meio de seus aparelhos institucionais, deve assumir a 
liderança no processo de regulação da promoção e da publicidade de alimentos. O 
ponto fortalece a Resolução nº 24 da Anvisa, de 2010, que determina que a 
publicidade de alimentos com alto teor de sódio, gorduras e açúcar seja 
acompanhada de alertas para possíveis riscos à saúde no caso de consumo 
excessivo. Hoje a norma encontra-se suspensa por decisão da Justiça para 
empresas associadas a algumas entidades, como a ABIA (Associação Brasileira da 
Indústria de Alimentos).

Participaram da mesa de lançamentoJanine Coutinho, da OPAS/Brasil,Corinna 
Hawkes, consultora da OMS e da OPAS,Enrique Jacoby, consultor regional da 
OPAS,eIsabella Henriques, diretora do Instituto Alana. A plateia reuniu cerca de
90 pessoas e o debate despertou uma série de questões relevantes sobre a 
necessidade de se regular a publicidade de alimentos voltada ao público 
infantil.

O tema também foi ressaltado na plenária de encerramento do World Nutrition, 
quando Philip James, professor da London School of Hygiene and Tropical Medicine
(Inglaterra), parabenizou a iniciativa da OPAS, dizendo que o documento traz 
recomendações importantes e um verdadeiro passo a passo para o enfrentamento a 
obesidade infantil nas Américas. E ainda sublinhou que o Brasil não deve 
subestimar seu potencial como um ator importante na construção de políticas 
públicas na área de saúde.

Conheça as 13 principais diretrizes sugeridas pela OPAS:
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1. Desenvolver uma política acerca da promoção e da publicidade de alimentos 
para crianças junto com o Ministério da Saúde ou com um departamento, agência ou
instituto associado, assumindo a responsabilidade pelo processo.

2. Adotar como objetivo a política de reduzir a exposição infantil à promoção e 
à publicidade de alimentos com elevado teor de gordura, açúcar ou sal, com a 
meta de diminuir os riscos à saúde das crianças.

3. Iniciar o processo de implementação da política desenvolvendo e mantendo 
consenso dentro do governo sobre a necessidade da referida política.

4. Envolver outras partes interessadas para ampliar o conhecimento e 
conscientização do impacto adverso do marketing de alimentos sobre as crianças.

5. Reunir um grupo de trabalho de partes interessadas, liderado pelo governo, 
como a entidade responsável pelo desenvolvimento de políticas.

6. Solicitar queeste grupo de trabalho defina o escopo das políticas em termos 
do significado de cada elemento da promoção e da publicidade de alimentos para 
crianças, definido pelo Grupo da Consulta de Especialistas nas Recomendações 
7-10.

7. A definição de promoção deve abarcar todas as técnicas de marketing por meio 
de todos os canais de comunicação, inclusive mensagens divulgadas em escolas e 
outros locais frequentados pelas crianças.

8. A promoção e a publicidade para crianças devem ser definidas como aquelas 
direcionadas exclusivamente para crianças, com apelo especial para elas e, na 
mídia mensurada, aquelas dirigidas a adultos, mas assistidas por crianças.

9. A palavra Crianças deve ser definida como pessoas com menos de 16 anos de 
idade.

10. A palavra Alimentos deve ser definida de modo a incluir tanto alimentos que 
devem ser comercializados (alimentos que as crianças devem consumir mais em uma 
dieta saudável), como alimentos que devem ser banidos, segundo os critérios de 
nutrientes máximos aceitáveis, detalhados na presente recomendação.

11. Concretizar as ações acima mencionadas em um prazo de, no máximo, 18 meses.
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12. Implementar a política por meio de disposições legais.

13. Designar um órgão para monitorar, utilizando um conjunto uniforme de 
indicadores, os efeitos e a eficácia das políticas sobre a exposição de crianças
à promoção e à publicidade.

Fonte: Projeto Criança e Consumo

Veja a [VÍDEO]
entrevista de Enrique Jacoby e Isabella Henriques no World Nutrition Rio2012
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OPORTUNIDADES - TELESAÚDE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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Orientação médica é fundamental para evitar problemas mais sérios com verrugas
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Orientação médica é fundamental para evitar problemas mais sérios com verrugas: 
[FOTO]

Foto: Divulgação
A pele é o maior órgão do nosso corpo. Por estar tão exposta, ela é vulnerável a
vários tipos de infecções, como a verruga, por exemplo. A região afetada sofre 
uma pequena elevação e fica com um aspecto esbranquiçado e áspero. De acordo com
a dermatologista do Hospital Federal de Ipanema, vinculado ao Ministério da 
Saúde, Márcia Senra, algumas pessoas têm mais facilidade de contrair o vírus que
provoca o aparecimento de verrugas. Na infância e na adolescência ter uma ou 
duas verruguinhas é bastante comum. Quando há espalhamento dessa quantidade de 
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lesões, aí faz a gente pensar em alguma questão ainda maior, se a pessoa tem 
alguma doença sistêmica que tenha uma baixa imunologia.

Não é difícil se livrar de uma verruga, pois já existem vários tratamentos. O 
administrador Renan Botelho conseguiu eliminar a verruga que tinha no dedo médio
da mão tomando apenas um remédio comprado na farmácia. Eu fiquei sabendo de um 
medicamento novo que era a base de nitrogênio líquido. Ai eu fui na farmácia, 
comprei o medicamento, utilizei uma vez, depois de uns seis meses a verruga 
voltou novamente, eu peguei o medicamento, utilizei pela segunda vez e desde 
então a verruga sumiu, não voltou mais e eu consegui curar ela dessa forma, não 
precisei ir ao médico.

A dermatologista Márcia Senra diz que apesar de ter se livrado da verruga, Renan
agiu errado. Ela lembra que quem não procura orientação médica pode provocar um 
problema ainda maior: Muitas vezes é um tumor de pele, um câncer de pele, e que 
não é nada do vírus da verruga. São lesões até mais graves e a pessoa identifica
como verruga, qualquer coisinha alta ela já chama de verruga. Então há uma 
generalização do nome para doenças diferentes.

Segundo Márcia Senra, com tratamento adequado, a verruga é eliminada antes que 
haja tempo para o vírus se espalhar e provocar outras infecções na pele.
Ouça a matéria da Web Rádio SaúdeFonte: Débora Rocha / Web Rádio Saúde
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PARTICIPAÇÃO - O CMSFlavio do Couto Vieira na RIO +20.
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http://smsdc-cms-flaviocouto.blogspot.com/
O CMSFlavio do Couto Vieira na RIO +20.: 

NESTE ÚLTIMO SÁBADO OPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIAE AVIGILÂNCIA EM SAÚDE, ESTIVERAM 
NARIO +20APRESENTANDO UM PROJETO QUE ALÉM DE PREVENIR A PROLIFERAÇÃO DALARVA DO 
AEDES, TAMBÉM ESTÁ LIGADO COM AEDUCAÇÃO EM SAÚDECOM OPROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, 
VISANDO MOBILIZARNOSSAS CRIANÇAS, PRINCIPAISMULTIPLICADORESDE INFORMAÇÕES, DE 
COMO É IMPORTANTE ESTARATENTOS A MATERIAIS QUE ACUMULEM ÁGUA, E DE COMO 
ISTOAFETA O MEIO AMBIENTE, JÁ QUE O NOSSO FOCO É ACOLETA DE COPOS DE GUARANÁ 
NATURALPRODUTO PLÁSTICO COM TEMPO DEDETERIORAÇÃO NA NATUREZA DE APROXIMADAMENTE 
400 ANOS.[FOTO]

ACSDC ALESSANDRO PANTALEÃO[FOTO]

AVS RUBENS[FOTO]
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ACSDC ALESSANDRO BICICLETAECOLÓGICA[FOTO]
AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE RUBENS
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
participem-premio-educador-nota-10.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 25 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PARTICIPEM - PRÊMIO EDUCADOR NOTA 10

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://nonacre.blogspot.com/
PRÊMIO EDUCADOR NOTA 10: 
[FOTO]

O maior prêmio de Educação da América Latina

Criado em 1998, o Prêmio Victor Civita Educador Nota 10 é a principal inciativa 
da Fundação Victor Civita para a valorização do trabalho docente e a 
disseminação de práticas educativas de sucesso. Todo ano, são escolhidos dez 
professores e um gestor escolar, que ganham destaque no site e nas revistas NOVA
ESCOLA e GESTÃO ESCOLAR por seus trabalhos de excelência. Eles são selecionados 
por um grupo de renomados especialistas, que analisa cada um dos milhares de 
projetos inscritos a cada edição. Os vencedores ganham um troféu, um prêmio em 
dinheiro e participam de uma grande festa em outubro, mês do professor, que 
conta com a presença de autoridades e personalidades.

O período deinscriçõespara as duas categorias é de 08 de junho a 08 de julho de 
2012.
A inscrição está aberta para experiências escolares que possam ser comprovadas e
tenham sido realizadas e concluídas entre fevereiro de 2011 e junho de 2012, 
sendo que cada participante só pode inscrever apenas um trabalho.

Para obter todas as informações clique aqui
Fonte: Revista Nova Escola
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
planetario-abre-rio20-voce.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 4 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PLANETÁRIO ABRE RIO+20 & VOCÊ

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/
PLANETÁRIO ABRE RIO+20  VOCÊ: 
A Fundação Planetário abre hoje a programação Rio+20  Você que, ao longo deste 
mês, vai discutir economia verde, desenvolvimento sustentável e erradicação da 
pobreza.
Serão 58 eventos ligados à temática da Conferência das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável, com participação de mais de 100 especialistas 
mundiais em oficinas interativas e educativas, eventos socioculturais, 
observatórios e vivências sensoriais. Oevento tem a chancela da ONU e vai 
ocorrer em paralelo à Rio+20 com o objetivo de mobilizar os mais diversos 
setores da sociedade. Após o debate de abertura, o público está convidado a 
participar das atividades.Clique aqui (página 63)

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
plataforma-da-unicef-apresenta-avancos.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 2 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Plataforma da Unicef apresenta avanços no Rio

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Estamos chegando lá!!
Fonte: http://www.rio.rj.gov.br

Entre
 as principais metas alcançadas, reduções da taxa de homicídio entre 
adolescentes, acesso de crianças deficientes em escolas regulares e a 
ampliação da cobertura dos programas de atendimento à saúde da família
30/05/2012Autor:Fernanda Good 

  No Rio, o saldo da Plataforma dos Centros Urbanos do Fundo das 
Nações Unidas para a Infância (Unicef) - conjunto de metas estabelecidas
 pela instituição em 2008 - foi positivo. A iniciativa, um projeto 
piloto também implantado em São Paulo, visa acelerar a redução das 
desigualdades entre crianças e adolescentes.

As principais
 metas alcançadas, das 20 propostas pela Unicef no Rio, foram as 
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reduções da taxa de homicídio entre adolescentes  - 38%, em 2008, para 
30,9%, no ano passado -; aumento do acesso de crianças deficientes em 
escolas regulares - 33,9%, em 2008, para 52,4%, em 2011 - e a ampliação 
da cobertura dos programas de atendimento à saúde da família - de 22,6% 
para 62,3%, no mesmo período. O Rio também diminuiu a mortalidade 
neonatal precoce e o aumento do atendimento em pré-escolas para crianças
 de 4 e 5 anos.

Para o representante do Unicef no Brasil, Gary 
Stahl, esta iniciativa é muito importante porque, no Brasil, das 19 
milhões de crianças, de zero a 6 anos, 16 milhões moram em grandes 
cidades. 

- A Unicef começou a trabalhar em 2008 neste programa e
 ficamos muito felizes com os resultados do Rio e de São Paulo. Queremos
 um mundo, neste caso um Brasil, onde cada criança tenha a mesma 
oportunidade. 

Segundo a coordenadora da organização no Rio, Luciana Phebo, os resultados são 
motivos para celebrar.

-
 Após a experiência com Rio e de São Paulo, agora, para 2013, nossa 
proposta é avançar para outros centros urbanos brasileiros. 

Com 
um foco em crianças e adolescentes que vivem em comunidades carentes, 
foram criados 64 Grupos de Articuladores Locais (GALs) no Rio de 
Janeiro. Destes, 43 grupos tiveram bom desempenho em seis metas 
escolhidas entre as 30 apresentadas pelo Unicef e terão seu trabalho 
reconhecido na noite desta quarta-feira durante a solenidade de 
encerramento do Primeiro Ciclo da Plataforma dos Centros Urbanos, no 
Armazém da Utopia.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pobreza-e-baixa-escolaridade-sao.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 12 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Pobreza e baixa escolaridade são principais causas do trabalho infantil

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Pobreza e baixa escolaridade são principais causas do trabalho infantil: 

Por Roberta Lopes, da Agência Brasil
[FOTO]
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1,4 milhão de crianças entre 5 e 14 anos exercem alguma atividade remunerada no 
Brasil.
A pobreza e a baixa escolaridade das famílias estão entre as principais causas 
do trabalho infantil no país, segundo a secretária executiva do Fórum Nacional 
de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPeti), Isa Oliveira. 
Atualmentehá no Brasil mais de 4 milhões de crianças e adolescentes trabalhando.
Na faixa dos 5 a 14 anos, em que a legislação brasileira proíbe qualquer forma 
de trabalho, o número chega a 1,4 milhão.
O trabalho infantil reproduz a situação de pobreza e baixa escolaridade na qual 
os pais dessas criança estão inseridos, destaca a secretária executiva, no Dia 
Mundial contra o Trabalho Infantil, lembrado hoje (12).

Para ela, entre os fatores para que as crianças permaneçam trabalhando está o 
fato deas famílias nãoconsiderarem a escolacomo uma alternativa. Principalmente 
na área rural, há uma grande precariedade educacional, acrescida da precariedade
no transporte para que essas crianças cheguem à escola, lembrou ela.

Segundo o coordenador da organização não governamental (ONG) Repórter Brasil, 
Leonardo Sakamoto, além da situação de pobreza e de baixa escolaridade, a 
questão cultural contribui para os índices de trabalho infantil no país. Esse 
processo já foi quase que institucionalizado em algumas famílias por causa de 
uma suposta tradição de formação e caráter que está associada ao trabalho 
infantil.

De acordo com Sakamoto, alguns pais acreditam que, pelo fato de eles terem 
trabalhando e isso ter ajudado na formação do caráter, os filhos têm que passar 
pela mesma situação. Muitas famílias acabam colocando a criança no trabalho 
porque acreditam que é importante, pois tiveram uma formação pessoal de trabalho
infantil e não veem que isso não precisa passar de pai para filho.

Leia mais:
Trabalho infantil: redução nos últimos anos foi insignificante
Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil tem atividades por todo o país

Para o coordenador, as famílias não devem ser culpadas pelo fato de as crianças 
estarem trabalhando. Segundo ele, o Estado é o responsável por fiscalizar e dar 
condições para que os paisnão permitam o trabalho infantil.
Por mais que a família esteja reproduzindo esse discurso, a culpa não é dela. A 
culpa é do Estado que não fiscaliza e não dá meios para que essas crianças e 
essas famílias possam não contar com o trabalho de seus filhos. A culpa não é de
quem está tentado sobreviver e que não entende que isso é errado.

De acordo com o coordenador da ONG, o Estado deve garantir às famílias 
alternativas de oportunidades como estudo, lazer, esporte e cultura.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
posse-do-cec-na-lona-cultural-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 6 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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POSSE DO CEC NA LONA CULTURAL DE GUADALUPE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Fonte: http://zilkacreche.blogspot.com/

A posse do CEC foi um sucesso!! Dia de participação, democracia, união de todos 
por uma escola melhor!!! 
POSSE DO CEC NA LONA CULTURAL DE GUADALUPE: 

O dia 04 de junho de 2012 foi especial para nós. Foi o dia da posse dos membros 
eleitos do CEC da CM ZILKA SALABERRY. Nossa equipe se fez presente na Lona 
Cultural de Guadalupe, onde foi realizado o evento. Levamos os membros eleitos 
do CEC para serem homenageados pela 6ª CRE, que entregou um lindo certificado. 
Vejam:
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

DEUS abençoe a cada dia mais o nosso trabalho e nos dê sabedoria sempre.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
prefeitura-do-rio-encerra-operacoes-no.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 5 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Prefeitura do Rio encerra operações no Aterro Sanitário de Gramacho

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Prefeitura do Rio encerra operações no Aterro Sanitário de Gramacho

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
prefeitura-inaugura-nova-estacao-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 6 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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Prefeitura inaugura nova Estação de Tratamento de Esgoto na Zona Oeste

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
FONTE: PCRJ
Prefeitura inaugura nova Estação de Tratamento de Esgoto na Zona Oeste

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
prefeitura-inscreve-para-o-programa-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 7 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Prefeitura inscreve para o Programa de Bolsas de Estudos de Mestrado e Doutorado

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

06/06/2012

  Professores do Rio há pelo menos cinco anos, com estágio probatório
 e em exercício efetivo na Secretaria Municipal de Educação, podem se 
inscrever no Programa Anual de Bolsas de Estudos de Mestrado e 
Doutorado, gerenciado pela Escola de Formação do Professor Carioca - 
Paulo Freire. Conforme decreto do prefeito Eduardo Paes, divulgado em 31
 de maio, o valor da bolsa é de R$ 1.300,00 mensais para despesas 
relativas à dedicação aos estudos. 

Os interessados devem 
ter curso de graduaçãona área de Educação no nível de Mestrado ou 
Doutorado na disciplina correspondente ao cargo efetivo ou na área de 
Educação compatível entre o curso pleiteado e sua prática pedagógica 
naquela Secretaria.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
prefeitura-vacina-mais-de-230-mil.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 17 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Prefeitura vacina mais de 230 mil crianças contra poliomielite

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Prefeitura vacina mais de 230 mil crianças contra poliomielite

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
prevencao-contra-as-drogas-desafio-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
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terça-feira, 26 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Prevenção contra as drogas: desafio de pais e educadores

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.andrearamal.com.br/
Prevenção contra as drogas: desafio de pais e educadores

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
prioridade-de-atendimento-aos.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 28 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Prioridade de Atendimento aos Conselheiros Tutelares

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://crhsmerjecoando.blogspot.com/
Prioridade de Atendimento aos Conselheiros Tutelares: 
[FOTO]

Lei nº 5.428 de 05/06/2012 (D.O. Rio nº 68 de 27/06/2012 - p. 03).Dispõe sobre a
prioridade do atendimento nas repartições públicas municipais e privadas dos 
Conselheiros Tutelares no exercício do mandato e determina outras disposições 
gerais.(Publicado no Ecoando n.º 18 - 2012)

Novo D.O. Eletrônico da Cidade do Rio de Janeiro

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
programa-saude-escolar-cms-sylvio.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 1 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PROGRAMA SAÚDE ESCOLAR - CMS SYLVIO BRAUNNER EM AÇÃO  NA C. M. BERÇO DO FUTURO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Foi realizada
primeiramente uma reunião com os pais, onde foi falado sobre os temas
pediculose e verminose.Solicitamos autorização dos responsáveis, por
escrito, para verificarmos as cabeças das crianças a procura de pediculose e
para medicar com Albendazol e liberar para os pais e responsáveis Ivermectina e
Permetrina (foi explicado na reunião quanto ao uso do produto na criança).Foi 
feito Albendazol
para todas as crianças acima de 2 anos de idade.Esta Creche fica situada em 
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Costa Barros.[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

Parabéns Equipes!!! 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
programa-saude-escolar-reuniao-nasf.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 1 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PROGRAMA SAÚDE ESCOLAR - Reunião NASF - Maio 2012!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Esta é uma das Equipes do NASF - área da Fazenda, Costa Barros.
Reunião NASF - Maio 2012!: 
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
programa-saude-na-escola-acao-do-cms.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 1 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - AÇÃO DO CMS FLÁVIO COUTO - NASF NO CIEP SANDINO NO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

No mês de Maio o CIEP AUGUSTO CESAR SANDINO recebeu a equipe do NASF - CMS 
FLÁVIO COUTO, para falar sobre alimentação saudável, durante a SEMANA DE 
ALIMENTAÇÃO.
Todos gostaram muito do trabalho desenvolvido, os alunos e professores 
participaram ativamente das atividades realizadas.
Aprender descobrindo, vivenciando, provando, cheirando...vejam um pouquinho 
deste trabalho.[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]
Parabéns Equipe NASF E CIEP SANDINO

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
programa-saude-na-escola-cms-maestro.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 26 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - CMS Maestro Celestino FAZ AÇÃO NO CIEP JOÃO DO RIO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
CMS Maestro Celestino: PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA: Na última semana, os 
profissionais de saúde bucal do CMS Maestro Celestino, iniciaram as atividades 
educativas e levantamento epidemiológico...

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
programa-saude-na-escola-csf-prof.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 1 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA -CSF PROFª SANTINHA EM AÇÃO NA  E. M PARAÍBA -

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

 Dando continuidade ao Programa de Saúde na Escola (PSE) na Escola Municipal 
Paraíba no mês de maio, foram realizadas, pela Equipe de Saúde Bucal (ESB) da
Clínica da Família Maria Azevedo Rodrigues Pereira, as seguintes atividades: 
Atividade educativa em saúde bucal utilizando macro-modelos educativos, 
levantamento epidemiológico da doença cárie, instrução
de higiene oral escovação dental supervisionada com distribuição de kits de
higiene oral para 221crianças;
Aplicação tópica de flúor em 109 crianças cujos pais autorizaram o
procedimento. De acordo com nosso planejamento, as
atividades educativas seguirão por todo mês de junho, em datas pré-determinadas
de acordo com um cronograma elaborado pela Equipe de Saúde Bucal (ESB).
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
programa-saude-na-escola-forum-de-saude.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 1 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - FORUM DE SAÚDE MENTAL

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

O Fórum de Saúde Mental foi realizado no dia 29 de maio e um dos temas relatados
e discutidos foram as ações desenvolvidas pelo PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA.
O CMS SYLVIO FREDERICO BRAUNNER falou do trabalho desenvolvido nas Creches e 
Escolas sob sua responsabilidade, do impacto que isso está representando na 
Saúde deste território, da relação de confiança que se estabelece com a 
comunidade, das mudanças de comportamento, da aproximação com os jovens e suas 
famílias, da intervenção precoce e muitas outras coisas.
O Programa Saúde na Escola - PSE é mais uuma conquista das parceiras entre a 
Saúde - Educação e Assistência Social.
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
programacao-da-multirio-faz-debate.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 1 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Programação da Multirio faz debate sobre o lixo
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Fonte: http://www.rio.rj.gov.br/
31/05/2012

  Na semana do fechamento do Aterro Sanitário de Gramacho, a 
Multirio, empresa vinculada à Secretaria Municipal de Educação, 
destacará a relação entre o lixo e o desenvolvimento urbano.

Na
 próxima quinta-feira, dia 7, às 9h30, no programa Atitude Consciente, 
da Multirio Web Rádio, haverá uma entrevista com a presidente da 
Comlurb, Angela Fonti.

Apresentado por Lúcia Leme, o 
programa Atitude Consciente tem como objetivo ajudar a promover uma 
mudança coletiva de mentalidade, através de temas como: mudanças 
climáticas, fontes alternativas de energia, agricultura urbana, 
reciclagem do lixo e a questão da escassez de água. O público pode 
participar enviando sugestões ou perguntas para os entrevistados através
 do e-mail webradio@multirio.rio.rj.gov.br

A programação 
da Multirio na Net, inclui outras séries educativas e recreativas, 
apresentadas de segunda-feira a domingo, entre 7h30 e 21h, e na TV 
Bandeirantes, aos sábados e domingos das 9h às 10h.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
projeto-conte-comigo.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 1 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

"PROJETO CONTE COMIGO"

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://escolaanamariacristina.blogspot.com/

Parabéns pelo trabalho e falar de afetividade, relacionamento é Saúde!!! 
"PROJETO CONTE COMIGO": 

O "CONTE COMIGO" É UM PROJETO DA SALA DE LEITURA QUE ENVOLVE TAMBÉM OS PAIS E 
RESPONSÁVEIS PELOS NOSSOS ALUNOS. ATRAVÉS DE DIVERTIDOS ENCONTROS, QUE UTILIZAM 
A LITERATURA INFANTIL, SÃO TRATADOS VÁRIOS TEMAS IMPORTANTES, COMO AS RELAÇÕES 
DE AFETO NAS FAMÍLIAS. A PROFESSORA DEISE DOMINGUES, DIRETORA DA UNIDADE ESCOLAR
E PROFESSORA RESPONSÁVEL PELA SALA DE LEITURA, COORDENOU, NA ÚLTIMA TERÇA-FEIRA,
DIA 29 DE MAIO A ATIVIDADE QUE FOI REALIZADA, JUNTAMENTE COM A PSICÓLOGA DA VILA
OLÍMPICA CLARA NUNES, SRA DORCAS, NOSSA PARCEIRA.
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[FOTO]
O GRUPO
[FOTO]
DINÂMICA
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
REGISTRANDO...
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
CONFRATERNIZANDO
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
DEISE E DORCAS, PLANEJANDO O ENCONTRO.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
projeto-phase-firjan.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 5 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PROJETO PHASE - FIRJAN

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Fonte: http://emalipio.blogspot.com/

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

Oficina de reaproveitamento de alimentos, uma parceria da Escola com o Projeto 
Phase.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
quem-le-jornal-sabe-mais-jornal-da-c-m.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 5 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

QUEM LÊ JORNAL SABE MAIS!!! JORNAL DA C M YARA AMARAL

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://yaraamaral.blogspot.com/

Passem lá e boa leitura!
QUEM LÊ JORNALSABE MAIS !!!!!

NOSSO JORNAL DE JUNHO !!!!
[FOTO]
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
receitinhas-juninas-pirulito-de-pipoca.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 17 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Receitinhas Juninas: Pirulito de pipoca e pirulito de pipoca de chocolate!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://espacoeducar-liza.blogspot.com/
Olha que legal!!!

Receitinhas Juninas: Pirulito de pipoca e pirulito de pipoca de chocolate!: 
Pirulitos feitos por: Clau Festas 

3 colheres de sopa de óleo de soja xícara de chá de grão de pipocaPalitos de 
picoléChocolate (calda)1 xícara de chá de açúcar4 colheres de sopa de leite2 
colheres de sopa de chocolate em pó1 colher de sopa de manteiga1/2 colher de chá
de açúcar de baunilha

Modo de preparo:

Em uma panela aqueça o óleo e junte o grão de pipoca. Faça com que toda a pipoca
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
rio-20-felicidade.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 3 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

RIO +20 - FELICIDADE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cmzuzuangel.blogspot.com/
RIO +20: 

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
rio-20-na-fazenda-botafogo-semana-do.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 6 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

RIO +20  NA FAZENDA BOTAFOGO - Semana do Meio Ambiente

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://emdpedrofernandes.blogspot.com/

Lindo de viver.

Cuidar do Planeta dever de todos nós!

Parabéns!! 
Semana do Meio Ambiente: 
 Estamos as vésperas da Rio + 20 e comemoramos hoje o Dia do Meio Ambiente. O 
que é a Rio +20? Por que será feriado?

Nossos alunos já estão por dentro dos assuntos a serem tratados durante a Rio 
+20 e o desenvolvimento sustentável. Então, durante toda a semana, culminando 
com o dia de hoje, nossos alunos construíram uma série de trabalhos sobre a 
preservação do Meio Ambiente.
Trabalhos realizados pela turma EI 10 - Professoras Raquel e Jessica.
[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Álbum do Meio Ambiente:[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Trabalhos Turminha da Professora Lourdes

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

Turma das Professoras Ana Lucia e Jaqueline - Trabalho lindo!
[FOTO]

Trabalho da turma EI 21.
[FOTO]

Painel integrando Meio Ambiente e o nosso projeto anual

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saiba-como-preservar-sua-memoria.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 26 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - Saiba como preservar sua memória

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Saiba como preservar sua memória: 
[FOTO]

Foto: Stock4B/Corbis
A rotina do empresário Tiago Santana é a mesma há vários anos. Mesmo assim, ele 
confessa que precisa da tecnologia para ajudá-lo a não esquecer dos 
compromissos: Somos dependentes cada vez mais dos aparatos tecnológicos como 
e-mails, smart phones, agendas eletrônicas. E quanto a nossa vida pessoal, 
social, ai que sofre mais, porque meus compromissos sociais com amigos, com 
família, já não estão tão ajudados pela tecnologia então eventualmente, a gente 
esquece do horário, chega atrasado

De acordo com a fonoaudióloga do Hospital Federal da Lagoa, Juliana Belo, a nova
tecnologia não é necessariamente responsável pela falta de memória. Segundo ela,
os novos recursos também são fontes de estímulo para o cérebro.A gente perde de 
um lado com os recursos tecnológicos, mas a gente ganha do outro lado porque a 
gente está recebendo muitas informações. Talvez haja um equilíbrio, vamos dizer 
assim.

A fonoaudióloga Juliana Belo explicou também que a perda de memória pode ocorrer
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em qualquer idade, mas com o passar dos anos, a perda gradual dos sentidos pode 
dificultar o registro das informações: A gente vai ficar um pouco mais lento no 
pensamento, a gente vai ter um pouco de dificuldade do registro da informação 
porque eu vou ouvir menos, vou enxergar menos e vou ter menos atenção também. E 
a atenção é a porta de entrada da memória.

Há várias maneiras de preservar a qualidade da memória, como dormir mais de seis
horas por noite, fazer atividades físicas, comer de quatro em quatro horas 
alimentos ricos em vitamina B e procurar sempre estimular o cérebro, buscando 
aprender assuntos novos com frequência. Assim, quanto mais a mente se sentir 
desafiada, mais eficiente será o registro das informações.
Ouça a matéria da Web Rádio Saúde

Fonte: Débora Rocha / Web Rádio Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saiba-como-reconhecer-evitar-e-tratar.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 1 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Saiba como reconhecer, evitar e tratar a dependência química

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Saiba como reconhecer, evitar e tratar a dependência química: 
[FOTO]

Foto: Laurent Hamels/PhotoAlto/Corbis
Álcool e drogas são as principais substâncias que levam à dependência química. A
pessoa que sofre com a doença tem cada vez mais a necessidade de beber ou se 
drogar para se satisfazer, destruindo a própria vida e causando sofrimento às 
pessoas próximas. Os familiares devem se atentar para os sinais que indicam 
quando a pessoa é dependente química.
Só quem está próximo e conhece a pessoa é que consegue reconhecer que ela está 
diferente, deixando de fazer as coisas que normalmente fazia em função daquilo 
que está relacionado ao vício. O sistema de saúde precisa orientar o familiar a 
chegar à pessoa que sofre com isso, explica o subcoordenador da Saúde Mental do 
Ministério da Saúde, Leon Garcia.

O jornalista Marcio Varella, de 63 anos, luta há 20 contra a dependência 
química. Se a pessoa sentir que está se prejudicando, é importante que procure 
atendimento especializado para a recuperação de dependentes. Outra coisa 
fundamental é conversar com a família, respeitá-la e amá-la para que ele seja 
amado, revela.

Marcio também fala de situações que podem tornar uma pessoa dependente química. 
Tem o pai que se acha moderninho e fala meu filho fez 15 anos está na hora dele 
experimentar a primeira cervejinha. Isso é de uma irresponsabilidade total e o 
que mais acontece hoje em dia, desabafa.
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O subcoordenador Leon Garcia informou ainda que o Ministério da Saúde oferece, 
em todos os estados do País, o Centro de Atenção Psicossocial e unidades de 
acolhimento para os dependentes químicos de álcool e drogas. Além disso, elas 
também podem ser tratadas nos hospitais do Sistema Único de Saúde.
Ouça a matéria da Web Rádio Saúde

Fonte: Alexandre Panido / Web Rádio Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
salvando-o-planeta-oleo-vegetal.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 27 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SALVANDO O PLANETA - ÓLEO VEGETAL SATURADO, DESCUBRA AQUI O QUE FAZER.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cms-flaviocouto.blogspot.com/
ÓLEO VEGETAL SATURADO, DESCUBRA AQUI O QUE FAZER.: 
A NATUREZA PEDIU AJUDA E O CMSDr. Flavio do Couto Vieira, NA LINHA DE FRENTE DA 
PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DE DOENÇAS, OUVIU E ESTÁ APOIANDO A COLETA DE ÓLEO VEGETAL 
SATURADO, AQUI MESMO NA NOSSA UNIDADE.
[FOTO]

A AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE FERNANDA E O COMPROMISSO COM A SAÚDE. 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
salvando-o-planeta-rio20-e-cm-zuzu.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 23 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SALVANDO O PLANETA - Rio+20 e a CM Zuzu Angel.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cmzuzuangel.blogspot.com/
Rio+20 e a CM Zuzu Angel.: 
[FOTO]

Embora a maior parte da população do mundo já saiba o que é sustentabilidade, 
muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre o real significado desse termo e, 
principalmente, sobre as ações que estão associadas a ele.[FOTO]

Ser sustentável significa equilibrar as necessidades de consumo do ser humano 
com a capacidade de renovação da natureza. Sem isso, a tendência é o esgotamento
de recursos fundamentais como a água, comprometendo o equilíbrio do meio 
ambiente e as futuras gerações.[FOTO]
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Ostemas de sustentabilidademais recorrentes atualmente estão relacionados ao 
reaproveitamento de água, à destinação correta do lixo e à geração deenergia 
sustentável.
[FOTO]

Outro fator que polui muito omeio ambienteé o lixo produzido pelo ser humano, 
especialmente nas grandes cidades. Esses resíduos contaminam o solo e as fontes 
de água, por meio do seu processo de decomposição e pela deposição de produtos 
químicos oriundos de pilhas, baterias e outros componentes. [FOTO]

A coleta seletiva, os processos de reaproveitamento, reciclagem e a destinação 
adequada do lixo são atitudes necessárias para reverter esse quadro.[FOTO]
Reciclar é preciso....[FOTO]
Árvore da vida...com atitudessustentáveis...[FOTO]
A Creche Municipal 06.25.610. Zuzu Angel quer despertar em nossos 
pequenos,atitudes sustentáveis, transformar nossas crianças numa legião de 
formiguinhas que juntas podem mudar o mundo e a forma como a humanidade afeta 
negativamente a vida do planeta.Ter uma atitude consciente em relação aos nossos
hábitos é a melhor maneira de mudar o mundo.[FOTO]
Economize água, energia, recicle o lixo, faça a sua parte e ajude a construir um
futuro melhor para todos.Nóstambémsabemos cuidar do planeta...
Passeata de Conscientização e sustentabilidade.Lixo no Lixo.
Hoje nossa creche saiu pela praça do entorno, nacomunidadedo Morro União, 
limpando e cantando "O Planta é nosso."
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

http://www.atitudessustentaveis.com.br/sustentabilidade/sustentabilidade-garanta
-o-presente-sem-descuidar-do-futuro/

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
salve-vidas-sua-medula-ossea-pode.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 22 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SALVE VIDAS - Sua medula óssea pode salvar várias vidas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Sua medula óssea pode salvar várias vidas: 
Foi por causa de uma inflamação na garganta que o bancário José Robledo Nicolau,
de 29 anos, descobriu, em agosto de 2010, que estava com leucemia. Durante cinco
meses, ele ficou internado para tratar a doença e em janeiro de 2011 a saúde de 
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Robledo estava recuperada.

As pessoas que já tiveram leucemia precisam realizar um acompanhamento mensal 
durante 5 anos para que não haja a possibilidade da doença retornar. No último 
dia 16 de maio, um ano e meio depois do tratamento, o bancário foi informado de 
que a leucemia havia retornado e que a única chance de cura é por meio de um 
transplante de medula óssea de uma pessoa compatível. Desde então, Polyana 
Nicolau, irmã de José Robledo, começou uma campanha para angariar novas pessoas 
para o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (REDOME). Quando a gente 
soube que a única forma de salvar a vida do meu irmão era com um transplante de 
medula óssea e hoje, no Brasil, não tem nenhum doador de medula óssea cadastrado
compatível com a medula do meu irmão, eu decidi fazer uma reunião com amigos e 
familiares e criei a campanha Doe medula óssea: uma vida pode estar em suas 
mãos, descreve Polyana.

Já no primeiro dia do movimento 70 pessoas se cadastraram no REDOME, mas nenhum 
foi compatível com Robledo. Mesmo assim, a irmã do bancário não desiste. Ela 
sabe que a ação não vai beneficiar apenas o irmão, e sim as cerca de 1000 
pessoas que estão atualmente em busca de um doador compatível de medula óssea. 
Polyana continua animada e esperançosa em busca de um doador compatível para 
Robledo.Com isso não salvo apenas a vida do meu irmão, mas de pessoas do Brasil 
inteiro. Uma pessoa que vai doar pode ajudar o meu irmão e tantas outras 
pessoas.
Seja um doador - Leucemia é uma doença maligna dos glóbulos brancos 
(leucócitos), geralmente, de origem desconhecida. Tem como principal 
característica o acúmulo de células jovens anormais na medula óssea, que 
substituem as células sanguíneas normais.A estimativa do Instituto Nacional de 
Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) é de que em 2012 seja registrados 
8.510 casos de leucemia, sendo 4.570 homens e 3.940 mulheres.

Para se cadastrar, basta que o candidato tenha entre 18 e 55 anos e apresente 
boa saúde. O cadastro pode ser feito em um dos hemocentros dos estados. Na 
ocasião, será feita a coleta de uma amostra de sangue de 5 ml para testes que 
determinam as características genéticas que são necessárias para a 
compatibilidade entre o doador e o paciente.

Os dados são inseridos no cadastro do REDOME e, sempre que surgir um novo 
paciente, a compatibilidade será verificada. Uma vez confirmada, o doador será 
consultado para decidir quanto à doação. É recomendado, no entanto, que o 
candidato à doação esteja ciente do que se trata ao fazer o cadastro para evitar
desistências ao ser convocado.
Leia também:Transplante de medula óssea é a esperança de portadores de leucemia
Cadastro de doadores de medula óssea oferece oportunidade única de salvar 
vidasIlana Paiva / Blog da Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-escolar-academia-carioca-acao-na.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 28 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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SAÚDE ESCOLAR  - ACADEMIA CARIOCA - Ação na Escola Municipal General Osório

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdcrj-academiacarioca-cmsfb.blogspot.com/
Ação na Escola Municipal General Osório: 
Foi realizada hojeuma ação de escovação em nove turmas na Escola Municipal 
General Osório com a Técnica de Saúde BucalClaudete Gaia e o Técnico de 
Enfermagem Carlos.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-escolar-agenda-da-promocao-da.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 8 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE ESCOLAR - AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 09 a 15 de junho

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://elosdasaude.wordpress.com/

Divulgando a sugestão da semana de 9 à 15 de junho, muitas coisas interessantes.

AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 09 a 15 de junho: [FOTO]

Baixe e compartilhe o Laço da Gentileza, símbolo do Mês de Prevenção das 
Violências no NamoroMÊS DE PREVENÇÃO DAS VIOLÊNCIAS NO NAMORO
Junho é Mêsde Prevenção das Violências no Namoro. Em 2012, inspirada pelas 
discussões propostas pela Rio+20 para a construção de uma sociedade sustentável,
em que o amor, o respeito e gentileza devem prevalecer, a iniciativa aborda as 
relações sociais na perspectiva do cuidado. A ideia é que quem ama cuida, 
confia, respeita e conversa. Participe:clique na imagem ao lado, baixe e 
compartilhe o Laço da Gentileza no Namoro, símbolo da campanha. Saiba mais sobre
o Mês de Prevenção das Violências no Namoro.[FOTO]
CIDADES AMIGAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
A promoção da saúde de crianças e adolescentes no contexto das cidades saudáveis
é o tema do I Simpósio Estadual de Cidades Amigas da Criança e do Adolescente, 
que acontece dia 12 de junho, terça-feira, na sala 3 do Centro de Convenções Sul
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América, na Cidade Nova. O evento, gratuito e aberto a todos os interessados, 
integra a programação do X Congresso de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro, .
promovido pela Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro (Soperj). 
Inscrições e mais informações: soperj@soperj.org.br | (21) 2531.3313.[FOTO]
CIDADE SUSTENTÁVEL
O ciclo de debates Cidade Sustentável - Expressão do Século XXI, promovido pelo 
Instituto de Arquitetos do Brasil do Rio de Janeiro (IAB-RJ), realiza mais duas 
sessões nesta semana, às 18h30. Na segunda-feira, dia 11 de junho, com o tema 
Projetos de Urbanização de Favelas - Rio de Janeiro e São Paulo; e na 
terça-feira, 12 de junho, sobre Projetos da paisagem. O primeiro encontro é 
mediado pelo coordenador de projetos da Secretaria Municipal de Habitação do Rio
de Janeiro, Antônio Augusto Veríssimo, e reúne o sociólogoMarcelo Burgos e o 
arquiteto Pablo Benetti. O segundo é mediado pela arquiteta Lucia Costa, 
professora da UFRJ, e conta com a participação do também arquiteto Nelson 
Saraivae do geógrafo Rafael Winter Ribeiro. O IAB-RJ fica na Rua do Pinheiro, 
10, no Flamengo.[FOTO]
TEDxRIO+20
Nesta semana, acontece a segunda edição do TEDxRio, o TEDxRio+20, nos dias 11 e 
12 de junho, no Forte de Copacabana. O evento reúne pensamentos de diversas 
áreas do saber para entender e analisar o poder humano, força com enorme 
capacidade de destruir, manter e, principalmente, construir um novo planeta e 
uma nova forma de viver. O evento está organizado em seis blocos: Da cegueira à 
percepção, Da ignorância à sabedoria, Do valioso ao inestimável, Da inação ao 
poder, De um para todos e Do caos à ordem.[FOTO]
SAÚDE MATERNA
Estão abertas até quarta-feira, 13 de junho, as inscrições para a oficina 
Estamos tod@s junt@s pelos direitos das mulheres e redução da morte materna, que
será realizada dia 16 de junho, sábado, de 10h às 17h, no Grupo Pela Vidda 
Niterói (Rua Visconde de Itaboraí, 66, Centro, Niterói). Para participar, baixe 
a ficha de inscrição, preencha e envie parareajvcha_rj@hotmail.com.[FOTO]
FILOSOFIA E CIDADANIA
Começa nesta quinta-feira, 14 de junho, o curso de atualização Filosofia e 
Cidadania, promovido pelo Grupo de Direitos Humanos e Saúde da ENSP/Fiocruz. O 
curso é livre, gratuito e disponibiliza 50 vagas para estudantes e profissionais
das áreas de Direito e Saúde, líderes comunitários, sindicalistas e demais 
interessados. As aulas acontecem nos dias 14, 21, 28 de junho e 5 de julho, na 
sala 901 do prédio da Expansão da Fiocruz, em Manguinhos, de 13h às 17h. As 
inscrições devem ser feitas através do email dihs@ensp.fiocruz.br. Mais 
informações: (21) 3882.9222 | (21)3882-9223.[FOTO]
MESTRADO EM RELAÇÕES ETNICORRACIAIS
Estão abertas a partir desta segunda-feira, 11 de junho, as inscrições para o 
Curso de Mestrado em Relações Etnicorraciais do Centro Federal de Educação 
Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ). O curso compreende o cumprimento
de disciplinas, a participação em eventos científicos, atividades e seminários 
de linhas de pesquisa, o exame de qualificação e a dissertação de mestrado, 
sendo esta defendida perante banca examinadora, em sessão pública. Serão 
oferecidas 24 vagas, oito das quais pelo sistema de cotas, para candidatos que 
se declararem negros ou indígenas no ato da inscrição. O Curso tem como objetivo
oferecer formação interdisciplinar atualizada e articulada com o conhecimento 
produzido pelas linhas e projetos de pesquisa do programa.As inscrições podem 
ser feitas até 22 de junho, de 9h às 12h, na Secretaria da Diretoria de Pesquisa
e Pós-Graduação do Cefet/RJ, campus Maracanã (Avenida Maracanã, 229, bloco E, 5º
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andar, Maracanã). Para mais informações, acesse o edital do curso.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-escolar-alguns-legumes-e-verduras.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 15 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE ESCOLAR - Alguns legumes e verduras são melhores no inverno

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Alguns legumes e verduras são melhores no inverno: [FOTO]

Hortaliças como rúcula, agrião, todos os tipos de alface e espinafre são 
melhores nesta época de tempo frio e seco. | Foto: John Block/Blend 
Images/Corbis
Com a chegada do inverno, cresce a procura por legumes e verduras que vão muito 
bem nas sopas e caldos típicos da estação. Mas quais são os melhores legumes e 
verduras para o inverno?
A nutricionista do Conselho Regional da Primeira Região, Raquel Botelho, diz 
quais produtos são melhores nesta época.As regiões que são mais que são mais 
secas nesta época do ano, que é comum no inverno, têm menos água no solo e a 
produção das coisas que são debaixo da terra, mandioca, cará, inhame, batata, 
cenoura, beterraba eles ficam mais concentrados em termos de nutrientes, são 
mais bonitos, com um sabor mais pronunciado, então é mais fácil de encontrar 
produtos em melhores condições. Você compra batata o ano inteiro, mas elas são 
mais feias, são pequenas, machucadas.
Na hora de preparar uma sopinha saudável e saborosa, a nutricionista diz que é 
melhor evitar tubérculos como mandioca e batata porque são muito calóricos. 
Raquel Botelho recomenda outros ingredientes que fornecem nutrientes essenciais 
para o organismo.Cenoura e beterraba não são consideradas tubérculos, mas também
crescem debaixo da terra, mas que seriam interessantes porque são pouco 
calóricos. Porque as pessoas quando pensam em sopa assim, vou comer uma sopinha 
para perder peso, muito comum e aí se as pessoas só botam esses tubérculos eles 
têm um teor calórico muito similar a arroz, macarrão, então pra ter cuidado se 
for escolher um deles, que eles são todos substitutos, tentar colocar outras 
coisas nessa sopa, uma cenoura, uma beterraba, uma couve.
Raquel Botelho, conta que as hortaliças como rúcula, agrião, todos os tipos de 
alface e espinafre são melhores nesta época de tempo frio e seco.Ouça a matéria 
da Web Rádio Saúde
Fonte: Hortência Guedes/ Web Rádio Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-escolar-bombando-na-leao-velloso.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 8 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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SAÚDE ESCOLAR BOMBANDO NA ESCOLA DO AMANHÃ  LEÃO VELLOSO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

No dia 01 de Junho de 2012.

Aconteceu na E.M Escultor Leão Velloso A Culminância das Atividades 
Desenvolvidas no período Do 1ª bimestre do ano Letivo.

Eu me chamo Maria Regina Alves Machado Barbosa e sou a TES( Técnico de Educação 
e Saúde) da E. M. LEÃO VELLOSO, que em Parceria Com a Coordenadora Pedagógica 
Mara, organizamos a Exposição dos temas trabalhados: Denque e 
Tabaco.
Tivemos a Caminhada contra a Denque, motivou muito a participação dos alunos. 

Divulgamos pra todos como Evitar a Denque, quantas pessoas Já contrairam a 
doença e os 
locais próximos da Escola que apresentam Foco da denque e cuidados mínimos que 
evitam a proliferação do mosquito.

Tivemos a pesquisa, realizada no bairro e nas proximidades, realizamos um Debate

com os alunos, uma roda de conversa onde todos puderam expor o que 
consequiram aprender sobre como evitar a Denque .
Surgiram novas Sugestões 
para Combater a Denque:Diálogo com os vizinhos da sua comunidade;Conversas com 
as pessoas da sua propria casa;. As atividades foram realizadas
 no Auditório da EMLV, onde as atividades foram desenvolvidas e exposta.Tivemos 
também atividades relacionadas ao uso de TABACO, alunos foram 
Orientados e ficaram muito interesados em aprender um pouco mais.[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

Parabéns a NES - MªRegina, a Coordenadora, aos alunos e a toda Equipe escolar 
que entenderam a potência deste trabalho.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-escolar-c-m-silvio-amancio-e-cmf.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 25 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE ESCOLAR C. M. SÍLVIO AMÂNCIO E CMF EPITÁCIO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

No dia 19 de junho a C. M. SÍLVIO AMÂNCIO recebeu a vsita da equipe da Clínica 
da Família Epitácio que é referência de sua creche. Foi um momento muito 
especial e esperado por todos já que o combinado seria o levantamento 
epidemiológico de todos os alunos da Creche, ação que já havia sido remarcada 
algumas vezes, por impossibilidades locais.
Chegou o grande dia e foi especial, todos amaram e aprenderam muito com a 
equipe.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Parabéns pelo trabalho!!
<COMENTÁRIOS>
Muito bom, vocês estão de parabéns!
<COMENTÁRIOS>
Obrigada, a todos os CMS - CSF - Escolas - Creches - CRAS!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-escolar-clube-da-saude-uma.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 26 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE ESCOLAR - CLUBE DA SAÚDE, UMA INICIATIVA DO CMS Flavio do Couto vieira, 
PARA A PROMOÇÃO DE SAÚDE.
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cms-flaviocouto.blogspot.com/
CLUBE DA SAÚDE, UMA INICIATIVA DO CMS Flavio do Couto vieira, PARA A PROMOÇÃO DE
SAÚDE.: 
O Clube da Saúde é um projeto desenvolvido em  parceira entre o GEC COELHO NETO,
CMS FLÁVIO COUTO e  o NASF.
O GEC COELHO NETO fica localizado em Ricardo de  Albuquerque, funciona em 
horário integral e começou um sobre a Saúde de seus  alunos, uns com excesso de 
de peso outros apresentando baixo peso, isto chamou  atenção do Professor de 
Educação física que entrou em contato com a CMS Flávio Couto que viu 
mais:Tabagismo  Problemas relacionados com a Sexualidade  Problemas alimentares 
Dengue
E resolveram trabalhar juntos e deu nisso -CLUBE DA SAÚDE[FOTO]
A INTERSETORIALIDADE ALÉM DE CRIAR NOVAS FORMAS DE ATUAR NA SAÚDE, TAMBÉM CRIA 
NOVAS AMIZADES.[FOTO]
ADOLESCENTES AGUARDANDO A CONSULTA.[FOTO]
VISITA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AO COLÉGIO, PARA SABER COMO ANDA O CLBE DA 
SAÚDE.[FOTO]
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-escolar-cmf-epitacio-soares-faz.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 29 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE ESCOLAR - CMF EPITÁCIO SOARES FAZ AÇÃO DE SAÚDE BUCAL NA E. M. GRANDJEAN 
DE MONTIGNY

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

No dia 27 de junho realizamos mais uma ação de promoção de saúde na E. M. 
GRANDJEAN DE MONTIGNY, localizada na Pavuna e também mais uma etapa do TRA de 
alguns alunosO filme apresentado foiMissão: Saúde Bucal e IHO para as turmas 
1503 e 1404.-TRA nos alunos
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
 Parabéns, pelo trabalho!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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saude-escolar-cms-fazenda-botafogo-em.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 26 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE ESCOLAR -CMS FAZENDA BOTAFOGO EM AÇÃO NA E. M. ANA MARIA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

No dia 14 de junho de 2012 realizamos atividade de promoção de saúde na E. M. 
Ana Maria Marques Ribeiro.
Atividades realizadas: 
Apresentação do vídeo educativo Drº Dentuço e a lenda do reino dos dentes para 
todas as turmas.
Levantamento epidemiológico
Escovação
E voltaremos para aplicação de flúor no dia 28/06.
Profissionais participantes: Lívia Oliveira- dentista e Fernanda Pereira
 ASB[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-escolar-cms-morro-uniao-na-e-m.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 5 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE ESCOLAR - CMS MORRO UNIÃO NA E. M. ALÍPIO RIBEIRO  Aplicação de Flúor e 
Avaliação Dentária na Alípio

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Aplicação de Flúor e Avaliação Dentária na Alípio: 
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

<COMENTÁRIOS>
Parabéns a equipe de saude bucal do CMS MORRO UNIÃO pelo brilhante trabalho que 
vemm fazendo na própria unidade e nas escolas da região. Admiro mutíssimo o 
desbravamento e a coragem desta equipe frente aos desafios que enfrentam. 
Parabéns.
<COMENTÁRIOS>
É isso, Saúde presente na Escola!!! Parabéns!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-escolar-cms-silvio-braunner-faz.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 29 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE ESCOLAR - CMS SILVIO BRAUNNER FAZ AÇÃO NA C. M.SABASTIÃO TAVARES

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

 Realizamos no dia 13/06/2012, na C.M.
Sebastião Tavares em Costa Barros uma atividade com responsáveis falando sobre 
higiene, com ênfase a pediculose.  Os responsáveis foram orientados a cerca da 
higiene da caça de cada criança, forma muito participativos.Equipe Parque Nova 
Cidade, Andreia Santos, Enf. Maria de Lourdes, ACS
Jonathas, Fabiana, Katia e Tatiana.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-escolar-cms-silvio-f-braunner-faz.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 28 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE ESCOLAR - CMS SILVIO F. BRAUNNER FAZ AÇÃO NA C. M. PROFªJUREMA GOMES

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
No dia 14 de junho de 2012 realizamos um trabalho com responsáveis na C. M. 
PROFESSORA JUREMA GOMES, que fica localizada em Costa Barros. A Diretora da 
Creche Profª Lilian se envolveu diretamente em toda ação.

EQUIPE P04

[FOTO]
[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
 Parabéns pelo trabalho!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-escolar-educacao-alimentar-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 14 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE ESCOLAR - Educação Alimentar e Nutricional é tema de consulta pública do 
MDS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://inad-smsdc.blogspot.com/
Educação Alimentar e Nutricional é tema de consulta pública do MDS: Desde o dia 
5 de junho está aberta a consulta pública online sobre oMarco de Referência da 
Educação Alimentar e Nutricional para as Políticas Públicas. O objetivo é 
receber contribuições de diferentes atores sociais na construção de uma proposta
sobre o tema. Os organizadores esperam a participação de toda a sociedade, em 
especial pesquisadores e trabalhadores da saúde, educação e desenvolvimento 
social que tenham interface com o tema.

A educação alimentar e nutricional é uma das principais estratégias para a 
promoção da alimentação adequada e saudável, de acordo com deliberações da 4ª 
Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.
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A consulta pública é realizada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome (MDS), com apoio de vários parceiros. A iniciativa faz parte de 
ações que serão realizadas por um grupo de trabalho que possui representantes do
governo e da sociedade civil.  

Esse grupo possui representantes do MDS, Consea (Conselho Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional), Coordenação de Alimentação e Nutrição do Ministério da
Saúde, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), do Ministério da 
Educação; Associação Brasileira de Nutrição (Asbran); Conselho Federal de 
Nutrição (CFN); e Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutricional
da Universidade de Brasília (Opsan/UnB).

O documento completoestá disponível para apreciação e sugestõesaté o dia30 de 
junho. As contribuições deverão ser encaminhadas exclusivamente pelo site 
http://fs.unb.br/opsan/consulta-publica/. Após análise e consolidação das 
sugestões,o documento final deverá ser divulgadoem agosto de 2012.

Fonte: MDS

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-escolar-escolas-do-amanha-tra.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 6 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE ESCOLAR - ESCOLAS DO AMANHÃ - TRA MARCADOS PARA JUNHO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Abaixo seguem as datas dos TRAs que deverão ser realizados nas escolas do amanhã
no mês de junho.13/06 - EM Oswaldo Goeldi - CF Josuete- alunos:? / 47 TRAs 
(equipe pse 9)26/06 - EM Paula Fonseca - CMS Morro União - alunos: 30 / TRAs: 
(equipe pse 4)27/06 - CIEP Antonio Candeia Filho - CF Marcos Valladão- alunos: 
40 /TRAs: - (equipe pse 4)

PS.: As datas foram marcadas de acordo com o calendário de visitação das 
equipes, que foi elaborado até o final do ano e aprovado pela SME, não podendo 
sofrer alterações nas datas de visitas (pedido da SME).
 Gostaria de solicitar também a parceria da unidades de saúde vinculadas
 para conseguirmos esterilizar o instrumental no mesmo dia, visto que 
não são tantas crianças.Provavelmente precisaremos de apenas mais 1 CD nos TRAs,
ok!
Qualquer dúvida, por favor, entre em contato.
Att,
Caroline Castro
Sanitarista - PSE.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-escolar-estrategia-de-saude-da.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 4 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE ESCOLAR - Estratégia de Saúde da Família - CMS Augusto do Amaral Peixoto 
NO EDI ERNANI CARDOSO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

No dia 14 de maio realizou
atividade de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças e
verificação de medidas antropométricas (peso e altura), para avaliação em
relação à curva de desenvolvimento e posterior cálculo de IMC.

[FOTO]
Parabéns Equipe!!! 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-escolar-estrategia-de-saude-da_04.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 4 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE ESCOLAR - Estratégia de Saúde da Família - CMS Augusto do Amaral Peixoto 
na E. M. PROF. ÁLVARO ESPINHEIRA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

No dia 21 de maio realizou atividade de acompanhamento do crescimento e 
desenvolvimento das crianças e
verificação de medidas antropométricas (peso e altura), para avaliação em
relação à curva de desenvolvimento e posterior cálculo de IMC.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-escolar-falando-sobre-o-meio.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 23 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE ESCOLAR - FALANDO SOBRE O MEIO AMBIENTE E SOBRE ECONOMIZAR ÁGUA NO RUBENS 
GOMES

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Equipe do CMS SYLVIO BRAUNNER e TES do CIEP RUBENS GOMES organizaram uma 
palestra sobre Meio Ambiente e sobre como economizar água, os alunos ficaram 
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muito atentos e preocupados com o disperdício.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-escolar-festa-junina-saudavel.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 12 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE ESCOLAR - Festa Junina Saudável

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://inad-smsdc.blogspot.com.br/
Festa Junina Saudável: 
[FOTO]

Antigamente, a festa junina caipira era diferente: um céu estrelado, uma 
fogueira, dança e milho assado. De tão boa deixa saudades...

Podemos resgatar a cultura utilizando alimentos gostosos como o milho verde 
assado ou cozido, batata-doce, água de coco, e mandioca.

As preparações saborosas e saudáveis continuam em alta. Canjica, bolo de fubá, 
arroz-doce, cuscuz de tapioca, bolo de aipim, caldo verde, sucos naturais e 
vinho quente são exemplos de pratos típicos da comemoração junina. São produtos 
com ingredientes da terra e que em tempo de Rio + 20 reafirmam o conceito de 
sustentabilidade como um valor. Valor que se enriquece com produtos orgânicos.

A decoração da festa pode trazer o novo, tudo reciclado. A garrafa PET como 
matéria-prima para decoração é uma idéia. São sugestões as tiras lembrando 
fogueira e flores coloridas. As bandeiras de jornal, de papel reciclado dão um 
colorido especial.

Clique aqui e veja as receitas.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-escolar-integracao-total-na.html
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<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 28 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE ESCOLAR - INTEGRAÇÃO TOTAL NA ANDREIA FONTES PEIXOTO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A escola como espaço de saúde, partindo da idéia de que ser saudável é ter a 
possibilidade de avaliar a realidade reconhecendo e dando visibilidade às suas 
potencialidades, partir do que já se possui para construir um cenário melhor.
Ser saudável não significa estar acima dos problemas cotidianos, mas conseguir 
problematizar uma situação percebendo como o entorno atua sobre ela. Nada está 
solto, descontextualizado, por isso estar no espaço escolar, entendido como 
saudável, é considerar dentro de um contexto maior: a comunidade onde

está inserido e a sociedade que o estrutura. Falar de uma escola saudável é 
falar de todos os

atores que a compõem e o cenário que a circunda, valorizando os recursos 
disponíveis, as

ações criativas e os resultados alcançados. Então partimos para levantar e 
problematizar alguns pontos da saúde do adolescentes, utilizamos um jogo para 
iníco da conversa. Todos acharam bem interessante e ficaram atentos as 
informações.

Parceira total na E. M. ANDREIA FONTES!!! 

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-escolar-livro-do-programa-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 12 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE ESCOLAR - Livro do Programa de Alimentação Escolar: opções de receitas 
gostosas ecoloridas no dia a dia da escola

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://inad-smsdc.blogspot.com.br/
Livro do Programa de Alimentação Escolar: opções de receitas gostosas ecoloridas
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no dia a dia da escola: 
[FOTO]

O que a criança come na escola? É comida gostosa? É saudável? Questões em torno 
da alimentação fazem parte das preocupações de mães e pais. Receitas do Programa
de Alimentação Escolar do Rio de Janeiro, livro em fichas, procura responder 
essas perguntas formuladas pela família. Ele traz o modo de preparar alguns dos 
pratos oferecidos nas escolas municipais: preparações coloridas presentes no 
cotidiano da cozinha brasileira.

O cardápio oferecido na escola é variado, o feijão e arroz são valorizados e 
legumes, verduras e frutas sempre presentes.

O Instituto de Nutrição Annes Dias preparou esse material para mães e pais das 
crianças matriculadas nas escolas municipais, mas ele está disponível para 
pesquisa e cópia. Basta clicar aqui.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-escolar-no-ciep-anton-makarenko.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 23 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE ESCOLAR NO CIEP ANTON MAKARENKO - CMS PORTHUS - QUITANDA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Reunimos algumas atividades realizadas pelo Núcleo de Saúde Escolar do CIEP 
ANTON MAKARENKO, as atividades foram realizadas pela técnica de enfermagem Joyce
em conjunto com a Equipe do CMS Porthus Quitanda:Pesagem:Higiene 
BucalDengueDSTsSaúde da Mulher

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-escolar-parceria-com-clinica-da.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 16 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE ESCOLAR - PARCERIA COM CLÍNICA DA FAMÍLIA VACINANDO OS FUNCIONÁRIOS NA 
CRECHE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://zilkacreche.blogspot.com/
A C. M. ZILKA SALABERRY e suas parcerias de sucesso.

A equipe de Saúde da Família responsável pela Creche vacinou crianças dentro da 
faixa, com a autorização das famílias e vacinou os profissionais da creche que 
estão o tempo todo muito próximos as crianças e muitas vezes fora do grupo de 
atendimento priorizado pela vacina.

As escolas - EDIs e creches deveriam ter seus profissionais vacinados já que 
ficam comas crianças por muito tempo e podem transmitir ou serem alvo da 
transmissão das crianças .

Vamos pensar nisso!!!

Parabéns CM ZILKA e CMF MARCOS VALADÃO por brilhante iniciativa.
PARCERIA COM CLÍNICA DA FAMÍLIA VACINANDO OS FUNCIONÁRIOS NA CRECHE: 
No dia 14 de junho de 2012, em parceria com a Clínica da Família do Hospital 
Raul Gazolla, vacinação contra a gripe influenza A e B na Creche Zilka atendendo
a comunidade escolar. O clima foi descontraído e prazeroso. Vejam como 
aconteceu:
Aí vou eu.... Sai pra lá influenza!!!
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Página 1535



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
[FOTO]
Espera aí... deixe-me concentrar...rsrsrs
[FOTO]

[FOTO]
Ui, nem quero ver ...
[FOTO]
Pode vir, vem que não to nem aí ...
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Será que vai doer?? Ui...
[FOTO]

[FOTO]
"Ai, ai, ai assim você me mata, ai se eu te pego..."
[FOTO]

[FOTO]
Será que vai doer? Aff!
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
E todos que quiseram tomaram a vacina preventiva contra a gripe influenza A e B.
Agora todos imunizados. Até a próxima campanha.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-escolar-popularizacao-da-cieencia.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 6 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE ESCOLAR - POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA RIO+20

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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Atenção Professores!

Atividades de Popularização da Ciência e Tecnologia na Rio + 20 durante a Rio + 
20, entre 13 e 22 de junho, o Armazém 4 do Pier Mauá se transformará em um 
armazém científico com as mais variadas, dinâmicas interessantes, atividades 
sobre ciência e tecnologia. Mais de 30 instituições de ensino e pesquisa 
participam do Armazém Pop Ciência na Rio + 20.
 Nesses dias, professores e estudantes da rede de ensino fundamental e 
médiopoderão participar de atividades como exposições, oficinas, debates, jogos 
e mostra de vídeos, interagir com pesquisadores e trocar experiências comalunos 
premiados em grandes feiras e mostras nacionais de ciências.
A belíssima exposição Biomas possibilita uma jornada sensorial pelosbiomas do 
Brasil. Em uma área de 2000 m, cenários e módulos interativosproporcionam uma 
imersão nos diversos ambientes naturais do país. Muitas outras exposições 
científicas sobre biodiversidade e sobre ciência tecnologia para o 
desenvolvimento sustentável estarão todos os dias noArmazém.
Diariamente acontecerão palestras, oficinas, experimentos, exibição devídeos e 
outras atividades, feitas por cientistas e especialistas, sobre temas da Rio + 
20 como biodiversidade, química para um mundo sustentável, mudanças climáticas, 
economia verde, tecnologias sociais, energia alternativas etc. Ocorrerão também 
encontros virtuais entre jovens de vários locais do Planeta, lançamentos de 
livros e exibição de vídeos de divulgação da ciência. Uma Árvore da Vida será 
alimentada por crianças,jovens e público em geral com mensagens sobre a Rio + 
20. Uma Feira de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia mostrará 80 trabalhos de 
jovens do ensino fundamental e médio selecionados de feiras nacionais de ciência
e deescolas do município e do Estado do Rio.
 No Armazém Pop Ciência estarão presentes as seguintes instituições:
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; Museu de Astronomia eCiências 
Afins; Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia do Município do Rio de 
Janeiro;Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio deJaneiro;Fundação 
CECIERJ;Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciência; Museu da 
Vida/Fiocruz;Colégio Pedro II;Casa da Ciência da UFRJ;Instituto Nacional de 
Tecnologia;Rede Brasileira de Jardins Botânicos;Fundação Xuxa Meneghel;Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência;Ciência Hoje das Crianças;Instituto 
Nacional de Pesquisa da Amazônia;Museu de Zoologia da USP;Instituto Brasileiro 
de MuseusSecretaria doAmbiente do Estado do Rio de Janeiro.A entrada é gratuita!
Ligue já e agende a visita da sua escola.
Tel:(21) - 3514-5229- Falar com Marcelle
Local: Armazém 4 do Píer Mauá, Zona Portuária, Avenida Rodrigues Alves, s/n, 
Centro.
Data: 13 a 22 de junho
Horário: 9 às 18 h.
Informações completas sobre todas as atividades do Pop Ciência:
www.popciencia.org.br
Contatos para a imprensa: Vera Pinheiro
E-mail:verapinheirorio@gmail.com
Tel:(21) 8046-5623ou 3514-5209

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-escolar-pse-cms-nascimento-gurgal.html
<DATA DA POSTAGEM>
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domingo, 17 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE ESCOLAR - PSE - CMS NASCIMENTO GURGAL NO CIEP GLAUBER ROCHA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Equipe de Saúde da Família do CMS NASCIMENTO GURGEL no CIEP GLAUBER ROCHA 
orientando os alunos na escovação.

Vamos diminuir a cárie dentária da Pavuna com esta parceria entre a Saúde e 
Educação.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Parabéns a Equipe

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-escolar-pse-cms-nascimento-gurgel.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 17 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE ESCOLAR - PSE - CMS NASCIMENTO GURGEL NA E. M.OTÁVIO TARQUÍNIO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

O CMS NASCIMENTO GURGEL fez um trabalho de Promoção de Saúde, desenvolvendo 
ações de orientação de alunos sobre escovação e doação do Kit de escovação e a 
Vacinação Anti-gripe.
Toda comunidade escolar beneficiada.

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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saude-escolar-pse-cuidando-com-carinho.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 11 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE ESCOLAR - PSE cuidando com carinho de nossos bebês

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://ediprofessorabeatriz.blogspot.com/
PSE cuidando com carinho de nossos bebês: Parceria muito boa com PSE. Tratando 
de nossas crianças: medindo, pesando, fazendo assepsia dental, aplicação de 
flúor,

Sempre com muito carinho e atenção.

Estamos de parabéns, nossas crianças estão com a saúde bucal perfeita. apenas 5 
crianças precisaram de fazer uma pequena obturação. Dentes saudáveis, saúde 
perfeita!
[FOTO]
Aplicando flúor.
[FOTO]

[FOTO]
com muito carinho...
[FOTO]
Tratando dos dentinhos...
[FOTO]
Escovinha que sobe e desce...
[FOTO]
Fazendo medição.
[FOTO]
Aferindo peso.[FOTO]
Medindo...
[FOTO]
Primeiros contatos...
[FOTO]
Verificando os dentinhos...
[FOTO]
Que bom, tudo bem!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-escolar-reuniao-com-responsaveis.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 5 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE ESCOLAR - Reunião com responsáveis dia 19/05/2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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http://emoctaviotarquinio.blogspot.com/
Reunião com responsáveis dia 19/05/2012: 
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-escolar-saude-mental-no-dia-do.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 23 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE ESCOLAR - SAÚDE MENTAL NO DIA DO AMIGO DA ESCOLA NO CIEP RUBESN GOMES

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

O dia do @migo da Escola foi de festa e de muita atividade, o Núcleo de Educação
Escolar em parceria com o NASF e CMS SYLVIO FREDERICO BRAUNNER, realizou roda de
conversa sobre Saúde Mental para responsáveis. Foram momentos de tirar dúvidas, 
saber um pouco mais sobre distúrbios mentais e comportamentais. Entender um 
pouco do que pode afetar a Saúde Mental da gente.
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

Parabéns pelo trabalho!!!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-escolar-vamos-comer.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 12 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE ESCOLAR - VAMOS COMER?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-escolar.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 4 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE ESCOLAR NA E. M. LEÃO VELLOSO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

O Núcleo de Saúde Escolar (NES) da Escola Leão Velloso desenvolveu no mês de 
maio atividades com o Dengue ,Uma das atividades motivou e
 fez com que todos os Alunos Compreenderem, foi a caminhadae divulgação de 
como evitara Dengue ,no final foi realizado um debate com os 
alunos emroda, onde todos poderam expor o que consequiram aprender
 . 

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Parabéns a todos pelo trabalho desenvolvido!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-na-escola-cronograma-do-mes-de.html
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<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 4 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE NA ESCOLA - CRONOGRAMA DO MÊS DE EQUIPE MÓVEL

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Organizem-se para atender os alunos indicados.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-na-escola-escola-otavio-tarquinio.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 5 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE NA ESCOLA - ESCOLA OTÁVIO TARQUÍNIO VAI AO CMS NASCIMENTO GURGEL Parceria 
com o Posto de Saúde

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://emoctaviotarquinio.blogspot.com.br
Parceria com o Posto de Saúde: Chegou a vez de nossa escola contribuir com o 
Posto de Saúde.

Os alunos da turma 1.503 apresentaram-se no dia 15/05/2012.

Uma linda homenagem para as mamães.

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-na-escola-estrategia-de-saude-da.html
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<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 4 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE NA ESCOLA - Estratégia de Saúde da Família - CMS Augusto do Amaral Peixoto
FEZ AÇÃO NA CM ALBERT SABIN

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

v No dia 03 de maio estivemos na creche e realizamos atividade
de orientações com as professoras em relação aos temas de higiene pessoal e
cuidado com as crianças e verificação e atualização dos cartões de vacina.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-na-escola-estrategia-de-saude-da_04.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 4 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE NA ESCOLA - Estratégia de Saúde da Família - CMS Augusto do Amaral Peixoto
 EM AÇÃO NA E. M. BADEN POWELL

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

vNo dia 19 de maio
participamos da reunião de pais e coordenamos uma discussão em grupo sobre
abordagem de DST e prevenção de gravidez precoce, com esclarecimento de dúvidas
e planejamento das ações a serem desenvolvidas junto aos alunos, com ciência
dos pais. Nos dias 22 e 25 de maio realizamos atividade de acompanhamento do
crescimento e desenvolvimento dos adolescentes e verificação de medidas
antropométricas (peso e altura), para avaliação em relação à curva de
desenvolvimento e posterior cálculo de IMC. Além disso, tivemos a presença do
médico de família, que consultou os adolescentes que apresentavam algum sintoma
/ necessidade de atendimento. Verificamos cartões de vacinas e orientamos sobre
a importância de mantermos as vacinas em dia mesmo na adolescência / idade
adulta. Nos dias 04, 17 e 24 de maio, a equipe de saúde bucal realizou
atividades de orientação de higiene oral, distribuição de kits de escovação e
exames bucais nas crianças com alguma queixa relacionada.

Parabéns as Equipes da ESF pelo trabalho!!! 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-na-escola-estrategia-de-saude-da_9853.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 4 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE NA ESCOLA - Estratégia de Saúde da Família - CMS Augusto do Amaral Peixoto
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NA E. M. LIA BRAGA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

vNo dia 19 de maio
participamos da reunião de pais e orientamos sobre os cuidados familiares para
manter boa higiene, evitar pediculose, a importância de manter as vacinas em
dia e do acompanhamento às condicionalidades do bolsa família na unidade de
saúde. Nos dia 08 e 18 de maio realizamos atividade de acompanhamento do
crescimento e desenvolvimento das crianças e verificação de medidas
antropométricas (peso e altura), para avaliação em relação à curva de
desenvolvimento e posterior cálculo de IMC.

Parabéns a Equipe da ESF pelo trabalho realizado!! 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-na-festa-junina-cuidados.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 6 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE NA FESTA JUNINA - CUIDADOS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

FONTE: http://www.blog.saude.gov.br/

[FOTO]

O indicado é que as pessoas com feridas graves procurem imediatamente o serviço 
de saúde mais próximo para o atendimento médico adequado. | Foto: Visual Photos
Festas juninas lembram quadrilhas e comidas típicas, além das perigosas 
fogueiras e dos fogos de artifícios. Nesta época há um aumento no número de 
acidentes com queimaduras, o que torna as crianças as principais vítimas, afirma
a coordenadora da Unidade de Queimados do Hospital Cristo Redentor, vinculado ao
Ministério da Saúde, Maria da Graça Figueira da Costa.
A brincadeira de rodar uma palha de aço acesa, por exemplo, é muito perigosa. 
Com qualquer faísca, os tecidos sintéticos das roupas pegam fogo facilmente, 
observa a médica. Outro perigo é a mistura de bebida alcoólica com a brincadeira
de pular fogueira. Ela adverte que as fogueiras devem ser acesas em área 
isoladas, assim como os fogos de artifício e rojões, que devem ser mantidos 
longe das crianças. É importante lembrar que crianças não podem soltar fogos, 
frisa. As fogueiras nunca devem ser acesas com álcool líquido. Como o álcool é 
volátil, pega fogo na garrafa plástica. O indicado é usar o álcool em gel, 
explica.
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Outra brincadeira perigosa das festas juninas, de acordo com a especialista, são
os balões. Quando caem em resíduos vegetais ressecados, muito comuns nessa 
época, causam incêndios. Perto de estradas causam acidentes de trânsito por 
causa da fumaça, pois dificultam a visão dos motoristas, frisa Maria da Graça. 
Os foguetes podem atingir a rede elétrica, o cabo pode se deslocar e ir ao solo,
causando acidentes graves, acrescenta.
Perigo no fogão - Caldeirões com milho cozido e canjica também podem apresentar 
riscos de queimaduras graves em crianças. É importante deixar os cabos das 
panelas virados para dentro do fogão. É preciso acender a chama mais forte nas 
bocas da parte de trás do fogão e evitar que qualquer alimento em cozimento com 
a criança no colo ou na cozinha, aconselha a médica.
Como agir - A coordenadora da Unidade de Queimados do Hospital Cristo Redentor 
recomenda que o ferimento deve ser lavado com água corrente fria. É indicado 
evitar tocar na área queimada e não colocar nenhuma substância sobre a lesão, 
como café, manteiga, creme dental ou clara de ovo. Porque ao chegar ao hospital 
os médicos têm que tirar todas essas substâncias. Isto é doloroso e às vezes é 
preciso anestesiar para lavar, alerta. Se a queimadura for química, é necessário
lavar por muito tempo, até tirar o agente. Se for elétrica, desligar a fonte. É 
importante que a pessoa que está socorrendo tome cuidados para também não se 
queimar, lembra a especialista.

O indicado é que as pessoas com feridas graves procurem imediatamente o serviço 
de saúde mais próximo para o atendimento médico adequado.
Fonte: Ana Paula Ferraz/ Agência Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-na-rio20.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 13 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE NA RIO+20

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://elosdasaude.wordpress.com/SAÚDE NA RIO+20: 
[FOTO]

A cidade do Rio de Janeiro recebe, a partir de hoje, a Conferência das Nações 
Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20. O evento, que acontece até
22 de junho, marca os 20 anos de realização da Conferência das Nações Unidas 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio-92, e propõe a renovação do 
compromisso político com o desenvolvimento sustentável, por meio de dois eixos 
temáticos: A economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da 
erradicação da pobreza e A estrutura institucional para o desenvolvimento 
sustentável.

Como tema transversal ao desenvolvimento sustentável, a Saúde está presente nos 
debates e recomendações da Rio+20, que têm como referência os Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio, estabelecidos pela ONU: erradicar a extrema pobreza 
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e a fome, prover educação básica de qualidade para todos, promover a igualdade 
entre os sexos e a autonomia das mulheres, reduzir a mortalidade infantil, 
melhorar a saúde das gestantes, combater o HIV/Aids, a malária e outras doenças,
garantir a sustentabilidade ambiental e estabelecer parcerias para o 
desenvolvimento.
[FOTO]
A temática da Promoção da Saúde estará presente em diversos momentos da 
programação, incluindo a Cúpula dos Povos, evento paralelo que ocupará o Aterro 
do Flamengo, de 15 a 23 de junho. A área, dedicada à sociedade civil, abrigará 
estandes e atividades diversas, como o Espaço da Promoção da Saúde, organizado 
pela Rede Unida. Lá, serão desenvolvidas ações sobre promoção da saúde e 
sustentabilidade, prevenção das violências do namoro, cessação do tabagismo e 
oficina sobre ervas e temperos medicinas, entre outras.

A Superintendência de Promoção da Saúde da Secretaria Municipal de Saúde e 
Defesa Civil do Rio de Janeiro (SMSDC-RJ) participa da iniciativa com 
intervenções deeducadores em saúde edo RAP da Saúde, que incluem atividades com 
interpretação em Libras . Essas ações acontecerão por toda a cidade, fique 
atento em nossas redes no Facebook e no Twitter para acompanhar a programação!
O Futuro que Queremos

A campanha O Futuro que Queremos é um convite da Rio+20 para a participação 
pública de toda a sociedade civil na iniciativa, uma provocação para reflexão 
sobre como sociedades em todas as partes do mundo podem construir um futuro que 
promova prosperidade e melhore a qualidade de vida das pessoas, sem degradar o 
meio ambiente.

A campanha parte da premissa de que todos nós temos sonhos, aspirações e ideias 
de como fazer um mundo melhor e propõe a pergunta: Se você pudesse construir o 
futuro, o que você gostaria de fazer?
Assista ao vídeo da campanha O Futuro que Queremos:
Saiba mais:
 Acesse o site Saúde na Rio+20 Paulo Buss: Só há desenvolvimento sustentável com
uma população saudável Documento de Contribuição Brasileira à Conferência Rio+20
Conheça o Laboratório de Comunicação Compartilhada da Cúpula dos Povos

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-riocard.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 15 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE - RIOCARD

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-tera-espaco-na-cupula-dos-povos.html
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<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 11 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Saúde terá espaço na Cúpula dos Povos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.sauderio20.fiocruz.br/index.php/component/content/?view=featured
Saúde terá espaço na Cúpula dos Povos: 

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a Associação Brasileira de Saúde Coletiva 
(Abrasco) e o Centro Brasileiro de Estudos em Saúde (Cebes), articulados, 
convidam para a programação do seu espaço na Cúpula dos Povos, de 15 a 21 de 
junho.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
secretaria-de-trabalho-oferece-mais-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 11 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Secretaria de Trabalho oferece mais de 1,5 mil vagas de emprego

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

FONTE: PCRJ - SMTE
11/06/2012

A Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego oferece 1.522 vagas no
 mercado. As oportunidades estão disponíveis nos Centros Públicos de 
Emprego, Trabalho e Renda, com postos na Tijuca, Méier, Ilha do 
Governador, Jacarepaguá, Campo Grande, Região Portuária, Santo Cristo e 
Centro. 

Para fazer o cadastro cadastro, os interessados 
deverão comparecer nesses locais munidos de carteiras de identidade, 
carteira de trabalho, CPF e PIS.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
sugestoes-pais-e-filhos-jogos-on-line.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 7 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SUGESTÕES - PAIS E FILHOS - jogos on line

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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PAIS E FILHOS - jogos on line: Ensine plural para seu filho(a) com este jogo on 
line:

Basta acessar o link abaixo e jogar:
http://www.escolagames.com.br/jogos/jogoPlural/

O site tem outras sugestões, confira abaixo do jogo.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
teatro-e-cordel-ajudam-na-prevencao-da.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 6 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Teatro e cordel ajudam na prevenção da violência sexual contra crianças e 
adolescentes

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.childhood.org.br/
Teatro e cordel ajudam na prevenção da violência sexual contra crianças e 
adolescentes: Usando a literatura de cordel, as meninas protagonistas da peça Um
causo no sertão: eu conto ou tu contas? interpretam duas amigas que enfrentam o 
abuso e a exploração sexual. Mesmo não morando nesta região semi-árida do 
Nordeste, as atrizes presenciam problemas muito parecidos onde vivem, na 
comunidade da Mangueirinha, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.Localizada na 
Baixada Fluminense, a região é marcada pela pobreza, pelos altos índices de 
violência e gravidez na adolescência.É muito bacana a Continue lendo 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
telesaude-uerj-cursos-de-atualizacao.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 6 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

TELESAÚDE- UERJ  - CURSOS DE ATUALIZAÇÃO A DISTÂNCIA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
thomas-jefferson-esola-do-amanha.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 10 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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THOMAS JEFFERSON - ESOLA DO AMANHÃ - PENSANDO NO FUTURO DO PLANETA - Precisamos 
agir!!!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://emthomasjefferson.blogspot.com/
Precisamos agir!!!: 
"Pense no meio ambiente,recicle sua mente!"
A partir da frase de Arthur Vilarino, os professores realizaram um trabalho de 
conscientização ambiental, focando na preservação do meio em que os alunos 
vivem.[FOTO]
Sendo assim, foram utilizados diversos recursos: imagens, vídeos, músicas, 
cartazes, textos sobre a Rio+20...[FOTO]

Cada material atraiu a atenção da criançada, que sabia comentar direitinho sobre
a mensagem de cada apresentação.[FOTO]
[FOTO]
Os alunos da Classe Especial também marcaram presença, na sessão de vídeo e na 
confecção dos trabalhos, juntinhos com as turmas do 2º ano.[FOTO]
A música "Planeta Água", na voz de Guilherme Arantes, sensibilizou a todos que 
assistiram. [FOTO]
[FOTO]
A turma do 5º ano ficou ligadinha na apresentação da canadense Severn 
Cullis-Suzuki, durante a Eco 92, e que ficou conhecida como a"menina que calou o
mundopor 6 minutos".[FOTO]
Utilizou a Educopédia,"Reciclagem e meio ambiente".[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
Acompanhou o vídeo"Um plano para salvar o planeta", da turma da Mônica,[FOTO]
e confeccionou cartazes informativos, traçando um paralelo com a apresentação da
Educopédiae a produção de Maurício de Souza.[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
As turmas menores ficaram atentas às dicas do 5º ano, que visitou às salas de 
aula e alertou sobre a importância das nossas ações!
Os cartazes foram usados para explicar sobre a preservação dentro da U.E. e 
fixados posteriormente por toda a escola.[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
Nem a turma da Educação Infantil ficou de fora!Depois das apresentações e 
conversação, pintaram o sete, ou melhor, o planeta...Dividiram pincéis, tintas e
ideias, compartilhando um belo cartaz dos "Defensores da Terra".[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
Encerrando a semana, o mundo que queremos foi destacadona leitura digital"Vamos 
abraçar o mundinho", de Ingrid Biesemeyer Bellinghause.[FOTO]
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[FOTO]
 Façamos a nossa parte,pequenas ações geramgrande diferença!
Cada dia a natureza produz o suficiente para nossa carência.Se cada um tomasse o
que lhe fosse necessário,não havia pobreza no mundo e  ninguém morreria de 
fome.Mahatma  Gandhi
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Trabalho infantil explora 3,5 milhões de crianças no Brasil, diz OIT

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Trabalho infantil explora 3,5 milhões de crianças no Brasil, diz OIT: 

Por Rede Brasil Atual 
[FOTO]

Crianças são exploradas para aumentar a renda da da casa.
No Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, celebrado nesta terça-feira 
(12),a Organização Internacional do Trabalho (OIT) divulga relatório em que 
aponta que o Brasil ainda mantém números alarmantes sobre a exploração de 
crianças como força de trabalho.

Segundo o coordenador no Brasil do Programa Internacional para Eliminação do 
Trabalho Infantil da organização, Renato Mendes, o paístem hoje 3,5 milhões de 
crianças nessa situação. Para Mendes, além da falta de implementação de 
políticas públicas, parte da responsabilidade também é da própria sociedade 
civil, que se omite frente ao problema. Quando um cidadão ou gestor público vê 
uma criança em situação perigosa, explorada por uma rede de adultos e não faz 
nada, essa pessoa está violando os direitos da criança e do adolescente, 
afirmou.
Leia mais:
Trabalho infantil: redução nos últimos anos foi insignificante
Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil tem atividades por todo o país

Mendes disse que é preciso ir ao encontro das crianças que sofrem esse tipo de 
exploração. Não se elimina trabalho infantil no país, se não se determinam metas
e prazos para a sua identificação e a sua eliminação, disse. Para ele, o grande 
problema do Brasil é que os municípios não conseguem executar as políticas 
nacionais.

O coordenador sugere que sejam imediatamente municipalizadas as políticas 
públicas para as crianças e os adolescentes. Municipalizar, por exemplo, 
significa aumentar a oferta de educação nos municípios e ampliar os espaços 
educacionais, disse.
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Para ele, os estados e os municípios precisam estabelecer metas para encontrar 
onde estão localizadas as crianças expostas ao trabalho infantil, visando 
inseri-las na rede de proteção social. Ainda, disse ser necessária a criação de 
postos de trabalho decente para as famílias.
Ainda que exista uma só criança nessas condições, ela deve mobilizar o país 
inteiro para protegê-la. Mais ainda se falamos de 3, 5 milhões, com idade entre 
10 e 17 anos, disse.

--------------------------------------------------------------------------------
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VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL ATÉ 06 DE JULHO
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http://otics-iraja.blogspot.com/
VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL ATÉ 06 DE JULHO: 
A poliomielite, ou paralisia infantil, é uma doença infecto-contagiosa viral 
aguda que atinge principalmente crianças de até 5 anos. É transmitida pelo 
poliovírus, que entra pela boca. Ele é carregado pelas fezes e gotículas 
expelidas durante a fala, tosse ou espirro da pessoa contaminada. Falta de 
higiene e de saneamento na moradia, além da concentração de muitas crianças em 
um mesmo local favorecem a transmissão.
Hoje, sábado (16), todas as crianças menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 
dias) devem tomar as duas gotinhas contra a paralisia infantil. Na ação para o 
Dia D de mobilização nacional, todos os postos em todo o país funcionarão, das 
8h às 17h. Além das unidades permanentes, shopping centers, rodoviárias, 
escolas, entre outros locais, vão receber postos móveis. Por isso não deixem de 
comparecer a unidade mais próxima de sua casa, não esquecendo de levar a 
caderneta de vacinação, pois na hora os profissionais de saúde estarão também 
verificando se as outras vacinas estão em dia.
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VACINAÇÃO DA POLIOMIELITE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
No dia 16 de junho a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite, 
segundo dados preliminares enviados pelos municípios do estado, 55% das crianças
menores de cinco anos receberam a vacina. A meta é imunizar, em todo o país, 95%
do total de 14,1 milhões de crianças nesta faixa etária. No Rio de Janeiro, são 
1.030.026 crianças que precisam receber a vacina. Em 2012, a campanha de 
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prevenção à paralisia infantil será feita em uma única etapa, que vai até dia 6 
de julho. Os postos de vacinação permanecerão abertos das 8h às 17h.Algumas 
equipes que trabalharam nas Escolas da 6ª CRE. 
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
vejam-o-jornal-do-gec-coelho-neto.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 5 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

VEJAM O JORNAL DO GEC COELHO NETO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://geccoelhoneto.arteblog.com.br/

[slideshare id=13200321doc=jornalescolaviva2-120604202017-phpapp02type=d]

View more documents from Marcella Gomes
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VEJAM QUE BACANA - MURO DA ANDREA FONTES PEIXOTO
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Parabéns Pessoal, ficou liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiindo!!!!
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VIOLÊNCIA NO NAMORO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Palestra - Violência no Namoro
 View more PowerPoint from guest18a5ad
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IDÉIAS - 90 Atividades para a semana da Pátria: 7 de Setembro - Bandeira, 
símbolos nacionais etc.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://espacoeducar-liza.blogspot.com/
90 Atividades para a semana da Pátria: 7 de Setembro - Bandeira, símbolos 
nacionais etc.: Repostando...

Clique aqui para continuar
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Ácido fólico pré e durante a gestação previne malformações no bebê

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Ácido fólico pré e durante a gestação previne malformações no bebê: 
[FOTO]

Foto: Heide Benser/Corbis
A gravidez exige uma série de cuidados na vida da mulher. Muitos deles devem ser
tomados antes mesmo da concepção, durante o planejamento da gravidez. Para 
evitar malformações no feto, médicos recomendam a ingestão de ácido fólico, 
vitamina hidrossolúvel do complexo B, importante para a formação do tubo neural 
do feto.
O ácido fólico participa da bipartição dos cromosomos. Ele é importante para que
não ocorra o que nós chamamos de Defeitos do Tubo Neural, conhecido como DTN. É 
a única prevenção contra esse problema, explica o ginecologista e chefe do 
Serviço de Mastologia do Hospital Federal do Andaraí, vinculado ao Ministério da
Saúde, Luiz Augusto Santana.

O tubo neural do feto começa a se fechar no primeiro mês de gestação. Ele é o 
sistema nervoso inicial do feto, que formará o cérebro e a medula espinhal do 
bebê. A deficiência do ácido fólico pode prejudicar o desenvolvimento do tubo 
neural, causando males como a anencefalia, levando à morte do bebê poucos dias 
após o nascimento.

O ginecologista lembra que a prevenção deve ser feita com antecedência. Como a 
mulher ainda não sabe em quanto tempo vai acontecer a gravidez, o recomendado é 
começar a tomar com 3 ou 4 meses antes desse planejamento. E depois da 
confirmação da gravidez, a prevenção deve continuar. Ela deve manter a medicação
durante o período de embriogênese, que vai até o terceiro mês da gravidez, 
acrescenta Luiz Augusto Santana.

Apesar do ácido fólico estar presente em diversos alimentos, a quantidade não é 
suficiente para fazer essa prevenção. O ideal é que a mulher comece a ingeri-lo 
de forma medicamentosa. Recomendamos a ingestão de um comprimido de 5 miligramas
por dia, orienta Luiz Augusto Santana. O medicamento é oferecido pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS) assim como o sulfato ferroso, essencial para prevenir a 
anemia durante a gravidez.

O ácido fólico não engorda, previne contra a anemia, assim como o sulfato 
ferroso, e auxilia o funcionamento do sistema vascular. Verduras de folhas 
verdes, castanhas, grãos integrais, feijão, tomate e cogumelos são considerados 
boas fontes de ácido fólico. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), vinculada ao Ministério da Saúde, determinou em 2002 que as farinhas 
de trigo e de milho vendidas no país também sejam enriquecidas com ferro e ácido
fólico.
Rede Cegonha - A Rede Cegonha, lançada em 2011 pelo governo federal, vem 
qualificando a assistência prestada às gestantes no SUS. A estratégia já conta 
com R$ 213 milhões para propostas apresentadas por estados e municípios. As 
ações vão desde o reforço do planejamento familiar à confirmação da gravidez, 
passando pelo pré-natal, parto, pós-parto, até os dois primeiros anos de vida da
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criança. Até o momento, 25 estados e 2.731 municípios já iniciaram o processo de
adesão à rede, com previsão de atendimento de 1,58 milhão de gestantes. Também 
já foram destinados R$ 25 milhões para a oferta de novos exames de pré-natal em 
228 municípios de 13 estados.
Ouvidoria Ativa - O Ministério da Saúde está aprimorando os mecanismos de 
comunicação direta com o cidadão para melhorar o atendimento e ampliar a 
transparência do SUS. Neste ano, o ministério começou a distribuir a Carta SUS, 
uma nova ferramenta que permite aos usuários avaliar o atendimento e os serviços
prestados nos hospitais da rede pública ou unidades conveniadas. Para evitar que
o usuário seja cobrado indevidamente, a carta informa ainda quanto o SUS pagou 
pelo atendimento e pede que eventuais cobranças realizadas sejam comunicadas.

Além da Carta SUS, o usuário pode fazer a avaliação, sem custos, por meio do 
Disque-Saúde (136). A ligação pode ser feita de telefones fixos, públicos ou 
celulares, de qualquer local do país. A avaliação também está disponível na 
internet, no Portal Saúde.
Fonte: Fabiana Conte/Comunicação Interna do Ministério da Saúde
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AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 07 a 13 de julho
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AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 07 a 13 de julho: 
[FOTO]
CONGRESSO DE MEDICINA DA FAMÍLIA
Estão abertas até domingo, dia 08, as inscrições para o 3º Congresso da 
Associação de Medicina de Família e Comunidade do Estado do Rio de Janeiro 
(AMFaC RJ ) e a 2ª Jornada Rio-Espírito Santo de Medicina de Famíliae 
Comunidade, que acontecem simultaneamente de 26 a 28 de julho em Petrópolis, Rio
de Janeiro. A programação cientifica inclui temas de atualização clínica, outros
de abordagem familiar e comunitária, bem como atividades voltadas à formação e 
pesquisa em Medicina de Família e Comunidade e Atenção Primária à Saúde. As 
inscrições devem ser feitas no site do 
evento:http://www.congressoamfac2012.org.br.

[FOTO]
MOSTRA DE DANÇA
Termina neste final de semana a Mostra de Dança do Teatro Municipal Angel 
Vianna, no Centro Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro (Rua José Higino, 
115, Tijuca). No sábado, dia 07, a programação tem início às 16h com o Fórum de 
Políticas Públicas, seguido de sessão de Dança na Tela, às 18h30; da Mostra 
Escola Angel Viana e Faculdade Angel Vianna, às 19h; e de espetáculo do grupo 
norte-americano City Dance Conservatory, às 21h. No domingo, dia 08, a mostra 
Dança na Tela começa às 17h30 e as apresentações da Escola Angel Viana e 
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Faculdade Angel Vianna às 18h. A entrada custa R$ 1.
[FOTO]

FESTA LITERÁRIA NAS UPPs
A Festa Literária Internacional das UPPs, a Flupp, leva autores da Festa 
Literária Internacional de Paraty, a Flip, para comunidades cariocas com 
Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs). Nesta segunda-feira, dia 09 de julho, o
Morro dos Prazeres, em Santa Teresa, recebe no Casarão dos Prazeres os autores 
Cynann Jones e Paulo Scott, às 14h, Zoé Valdés, às 16h, e John Freeman e Italo 
Moriconi, às 18h. Na quarta-feira, dia 11, é a vez do Espaço Criança Esperança, 
no Cantagalo, em Ipanema. Participam da festa David Trueba e Malcom Barral, às 
11h; Dulce Maria Cardoso e Ana Maria Machado, às 14h; Teju Cole e Douglas 
Mayhew, às 16h; e Suketu Mentha e Luiz Eduardo Soares, às 18h.Conheça a página 
da Flupp no Facebook e fique por dentro da programação.

OCUPA NISE
Começa nesta segunda-feira, 09 de julho, a intervenção Ocupa Nise, que ocupará 
até 31 de julho o Instituto Municipal Nise da Silveira, onde funcionava o 
Hospício do Engenho de Dentro. A iniciativa dos atores da Universidade Popular 
de Arte e Ciência (UPAC) será apresentada durante o II Congresso 
Espetáculo-Oficina da Universidade Popular de Arte e Ciência do Rio de Janeiro.
Assista ao vídeo Ocupa Nise! O Auto da Paixão da Dra. Nise da Silveira
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AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 14 a 20 de julho
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AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 14 a 20 de julho: 
SELF SERVICE DO PAJÉ
Está em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro (CCBB) até 
este domingo, 15 de julho, a exposição Self Service do Pajé, criada pelo 
coletivo OPAVIVARÁ! A ação, conceituada como um objeto-performance, convida o 
público a degustar chás preparados a partir de 73 ervas medicinais disponíveis 
em um balcão, a partir de uma preparação self service. Em um ambiente à meia 
luz, os participantes podem relaxar e desfrutar o chá em redes e esteiras de 
palha. A entrada é gratuita. O CCBB fica na Rua Primeiro de Março, 66, Centro.
EXPOEPI 2012
Estão abertas até domingo, 15 de julho, as inscrições para a 12ª Mostra Nacional
de Experiências Bem-Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças,
a Expoepi, que acontece de 16 a 19 de outubro, em Brasília. As inscrições podem 
ser feitas em duas modalidades. A primeira, com prêmio de R$ 50 mil oferecido 
pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, congregará as 
experiências bem-sucedidas realizadas pelos serviços do SUS que contribuíram 
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para o aprimoramento das ações de vigilância em saúde. A segunda é direcionada 
aos profissionais de saúde que atuam no SUS e desenvolveram trabalhos 
técnico-científicos em pós-graduação e que contribuem para o aprimoramento das 
ações de vigilância em saúde. Para estes trabalhos, serão concedidos prêmios no 
valor de R$ 12 mil para tese de doutorado, R$ 9 mil para dissertação de mestrado
e R$ 6 mil para monografia de especialização. Consulte o edital da Expoepi 2012 
e faça sua inscrição.
[FOTO]
PREVENÇÃO DO USO DE DROGAS
O Curso de Prevenção do Uso de Drogas para Educadores de Escolas Públicas, 
promovido pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogasdo Ministério da 
Justiça em parceria com Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação,
está com inscrições abertas até domingo, 15 de julho. O objetivo da iniciativa é
formar educadores das escolas públicas para elaboração e implementação coletiva 
de um projeto de ações preventivas para a escola, contribuindo com o 
fortalecimento da comunidade escolar na prevenção ao uso de drogas. Com carga 
horaria de 180 horas, o curso será realizado entre agosto de 2012 e abril de 
2013, em modalidade a distância, por meio da plataforma moodle. Os candidatos 
devem ser educadores efetivos ou temporários, que atuem em escolas públicas 
municipais, estaduais ou do Distrito Federal, do ensino fundamental ou médio, 
pactuadas no Plano CRACK, é possível vencer!.
[FOTO]
ATUALIZAÇÃO EM DOENÇA DE CHAGAS
O Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas (Ipec/Fiocruz) recebe até 
segunda-feira, 16 de julho, inscrições para o Curso deAtualização em Doença de 
Chagas e Ferramentas Metodológicas para a Pesquisa Clínica. O curso será 
ministrado às terças e quintas-feiras, de 13h às 17h, com carga horária de 60 
horas - 48 horas presenciais e 12 horas para elaboração de projeto de pesquisa. 
Podem se inscrever estudantes de pós graduação stricto sensu e profissionais de 
nível superior que atuam na área da saúde, em especial na assistência clínica. O
objetivo é atualizar profissionais de saúde no campo da pesquisa clínica em 
doença de Chagas envolvendo seus aspectos históricos, epidemiológicos e 
preventivos, abordando critérios diagnósticos, características clínicas e 
condutas terapêuticas.
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AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 21 a 27 de julho

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://elosdasaude.wordpress.com/
AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 21 a 27 de julho: 
ANIMA MUNDI
OFestival Internacional de Animação do Brasil, o Anima Mundi, segue até este 
domingo, 22 de julho, no Rio de Janeiro. A mostra, que em 2012 celebra sua 20ª 
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edição, tem o objetivo de informar, formar, educar e entreter utilizando as 
infinitas possibilidades da linguagem de animação. A programação do final de 
semana acontece no Centro Cultural dos Correios, Centro Cultural Banco do 
Brasil, Cinema Odeon e Oi Futuro Flamengo.Baixe a programação do Anima Mundi no 
Rio de Janeiro.
[FOTO]

RIO SEM RAIVA 3
A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro (SMSDC-RJ) 
promove neste sábado, 21 de julho, a terceira etapa da campanha Rio Sem Raiva 
2012, para o controle da raiva animal por meio da imunização de cães e gatos. 
Nesta fase, a iniciativa contempla 220 pontos de vacinação, distribuídos pelos 
bairros Madureira, Quintino, Engenheiro Leal, Cascadura, Cavalcanti, Bento 
Ribeiro, Oswaldo Cruz, Marechal Hermes, Jacarepaguá, Gardênia Azul, Anil, 
Tanque, Vila Valqueire, Freguesia, Taquara, Cidade de Deus, Praça Seca, 
Campinho, Curicica, Camorim, Vargem Grande, Vargem Pequena, Pechincha, 
Guadalupe, Acari, Coelho Neto, Anchieta, Barros Filho, Costa Barros, Honório 
Gurgel, Ricardo de Alburquerque, Pavuna, Barra da Tijuca, Recreio e Grumari. O 
objetivo é vacinar 165 mil cães e gatos. Cães, gatos e morcegos são os 
principais transmissores da raiva, doença que compromete o sistema nervoso do 
homem, quando contaminado. Ao levar o animal de estimação para vacinar, é 
preciso tomar algumas precauções. Os cães devem estar com coleira e guia e os 
gatos devem ser levados em sacolas de pano ou em gaiolas apropriadas. Animais 
que têm temperamento agressivo devem estar com focinheira. As etapas seguintes 
da campanha Rio Sem Raiva 2012 serão realizadas em 25 de agosto e 22 de 
setembro. Para mais informações, consulte a Central de Atendimento da 
Prefeitura, no telefone 1746.
[FOTO]
BEBÊ SARADO MAMA NO PEITO
A II Campanha Nacional de AmamentaçãoSaúde, o Seio da Questãoserá lançada nesta 
terça-feira, 24 de julho, de 9h às 13h, na Vila Olímpica da Mangueira (Rua 
Santos Melo, 73 - São Francisco Xavier, Rio de Janeiro, RJ). O evento contará 
com a presença da madrinha da campanha, a atriz Daniele Suzuki, e de seu filho 
Kauai. Com o lema Bebê sarado mama no peito, a iniciativa integra a Semana 
Mundial do Aleitamento Materno (SMAM 2012), que acontece em todo o mundo de1º a 
7 de agosto, quando se comemora também oMês de Valorização da Paternidade. Polos
de informação sobre aleitamento materno serão montados em todo o Estado do Rio 
de Janeiro e fonoaudiólogos estarão à disposição para conversar com as famílias 
e difundir informações, como a recomendação do Ministério da Saúde sobre o 
aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida do bebê.

[FOTO]
UM NOVO OLHAR SOBRE O CUIDADO
Problematizar o paradigma moderno do cuidado e repensar o modelo biomédico de 
saúde são os objetivos do curso de atualização Ciência moderna e saberes 
médicos: um novo olhar sob o cuidado, promovido pelo Instituto de Pesquisa 
Clínica Evandro Chagas Filho da Fundação Oswaldo Cruz (Ipec/Fiocruz). As 
inscrições estão abertas até 25 de julho, quarta-feira, e as aulas serão 
ministradas de 08 de agosto a 31 de outubro, sempre às quartas-feiras, de 13h às
17h. Profissionais de nível superior com interesse na temática devem entregar a 
ficha de inscrição preenchida e assinada, currículo, cópias do diploma ou 
declaração de conclusão de curso superior, da carteira de identidade e do CPF e 
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o comprovante de pagamento da taxa de inscrição (R$ 18). O resutado do processo 
seletivo será divulgado dia 30 de julho.
[FOTO]
PRÊMIO CAPES 2012
Foi prorrogado para 27 de julho o prazo para inscrições no Prêmio Capes de Tese 
2012, que contempla a melhor tese de doutorado em cada uma das 48 áreas do 
conhecimento reconhecidas pela Capes. A pré-seleção das teses a serem indicadas 
ao Prêmio ocorrerá nos programas de pós-graduação das instituições de ensino 
superior. Após a indicação da tese vencedora pela comissão de avaliação, o 
coordenador do programa de pós-graduação será responsável pela inscrição da tese
exclusivamente pelo site do concurso, até às 18h de 27 de julho
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PREVENÇÃO DE HEPATITES VIRAIS
Sábado, 28 de julho, é Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais. 
Integrando a campanha brasileira, que tem o tema As hepatites podem estar onde 
você menos espera, o concursoArte, prevenção e hepatites para tatuadores e 
manicurespremiará pinturas de unhas e desenhos de tatuagens que abordem a 
prevenção das hepatites.Interessados têm até 20 de setembro para inscrever seus 
trabalhos. As obras inscritas devem focar: a prevenção às hepatites B e C por 
meio de medidas de higiene e segurança no ambiente de trabalho; o incentivo ao 
uso de preservativo; os testes para as hepatites B e C; a prevenção da 
transmissão vertical, exames e tratamento durante o pré-natal, para que a 
hepatite B não passe da mãe para o bebê. As obras selecionadas serão utilizadas 
pelo Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde para a 
criação de materiais e campanhas visando à promoção de práticas seguras e de 
prevenção em relação às hepatites B e C. Os vencedores também receberão prêmios 
em dinheiro e um equipamento de autoclave para esterilização dos instrumentos de
trabalho. Confira o edital do concurso.[FOTO]
EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE
Acontece esta semana, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), o V 
Encontro Nacional de Educação Popular em Saúde (V ENEPS). A abertura do evento é
nesta terça-feira, 31 de julho, às 18h, na Capela Ecumênica da UERJ. Mais cedo, 
a concha acústica da instituição recebe o encerramento do segundo encontro da 
Universidade Popular de Arte, Ciências e Cultura, de 9h às 17h. Aprogramação do 
V ENEPS segue até 03 de agosto, sexta-feira, com mesas de debates, atividades 
culturais, minicursos e oficinas. Confira a programação do V ENEPS.[FOTO]
Prêmio Abdias do Nascimento
Jornalistas de todo o Brasil têm até terça-feira, 31 de julho, para inscrever 
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reportagens sobre temas relacionados à população negra no Prêmio de Jornalismo 
Abdias Nascimento. Oprêmio distribuirá R$ 35 mil para os vencedores de sete 
categorias: Mídia Impressa, Televisão, Rádio, Internet, Mídia Alternativa ou 
Comunitária, Fotografia e a Categoria Especial de Gênero, conforme regulamento. 
Serão aceitos trabalhos de emissoras brasileiras de televisão ou rádio, de mídia
impressa, de internet e de mídia alternativa ou comunitária que tenham 
sidopublicados ou veiculados entre 1º de maio de 2011 e 31 de julho de 2012. As 
inscrições devem ser feitas pelos próprios autores através do site 
www.premioabdiasnascimento.org.br. Mais informações: 
premioabdiasnascimento@gmail.com[FOTO]
A PRÁTICA DE PROFISSIONAIS NA FAVELA
As estratégias de atuação no contexto da favela, em especial com jovens que 
atuam no tráfico de drogas e em outras redes de trabalho ilícito, estão em 
debate nesta quinta-feira, 02 de agosto, de 9h30 às 16h, em workshop promovido 
pela Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia na sede do 
Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, na Tijuca (Rua Delgado de 
Carvalho 53). Com o tema A Prática de Profissionais na Favela. Desafios, Dilemas
e Potencialidades no trabalho com jovens inseridos em atividades ilícitas, o 
encontro abordará três eixos temáticos: O trabalho na favela; Os processos de 
entrada e saída de jovens do tráfico de drogas no varejo. As reais dimensões 
deste universo e as fases que o compõem; e Profissionais em ação: olhares sobre 
o fenômeno e a intervenção direta. A atividade é coordenada pela psicóloga 
Andrea Rodriguez, que desenvolve estudos sobre as alternativas ao trabalho de 
jovens no tráfico de drogas em favelas do Rio de Janeiro.
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Alteração no Calendário Escolar 2012: 
Informamos que, para favorecer ao corpo docente um momento coletivo de análise 
dos resultados do trabalho pedagógico do 1º semestre e de replanejamento das 
ações para o 2º semestre, fica transferido o Centro de Estudos Geral do dia 19 
de setembro para o dia 30 de julho.
O reinício das aulas no 2º semestre acontecerá, portanto, no dia 31 de julho.
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AMAMENTAÇÃO: SAÚDE, O SEIO DA QUESTÃO
<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://elosdasaude.wordpress.com/
AMAMENTAÇÃO: SAÚDE, O SEIO DA QUESTÃO: 
Bebê sarado mama no peito. Este é o mote da II Campanha Nacional de Amamentação 
Saúde, o Seio da Questão, que acontece em todo o Brasil, de 1º a 7 de agosto, 
quando se comemora também o Mês de Valorização da Paternidade.O lançamento da 
campanha acontece na próxima terça-feira, 24 de julho, de 9h às 13h, na Vila 
Olímpica da Mangueira (Rua Santos Melo, 73 - São Francisco Xavier, Rio de 
Janeiro, RJ).

A iniciativa é promovida pelo Sistema de Conselhos Federal e Regionais de 
Fonoaudiologia, com o apoio do Ministério da Saúde e o Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (UNICEF), e integra as ações da Semana Mundial do Aleitamento 
Materno (SMAM 2012), promovida pela Aliança Mundial para Ação em Aleitamento 
Materno (WABA, na sigla em inglês) e pela Rede Internacional em Defesa do 
Direito de Amamentar (IBFAN, também em inglês).
Este ano, a madrinha da campanha é a atriz Daniele Suzuki, que conta a sua 
experiência ao amamentar o filho Kauai:
A coordenadora geral da II Campanha Nacional de Amamentação Saúde, o Seio da 
Questão, a fonoaudióloga Flávia Bessa, conta que o objetivo é tirar dúvidas que 
mães e pais enfrentam durante o período da amamentação. Polos de informação 
sobre aleitamento materno serão montados em todo o Estado do Rio de Janeiro e 
fonoaudiólogos estarão à disposição para conversar com as famílias e difundir 
informações, como a recomendação do Ministério da Saúde sobre o aleitamento 
materno exclusivo até os seis meses de vida do bebê, apresenta Flávia.
Paternidade e amamentação
[FOTO]
A coordenadora de Políticas e Ações Intersetoriais da Superintendência de 
Promoção da Saúde da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de 
Janeiro (SMSDC-RJ), Viviane Manso Castello Branco, lembra que os pais exercem um
papel fundamental no crescimento e desenvolvimento de seus filhos - inclusive no
momento da amamentação.
Os pais podem contribuir - e muito - para sucesso da amamentação, incentivando e
apoiando a parceira nesta fase tão delicada. Levar um copo dágua ou de suco para
a mulher que amamenta, ajudar a cuidar da casa e dos outros filhos são algumas 
sugestões para os papais, aponta Viviane.

O envolvimento dos pais na amamentação é o tema do Mês de Valorização da 
Paternidade 2012, comemorado em agosto, e será o mote para a criação de um 
cartão postal da série Colecione Saúde. A campanha é uma iniciativa do Comitê 
Vida, grupo de trabalho intersetorial que integra profissionais de organizações 
governamentais e não-governamentais, universidades e demais pessoas 
interessadas.
Participe!
Conheça a página do Mês de Valorização da Paternidade do Facebook e compartilhe 
a sua experiência.
 Lembre: Mês de Valorização da Paternidade 2011

Página 1561



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
apenas-elevar-pena-para-quem-submete.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 14 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Apenas elevar pena para quem submete criança à exploração não reduz abuso, 
defende ONG

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Apenas elevar pena para quem submete criança à exploração não reduz abuso, 
defende ONG: 

Po Daniella Jinkings, da Agência Brasil

Somente aumentar a pena de pessoas que submetem crianças ou  adolescentes à 
exploração sexual não vai reduzir a incidência do crime  no Brasil, disse o 
gerente de Programas da organização não governamental  (ONG) Childhood Brasil, 
Itamar Gonçalves.

Em junho, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado  aprovou projeto 
de lei que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente  (ECA) e aumenta a pena
para envolvidos nesses crimes, que poderá variar  de seis a 12 anos de reclusão.
Atualmente, a punição é quatro a dez  anos de prisão, como previsto no ECA, que 
completa hoje (13) 22 anos.

De acordo com Gonçalves, em alguns países a pena chega a 30 anos de  prisão. 
Esses países, nem com uma pena alta, conseguiram conter esses  abusos. O 
trabalho preventivo e o fortalecimento do atendimento são mais  importantes do 
que a detenção.

De autoria do senador Renan Calheiros (PMDB-AL), o projeto também  prevê pena 
maior, de seis a 12 anos de reclusão, para quem facilitar ou  estimular a 
exploração de menores na internet. O dono de locais usados  para a prática desse
crime - hotel, motel, bares ou restaurantes, entre  outros -, ou o gerente 
responsável também poderá ser punido. Agora, o  texto segue para análise da 
Câmara dos Deputados.

Para Gonçalves, é necessário melhorar o sistema de atendimento às  crianças e 
aos adolescentes. Em alguns estados há um plano municipal ou  estadual para a 
questão das crianças e dos adolescentes, mas, quando se  traduz isso em 
orçamento, é bastante constrangedor.

O gerente acredita que o desenvolvimento de políticas públicas deve  ser feito 
de forma integrada entre ministérios, governos estaduais e  municipais. É um 
desafio grande. São feitas campanhas pontuais. [Ações  específicas] não estão no
Orçamento, isso significa que não foram  pensadas antes.

Para a representante do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência  Sexual 
contra Crianças e Adolescentes Karina Figueiredo, a mudança no  Código Penal em 
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2009 sobre a punição para o crime de exploração sexual  de crianças e 
adolescentes praticamente não resultou em aumento de  responsabilizações no 
país.
Não sei se aumentar a pena consegue diminuir a violência contra  crianças e 
adolescentes. Isso é importante, as leis já são boas, mas a  questão é a falta 
de ação preventiva, atendimento às meninas agredidas,  disse à Agência Brasil.

Segundo Karina, muitas vezes as crianças e os adolescentes são  apontados como 
os culpados por esse tipo de crime, quando, na verdade,  eles são levados por 
terceiros à exploração sexual. Para nós, a criança  é prostituída, ou seja, ela 
nunca é responsável [pelos seus atos]. O  grande foco é conseguir engajar toda a
sociedade nesse processo [de  conscientização].

De janeiro a março deste ano, foram registradas 4.205 denúncias de  violência 
sexual no Disque Direitos Humanos, o Disque 100. No ano  passado, foram mais de 
12 mil registros.

De acordo com a Secretaria de Direitos Humanos, a média diária de  denúncias 
aumentou de 84, em 2010, para 103 nos três primeiros meses de  2011. Nesse 
período, foram recebidas 2.165 denúncias de exploração  sexual de crianças e 
adolescentes. Os municípios com maior número de  denúncias foram Salvador (81), 
Manaus (67), Rio de Janeiro (66) e São  Paulo (61). Também foram registrados 
7.671 casos de abuso sexual. As  cidades com a maior incidência foram Salvador 
(346), Brasília (269), São  Paulo (250) e Rio de Janeiro (236)
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Divulgando....
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Arraial do CAPSi Maria Clara Machado dia 11/07: 
[FOTO]
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Ministro Padilha participa de ação para imunizar população contra hepatites 
virais: 
[FOTO]

Ministro Padilha realizando o teste rápido de Hepatite C. Foto: Erasmo Salomão -
Ascom/MS
Para celebrar o Dia Mundial de Luta contra Hepatites Virais, lembrado neste 
sábado (28), o Ministério da Saúde e o Governo do Distrito Federal promoveram 
uma ação para imunizar e prevenir a população contra hepatites virais. A 
estimativa é que 600 jovens de 0 a 29 anos tomem a vacina até o final da tarde 
contra a hepatite B e mil pessoas realizem o teste rápido para diagnosticar a 
hepatite C. Todas elas passam por uma triagem, na qual assistem, primeiramente, 
à uma palestra sobre hepatites, depois realizam o teste rápido e, por fim, são 
vacinadas.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, esteve no evento e vacinou algumas 
pessoas, além de também ter realizado o teste rápido. As hepatites B e C são 
doenças silenciosas. Então estamos realizando esta campanha para romper o 
silêncio delas. Em menos de 5 minutos, com apenas um furinho no dedo, a pessoa 
sabe se está infectada com a Hepatite C ou não. Esse diagnóstico precoce é muito
importante, porque os sintomas podem demorar a aparecer e isso pode evitar a 
transmissão para outras pessoas, explicou.

Padilha lembra que quem tem o resultado do teste positivo precisa procurar 
tratamento o mais rápido possível e que dois novos medicamentos contra hepatite 
C serão incluídos no Sistema Único de Saúde (SUS). Mas quem tem o teste negativo
precisa continuar se prevenindo, fazendo sexo seguro, evitando contato com 
sangue e não compartilhando alicate de unha e lâmina de barbear, por exemplo, 
alerta. Serão disponibilizados 2,3 milhões de unidades do teste rápido de 
diagnóstico das hepatites B e C no SUS, para serem distribuídos em um ano (de 
agosto de 2012 até agosto de 2013), conforme a demanda dos estados.
Convidamos estados e municípios a se engajarem para a ampliação da testagem, uma
importante ação para o diagnóstico precoce das doenças, num estágio em que as 
chances de cura são altas, reforçou o ministro. No ano passado, foram 
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distribuídos 30 mil testes rápidos. E só no primeiro semestre deste ano, mais de
400 mil testes rápidos foram disponibilizados. Equipes de saúde estão sendo 
treinadas para essa nova tecnologia e ações educativas divulgadas.
Veja a galeria de fotos do evento:
Com relação à hepatite B, ele destaca que o SUS disponibiliza vacina contra a 
doença nas Unidades Básicas de Saúde desde 1998 e também tem tratamento. O 
paciente que toma essa vacina também fica imunizado contra a hepatite D. Uma das
prioridades do Ministério da Saúde, para 2012, é ampliar o acesso à vacinação 
com a inclusão de públicos prioritários, como gestantes, manicures, tatuadores, 
profissionais do sexo e homens que fazem sexo com homens. A ideia é imunizar 95%
do público prioritário até 2015.
Assista ao vídeo no qual o ministro Padilha fala sobre o Dia Mundial de Luta 
Contra as Hepatites Virais
Curtiu este post? Então vote em nós no Top Blog 2012.
Mônica Plaza / Blog da Saúde
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PREFEITURA REALIZA TERCEIRA ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA 
ANIMAL: 
[FOTO]
A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro (SMSDC) promove
dia 21 de julho (sábado), a terceira etapa da campanha Rio Sem Raiva 2012. A 
iniciativa tem como objetivo manter a controle da raiva animal e acontece em 
cinco etapas, para atender a todos os bairros da cidade.
Na hora de levar o animal de estimação para vacinar, deve-se tomar algumas 
precauções. Os cães devem estar com coleira e guia, e os gatos, devem ser 
levados em sacolas de pano ou em gaiolas apropriadas. Animais que têm 
temperamento agressivo devem estar com focinheira.
Cães, gatos e morcegos são os principais transmissores da raiva, que compromete 
o sistema nervoso do homem, quando contaminado.
As etapas seguintes acontecerão nos dias 25 de agosto e 22 de setembro.
Clique aqui para obter o endereço dos locais de vacinação desta 3ª fase 
(funcionarão das 8h às 17h).
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ATENÇÃO - TESTE DE HIV - PORTHUS  QUITANDA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://smsdc-cms-portusquitanda.blogspot.com/
[FOTO]

hjjrouy5pylkçrtkyh
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Educação integral extrapola limites da escola: 

Por Porvir 
[FOTO]

Muito mais que uma questão de tempo, esse conceito trabalha uma formação ampla 
que desenvolve valores éticos e cidadãos.
Imagine uma escola que não cabe em si: as aulas extrapolam os muros do pátio, 
ganham as ruas e se espalham pelo bairro. Nesse lugar, aprende-se a contar na 
caixa registradora da quitanda; as propriedades dos alimentos são ensinadas na 
cozinha do restaurante a quilo; os fundamentos do futebol, na pracinha; e os 
princípios de Newton, na oficina mecânica. Os educadores também não são só os 
tradicionais, mas cabeleireiros, marceneiros, enfermeiras, aposentados, entre 
outros membros da comunidade. Essa escola, ou melhor, esse conceito de escola 
que trabalha a chamada educação integral, tem se tornado cada vez mais comum por
meio de iniciativas da sociedade civil e dos governos.

Helena Singer, diretora da Associação Cidade Escola Aprendiz, instituição 
pioneira no desenvolvimento da educação integral, explica que o objetivo das 
escolas que adotam esse conceito é oferecer uma formação ampla. E por formação 
ampla entenda-se aquela que não trabalha apenas os conteúdos formais, como 
matemática, português, física e geografia, mas também a que desenvolve valores, 
habilidades e atitudes, como ética, comunicação, cidadania, responsabilidade, 
criatividade e capacidade de trabalhar em equipe e resolver problemas.

Para que tudo isso ocorra nos momentos de aprendizagem do aluno, é preciso 
reorganizar os espaços, o tempo e os conteúdos curriculares, de forma a 
integrá-los à trajetória de vida do estudante, à história de seus familiares e 
ao contexto onde estão inseridos. A proposta é reunir diversos atores que estão 

Página 1566



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
em diálogo com as crianças e com os adolescentes, para que tenham um projeto 
educativo local, afirma.
A escola aparece como se fosse a única alternativa voltada à formação de uma 
pessoa. E não é

Assim, mais do que dobrar o horário escolar, a educação integral exige novos 
formatos, espaços e interlocutores. Nessa concepção, a educação deixa de ser 
monopólio da escola, que já não consegue oferecer todas as oportunidades 
educativas necessárias para o desenvolvimento do aluno do século 21, e vai parar
nas ruas. A escola aparece para a sociedade como se fosse a única alternativa 
voltada à formação de uma pessoa. E não é, ressalta Helena Singer.
Bairro-escola

Ao envolver a comunidade, o processo educativo transforma todo o seu entorno em 
agente educador. A metodologia do Bairro-escola, inspirada pela Associação 
Cidade Escola Aprendiz e disseminada por todo o Brasil, sugere que educadores 
comunitários ajudem as escolas a identificar demandas, bem como mapear espaços, 
pessoas e oportunidades que possam se tornar parceiros na construção de trilhas 
educativas que tomem conta das ruas do bairro e da cidade.

As trilhas podem estar diretamente vinculadas ao ensino formal, permitindo que 
os alunos aprendam os conteúdos curriculares por meio de vivências em diferentes
espaços, como ter aula de ciências na horta ou na praia. Podem também promover 
atividades complementares nas áreas de artes, cultura, esporte e tecnologia, 
como oficinas de dança, música, mídia, teatro ou poesia, cursos 
profissionalizantes, práticas de futebol e natação, aulas de informática, entre 
muitas outras possibilidades.
Mais Educação

Além da Associação Cidade Escola Aprendiz, outras iniciativas de organizações 
sociais têm espalhado a educação integral pelo país. Tanto é que o Prêmio 
Itaú/Unicef foi criado para mapear e valorizar boas práticas que trabalhem o 
conceito. Na esfera pública, ele tem sido implementado por diversas secretarias 
de educação, como as municipais de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Sorocaba e a
estadual de Goiás. Em 2008, o governo federal lançou o programa Mais Educação, 
que viabiliza a adoção da proposta por 15 mil escolas, número que deve chegar a 
60 mil em 2014, conforme anúncio feito pela presidente Dilma Rousseff neste mês.

O Mais Educação apoia financeiramente escolas públicas que queiram ampliar não 
apenas o tempo de permanência dos alunos na sala de aula, mas as suas 
oportunidades de aprendizagem. A iniciativa envia recursos para escolas, 
encorajando que até mesmo aquelas que não possuem espaço físico ou educadores 
disponíveis para esse trabalho ampliado possam estabelecer parcerias com 
instituições e pessoas da comunidade e criar projetos educativos locais.

Para Bia Goulart, arquiteta e consultora do programa, essa possibilidade coloca 
em xeque a arquitetura tradicional da educação. A especialista defende que é 
preciso pensar em outro desenho de escola e de cidade, que dê conta da fluidez 
que a educação integral exige. As escolas ainda estão no modelo do século 19: 
aula, professor e lousa. Na hora que se traz a cultura e outras áreas do 
conhecimento para a escola, ela não tem espaço. Por isso temos que mudar a 
equação tempo e espaço da educação, afirma.
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<POSTAGEM>
atencaounidades-de-saude-realizam.html
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

ATENÇÃO!!!Unidades de saúde realizam atividades pelo Dia de Luta contra as 
Hepatites Virais

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Nos dias 26 e 27 de julho, 58 unidades municipais de saúde 
realizarão testes rápidos para o diagnóstico da hepatite C para marcar o
 Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais, celebrado em 28 de 
julho. Também haverá um estande no Centro Administrativo São Sebastião 
(CASS) com a realização do teste para a doença.
O 
teste será precedido por palestra rápida de aconselhamento sobre o que 
são, como se transmitem e como podem ser evitadas as Hepatites Virais. 
As pessoas com exames positivos serão encaminhadas às unidades de saúde 
que farão a confirmação dos resultados e, posteriormente, o 
acompanhamento e o tratamento.
A ação é realizada 
pelo Programa de Hepatites Virais com o objetivo de divulgar informações
 sobre as hepatites e conscientizar sobre a importância do diagnóstico 
oportuno, que aumenta as chances de cura. O teste rápido para o 
diagnóstico da hepatite C é dirigido principalmente à população acima de
 40 anos com história de transfusão de sangue antes de 1993. Para mais 
informações basta ligar para a Central de Teleatendimento 1746. 
58 UNIDADES MUNICIPAIS QUE REALIZARÃO TESTES RÁPIDOS PARA HEPATITE C
NAS ATIVIDADES DO DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA AS HEPATITES VIRAIS
AP1:
Centro Municipal de Saúde (CMS) Ernesto Zeferino Tibau Jr.
Centro Municipal de Saúde (CMS) Ernani Agrícola
Centro Municipal de Saúde (CMS) José Messias do Carmo
Centro Municipal de Saúde Oswaldo Cruz
Centro Municipal de Saúde (CMS) Marcolino Candau
Unidade Integrada de Saúde (UIS) Manoel Arthur Villaboim
PSF Lapa / IASERJ

AP2.1:
Centro Municipal de Saúde (CMS) João Barros Barreto
Centro Municipal de Saúde (CMS) Manoel José Ferreira
Centro Municipal de Saúde (CMS) Píndaro de Carvalho Rodrigues
Centro Municipal de Saúde (CMS) Albert Sabin
Centro Municipal de Saúde (CMS) Dom Helder Câmara
Clínica da Família Maria do Socorro
Clínica da Família Rinaldo Delamare
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CTA Rocha Maia

AP2.2:
Centro Municipal de Saúde (CMS) Heitor Beltrão
Centro Municipal de Saúde (CMS) Maria Augusta Estrella
Policlínica Hélio Pellegrino
Clínica da Família Júlio Barbosa
Clínica da Família Nicola Albano
Clínica da Família Carlos Figueiredo Filho
AP3.1:
Centro Municipal de Saúde (CMS) Necker Pinto
Centro Municipal de Saúde (CMS) Américo Velloso
Policlínica José Paranhos Fontenelle
CF Augusto Boal

AP3.2:
Policlínica Rodolpho Rocco
Centro Municipal de Saúde (CMS) Milton Fontes Magarão
Centro Municipal de Saúde (CMS) Ariadne Lopes de Menezes
Centro Municipal de Saúde (CMS) Renato Rocco
AP3.3
Policlínica Augusto do Amaral Peixoto
CTA de Madureira
Centro Municipal de Saúde (CMS) Clementino Fraga
Centro Municipal de Saúde (CMS) Carmela Dutra
Centro Municipal de Saúde Alberto Borgerth

AP4.0
Centro Municipal de Saúde (CMS) Jorge Saldanha Bandeira de Mello
Centro Municipal de Saúde (CMS) Harvey Ribeiro de Souza Filho
Policlínica Newton Bethlem
Clínica da Família Padre José Azevedo Tiúba
CMS Itanhangá

AP5.1
Centro Municipal de Saúde (CMS) Waldir Franco

AP5.2
Policlínica Carlos Alberto do Nascimento
Centro Municipal de Saúde (CMS) Belizário Penna
Centro Municipal de Saúde (CMS) Alvimar de Carvalho
Clínica da Família Dalmir Salgado

AP5.3
Policlínica Lincoln de Freitas Filho
Centro Municipal de Saúde Rui da Costa Leite
Centro Municipal de Saúde Ernani Cardoso Filho
Centro Municipal de Saúde Antares
Centro Municipal de Saúde Nova Sepetiba
Centro Municipal de Saúde Waldemar Berardinelli
Centro Municipal de Saúde Enf. Floripes Galdino Pereira
Centro Municipal de Saúde Professor Sávio Antunes
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Centro Municipal de Saúde Ernani de Paiva Ferreira Braga
CF Ilzo Melo
CF José Antônio Ziraldo
CF Deolindo Couto
CF Samuel P.Vale
CF Lenice Maria
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<DATA DA POSTAGEM>
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Baixa frequência escolar tira benefício de mais de 14 mil famílias

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://oglobo.globo.com/
Baixa frequência escolar tira benefício de mais de 14 mil famílias: 

BRASÍLIA - Mais de 14 mil famílias tiveram o benefício do Programa Bolsa Família
cancelado em julho em função da baixa frequência escolar das crianças 
assistidas. O número representa 2,4% do total de atendidos em abril, último mês 
de acompanhamento da frequência.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), os 
beneficiários têm até 31 de julho para comparecer às prefeituras e tentar 
reverter o cancelamento explicando os motivos das faltas à escola.

Para que a família receba o benefício, as crianças e jovens de 6 a 15 anos 
precisam estar matriculadas regularmente na rede de ensino e ter pelo menos 85% 
de frequência escolar. O processo entre a notificação da família e o 
cancelamento dura cerca de um ano. Nesse período, a prefeitura deve procurar a 
família para identificar os motivos para o abandono da escola.

Em graus de punição que antecedem a exclusão, ministério também suspendeu o 
pagamento de 61 mil benefícios por 60 dias, pelo mesmo motivo, e 72 mil estão 
bloqueados em julho. No caso do bloqueio, os valores são pagos retroativamente 
no mês seguinte.

Além das famílias que perderam o benefício, 7,8 mil jovens entre 15 e 17 anos 
também foram desligados do programa por problemas no cumprimento da frequência 
escolar - o mínimo exigido nessa faixa etária é 75%. Nesse caso as famílias 
perdem apenas a parcela referente a cada um dos adolescentes, que pode ser de R$
38 ou R$ 76.
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

C. M. MAJOR CELESTINO NA ESCOLA DE PAIS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Nossa reunião do dia 30 de junho,sábado foi maravilhosa, contamos com a parceria
com o "Instituto Criança é Vida, educando para saúde", que apresentou temas 
sobre o desenvolvimanto infantil para responsáveis. Teve dinâmica de situações 
vivênciadas pelas famílias que puderam ser discutidas por outra pespectiva. Tema
abordado " Um bom início de vida."Veja as fotos.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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Campanha de vacinação contra a pólio termina nesta sexta-feira

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Campanha de vacinação contra a pólio termina nesta sexta-feira: [FOTO]

A Campanha Nacional de Vacinação Contra a Poliomielite se encerra nesta 
sexta-feira (6). Balanço parcial da manhã desta terça-feira (3) aponta que quase
12,3 milhões de crianças em todo o país já foram vacinadas contra a paralisia 
infantil. O número representa 86,9% do total de crianças de zero a cinco anos. A
meta é vacinar 95% do total de 14,1 milhões de crianças nesta faixa etária, o 
que corresponde a 13,5 milhões. Todas os menores de até 4 anos, 11 meses e 29 
dias devem tomar as duas gotinhas, mesmo que já tenham sido vacinadas.
O desempenho por grupo de idade até o momento foi melhor entre os menores de um 
ano de idade, atingindo 92,7%, o que representa quase 2,7 milhões de crianças. 
Os estados com as maiores coberturas vacinais, até o momento, são Santa Catarina
(96,2%), Paraná (94,4%), Goiás (93,8%), São Paulo (91,7%), Rio de Janeiro 
(90,8%) e Rio Grande do Sul (90,6%). Entre as regiões, o melhor desempenho é da 
Sul (93,4%), seguida pelas regiões Sudeste (90,8%), Centro-Oeste (86,9%), 
Nordeste (82,2%) e Norte (79,3%).
O Ministério da Saúde repassou 21,2 milhões de doses da vacina para as 
secretarias estaduais e municipais de saúde. Foram destinados R$ 16,7 milhões 
para a aquisição das vacinas. Além disso, o Ministério da Saúde investiu R$ 37,2
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milhões em repasses do Fundo Nacional de Saúde para os fundos dos estados e dos 
municípios.
Neste ano, a campanha acontece em etapa única, sendo no primeiro semestre com a 
vacina oral, as chamadas gotinhas. Em agosto, será realizada, em todo o país, a 
campanha para atualização dos esquemas vacinais do calendário básico de 
vacinação da criança. Assim, a partir de agosto deste ano, as crianças que estão
começando o esquema vacinal, ou seja, nunca foram imunizadas contra a paralisia 
infantil, irão tomar a primeira dose aos dois meses e a segunda aos quatro 
meses, com a vacina poliomielite inativada, de forma injetável. Já a terceira 
dose (aos seis meses), a dose de reforço (aos 15 meses) e as demais doses de 
campanha continuam com a vacina oral, ou seja, as duas gotinhas.
A coordenadora do Programa Nacional de Imunizações (PNI), Carla Domingues, 
explica que, embora a campanha siga em ritmo considerado satisfatório, a meta de
95% de imunizados ainda não foi atingida. Estamos na reta final. Neste momento, 
é fundamental que os pais e responsáveis se conscientizem da importância de 
proteger as crianças para que possamos manter o Brasil livre da poliomielite, 
afirmou, frisando que a vacina é segura.Balanço parcial da Campanha de Vacinação
contra a PoliomieliteUFTotalMetaDosesCob.SC
411.967
396.430
96,2PR
729.410
688.774
94,4GO
440.856
413.338
93,8SUL
1.800.105
1.681.826
93,4SP
2.818.614
2.584.563
91,7RJ
1.030.026
935.661
90,8SUDESTE
5.383.518
4.888.444
90,8RS
658.728
596.622
90,6MG
1.284.628
1.149.616
89,5ES
250.250
218.604
87,4DF
202.083
175.696
86,9C.OESTE
1.082.741
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941.359
86,9PE
696.028
596.809
85,7PB
295.190
252.042
85,4AL
276.467
235.733
85,3SE
173.528
147.763
85,2RO
129.844
110.121
84,8RN
241.152
204.527
84,8CE
656.647
556.799
84,8AP
70.700
58.391
82,6NORDESTE
4.314.453
3.544.130
82,2PI
254.147
208.367
82AM
376.280
306.062
81,3MS
195.136
157.596
80,8AC
81.351
65.302
80,3MT
244.666
194.729
79,6NORTE
1.567.365
1.243.241
79,3PA
736.683
575.999
78,2BA
1.080.715
842.650
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78MA
640.579
499.440
78TO
124.688
94.967
76,2RR
47.819
32.399
67,8BRASIL14.148.18212.299.00086,9Fonte:Amanda Costa / Agência Saúde
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CAMPANHA FIQUE SABENDO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://otics-iraja.blogspot.com/
CAMPANHA FIQUE SABENDO: 
Campanha Fique Sabendo que será realizada no dia 11/08/2012 em todas as unidades
da Cap 3.3 de 08:00 às 17:00hs.
É fundamental que as pessoas com vida sexual ativa façam o teste, para 
descobrirem se são ou não portadora do vírus HIV e, em caso de positividade, 
iniciarem imediatamente o seguimento médico
[FOTO]
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Campanha Permanente Contra a Dengue nas Unidades Escolares

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://creged06.blogspot.com/
Campanha Permanente Contra a Dengue nas Unidades Escolares: 
Institui a Campanha Permanente de Orientação,  Conscientização, Combate e 
Prevenção da Dengue nas escolas municipais e dá  outras providências.Autor: 
Vereador Bencardino
O  PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, faço saber que a Câmara  Municipal 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:Art.  1º Fica instituída a campanha 
permanente de orientação, conscientização, combate  e prevenção da dengue nas 
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Escolas Municipais.Art.  2º A Campanha deverá informar os, alunos sobre a 
importância da prevenção da  dengue, os riscos e conscientizá-los a respeito da 
necessidade do combate ao  foco durante todo ano, tornando-os orientadores do 
assunto em seus lares e  comunidades. Art. 3º O estabelecimento da forma e do  
conteúdo da Campanha ficará a critério dos órgãos municipais competentes e será 
regulamentado por Decreto.Art.  4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

EDUARDO PAES
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Cardápios a Serem Praticados nas Unidades Escolares - Semana de 09 a 15/07/2012
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http://crhsmerjecoando.blogspot.com/
Cardápios a Serem Praticados nas Unidades Escolares - Semana de 09 a 15/07/2012:
[FOTO]

Aviso da E/SUBG/CIN de 05/07/2012 (D.O. Rio nº 75 de 06/07/2012 -p. 49 a 55).O 
Coordenador da Coordenadoria de Infraestrutura em atendimento ao Decreto n.º 
30863 de 02 de julho de 2009, divulga os cardápios do Programa de Alimentação 
Escolar a serem praticados na semana de 09 a 15 de julho de 2012.A Prefeitura da
Cidade do Rio de Janeiro, através do Programa de Alimentação Escolar (PAE), 
atende aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, escolas e creches, 
com cardápios elaborados por nutricionistas, tendo o objetivo de garantir às 
crianças o acesso a uma alimentação saudável e adequada, que compreende o uso de
alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura e que promovam a formação 
de hábitos alimentares saudáveis, levando em consideração o tempo de permanência
do aluno na unidade e a faixa etária nas creches.O planejamento dos cardápios é 
composto por quatro semanas (semana A, semana B, semana C e semana D) de acordo 
com o tipo de refeição a ser fornecida. Os cardápios são os mesmos para toda a 
rede municipal de ensino e a sua execução ocorre de forma alternada, ou seja, as
Coordenadorias Regionais de Educação (CRE) utilizam semanas diferentes, conforme
anexos.Anexo I - EscolaAnexo II - Creche
(Publicado no Ecoando n.º 19 - 2012)
Novo D.O. Eletrônico da Cidade do Rio de Janeiro
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CARTILHA - SAÚDE NA ESCOLA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Cartilha I Saúde na Escola from Ministério da Saúde
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CIEP ADÃO PEREIRA NUNES - Matemática no EI

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://adaoblogado.blogspot.com/
Matemática no EI: 

As professoras Cátia e Débora preparam uma aula lúdica de matemática para seus 
alunos de EI. Eles desenharam, brincaram e aprenderam Matemática. O início da 
aula foi na sala, as professoras e seus alunos fizeram brinquedos com sucata, 
depois foi a hora de brincar no pátio. Os alunos riscaram os numerais, acertaram
as garrafas no boliche tudo relacionado aos números e as quantidades. Muita 
diversão.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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CIEP ANTON MAKARENKO - PARCERIAS - Ação Social em conjunto com a Primeira Igreja
Batista da Pavuna

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://ciepantonmakarenko.blogspot.com/
PARCERIA, isto é muito bom!!!
Ação Social em conjunto com a Primeira Igreja Batista da Pavuna: No dia 07/07 o 
CIEP Anton  Makarenko foi palco de uma Ação Social promovida pela Primeira 
Igreja  Batista da Pavuna. Foram oferecidos serviços para os moradores de Costa 
Barros e adjacências, como exames de glicemia, glicose, aplicação de  flúor, 
corte de cabelo, assistência médica, doação de roupas e outras atividades.  
Agradecemos a todos que participaram deste evento e esperamos que esta  Ação 
aconteça com mais frequência. Confira nas fotos abaixo.

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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CIEP DOUTOR ADÃO PEREIRA NUNES CONTRA A DENGUE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://professoraclaudiamarques.blogspot.com/

Gente, presta atenção no trabalho de mobilização feito pelo CIEP DR. ADÃO em 
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prol da comunidade de Acari.
CIEP DOUTOR ADÃO PEREIRA NUNES CONTRA A DENGUE:
CIEP ADÃO CONTRA A DENGUE

Uma grande passeata foi organizada pela Arlene e Geiza contra a dengue. Os 
Escritores do Futuro e nossos queridos amigos da turma da tia Gwendolyn não 
poderiam ficar de fora.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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CMS EDMA VALADÃO FAZ AÇÃO NA C. M. MAJOR CELESTINO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Na reunião de pais estiveram presente a equipe que é referência de nossa CRECHE.
O Enfermeiro Carlos conversou com os pais sobre os cuidados necessários com a 
criança, falou de higiene pessoal, pediculose, escabiose,as doenças mais 
frequentes no inverno. Não deixando também de lembrar sobre o Perigo da 
Dengue.Os pais participaram atentos.
[FOTO]
[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Também ele esteve na Creche para verificar o peso e a altura das crianças,que 
levaram o resultado
colado na agenda para os pais.
A Drª Gisele, dentista, aproveitou para fazer a sua parte. Falou sobre a 
importância da higiene bucal, alertando sobre o uso desnecessário da chupeta, 
reforçando todo o trabalho que é feito na Creche, com o slogan "A saúde começa 
pela boca".  No final fez a distribuição de Kit de higiene bucal para os 
responsáveis.
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CMS FAZENDA BOTAFOGO EM AÇÃO NA E. M. ANA MARIA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
O CMS FAZENDA BOTAFOGO fez um planejamento com aEscola 
Municipal Ana Maria Cristina Marques Ribeiro, que envolvem várias ações:
14/06- Apresentação de vídeo educativo e palestra
28/06- Escovação dental supervisionada e levantamento 
epidemiológico; equipe: ACS Cleide, ASB Fernanda e CD Lívia
05/07- Ação de higiene - pediculose + ação de saúde bucal; equipe: ACSs Ana 
Cristina, Cleide e Iracema; ASBs Fernanda e Luciana,
CD Lívia e Enfª Aline
Saúde Presente na Escola!!! 
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CONVITE DO ARRAIÁ DA C. M. ZUZU ANGEL "Arraía dos Contos Infantis"

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cmzuzuangel.blogspot.com/
"Arraía dos Contos Infantis": 
Princesas, fadas, bruxas, dragões, anões, ogros, gigantes, e muitos outros 
personagens vivendo em um tempo compreendido entre o Era uma vez... e o ... 
viveram felizes para sempre., em um tempo que encanta, fascina e transporta 
nossas crianças para um mundo diferente:O mundo da imaginação.Venha participar 
do "Arraía dos Contos Infantis"na CM 06.25.610 Zuzu Angel.No dia 13/07/2012.às 
09:00 horas.Ficaremos felizes com sua visita!
Festinha inspirada no Projeto atual da Creche.
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CONVITE -PARA O ARRAIÁ DA C M JUREMA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

VENHA SE DIVERTIR CONOSCO NO ARRAIÁ DA JUREMA, DATA 13/07/12.
NÃO FALTE!!!! ESPERAMOS POR VOCÊ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
crescimento-adequado-e-apenas-um-dos.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 2 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Crescimento adequado é apenas um dos fatores que indica boa nutrição

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://inad-smsdc.blogspot.com/
Crescimento adequado é apenas um dos fatores que indica boa nutrição: 
[FOTO]
Seu filho é forte, mas será que ele é bem nutrido? De acordo com a nutricionista
Jorginete Damião, do Instituto de Nutrição Annes Dias, no Rio de Janeiro, já não
temos problemas graves de desnutrição no Brasil, como havia há 30 anos, mesmo 
assim devemos ficar atentos.

"Altura e peso adequados para a idade são parâmetros importantes a considerar, 
mas eles devem estar associados a outros fatores, como alimentação saudável, 
suficiência de micronutrientes e bom desenvolvimento cognitivo. O momento 
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crucial da alimentação infantil é o aleitamento. A criança que mama no peito tem
menos chance de ter baixo peso ou sobrepeso. Até seis meses de idade, 
recomenda-se o aleitamento materno exclusivo, ou seja, não é preciso dar água, 
chá ou suco para os bebês. Depois dos seis meses, deve-se continuar o 
aleitamento e começar a introduzir outros alimentos. Infelizmente, sabemos que 
muitas mulheres não conseguem amamentar por muito tempo, porém, quanto mais cedo
forem introduzidos outros alimentos, maiores são as chances das crianças 
adoecerem, explica a nutricionista.

Veja a matéria na íntegra, na página do Globo Educação.

Leia também:Brasil é o país que possui maior concentração de corante 
possivelmente cancerígeno na Coca-Cola, diz estudo
Uso de agrotóxicos pode alterar comportamento de gerações futuras
Educação Alimentar e Nutricional é tema de consulta pública do MDS
Nova Iorque quer proibir venda de refrigerantes com mais de 500ml
Propaganda tem influência negativa na alimentação das crianças
Leite materno: O melhor alimento, na melhor embalagem
O que a criança pequena deve comer: certezas e dúvidas

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cultivar-cozinhar-e-consumir.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 13 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Cultivar, cozinhar e consumir

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://inad-smsdc.blogspot.com/
Cultivar, cozinhar e consumir: 
[FOTO]

O Projeto Construção de uma estratégia de intervenção em nível local para a 
promoção do consumo de frutas e hortaliças (FH) (2007-2010) foi coordenado pela 
Embrapa Agroindústria de Alimentos, com a participação e o apoio de diversas 
instituições comoas secretarias municipaisde Saúde e Educação, aUniversidade 
Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), o Instituto Nacional do Câncer (INCA), a 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), a Fundação Xuxa Meneghel, 
a Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa (AS-PTA), a 
Universidade Federal Fluminense (UFF), o Centro Universitário Bennett, 
aSecretaria Estadual de Saúde (SES-RJ), a Associação de Nutrição do Estado do 
Rio de Janeiro (ANERJ)e o Conselho Regional de Nutricionistas-4ª Região (CRN-4).

O principal objetivo do projeto foi desenvolver instrumentos para promoção do 
consumo de FH com os seguintes públicos-alvo: unidades de educação infantil, 
escolas, empresas, pontos de venda de FH e famílias assistidas pela Estratégia 
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Saúde da Família e Programa de Agentes Comunitários de Saúde em três comunidades
da Zona Oeste do município do Rio de Janeiro; sendo desenvolvido em três etapas:
diagnóstico inicial, intervenção e avaliação.

A intervenção incluiu diferentes atividades, desde cursos de formação básica 
sobre nutrição, culinária, cultivo e comunicação direcionados para agentes 
comunitários de saúde, professores, recreadores e manipuladores de alimentos, 
até a participação na organização de feiras de saúde nas comunidades, envolvendo
os diferentes atores locais. Foi criada uma logomarca (que ilustra este post) a 
fim de facilitar a comunicação visual do projeto, com o seguinte tema: 
"Cultivar, cozinhar, consumir: ponha mais frutas, legumes e verduras na sua 
vida". Esta logo foi aplicada em todos os materiais de informação e divulgação 
elaborados e distribuídos para o público-alvo, como banners, livretos com dicas 
de atividades sobre o tema, folder com dicas para alimentação saudável, ímã com 
passos de higienização de FH e filipetas sobre frutas, legumes e verduras, 
incluindo receitas.

Essas filipetas também contém informações sobre características da fruta ou 
hortaliça, suas propriedades nutricionais e orientações para compra epreparo. 
Abaixo está a lista de todas asfilipetas da série. Basta clicar no nome da 
fruta/hortaliça ou da preparaçãopara abrir o arquivo com o material.

Bom proveito!

Abacate |Guacamole

Abacaxi| Abacaxi assado com hortelã

Abóbora | Nhoque de abóbora

Abobrinha | Pizza com massa de abobrinha

Agrião | Suco de agrião, laranja e maçã

Berinjela | Berinjela prática

Beterraba | Sopa de beterraba

Couve | Caldo verde saudável

Espinafre | Sopa de espinafre

Mamão | Espumone especial

Manga | Geleia de manga sem açúcar

Repolho | Charuto de repolho
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
curso-de-atualizacao-em-praticas.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 2 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Curso de Atualização em Práticas Grupais em Saúde

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://saudementalrj.blogspot.com/
Curso de Atualização em Práticas Grupais em Saúde: 
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
curso-de-capacitacao-ad-da-senad.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 3 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Curso de Capacitação AD da SENAD

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://saudementalrj.blogspot.com/
Curso de Capacitação AD da SENAD: 

O projeto Ações Integradas da SENAD em parceria com o CPAD/ HCPA/ UFRGS está 
disponibilizando  cursos de capacitações para profissionais da saúde e 
assistência social que trabalham na rede de assistência aos usuários de álcool e
outras drogas. As  mesmas serão realizadas no DF, BA, ES, RJ, e RS.
A estrutura teórica será única para todos os cursos e terá duração de três dias,
com módulos  temáticos e material didático específicos. A inscrição será 
efetivada após o recebimento de um  ofício  da chefia do profissional informando
da liberação para participação do evento. 
O ofício deve ser enviado no e-mail   curso.senad.sus.suas@gmail.com  . As vagas
 são limitadas, portanto solicitamos que informe caso haja algum empecilho ao 
comparecimento  após a efetivação da inscrição. Capacitação DF 

Inscrições Encerradas 
Capacitação BA

Inscrições abertas. Clique para preencher o formulário (prorrogado até 03/07 às 
18 horas)

Encerramento das inscrições: 29/06

Capacitação ES 

Inscrições abertas. Clique para preencher o formulário
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Encerramento das inscrições: 06/07

Capacitação RJ

Inscrições abertas. Clique para preencher o formulário

Encerramento das inscrições: 27/07
No Rio de Janeiro, o curso será entre os dias 13, 14 e 15 de agosto, das 8h e 30
min  às 17:30h, no Windsor Guanabara (Av. Presidente Vargas, 392 - Centro), O 
tema do curso é Tratamento da dependência de crack e outras drogas: 
aperfeiçoamento para profissionais de saúde e assistência social.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
curso-de-prevencao-do-uso-de-drogas.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 11 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Curso de Prevenção do Uso de Drogas para Educadores de Escolas Públicas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Bem vind@, educador@!

    Este é o site de acesso às inscrições do Curso de Prevenção do 
Uso de Drogas para Educadores de Escolas Públicas, uma parceria da 
Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD) do Ministério da 
Justiça com a Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação 
(MEC), executado pelo Programa de Estudos e Atenção às Dependências 
Químicas (PRODEQUI)/PCL/IP da Universidade de Brasília - UnB.

    O curso será realizado na modalidade a distância, entre agosto de
 2012 e abril de 2013, com carga horária de 180 horas. É composto por 4 
módulos temáticos e um módulo de acompanhamento à implementação do 
projeto de prevenção elaborado no decorrer do curso.

    Prossiga em sua inscrição e mobilize outros educadores de sua escola a 
participarem com você!

Link para inscrições abaixo:
http://educadores.senad.gov.br/
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cursos-do-telessaude-uerj.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 30 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CURSOS DO TELESSAÚDE - UERJ

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
de-preferencia-aos-lencos-descartaveis.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 3 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Dê preferência aos lenços descartáveis para proteger o rosto ao tossir ou 
espirrar

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Dê preferência aos lenços descartáveis para proteger o rosto ao tossir ou 
espirrar: [FOTO]

Práticos e muito eficazes, os lenços de papel evitam a liberação do vírus no 
ambiente.| Foto: Michael A. Keller/Corbis
Com o início do inverno registra-se um aumento nos casos de doenças 
respiratórias e uma maior incidência de gripe. A hipótese para este aumento é 
que neste período as pessoas tendem a permanecer mais em lugares fechados e o ar
circula por mais tempo no mesmo ambiente. Portanto, o ideal é estar atento aos 
hábitos de higiene.
Quando se está gripado, é preciso ter alguns cuidados para não contaminar as 
pessoas ao redor. Usar lenços de papel para proteger o rosto ao tossir e 
espirrar é uma boa alternativa. Desta forma, você diminui a quantidade do vírus 
da gripe que poderia liberar em um ambiente. O diretor do Departamento de 
Vigilância das Doenças Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde do 
Ministério da Saúde, Claudio Maierovitch,alerta para outras atitudes que evitam 
a disseminação do vírus ainda que se faça uso do lenço. O lenço deve ser, de 
preferência, descartável e depois de utilizá-lo a pessoa tem que descartá-lo e 
em seguida lavar as mãos, alerta o diretor.
Você também pode cobrir as vias aéreas utilizando o braço, evitando utilizar as 
mãos. Neste caso, os cuidados com a higiene devem ser redobrados. Nem todo mundo
sabe, mas a gripe se transmite muito facilmente pelas mãos. As pessoas sem 
querer levam as mãos ao nariz e à boca, e podem, com isso, transmitir e receber 
o vírus, explica Maierovitch.
Por isso, o Ministério da Saúde alerta para a necessidade de higienizar as mãos,
usando álcool gel e as lavando com frequência. Já o descarte do lenço de papel é
simples, podendo ser feito em lixeira comum. Como o vírus expelido pelo corpo 
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está em contato com o papel e, felizmente, não dura muito tempo fora do ambiente
propício para o desenvolvimento da doença não existe a possibilidade dela ser 
disseminada. No caso de lenços de tecido, estes devem ser lavados logo depois de
usados. Com medidas simples como estas é possível reduzir o número de 
contaminação por gripe.Ilana Paiva/ Blog da Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
depressao-ou-tristeza-duvida-pode.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 24 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Depressão ou tristeza? Dúvida pode atrapalhar o diagnóstico precoce

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Depressão ou tristeza? Dúvida pode atrapalhar o diagnóstico precoce: 
[FOTO]

Fonte: Ariel Kay/Image Source/Corbis
Considerada o mal do século, a depressão é uma doença que pode atrapalhar a vida
pessoal e profissional, desencadeando outros problemas de saúde ou estando 
associada a eles. Muitas vezes a depressão é tratada como uma tristeza 
persistente, mas entender a diferença entre depressão e um quadro de tristeza 
pode ajudar em um diagnóstico precoce e no tratamento adequado.

Perder um emprego, a morte de um ente querido e uma separação conjugal são 
situações que podem gerar tristeza. No primeiro momento há um período de luto, 
um sentimento de frustração e impotência, como se o mundo perdesse a graça. 
Quando conseguimos superar a crise vivida, a tristeza é normal e considerada 
saudável pelos especialistas, pois assim como a alegria, ela é um sentimento 
inerente ao ser humano.

Para o psicanalista e psiquiatra Celso Rubman, do Hospital Federal da Lagoa, 
vinculado ao Ministério da Saúde, a tristeza pode até mesmo acompanhar momentos 
de plena felicidade. As mães, durante os primeiros dias após o parto, tem uma 
vivência de tristeza, que se dá pela separação da criança do ventre dela. Ela é 
fisiológica, mas às vezes pode evoluir patologicamente, afirma. Essa melancolia 
pós-parto é menos severa que uma depressão. Celso diz ainda que o hábito de 
presentear a mãe ou o bebê é uma forma social de agradá-la por conta desse 
período crítico.

A diferença entre tristeza e depressão é sutil, o que dificulta na hora de 
procurar ajuda. A tristeza é um fato comum da vida. Já a depressão é uma forma 
de viver que se repete e precisa de cuidados médicos. A pessoa não tem a 
sensação que o mundo ficou vazio, e sim que ela ficou vazia, explica Rubman. Na 
depressão, a tristeza pode vir acompanhada de uma profunda melancolia, desânimo 
e alterações no sono e no apetite.

A depressão muitas vezes é determinada por situações inconscientes. São 
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sentimentos de frustração, onde a pessoa não entendeu o mal que estava vivendo. 
E ela tem um sentimento de raiva que não sabe administrar. Essa raiva se volta 
contra a própria pessoa, deixando-a entristecida, alerta o psicanalista.

Em uma crise, é comum agir de duas maneiras antagônicas: uma é refletir sobre o 
problema e conseguir superá-lo. Outra é tornar o problema maior que a capacidade
de resiliência e se enfraquecer, ficando mais vulnerável à depressão. Podemos 
nos tornar uma pessoa mais forte ou mais fraca, conforme a postura em tentar 
resolver o problema. Se conseguimos, colocamos na bagagem mais instrumentos para
tentar solucionar futuras dificuldades.

A depressão pode surgir em qualquer fase da vida. Pessoas da terceira idade 
podem desenvolver a chamada depressão endógena, aquela que não se tem uma razão 
externa, afirma Rubman. O psicanalista aconselha um acompanhamento profissional 
e terapias, sendo o uso de medicamentos não aconselhável para todos os casos. 
Entender a origem da depressão é essencial para o tratamento.
Fonte: Fabiana Conte/ Comunicação Interna do Ministério da Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dica-de-leitura-pse-em-acao.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 30 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA - Dica de Leitura PSE  em Ação!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://adaoblogado.blogspot.com/
Dica de Leitura PSE  em Ação!: Em nossa escola temos uma grande parceira da 
saúde, a técnica de enfermagem Geize. Atividades de Educação em saúde acontecem 
durante a semana , fazem parte da rotina das turmas. Nessa atividade a 
enfermeira aproveitou a hora da leitura para trabalhar higiene pessoal. Dica de 
livro e DVD utilizado estão nas fotos. Confira:

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dicas-dia-nacional-da-saude-atividades.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 16 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS  - DIA NACIONAL DA SAÚDE - ATIVIDADES E DESENHOS PARA COLORIR PINTAR 
IMPRIMIR

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

DIA NACIONAL DA SAÚDE - ATIVIDADES E DESENHOS PARA COLORIR PINTAR IMPRIMIR: .
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Dia Nacional da Saúde - 05 de agosto

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dicas-dinamicas-de-apresentacao-em.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 16 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DICAS - Dinâmicas de Apresentação em grupos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Achei interessante as dicas deste Blog - 
http://ensinarexigealegria1.blogspot.com/ .
Dinâmicas de Apresentação em grupos: 

Olá, amados amigos blogueiros, seguidores, professores...Vocês merecem sempre o 
melhor das atividades que realizo ou que encontro na internet e hoje eu preciso 
de uma dinâmica para apresentação e então encontrei estas no 
bloghttp://dinamicasparagrupos.blogspot.com.br- Adorei e resolvi partilhar aqui 
com todos, espero que gostem!Bjos - Adoro ser blogueira!!!!

#########################################

Quem sou eu?Objetivo
Tornar os membros do grupo conhecidos rapidamente, num ambiente relativamente 
pouco inibidor.

Passos
1- Cada um recebe uma folha com o título: Quem sou eu?
2- Durante 10 minutos cada um escreve cinco ítens em relação a si mesmo, 
quefacilitemo conhecimento.
3- A folha escrita será fixada na blusa dosparticipantes.
4- Os componentes do grupo circulam livremente e em silêncio pela sala, ao som 
de uma música suave, enquanto lêem a respeito do outro e deixa que os outros 
leiam o que escreveu a respeito de si.
5- Logo após reunir 2 a 3 colegas, com os quais gostariam de conversar para se 
conhecerem melhor. Nesse momento é possível lançar perguntas que ordinariamente 
não fariam.

Avaliação
- Para que serviu o exercício?
- Como nos sentimos?
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########################################
CartãoMusical
Objetivo
Facilitaro relacionamento entre os participantes de um grupo.

Passos
1- Coordenador distribui um cartão, um lápis e um alfinete para cada 
participante e pede que cada um escreva no cartão o nome e prenda-o na blusa. 
(Não pode ser apelido).
2- Os participantes sentam-se em círculo. Ocoordenadorcoloca-se no centro e 
convida os demais a cantar:
Quando vim para este grupo, um(a) amigo(a) eu encontrei (o coordenador escolhe 
uma pessoa) como estava ele(a) sem nome, de (nome da pessoa) eu o(a) chamei.
Oh! amigo(a), que bom te encontrar, unidos na amizade iremos caminhar(bis).
(Melodia: Oh, suzana!!)
3- O coordenador junta-se ao círculo e a pessoa escolhida, entoa a canção, 
ajudada pelo grupo, repetindo o mesmo que o coordenador fez antes. E assim 
prossegue o exercício até que todos tenham se apresentado.
4- A última pessoa entoa o canto da seguinte maneira:

Quando vim para este grupo, mais amigos encontrei, como eu não tinha nome, de 
...(cada um grita seu nome) eu o chamei.
Oh! amigos(as), que bom nos encontrar, unidos lutaremos para o mundo 
melhorar"(bis).

Avaliação
- Para que serviu a dinâmica?
- Como nos sentimos?

#################################
Apresentação através de desenhos
Destinatários
Grupos de jovens ou de adultos. Pode-se trabalhar em equipes.

Material
Uma folha para desenho e um lápis colorido ou caneta hidrocor para cada 
participante.

Desenvolvimento
1- Distribuiídos os materiais da dinâmica, o animador explica o exercício: Cada 
qual terá que responder, através de desenhos, à seguinte pergunta:
 -Quem sou eu?(Dispoem de 15 minutos para preparar a resposta)
2- Os participantes desenham sua resposta
3- A apresentação dos desenhos é feita em plenário ou nas respectivas equipes. O
grupo procura interpretar as resposta. Feita essa interpretação, os 
interessados, por sua vez, comentam a própria resposta.

Avaliação da Dinâmica
- O que aprendemos com este exercício?
###############################################

Personagens
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Destinatários
Grupos de jovens ou de adultos; caso haja muitos participantes, formam-se 
equipes.

Material
O animador deve preparar, previamente, um pôster em que apareça uma figura 
humana sobre um ponto de interrogação. Um cartão para cada pessoa.

Desenvolvimento
1- Distribuído o cartão aos participantes, o animador passa à motivação do 
exercício.
Raramente encontramos um ser humano que não admire alguém: um héroi, um santo, 
um cientista... ou mesmo pessoas comuns, mas cuja a vida lhe causou impacto. 
Hoje iremos apresentar ao grupo alguns comentários acerca dessa pessoa a quem 
admiramos, seja ela viva ou morta, não importa sua nacionalidade, nem tampouco 
seu prestígio junto a sociedade.
2- Convidam-se os presentes a anotarem no cartão o nome da personagem e as 
razões de sua admiração.
3- Logo após, reúnem-se em equipe e cada qual indica sua personagem e os motivos
de sua admiração, após o que, os demais podem fazer perguntas. É preciso evitar 
que as preferências das pessoas sejam questionadas.

Avaliação da experiência
- Para que serviu o exercício?

##############################################

Aprendendo o Nome
Objetivo
Integrar o grupo e aprender a fixar o nome das pessoas do grupo.

Duração
20 minutos.

Desenvolvimento
1- Animador solicita que o grupo, de pé, forme um grande círculo.
2 - A seguir, dá início ao exercício: dá um passo à frente, diz seu nome, 
acompanhado de um gesto com as mãos ou com todo o corpo, quando então as pessoas
do grupo repetem em côro o nome do animador e fazem o mesmo gesto.
3 - Prosseguindo, a pessoa à direita do animador diz seu nome e cria um novo 
gesto. O grupo repete o nome e o gesto do colega, e assim sucessivamente até 
todos se apresentarem.

Avaliação
Comentar a respeito da técnica.
##########################################

Trocando os crachás
Objetivos
Conhecer os integrantes do grupo, quebrar o gelo, chamar à participação e ao 
movimento.
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Material
Crachás para todos, contendo os nomes de cada um.

Desenvolvimento
1- No inicio do encontro, distribuem-se os crachás normalmente, de forma que 
cada um receba o seu próprio nome.
2- Após algum tempo, recolher novamente os crachás e colocá-los no chão, com os 
nomes voltados para baixo. Cada um pega um para si; caso peque o próprio nome, 
deve trocar.
3 - Colocar o crachá com outro nome e usá-lo enquanto passeia pela sala.
4 - Enfim procurar o verdadeiro dono do nome (crachá) e entregar a ele seu 
crachá. Aproveitar para uma pequena conversa informal; procurar se conhecer algo
que ainda não conhece do colega.

Avaliação
- Partilhar a experiência no grande grupo.
Fonte:http://dinamicasparagrupos.blogspot.com.br
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DIRETO DO TWITTER - INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DANIEL PIZA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Hoje dia 4 de junho inauguramos mais uma escola no território da E/SUB - 6ªCRE. 
O que isto significa?? mais ofericimento de vagas na área de Acari, mais 
adolescentes na escola próxima a sua casa, mais um espaço de acolhimento e 
aprendizagem. Deixando a Felicidade ficar e fazer morada com diz u pequeno texto
de Daniel Piza: "O único pecado é não deixar a felicidade entrar e ficar"
Sem Pecado, então, esperamos cada família, cada aluno, pois no que depender de 
nós SUB-6ªCRE, a felicdade já chegou!!! 
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E. M. THOMAS JEFFERSON  - Campeonato de Jiu Jitsu

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://emthomasjefferson.blogspot.com/
Esporte é Saúde!!!
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Campeonato de Jiu Jitsu: 
Os alunos participantes da oficina de Jiu Jitsu da nossa UE estiveram no 
município de Belford Roxo,no I OPEN DE JIU JITSU,e fizeram bonito!
Acompanhe nossosrepresentantes em ação![FOTO]
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sábado, 14 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ECA trouxe mudanças nas políticas de saúde do Brasil

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
ECA trouxe mudanças nas políticas de saúde do Brasil: 

Nesta sexta-feira (13) o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) faz 
aniversário. Há 22 anos, em 1990, o Brasil deu um grande passo na proteção das 
crianças brasileiras, sancionando o Estatuto. Entre as medidas, a legislação 
estabeleceu como dever da sociedade e do poder público assegurar a saúde de 
crianças e adolescentes. Á área é tão importante para a rede de proteção dos 
jovens que o primeiro capítulo do ECA trata justamente sobre a saúde.

A proteção começa ainda na barriga da mãe. O ECA assegura à gestante, através do
SUS, o atendimento pré e perinatal. Essa orientação, reforçada com a Rede 
Cegonha, é justamente para oferecer atendimento humanizado às mães desde a 
confirmação da gravidez até os dois primeiros anos de vida do bebê. Outro avanço
é obrigar os estabelecimentos de saúde a identificar os recém-nascidos mediante 
o registro de sua impressão digital e da impressão digital da mãe.
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Outra ação importante do SUS para com os jovens e adolescentes é a distribuição 
gratuita de vacinas importantes para um desenvolvimento saudável. A partir dos 
11 anos até os 19, os jovens devem ir até uma Unidade Básica de Saúde (UBS) se 
vacinar contra Tétano, Difteria, Hepatite B e a Tríplice Viral (Sarampo, Caxúmba
e Rubéola). Basta apresentar o cartão de vacina.

Mas muitos adolescentes não se atentam a isso. De acordo com a enquete realizada
pelo Blog da Saúde, das 659 pessoas que participaram da pesquisa apenas 365 
(55%) tomaram todas as doses das vacinas. O ideal é que todos sejam imunizados 
contra as doenças, para que se possa erradicá-las do país. Por isso é importante
que os pais ou os responsáveis participem desse cuidado com a saúde dos jovens.
Veja o calendário vacinal dos jovens e adolescentes
A coordenadora de Saúde de Adolescentes e Jovens do Ministério da Saúde, Thereza
de Lamare, aponta que uma das principais iniciativas implantadas após o ECA foi 
a notificação de violência. Um documento onde os profissionais de saúde 
comunicam ao conselho tutelar quando recebem crianças ou adolescentes vítimas de
violência. Aquele profissional que atendeu a criança tem a responsabilidade de 
protegê-la e avisar o conselho tutelar quando encontram uma situação de indique 
maus tratos. Isso é uma das principais evoluções, explica Lamare.

Ainda com base nos avanços sugeridos pelo ECA, Lamare aponta que em 2009 foi 
lançada a caderneta de saúde do Adolescente. Com mais de 6 milhões de exemplares
distribuídos, a caderneta visa acompanhar e orientar aos jovens sobre os 
conflitos e dúvidas nessa fase da vida.
Acompanhamento dos pais - Para o coordenador da Saúde da Criança do Ministério 
da Saúde, Paulo Bonilha, o principal avanço que o ECA trouxe no atendimento à 
Saúde é permitir ao pai ou a mãe acompanhar a criança ou adolescente em tempo 
integral nos hospitais em caso de internação.

Ele explica que para reforçar a norma prevista no ECA, o Ministério da Saúde 
editou a portaria 930, que estabelece o protocolo nos hospitais do SUS. Mas o 
ECA não difere entre público e privado. Por isso, os particulares também devem 
cumprir. Pai e mãe não são visita. Eles devem ter livre acesso aos locais de 
internação de seus filhos crianças, enfatiza.

Bonilha explica que a presença dos pais no hospital é essencial para a 
recuperação e proteção da criança. Há evidências científicas que essa presença é
fundamental para o bebê. Então, pra nós da Saúde, essa mudança que o ECA trouxe 
foi fundamental, explica Bonilha.

Como conquista recente para a faixa etária, Bonilha destaca a ação Brasil 
Carinhoso, que tem o objetivo de atender a primeira infância com políticas 
públicas de amparo ao segmento. Podemos dizer que o ECA é o grande incentivo 
para a gente formular políticas e iniciativas de qualidade para crianças e 
adolescentes, finaliza.
Ilana Paiva/ Blog da Saúde e Maria Carolina Lopes/ Comunicação Interna do 
Ministério da Saúde
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segunda-feira, 2 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Encontro sobre Educação Integral

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://adaoblogado.blogspot.com/
Encontro sobre Educação Integral: 
[FOTO]
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Entenda os riscos da gripe para cada grupo prioritário

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Entenda os riscos da gripe para cada grupo prioritário: 
[FOTO]

A vacina protege aqueles que são mais vulneráveis. O tratamento com antiviral é 
disponível à toda a população e gratuito por meio do SUS.
Durante o período de inverno, é mais comum a circulação de vírus da gripe, por 
isso é preciso ter alguns cuidados tanto na prevenção, como no tratamento. O 
Ministério da Saúde mantém atualizado o Protocolo de Tratamento de Síndrome 
Gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), documento que objetiva 
orientar a conduta dos profissionais de saúde frente aos casos de gripe, 
evitando complicações relacionadas à doença. Sua atualização é necessária para o
emprego do tratamento correto de acordo com a intensidade dos vírus em 
circulação.

A prevenção envolve hábitos de higiene de cada indivíduo e a vacinação do grupo 
prioritário recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS). A escolha dos 
grupos a serem vacinados é definida com base em estudos epidemiológicos e na 
observação do comportamento das infecções respiratórias. Integram este grupo 
pessoas com mais de 60 anos, gestantes, crianças com no mínimo seis meses e 
menores de dois anos, trabalhadores de saúde, indígenas e a população 
carcerária. Este ano a meta de vacinar 80% do público alvo foi atingida, 
inclusive superada em 5,5%, ou seja, mais de 25 milhões de pessoas vacinadas em 
todo o território nacional.

De acordo com o Secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Jarbas
Barbosa, é importante priorizar quem tem mais facilidade em desenvolver 
complicações por causa da gripe. O objetivo da vacina de Influenza é proteger 
aquelas pessoas que são mais vulneráveis para a complicação, explica. Idade, 
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redução da imunidade e condição de habitação são alguns dos fatores 
característicos detectados nestes estudos.
Riscos da gripe para cada grupo

GESTANTES - Durante a gestação, a gripe costuma ser mais grave e pode levar a 
uma série de eventos maternos adversos, podendo, inclusive, a culminar em óbito.
O secretário de Vigilância em Saúde, Jarbas Barbosa, destaca que a vacina não 
traz riscos em nenhum período da gravidez. É absolutamente segura, tanto para 
mulheres que acabaram de descobrir que estão grávidas, logo no início da 
gestação, ou às mulheres que estão no final da gestação. A vacina não traz 
qualquer risco para a gestante e nem para o feto, explica Barbosa.

IDOSOS - Após os 60 anos, o risco de se contrair infecções respiratórias é 
maior. O vírus influenza é responsável por 75% dessas infecções. A coordenadora 
do Programa Nacional de Imunizações, Carla Domingues, explica a necessidade de 
vacinação para este grupo. À medida que você vai envelhecendo, o organismo tem 
menos resistência e menos capacidade de criar anticorpos naturais para reagir 
contra as doenças.

CRIANÇAS - Assim como nos idosos, as infecções respiratórias constituem um 
conjunto de doenças comumente relacionadas às crianças menores de dois anos, 
sendo o vírus da influenza responsável por 75% dos casos. Segundo Carla 
Domingues, estas infecções podem estar relacionadas à baixa imunidade da 
criança. A criança ainda não tem uma imunidade madura, ou seja, ela não tem 
capacidade de produzir anticorpos, explica a coordenadora.

INDÍGENAS - A população indígena que vive em aldeias é sempre considerada grupo 
prioritário na prevenção de qualquer doença respiratória, seguindo recomendação 
da OMS. Isso decorre da maior vulnerabilidade biológica deles a essas doenças e 
à dificuldade de acesso às unidades de saúde. A coordenadora do PNI explica que 
os índios são mais vulneráveis as complicações da gripe porque vivem isolados. 
Por viver isolado, ao ter contato com um novo vírus e, ao desenvolver a doença, 
aumenta a chance de mortalidade. O sistema imunológico deles é deficiente, 
detalha.

TRABALHADORES DE SAÚDE - Em razão das suas funções, este público está sob 
potencial risco de se infectar com os vírus causadores da influenza. São aqueles
que exercem atividades de promoção e assistência à saúde atuando na recepção, 
atendimento e investigação de casos de infecção respiratória nos serviços 
públicos e privados. Por isso, a vacinação desse grupo garante o funcionamento 
dos serviços de saúde e atendimento a população.

POPULAÇÃO CARCERÁRIA - As condições de habitação e confinamento deste público 
colaboram para uma maior vulnerabilidade a algumas doenças. A vacinação da 
população privada de liberdade protege também os familiares que visitam os 
presos, os trabalhadores do sistema prisional e a família desses trabalhadores, 
o que acaba bloqueando uma importante cadeia de transmissão da influenza. O 
direito à saúde é assegurado pela Constituição Brasileira, no artigo 196, à 
qualquer cidadão, independente das condições em que se encontra. Essa população,
que está sob a guarda do Estado, cumpre a pena de privação da liberdade, e não 
de privação da saúde, assegurou o secretário Jarbas Barbosa.
Tratamento - O Sistema Único de Saúde (SUS) garante tratamento para a gripe em 
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todos os estados brasileiros. Só neste ano, o Ministério da Saúde distribuiu, às
secretarias estaduais de saúde, 418,8 mil caixas do antiviral oseltamivir, 
medicamente que pode reduzir as formas graves da doença conhecido como tamiflu. 
Cada caixa contém 10 comprimidos, suficientes para um tratamento completo.

O antiviral deve ser introduzido o mais rápido possível, após os primeiros 
sintomas, sem aguardar resultados de laboratório ou sinais de agravamento. A 
prescrição do Oseltamivir é indicada, independente da situação vacinal, para 
todos os casos de síndrome gripal. Todos os brasileiros têm acesso a este 
tratamento pelo SUS.

Esta medicação teve o acesso facilitado recentemente com a sua retirada da lista
de substâncias sujeitas a controle especial. Agora, o oseltamivir é 
comercializado nas farmácias de todo o país como os demais medicamentos com 
receita médica simples, sem a necessidade de controle especial em duas vias 
(original e cópia).
Jéssica Macêdo / Blog da Saúde com informações da Web Rádio e Portal da Saúde
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Estudo identifica os principais hábitos na adolescência que provocam hipertensão
na vida adulta - Saúde - Notícia - VEJA.com

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://veja.abril.com.br
Estudo identifica os principais hábitos na adolescência que provocam hipertensão
na vida adulta - Saúde - Notícia - VEJA.com
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FIQUE LIGADO - Dieta X exercício físico X insulina

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cfepitaciosoaresreis.blogspot.com/
Dieta X exercício físico X insulina: 
[FOTO]

Combinação perfeita para diabéticos controlarem seus níveis glicêmicos!!!!!!
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE LIGADO - Duas em três crianças obesas já têm ao menos um fator de risco 
para doenças do coração - Saúde - Notícia - VEJA.com
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http://veja.abril.com.br/noticia/saude
Duas em três crianças obesas já têm ao menos um fator de risco para doenças do 
coração - Saúde - Notícia - VEJA.com
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FIQUE LIGADO - Excesso de açúcar industrializado é prejudicial à saúde das 
crianças

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://inad-smsdc.blogspot.com/
Excesso de açúcar industrializado é prejudicial à saúde das crianças: 

Levante a mão quem não gosta de um docinho. A maioria das pessoas não resiste ao
açúcar, principalmente as crianças, seduzidas por tantas ofertas de balas, 
sorvetes, chocolates e refrigerantes. De acordo com Jorginete Damião, 
nutricionista do Instituto de Nutrição Annes Dias, no Rio de Janeiro, esse gosto
pelo açúcar é cultural, pois desde a infância ele nos é apresentado como algo 
bom, mas seu consumo exagerado traz riscos à saúde.
Não faz mal comer um doce, uma sobremesa, o problema é o excesso e o tipo de 
doce consumido. Hoje em dia é difícil escapar dos produtos industrializados, mas
podemos tentar fazer escolhas mais saudáveis e comer um doce caseiro, feito com 
frutas. O chocolate e o sorvete não só têm muito açúcar, como também gorduras 
que não são saudáveis, por isso não é bom comer todo dia. Os pais devem ficar 
atentos para não oferecer o doce como recompensa para o bom comportamento das 
crianças ou tirar o doce para puni-las, essa não é uma boa prática", explica.

Dados divulgados em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), obtidos durante a Avaliação Nutricional da Disponibilidade Domiciliar de
Alimentos no Brasil, parte da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2008-2009,
mostram que o brasileiro está consumindo açúcar em níveis superiores ao 
considerado aceitável, que é 10% de toda a ingestão calórica em um dia, segundo 
a Organização Mundial da Saúde (OMS). Entre os anos de 2003 e 2009, os açúcares 
se mantiveram em 17% da dieta diária em todo o país e em todas as classes de 
renda. Além disso, as gorduras, principalmente os ácidos graxos saturados, 
ganharam mais espaço na nossa mesa. No mesmo período o consumo de lipídios 
(gorduras) aumentou de 27,8% para 28,7%. Já as frutas e as hortaliças ainda são 
pouco consumidas e representam 2,01% e 0,80% das calorias ingeridas pela 
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população, respectivamente. Já se sabe que o consumo de açúcar e gordura pouco 
saudáveis está diretamente relacionado a problemas graves como obesidade e 
diabetes, mas, mesmo assim, a propaganda maciça de produtos industrializados com
essas substâncias não diminui, fato condenado pelos especialistas.
Defendo a regulamentação da propaganda e a proibição da prática de associar 
alimento a brinquedo, porque, dessa forma, a criança vai querer o chocolate ou 
lanche por conta do carrinho ou do boneco. Ela não tem mecanismos de proteção 
contra ações como essas, logo, cabe à família e ao Governo cuidar da saúde dos 
pequenos, ressalta a nutricionista.

Veja a matéria na íntegra, na página do Globo Educação.

Leia também:
Brasil é o país que possui maior concentração de corante possivelmente 
cancerígeno na Coca-Cola, diz estudo
Câmara dos Deputados debaterá projeto de lei que proíbe publicidade de alimentos
para crianças
Chile aprova lei que proíbe publicidade de alimentos não saudáveis para crianças
menores de 14 anos
BH sanciona lei que impede venda casada de alimentos com brinquedos
OPAS divulga diretrizes sobre publicidade de alimentos para crianças
Nova Iorque quer proibir venda de refrigerantes com mais de 500ml
Propaganda tem influência negativa na alimentação das crianças
Leite materno: O melhor alimento, na melhor embalagem
O que a criança pequena deve comer: certezas e dúvidas
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FIQUE LIGADO - Férias escolares exigem cuidados redobrados dos pais com 
acidentes domésticos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Férias escolares exigem cuidados redobrados dos pais com acidentes domésticos: 
[FOTO]

Foto: Corbis Images
Quem pensa que férias escolares são sinônimo apenas de diversão e lazer, se 
engana. Este período exige cuidado em dobro dos familiares que possuem filhos 
pequenos. Os pais devem ficar atentos, pois 67% das crianças de zero a dez anos 
se acidentam dentro do domicílio. A ocorrência se torna ainda mais frequente nas
férias porque as crianças têm mais tempo livre, alerta a diretora de Análise de 
Situação em Saúde do Ministério da Saúde, Deborah Malta.

Embora exista o conforto do lar, uma casa pode esconder perigos. De acordo com a
pesquisa do Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA), as quedas 

Página 1598



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
representam a principal causa de atendimentos a crianças nas unidades de 
urgência e emergência do Sistema Único de Saúde (SUS). As crianças caem de 
mobílias, escadas, escorregam em piso molhado, afirma a especialista. Outro 
cuidado é com as janelas, que sempre devem estar com redes de proteção e com o 
ajuste na grade do berço, que se não estiver ajustada de acordo com a idade da 
criança a deixa vulnerável a quedas.

Dentro de casa, a grande vilã é a cozinha. É um local que reúne vários riscos em
potencial. A supervisão de um adulto ou responsável que responda pela segurança 
da criança é o primeiro cuidado para a prevenção de acidentes, diz. Ela cita o 
piso molhado, as facas guardadas em gavetas e armários baixos, além de produtos 
de limpeza expostos e panelas com o cabo voltado para fora no fogão como 
perigosos.

O segundo tipo mais comum de acidentes na infância são os chamados acidentes de 
transportes, que incluem tanto os atropelamentos quanto os relacionados ao uso 
de bicicletas. É muito importante que os pais tenham atenção com relação à 
bicicleta, pois ela é responsável por 53% dos acidentes de transportes, frisa 
Deborah Malta.

Ao praticar atividades como skate ou patins, é importante usar capacete, 
joelheira e outros equipamentos de segurança. Na bicicleta, uma dica é colocar 
as rodinhas de apoio quando as crianças ainda são pequenas e não têm 
equilíbrio.Brincadeiras como soltar pipa e jogar bola na rua também apresentam 
potencial para causar machucados. Ao correr atrás da pipa ou da bola, eles podem
se enroscar na rede elétrica. O resultado pode ser uma queimadura grave, 
observa. Outro acidente frequente em crianças, sobretudo nas menores de dois 
anos, é a introdução de corpos estranhos, como milho, feijão e pedaço de 
borracha no nariz e ouvido, lembra a diretora.

Em casos de desmaios, cortes com sangramento abundante, fraturas, dor intensa ou
inchaços, o pai ou responsável deve procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) 
mais próxima.
Fonte: Ana Paula Ferraz / Agência Saúde
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FIQUE LIGADO NESTA INFORMAÇÃO - INVASÃO NA NATUREZA PROMOVE EPIDEMIAS
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INVASÃO NA NATUREZA PROMOVE EPIDEMIAS: 
O termo serviços do ecossistema faz referência às muitas maneiras em que a 
natureza apóia o empreendimento humano. Por exemplo, as florestas filtram a água
que bebemos; aves e abelhas polinizam plantações.
Se deixamos de entender e cuidar do mundo natural, isso pode suscitar a falência
desses sistemas e nos afetar de maneiras sobre as quais pouco sabemos. Um 
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exemplo é um modelo de doença infecciosa em desenvolvimento que mostra que as 
epidemias -Aids, Ebola, a Saars (Síndrome Respiratória Aguda Grave) e centenas 
de outra- ocorridas nas últimas décadas são consequência de interferências 
humanas com a natureza.
Descobrimos que a doença é um problema ambiental. Sessenta por cento das doenças
infecto-contagiosas emergentes que afetam os humanos têm origem em animais -mais
de dois terços delas em animais silvestres.
Um esforço global está sendo feito, envolvendo veterinários, biólogos, físicos e
epidemiologistas, para tentar compreender a ecologia da doença. Faz parte do 
projeto Predict, financiado pela Usaid (Agência dos Estados Unidos para o 
Desenvolvimento Internacional). Com base nos modos em que as pessoas alteram a 
terra -com a construção de uma nova estrada ou fazenda, por exemplo-, 
especialistas procuram descobrir os locais onde as próximas doenças 
provavelmente vão atingir os humanos e como identificá-las quando emergem, antes
de se disseminarem. Estão colhendo amostras de sangue, saliva e outros de 
espécies de animais silvestres de alto risco, visando criar um acervo de vírus, 
para facilitar a identificação rápida de algum deles que possa infectar humanos.
E estão estudando maneiras de gerir florestas, fauna e animais de criação para 
impedir doenças de deixar as florestas e se converterem na próxima pandemia.
Não é um problema apenas de saúde pública, mas também econômico. O Banco Mundial
estimou que uma pandemia grave de gripe pode custar US$ 3 trilhões à economia 
mundial.
O problema é exacerbado pelo modo como os animais de criação vivem em países 
pobres, que pode intensificar e difundir doenças transmitidas por animais 
silvestres. Um estudo recente do Instituto Internacional de Pesquisas com 
Animais de Criação constatou que mais de 2 milhões de pessoas por ano morrem de 
doenças transmitidas aos humanos por animais.
O vírus Nipah, no sul da Ásia, e o vírus aparentado Hendra, na Austrália, são os
exemplos mais urgentes de como a perturbação de um ecossistema pode provocar 
doenças. Os vírus se originaram de raposas-voadoras, ou morcegos comedores de 
frutas. Esses morcegos costumam ficar pendurados de cabeça para baixo; eles 
mastigam a polpa das frutas, cuspindo os sucos.
Como os morcegos evoluíram concomitantemente com o vírus, sofrem poucos efeitos 
dele. Mas, a partir do momento em que o vírus passa dos morcegos para espécies 
que não evoluíram com ele, pode ocorrer uma epidemia, como foi o caso em 1999 na
zona rural da Malásia. É provável que um morcego tenha deixado um pedaço de 
fruta mastigada cair num chiqueiro na floresta. Os porcos se infectaram e o 
vírus passou para os humanos, contaminando 276 pessoas. Muitas destas sofreram 
problemas neurológicos permanentes e incapacitantes e 106 delas morreram. Não 
existe cura nem vacina. Desde então, houve 12 surtos menores no sul da Ásia.
"[...] o número de doenças emergentes quadruplicou no último meio século, em 
grande medida devido ao avanço humano sobre áreas silvestres, especialmente em 
regiões tropicais. As viagens aéreas e o tráfico de animais silvestres aumentam 
o potencial para surtos graves de doenças em grandes centros populacionais."
Na Austrália, onde quatro pessoas e dezenas de cavalos já morreram da Hendra, a 
suburbanização atraiu morcegos infectados, que antes viviam nas florestas, para 
pastos e quintais. Se esses vírus evoluírem de modo a serem transmitidos 
facilmente através do contato casual, o receio é que a doença possa se espalhar 
pela Ásia e o mundo.
É apenas uma questão de tempo até chegar a cepa que conseguirá ser transmitida 
com eficácia entre pessoas, diz Jonathan Epstein, veterinário da EcoHealth 
Alliance, organização de Nova York que estuda as causas ecológicas das doenças.
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Qualquer doença emergente nos últimos 30 anos ou 40 anos surgiu em consequência 
da invasão de terras silvestres por humanos e de mudanças demográficas, afirma 
Peter Daszak, ecologista de doenças e presidente da EcoHealth.
As doenças infecciosas emergentes ou são tipos novos de patógenos ou tipos 
antigos que sofreram mutações, como ocorre todos os anos com o vírus da gripe. A
Aids passou de chimpanzés para os humanos na década de 1920, quando caçadores na
África comeram os animais.
As doenças sempre saíram das florestas e da fauna e chegaram às populações 
humanas: a peste e a malária são dois exemplos disso. Mas, segundo 
especialistas, o número de doenças emergentes quadruplicou no último meio 
século, em grande medida devido ao avanço humano sobre áreas silvestres, 
especialmente em regiões tropicais. As viagens aéreas e o tráfico de animais 
silvestres aumentam o potencial para surtos graves de doenças em grandes centros
populacionais.
Para os especialistas, a chave para a prevenção da próxima pandemia está na 
compreensão do que eles chamam dos efeitos protetores da natureza intacta. Um 
estudo mostrou que, na Amazônia, um aumento de 4% no desmatamento resultou no 
aumento de quase 50% na incidência da malária, porque os mosquitos transmissores
da doença se multiplicam em áreas recentemente desmatadas.
Especialistas em saúde pública começaram a incluir a ecologia em seus modelos. A
Austrália acaba de anunciar um esforço de muitos milhões de dólares para estudar
a ecologia do vírus Hendra e dos morcegos.
Não é apenas a invasão de paisagens tropicais intactas que provoca doenças. O 
vírus do Nilo Ocidental chegou aos Estados Unidos vindo da África, mas se 
disseminou na América porque um de seus hospedeiros favoritos é o tordo 
americano, que vive bem em gramados e campos agrícolas. E os mosquitos, que 
transmitem a doença, são especialmente atraídos pelos tordos.
Quando fazemos coisas que reduzem a biodiversidade de um ecossistema -cortamos a
floresta ou substituímos habitats por campos agrícolas-, tendemos a eliminar 
espécies que exercem papéis protetores, diz Richard Ostfeld, pesquisador da 
doença de Lyme. Para os especialistas, a melhor maneira de prevenir surtos entre
humanos é através da Iniciativa Uma Saúde -um programa global que defende a 
ideia de que a saúde de humanos está estreitamente interligada com a dos animais
e da ecologia, todas precisam ser geridas de modo holístico.
Não se trata de manter as florestas intactas e livres de humanos, diz Simon 
Anthony, virologista molecular na EcoHealth. Se você puder entender o que é que 
motiva o surgimento de uma doença, pode aprender a modificar os ambientes de 
maneira sustentável.
O problema é enorme e complexo. Estima-se que apenas 1% dos vírus silvestres 
seja conhecido. Outro fator importante é a imunologia da fauna silvestre, uma 
ciência ainda emergente.
O destino da próxima pandemia pode depender do trabalho da Predict. A EcoHealth 
e suas parceiras estão estudando os vírus tropicais transmitidos por animais 
silvestres para construir um acervo de vírus. Pesquisadores da Predict estão 
observando a interface em que sabidamente existem vírus mortais e onde 
populações humanas estão derrubando a floresta.
A EcoHealth também revista bagagens em aeroportos, em busca de animais 
silvestres importados que possam ser transmissores de vírus mortais. E seu 
programa PetWatch avisa consumidores sobre os riscos de adotar animais de 
estimação exóticos vindos de locais de risco em florestas.
Por Jim Robbins
Disponível em: 
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http://www.opovo.com.br/app/opovo/thenewyorktimes/2012/07/23/noticiasnewyorktime
s,2882950/invasao-na-natureza-promove-epidemias.shtml. Acesso em 23 jul. 21012
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Terceira etapa da campanha de vacinação contra a raiva animal acontece sábado
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10 Mandamentos contra a pressão alta: 
Ao todo, 23% dos brasileiros têm pressão alta, de acordo com o Ministério da 
Saúde. A doença silenciosa pode causar muitas complicações e até matar.

Recebi um material interessante e extremamente útil no Dia Nacional de Prevenção
e Combate à Hipertensão. Costumamos pensar em cuidados com a pressão 
considerando as pessoas mais velhas da família e as mulheres (não é verdade?), 
mas na verdade os cuidados com relação à pressão devem nos acompanhar durante 
toda a vida e por isso gostei de ver ofoco nas famílias.
A Campanha 2012, idealizada pela Sociedade Brasileira de Hipertensão, tem como 
tema a Família Menos Pressão, inspirada nas Famílias Felizes que têm estampado 
muitos carros pelo Brasil. A ideia é incentivar a prática de hábitos familiares 
saudáveis, lembrando que a família tem grande influência no estilo de vida do 
ser humano e ressaltar a importância e os benefícios do convívio familiar.
Com claro convite à prática de exercícios ligada à descontração e alegria, 
realizando atividades em conjunto e fazendo refeições saudáveis juntos, como não
se identificar com esta família feliz? Seguindo esta linha, a campanha sugere 
algumas atividades para praticarmos juntos, relembrando (ou esclarecendo, para 
quem não sabia) dos benefícios de cada uma:
Andar de bicicleta: faz bem para a saúde cardiovascular e permite visitar 
lugares novos e agradáveis.Jogar bola: diminui o estresse e libera 
endorfina(ohormônio do bem-estar) e promove coordenação estimulando uma 
competição saudável.Nadar: a natação é um dos mais completos exercícios físicos 
e melhora a capacidade respiratória.Correr: a corrida reúne e agrega, 
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ressaltando a importância do planejamento e da perseverança.
A ideia é reforçar os principais aliados da boa saúde que, consequentemente, 
garantirão uma pressão arterial estável, fugindo da famosa pressão alta.
Pressão alta é uma doença democrática. Ataca homens e mulheres, brancos e 
negros, ricos e pobres, idosos e crianças, gordos e magros, pessoas calmas e 
nervosas.A Hipertensão é muito comum, acomete uma em cada quatro pessoas 
adultas. Assim, estima-se que atinga em torno de, no mínimo, 25 % da população 
brasileira adulta, chegando a mais de 50% após os 60 anos e está presente em 5% 
das crianças e adolescentes no Brasil. É responsável por 40% dos infartos, 80% 
dos derrames e 25% dos casos de insuficiência renal terminal. As graves 
conseqüências da pressão alta podem ser evitadas, desde que os hipertensos 
conheçam sua condição e mantenham-se em tratamento com adequado controle da 
pressão.
A atividade física é apenas um dos três pontos para uma vida saudável e junto 
com a escolha de alimentos saudáveis e o cuidado com o peso pode garantir 
inclusive que a pressão arterial fique mais estável, mesmo (e especialmente) 
para quem já tem esta condição de saúde como ponto fraco da família.
A hipertensão arterial essencial não tem cura, mas deve ser tratada para impedir
complicações.
Na maioria das vezes não conseguimos saber com precisão a causa da hipertensão 
arterial, mas sabemos que muitos fatores podem ser responsáveis. A 
hereditariedade é um dos fatores externos que podem predispor à hipertensão, 
portanto, se tiver hipertensos na sua família, vale a pena ficar de olho. 
Fatores como idade (oenvelhecimento aumenta o risco em ambos os sexos), 
etnia(pesquisas médicas demonstram que negros são mais propensas à pressão alta,
mas num país como o nosso, de grande miscigenação, vale a pena observar em 
conjunto todos os fatores). E o peso é um dos fatores principais, pois 
aobesidade é um fator de risco.Mantenha um peso saudável que pode ser mantido 
com uma medida simples: a da circunferência abdominal (cintura), que no homem 
não deve ultrapassar 102 cm e na mulher 88 cm.

E os fatores externos devem ser observados com atenção também pois podem pesar 
ainda mais do que a predisposição natural. Portanto se você é sedentário, se 
alimenta mal, abusa do álcool ou fuma, tem uma vida estressada, pode ter 
elevações preocupantes de pressão e vale investigar como anda isso no dia a dia.

Para terminar esta conversa sobre pressão, uma lista simpática:

10 Mandamentos contra a pressão alta
Meça a pressão pelo menos uma vez por ano.
Pratique atividades físicas todos os dias.
Mantenha o peso ideal, evite a obesidade.
Adote alimentação saudável: pouco sal, sem frituras e mais frutas, verduras e 
legumes.
Reduza o consumo de álcool. Se possível, não beba.
Abandone o cigarro.
Nunca pare o tratamento, é para a vida toda.
Siga as orientações do seu médico ou profissional da saúde.
Evite o estresse. Tenha tempo para a família, os amigos e o lazer.
Ame e seja amado.
P.S. Postei também sobre o tema no Conversas de Cozinha, com dicas de 
alimentação para hipertensos (e para evitar que nos tenhamos problemas de 
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pressão alta). Fica aqui o convite para lerem o post de lá também. E como falei 
lá, conheça também a campanhaFamília Menos Pressão da Sociedade Brasileira de 
Hipertensãoe as dicas doKit Digital.
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9ª CNDCA contou com protagonismo juvenil na aprovação de propostas: A 9ª 
Conferência Nacional dos direitos da Criança e do Adolescente, encerrada no 
último sábado, em Brasília, foi, segundo Carmen Silveira de Oliveira, da 
Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, a 
maior já realizada em número de delegados e participantes.
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Além do protetor solar, é preciso evitar o sol em determinados horários: 
[FOTO]

Foto: Corbis Images
O sol oferece inúmeros benefícios para o ser humano. A vitamina D, por exemplo, 
combate a osteoporose e é absorvida pelo organismo por meio da irradiação solar.
Em países tropicais, onde a presença do sol é mais frequente, os índices de 
pessoas com depressão é baixíssimo. Mas para colher esses benefícios é preciso 
saber tomar sol com responsabilidade.

A psicóloga Janice Pereira sabe bem disso. Hoje, aos 50 anos de idade, ela luta 
para amenizar os efeitos nocivos do sol acumulados desde a adolescência: Venho 
procurando alguns recursos, investi em estética com tratamentos de peeling, 
laser, eu estou hoje na busca de uma alternativa para resolver manchas que tem 
se tornado muito evidentes.
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De acordo com o chefe do departamento de dermatologia do Hospital Federal de 
Bonsucesso, Paulo Cotrim, qualquer pessoa, independentemente da cor da pele, 
deve evitar ficar muito tempo ao sol, principalmente entre dez da manhã e três 
da tarde.

Segundo o dermatologista, durante esse período há maior incidência dos raios 
ultra violeta, responsáveis por provocar queimaduras e até câncer de pele: O sol
a partir das 10 horas lança uma irradiação com capacidade de provocar danos na 
pele. A irradiação vai batendo e as células da pele começam a sofrer modificação
na sua estrutura celular.

Segundo ele, o produto protege de desconfortos provocados pelo sol, mas não 
impede que os efeitos nocivos cheguem à pele: A pessoa que acha que vai usar um 
protetor solar e isso vai dar a liberdade a ficar no sol o dia inteiro, achando 
que vai ter uma cobertura 100% é mentira. Ele não é isolante solar, ele é 
protetor.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) estabeleceu novas regras 
para a fabricação de protetores solares. Agora, o fator mínimo de proteção 
disponível no mercado será seis. No entanto, a recomendação do Instituto 
Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca) é que as pessoas usem, no 
mínimo, fator de proteção solar número 30.
Ouça a matéria da Web Rádio SaúdeFonte: Débora Rocha / Web Rádio Saúde
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Alergia alimentar - entrevista: 
[FOTO]

Há dados epidemiológicos de alergia no Brasil? Somos mais alérgicos que outros 
povos?
Não há dados epidemiológicos no Brasil. Sabemos por experiência clínica que os 
alergênicos mais comuns na população são leite, ovos, trigo, soja e frutos do 
mar. Nos EUA estima-se que 8% das crianças e 2% dos adultos sejam alérgicos a 
leite. Já a intolerância a lactose afeta 25% da população.
Qual a diferença entre intolerância e alergia?
A intolerância é uma reação por incapacidade metabólica, sendo o quadro mais 
clássico o leite. Já a alergia ocorre com desencadeamento de resposta 
imunológica a uma proteína. Alguns exemplos:   A reação a e amarelo tartrazina a
sulfito é uma intolerância. O trigo pode desencadear a doença celíaca metabólica
pelo componente glúten. Já a alergia ao trigo é pela proteína gliadina.

Página 1605



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
Por que tão difícil ter dados epidemiológicos?
Mesmo os estudos internacionais não são totalmente confiáveis por causa da 
metodologia para diagnosticar a alergia. Na maioria das vezes ninguém come um 
alimento sozinho e por isso pode haver alergias cruzadas e interferências nas 
conclusões.  Outras doenças multifatoriais e crônicas podem simular alergia. 
Muitos consideram confiáveis os testes sanguíneos para resposta imunológica a 
uma proteína, porém o diagnóstico definitivo envolve risco. É o chamado teste de
desencadeamento oral, no qual o paciente é exposto ao alimento. 70% dos 
desencadeamentos nos EUA acabam descartando a suspeita alergia.
Ao longo da vida, uma pessoa pode se tornar alérgica ou deixar de ser? É verdade
que as reações se tornam gradualmente mais intensas?
Imprevisibilidade é a melhor resposta. Uma pessoa pode ter consumido centenas de
vezes um alimento tendo apenas reações suaves e de repente tem um choque fatal. 
Por experiência, para o leite, ovo, trigo e soja há expectativa de tolerância ao
longo da vida. Já a alergia a frutos do mar tende a ser persistente. Uma vez 
alérgico, para sempre alérgico.
Que tipos de reações podem ter pessoas alérgicas?
Há vários tipos de reação adversa que uma pessoa pode ter a um alimento. Quanto 
há uma resposta imune à proteína alimentar chamada tipo I envolvendo o anticorpo
IgE (imunoglobulina E),  podem ser desencadeados sintomas em qualquer órgão 
sendo os sintomas mais comuns  a urticária e angiodema. Sintomas cutâneos podem 
vir acompanhado de sintomas respiratórios como rinite, tosse, falta de ar, 
cólica, diarréia, vomito e eventualmente implicações cardiovasculares, com queda
de pressão arterial.
Quando pode ocorrer o óbito?
Quando ocorre o choque anafilático, que é o sintoma mais agudo. A morte 
geralmente ocorre por duas vias: cardiovascular ou respiratória, ou seja, choque
(diminuição da pressão arterial, taquicardia e distúrbios gerais da circulação 
sanguínea ou broncoespasmo grave (consequência da contração da musculatura dos 
brônquios).  Edema de glote pode ou não ocorrer (inchaço da garganta), mas nem 
sempre chega ao extremo de fazer as pessoas pararem de respirar por bloqueio das
vias superiores. Antes de parar de respirar, a pessoa fica rouca e esse é um 
alerta para buscar socorro.
Há novos alimentos sendo vistos como alergênicos?
Sim, há os alergênicos emergentes, principalmente as frutas. As mais implicadas 
são o kiwi, abacate, mamão e banana, que tem reação cruzada com o látex. 
Gergelim é emergente também, mas está longe de afetar uma grande parcela da 
população.
A literatura médica estabeleceu um limiar que defina qual é a quantidade mínima 
da proteína que pode desencadear uma alergia?
Não, pois as respostas são individuais. Em teoria e de forma idealizada, se 
poderia quantificar o limiar de cada pessoa e ela policiaria o que pode ingerir.
Se os fabricantes informassem qual é essa quantidade, em nanogramas e 
picogramas, a pessoal poderia fazer escolhas, mas a priori isso é inviável. 
Tenho um paciente que não pode passar pelo corredor de lácteos que manifesta 
reações.
O que a senhora pensa da posição das indústrias que indicam nos rótulos pode 
conter traços de determinados alimentos, mesmo que eles não façam parte da lista
de ingredientes?
É ruim, pois o alérgico vive uma vida de privações e em geral sai perdendo 
nestes casos. Há pacientes que sem problemas que podem consumir um alimento no 
qual se declaram os traços, somente devem restringir quantidades mais 
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significativas.  Mas se pensarmos no outro extremo, o risco de morte, é uma 
medida prudente. É uma superproteção.
A ASBAI acompanha a evolução da legislação brasileira na ANVISA? O que podemos 
esperar?
Há uma representante da ASBAI que participou de algumas reuniões, mas não há 
mudanças concretas em andamento. Nós temos insistido para que se use linguagem 
simples destaque direto, como se usa por exemplo para contém glúten.
Que recomendação você dá aos profissionais que trabalham na área de produtos 
alimentares?
Que sejam muito claros na rotulagem. O público leigo não costuma saber o que é 
caseinato ou albumina. Nós médicos passamos um glossário para os pacientes, mas 
outro dia me deparei com o ingrediente creme inglês que escondia leite.  Nós não
acompanhamos inovações e lançamentos de ingredientes de nomes diferentes e 
precisamos de clareza.

Esta entrevista foi concedida pela Dra Adriana Yang, médica alergologista, 
doutora em Imunologia Clínica e Alergia da FMUSP e diretora da ASBAI (Associação
Brasileira de Alergia e Imunopatologia) e foi publicada no blog Food Safety 
Brazil.
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Ministro da Saúde, alexandre Padilha, menciona o PSE. 
Alexandre Padilha: Sedentarismo mata: 
[FOTO]

Foto: Luís Oliveira - Ascom/MS.
A atividade física sempre foi defendida para se manter saudável e retardar o 
aparecimento de doenças. Uma recente pesquisa americana, realizada em 122 
países, foi muito além dessa verdade incontestável, trazendo um forte alerta: a 
inatividade física mata. Ela é mais letal do que o tabagismo.

De acordo com o estudo, o tabaco causou 5,1 milhões de vítimas fatais no mundo 
em 2008. Já o sedentarismo respondeu por 5,3 milhões de mortes. A inatividade 
seria responsável por 6% das doenças coronarianas, 7% das diabetes tipo 2 e 10% 
dos cânceres de mama e de pulmão. Os números levaram os cientistas a considerar 
o sedentarismo uma pandemia.

O Ministério da Saúde tem buscado investir não somente no tratamento de doenças,
mas no cuidado de toda a saúde do brasileiro, da prevenção à cura.
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O Programa Academia da Saúde, lançado em 2011, incentiva a prática da atividade 
física e prevê a implantação de 4 mil polos até 2014.

Há, em construção, 1.568 unidades. Todas terão infraestrutura, com equipamentos 
e profissionais para a orientação nutricional, de práticas corporais e de 
atividades físicas. Além disso, esses polos funcionam articulados com as 
Unidades Básicas de Saúde (UBS).

A iniciativa reforça nosso empenho em assegurar a melhoria da qualidade de vida 
da população, sobretudo a mais vulnerável, ao mesmo tempo em que evita mortes 
prematuras e reduz custos com medicamentos e internações. A disponibilidade de 
espaços públicos para exercícios eleva em até 30% a frequência de atividades 
físicas.

Pessoas que passaram a se exercitar em projetos semelhantes apresentam melhoras 
na saúde, a exemplo do que ocorre no Rio de Janeiro.

Em três anos, nas academias cariocas, 83% dos frequentadores diminuíram a 
dosagem do medicamento, 41% a frequência ao dia e 7% não precisam mais ser 
medicados. Outros fatores que aumentam o risco cardíaco também sofreram 
drásticas quedas: 88% dos praticantes diminuíram o peso corporal, 62% o IMC e 
84% a circunferência abdominal. Outra frente de atuação é com os planos de 
saúde. Resolução do Ministério da Saúde autoriza descontos para quem pratica 
atividade física.

O estudo americano também indicou que 80% dos adolescentes são sedentários. Para
promover hábitos saudáveis em crianças e jovens, os ministérios da Saúde e da 
Educação trabalham em parceria para fortalecer o Programa Saúde na Escola, que 
leva médicos e profissionais das Unidades Básicas de Saúde à rede pública de 
ensino para aconselhamento nutricional e orientação de saúde. Já foram atendidos
12 milhões de estudantes em 56 mil escolas de 2.495 municípios.

Anualmente, o ministério monitora a saúde do brasileiro. A pesquisa Vigilância 
de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico 
(Vigitel 2011) revela que 48,5% da população está acima do peso. O percentual de
obesos subiu de 11,4% para 15,8%.

No entanto, o estudo também traz a boa notícia da redução da inatividade entre 
os homens, de 16% para 14,1%, uma redução de 0,7% ao ano.

Para sair da estatística de sedentarismo, não é necessário praticar esporte. 
Exemplos da vida cotidiana, como estacionar o carro um pouco distante do local a
que se destina e finalizar o trajeto a pé, subir pequenos lances de escada ou 
mesmo brincar com os filhos ou passear com o cachorro ajudam a combater a 
inatividade. As Academias da Saúde são mais um incentivo para que todos abracem 
essa ideia.
Alexandre Padilha é ministro da Saúde e presidente do Conselho Nacional de 
Saúde.
Artigo publicado na seção Tendência e Debates da Folha de São Paulo de 29.07.12.
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fique-sabendo-alimentacao-deve-ser-uma.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 22 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - A alimentação deve ser uma aliada na hora de praticar atividade 
física

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
A alimentação deve ser uma aliada na hora de praticar atividade física: 
Na hora de conquistar um físico saudável, não basta apenas praticar atividade 
física. É importante criar o hábito da alimentação saudável, consumindo de forma
regrada todos os grupos de nutrientes, além de hidratação constante.

A nutricionista do Ministério da Saúde Karine Daud explica que na hora de compor
o plano alimentar é importante levar em consideração o tipo de esporte que se 
pratica, a intensidade e a duração. O que vai fazer a diferença é o seu 
condicionamento físico prévio e quanto o exercício vai exigir de você. A sua 
alimentação vai ser definida de acordo com estas informações.
Então fique ligado: não vale seguir o plano alimentar do seu amigo se vocês não 
praticam a mesma atividade física, nem estão no mesmo ritmo de execução. O ideal
é consultar o nutricionista, um preparador físico e realizar uma avaliação 
antropométrica (método de investigação nutricional baseado na medição das 
variações físicas e na composição corporal global) para que o seu desempenho 
seja alcançado da melhor forma.

Porém, existem regras que valem tanto para quem está começando a praticar uma 
atividade física quanto para os já esportistas. Jejum nunca, independente se 
você for um amador ou profissional. Também é importante evitar o consumo 
excessivo de sal, açúcar e gordura. E é essencial dar preferência aos alimentos 
naturais (frutas, legumes e verduras), detalha a nutricionista. Karine ainda 
ressalta que imediatamente antes do exercício a gordura deve ser evitada. O 
metabolismo do corpo não vai acompanhar. Ele vai estar lento e você exige que 
ele faça um gasto rápido, explica.
[FOTO]

Foto: the food passionates/Corbis
Os cuidados também valem para as crianças. Brincar é muito bom para a saúde. Há 
os que não praticam uma atividade física específica, mas o fato de correr, 
brincar, andar de bicicleta, faz com que as crianças gastem energia. Então nada 
de ficar em jejum. Tem que se hidratar. E na aula de educação física é pra usar 
a mesma regra: se alimentar adequadamente para ter um rendimento melhor, 
acrescenta Karine Daud.

Depois da atividade física, nada de ficar sem comer. A nutricionista do 
Ministério da Saúde Karine Daud explica que o ideal é você ter uma alimentação 
equilibrada e bem distribuída, com todos os grupos alimentares. Depois do 
treino, se a gordura que você consumir for azeite, nozes (conhecidas como 
gordura boa) tudo bem. Mas não vale exagerar. Se você já partir, por exemplo, 
para a gordura de um bacon, o seu metabolismo vai sofrer para conseguir digerir 
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tudo.

Não precisa restringir só para uma salada, você pode mesclar com um sanduíche 
bem equilibrado, um macarrão com carne moída, seja no almoço, lanche ou jantar. 
Mas o importante é não cometer excessos, hein!
Suplementos - Várias pessoas fazem o uso de suplementos alimentares para 
substituir alguma refeição. Karine alerta que é necessário alguns cuidados na 
hora do consumo. É preciso ver se o suplemento está balanceado na quantidade de 
vitaminas e minerais necessárias para o corpo. Para os atletas de alto 
rendimento, como os que vão participar dos jogos olímpicos em Londres, o 
suplemento alimentar é indicado para complementar a quantidade de calorias 
necessárias pelo corpo para conseguir o desempenho desejado.

Karine finaliza: nos casos mais comuns apenas uma alimentação balanceada é 
suficiente.
Ilana Paiva / Blog da Saúde
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fique-sabendo-alimentos-que-melhoram-as.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 18 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - Alimentos que melhoram as defesas do organismo no inverno...

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://ligadasaude.blogspot.com/
Alimentos que melhoram as defesas do organismo no inverno...: 

Com a chegada do inverno é comum o aparecimento de gripes e resfriados. 
Selecionei alguns alimentos e nutrientes que são capazes de melhorar as defesas 
do organismo durante a estação mais fria do ano. Saibam quais são os benefícios 
e não esqueçam de incluí-los na alimentação.

Vegetais verdes escuros (brócolis, couve, espinafre) - são fontes de ácido 
fólico, nutriente que auxilia na formação dos glóbulos brancos, responsáveis 
pela defesa do organismo.
Cogumelos - as betaglucanas, um tipo de fibra solúvel, possui efeito 
imunomodulador. A presença do nutriente lentinan também faz a fama dos 
cogumelos, pois aumenta a imunidade, estimula células de defesa do organismo e 
ainda eleva a produção de interleucina 1, substância que combate tumores. Além 
disso, esses componentes têm propriedades anti-inflamatórias que ajudam na 
prevenção do câncer e de outras doenças.
Carne, cereais integrais, castanhas, sementes e leguminosas (feijão, lentilha, 
ervilha, grão de bico) - ricos em zinco, nutriente que combate gripes, 
resfriados, além de outras doenças do sistema imunológico.
Laticínios, abacate, beterraba, manga, pera, maçã, pêssego, frango, peixe e 
tomate - ricos em lisina, que suprime a multiplicação viral. Esses alimentos não
só ajudam a prevenir gripes mas também amenizam seus sintomas.
Cenoura, abóbora, brócolis- são fonte de betacaroteno, essencial para a saúde 
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das mucosas do trato respiratório. Sua deficiência reduz do número de células de
defesa e aumenta a suscetibilidade de infecções bacterianas ou virais.

Ah, e não se esqueça de caprichar na hidratação no inverno!
[FOTO]

*** O Texto acima é de responsabilidade do autor. Para dúvidas sobre o conteúdo 
do texto, deixe seu comentário ou entre em contato com o autor através dos 
contatos disponibilizados em sua assinatura.
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fique-sabendo-alunos-do-fundamental.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 11 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - Alunos do fundamental receberão 52 milhões de livros em 2013

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://oglobo.globo.com/
Alunos do fundamental receberão 52 milhões de livros em 2013: 

BRASÍLIA - O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) distribuirá, em 2013, 52
milhões de livros para estudantes dos três primeiros anos do ensino fundamental.
A informação foi dada pelo ministro da Educação, Aloizio Mercadante, durante 
audiência pública na Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal. 
O orçamento previsto para o PNLD é de R$ 1,48 bilhão em 2012. Além das compras 
de novos livros, também serão feitas a reposição e a complementação dos livros 
distribuídos para os anos finais do ensino fundamental e ensino médio, além de 
livros para bibliotecas.

O programa tem como principal objetivo subsidiar o trabalho pedagógico dos 
professores, por meio da distribuição de coleções de livros didáticos aos alunos
da educação básica. Os livros são selecionados a partir de um edital, que define
os critérios, prazos e procedimentos para os detentores dos direitos autorais 
encaminharem as obras para o Ministério da Educação.

Depois disso, as coleções passam por uma triagem das especificações técnicas, e 
depois são entregues para avaliação pedagógica, sem informações de identificação
(autor, editora, etc). Após a seleção das obras, o MEC publica o Guia de Livros 
Didáticos, com resenhas das coleções aprovadas. O guia é encaminhado às escolas,
que escolhem, entre os títulos disponíveis, aqueles que melhor atendem ao seu 
projeto pedagógico.
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De acordo com o ministro, o processo de avaliação e seleção do livro didático é 
feito pelas universidades federais.

- Com esse mecanismo aberto e democrático expressamos a pluralidade do debate 
cultural e teórico - explicou Mercadante.

O ministro também destacou que os professores terão acesso a todas as obras em 
formato digital a partir do próximo ano.

Durante a audiência, Mercadante também apresentou dados sobre outros programas 
do governo federal: atendimento da educação infantil, com a construção de 5.562 
creches e pré-escolas, educação integral, que contou com a adesão de 32.284 
escolas ao programa Mais Educação, superando a meta prevista para 2014, e a 
dupla matrícula na educação especial.
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<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 13 de julho de 2012
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FIQUE SABENDO -  Amigos do Colesterol

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cfepitaciosoaresreis.blogspot.com/
Amigos do Colesterol: 
Alimentos amigos do colesterol O colesterol até pouco tempo era encarado como um
mal para o organismo. São atribuídas a ele, quando em excesso, as doenças 
cardiovasculares. O que é verdade. Entretanto essa gordura - essencial para a 
vida - passou a ser vista de forma positiva. Não podemos viver sem o colesterolO
colesterol é responsável por todas as membranas que envolvem as células e 
auxilia nos processos de metabolismo. Também é necessário para o crescimento e 
regeneração celular e, além de estar presente no sangue e em todos os tecidos, 
colabora com a produção dos hormônios sexuais e do cortisol."Não podemos viver 
sem o colesterol", explica Raul D. Santos, cardiologista do Centro de Medicina 
Preventiva do Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE) e professor 
livre-docente da Faculdade de Medicina da UPS. Alimentos do bem Tanto o 
colesterol bom quanto o ruim fazem parte do nosso organismo. Os 70% do 
colesterol que circulam pelo sangue são sintetizados pelo organismo e os outros 
30% vêm da alimentação. O excesso de LDL no sangue gera o acúmulo de placas de 
gordura nas artérias. E quanto maior o acúmulo de gordura, maiores as chances de
sofrer problemas cardiovascularesFibras As solúveis, como o farelo de aveia, 
ajudam a reduzir os níveis de LDL no sangue. Também são encontradas fibras 
solúveis na aveia, nos feijões, nas ervilhas, nas frutas cítricas e nas maçãs. 
Morango e cereja Ajudam a combater os radicais livres, o que melhora o 
funcionamento do sistema cardiovascular. Uva vermelha Possui grande quantidade 
de quercetina - antioxidante que auxilia no aumento do bom colesterol. 
Jabuticaba e amora As antocianinas - pigmentos presentes em frutas de coloração 
roxa e vermelha - têm ação antioxidante que traz importante contribuição para o 
sistema circulatório. Na jabuticaba, o antioxidante é encontrado apenas na 
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casca. Berinjela Com alto teor de fibras, colabora com a diminuição da gordura 
que circula pelo sangue. É também rica em flavonoides, antioxidantes que 
dificultam a formação das placas de gordura nas artérias. Azeite O tipo 
extravirgem reduz os níveis de colesterol ruim e aumenta o colesterol bom. Dessa
forma, previne doenças cardíacas e aterosclerose. É fonte abundante de gordura 
monoinsaturada, considerada a mais benéfica para o coração. Abacate Assim como o
azeite é rico em gordura monoinsaturada que age como antioxidante, bloqueando o 
colesterol ruim. Salmão, sardinha e atumRicos em ômega-3, ácido graxo que 
auxilia na prevenção de doenças cardiovasculares porque inibe a coagulação 
sanguínea e a formação de plaquetas, além de controlarem o colesterol e os 
triglicérides. Soja Possui isoflavonas, consideradas o fito-hormônio com as 
mesmas propriedades do estrógeno. A ação das isoflavonas e das proteínas reduz o
colesterol ruim, aumenta o bom e inibe a aterosclerose. O cardápio ideal Os 
especialistas recomendam bom senso na hora das refeições: evitar o consumo de 
gorduras saturadas e trans, preferir óleos vegetais para cozinhar, consumir 
menos carnes vermelhas, principalmente as gordas. Desjejum mamão com aveia 1 
copo de suco de uva 1 xícara de leite desnatado ou semidesnatado com café 2 
fatias de pão integral com ricota Lanche da manhã1 maçã 2 castanhas do Brasil 
AlmoçoSalada de folhas verdes regada com 1 colher (sopa) de azeite3 colheres de 
sopa de arroz integral 1 concha de feijão 3 colheres (sopa) de verdura refogada 
1 filé de salmão grelhado 1 potinho de salada de frutas Lanche da tarde1 copo de
suco de soja JantarSalada de folhas e legumes regados com 1 colher (sopa) de 
azeite3 colheres (sopa) de arroz integral3 colheres (sopa) de berinjela refogada
1 filé de frango grelhado1 pote com morangos Ceia1 copo de leite desnatado3 
biscoitos integrais 
[FOTO]
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<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 3 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - ANS divulga acompanhamento das garantias de atendimento

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
ANS divulga acompanhamento das garantias de atendimento: 
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulga o segundo resultado do 
acompanhamento da garantia dos prazos máximos de atendimento para consultas, 
exames e cirurgias, estabelecidos pela Resolução Normativa nº 259, que entrou em
vigor em dezembro de 2011. Este acompanhamento junto às operadoras de planos de 
saúde é permanente e contínuo e a divulgação dos dados apurados é feita pela ANS
a cada três meses.

No período entre 19/03/12 e 18/06/12, foram feitas 4.682 reclamações por 
beneficiários de planos de saúde referentes ao não cumprimento dos prazos 
máximos estabelecidos. Das 1.016 operadoras médico-hospitalares existentes, 162 
receberam pelo menos uma queixa. Destas, 82 ficaram acima da mediana* de 
reclamações, considerando o porte e a tipo de atenção prestada. Entre as 370 
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operadoras odontológicas existentes, duas receberam queixas.

Neste acompanhamento, foi constatado que 105 operadoras médico-hospitalares 
apresentaram reclamações nos dois períodos de avaliação e destas, 40 se encaixam
no critério para a suspensão da comercialização dos produtos, o que já está 
sendo analisado pela ANS. Assim que efetivadas, as medidas administrativas serão
divulgadas para as operadoras e, em seguida, para a sociedade.

As operadoras avaliadas poderão acessar o resultado do acompanhamento, assim que
divulgado, no espaço da operadora no sítio eletrônico da ANS.
Multas e medidas administrativas por descumprimento à norma -As operadoras de 
planos de saúde que não cumprem os prazos definidos pela ANS estão sujeitas a 
multas de R$ 80.000,00 ou de R$ 100.000,00, para situações de urgência e 
emergência. E, em casos de descumprimentos constantes, podem sofrer medidas 
administrativas, tais como a suspensão da comercialização de parte ou da 
totalidade dos seus produtos e a decretação do regime especial de direção 
técnica, inclusive com a possibilidade de afastamento dos dirigentes da empresa.
O consumidor deve ter acesso a tudo o que contratou com a sua operadora de 
planos de saúde. Aquelas que não cumprirem este normativo poderão ter a venda de
planos suspensa, afirma o Diretor-Presidente da ANS, Mauricio Ceschin.

O consumidor deve estar atento. Após tentar agendar o atendimento com os 
profissionais ou estabelecimentos de saúde credenciados pelo plano e não 
conseguir dentro do prazo máximo previsto, o beneficiário deve entrar em contato
com a operadora do plano para obter uma alternativa para o atendimento 
solicitado. Neste contato, o consumidor não deve esquecer de anotar o número de 
protocolo, que servirá como comprovante da solicitação feita.

Se a operadora não oferecer solução para o caso, o beneficiário deverá, tendo em
mãos o número do protocolo, fazer a denúncia à ANS por meio de um dos canais de 
atendimento: Disque ANS ( 0800 701 9656 ), Central de Relacionamento no sítio da
Agência ou ainda, presencialmente, em um dos 12 Núcleos da ANS nas principais 
capitais brasileiras.

* Mediana é um valor central da distribuição. É uma medida que divide um 
conjunto de valores em duas partes, de forma que metade dos valores está acima 
desta medida e outra metade está abaixo. É utilizada quando há valores muito 
extremos, ela indica melhor o centro da distribuição.
[FOTO]

Perguntas e respostas sobre garantia de atendimento1- Qual é o objetivo do 
acompanhamento e avaliação da garantia de atendimento?

O objetivo do acompanhamento e avaliação da garantia de atendimento é avaliar o 
cumprimento das regras e dos prazos máximos de atendimento, previstos na 
Resolução Normativa - RN nº 259, em vigor desde 19/12/2011, e detectar 
irregularidades que possam constituir risco à qualidade ou à continuidade do 
atendimento à saúde dos beneficiários de planos privados de assistência à saúde.
2- Qual será a periodicidade do acompanhamento e avaliação da garantia de 
atendimento?
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O acompanhamento da garantia de atendimento pela ANS junto às operadoras de 
planos de saúde é permanente e a Agência fará a divulgação dos dados apurados a 
cada três meses.
3- Como é realizado o acompanhamento e avaliação da garantia de atendimento?

As operadoras de planos de saúde são avaliadas de acordo com dois critérios: 
comparando-as entre si, dentro do mesmo segmento e porte; e avaliando 
evolutivamente seus próprios resultados. O resultado do indicador igual ou acima
da mediana do setor por porte e segmentação da operadora de plano privado de 
assistência à saúde é considerado risco à qualidade ou à continuidade do 
atendimento à saúde dos beneficiários.
4- Qual foi o resultado obtido a partir do acompanhamento e avaliação da 
garantia de atendimento?

No período entre 19/03/12 e 18/06/12, foram recebidas 4682 Notificações de 
Investigação Preliminar (NIPS), referentes à garantia de atendimento. Das 1.016 
operadoras médico-hospitalares, 162 tiveram pelo menos uma reclamação e das 370 
operadoras odontológicas, duas receberam queixas.

Neste acompanhamento, foi constatado que 105 operadoras médico-hospitalares 
apresentaram reclamações nos dois períodos de avaliação e destas, 40 se encaixam
no critério para a suspensão da comercialização dos produtos, o que já está 
sendo analisado pela ANS. Assim que efetivadas, as medidas administrativas serão
divulgadas para as operadoras e, em seguida, para a sociedade.
5 - Quais são as consequências previstas para as operadoras que descumprem o 
normativo sobre prazos de atendimento?

As operadoras de planos de saúde que não cumprirem os prazos definidos pela ANS 
estão sujeitas a penalidade de multa de R$ 80.000,00 ou R$ 100.000,00 para 
situações de urgência e emergência. Além disso, em caso de prática reiterada, 
podem sofrer medidas administrativas, tais como a suspensão da comercialização 
de parte ou de todos os seus produtos e a decretação do regime especial de 
direção técnica, inclusive com a possibilidade de afastamento dos seus 
dirigentes.
6 - Quando o consumidor deve acionar a ANS?

Após entrar em contato com os profissionais ou estabelecimentos de saúde 
credenciados pelo plano e não conseguir marcar o procedimento dentro do prazo 
máximo previsto, o consumidor deverá entrar em contato com a operadora do plano 
de saúde para obter uma alternativa para o atendimento solicitado. Neste 
contato, o consumidor não deve esquecer de anotar o número de protocolo, que 
servirá como comprovante da solicitação feita.

Se a operadora não oferecer solução para o caso, o beneficiário deverá, tendo em
mãos o número do protocolo, fazer a denúncia à ANS por meio de um dos canais de 
relacionamento da Agência: Disque ANS (0800 701 9656) ou formulário de 
atendimento disponível na Central de Relacionamento no sítio da Agênciaou ainda,
presencialmente, em um dos 12 Núcleos da ANS nas principais capitais 
brasileiras.
7 - Neste levantamento foi identificado algum motivo alegado com mais frequência
pelas operadoras de planos de saúde para o não cumprimento dos prazos 
estabelecidos?
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Cada denúncia é tratada por meio de um processo sancionador e neste processo os 
motivos alegados são considerados. No entanto, o acompanhamento da garantia de 
atendimento não se atém aos motivos, mas sim ao quantitativo de reclamações para
identificar as práticas recorrentes de não cumprimento à norma.
8 - Os prestadores de serviços de saúde que não cumprem a norma são penalizados?

Não. A norma não é destinada aos prestadores de serviços de saúde. Quem deve 
garantir o atendimento são as operadoras de planos de saúde.
9 - A ANS pode obrigar os médicos a atenderem no período determinado pela norma?

A Agência não pode e não deve interferir na agenda dos prestadores de serviços. 
A norma prevê que a operadora de planos de saúde ofereça ao consumidor nos 
prazos definidos pelo menos um serviço ou profissional em cada área contratada.
10 - Como fica a situação dos consumidores nos casos de Urgência e Emergência?

Nestas situações, trata-se de atendimento imediato sem estipulação dos prazos 
estabelecidos pela RN no. 259. A operadora de plano de saúde deverá oferecer o 
atendimento no município onde ele foi demandado ou no município limítrofe, se 
não houver o serviço na localidade.
Resolução Normativa nº 259Resolução Normativa nº 268Fonte: Agência Nacional de 
Saúde Suplementar
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AVC: Atendimento rápido é fundamental para evitar sequelas graves: 
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Página 1616



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

Foto: Corbis Images
Você sabe quais são os primeiros sinais de alguém está sofrendo um Acidente 
Vascular Cerebral (AVC), mais conhecido como derrame? O chefe do serviço de 
Neurologia do Grupo Hospitalar Conceição, ligado Ministério da Saúde, Rodrigo 
Targa, explica que os primeiros sinais de um derrame são a dificuldade da pessoa
movimentar um lado do corpo.

Ela fica enfraquecida e sem coordenação e perde a sensibilidade no rosto, braço 
ou perna. Quem está tendo um derrame sente dificuldade de falar e entender o que
se fala. A pessoa também perde a visão e o equilíbrio e tem dor de cabeça bem 
forte.

Rodrigo Targa diz que nesses casos o socorro rápido é fundamental para salvar a 
vida da pessoa e evitar sequelas graves:A recomendação mundial é que em menos 
tempo possível se contate com um sistema de emergência, tipo o SAMU mesmo porque
eles têm não só a capacidade de intervir no caso, como já fazer a pré-triagem, 
já fazer a pré-avaliação. A intervenção mais cedo beneficia o paciente a medida 
que passa o tempo essa intervenção passa a ser menos efetiva a chegar um ponto 
que ela não é efetiva.

O músico Diones Aguiar teve um AVC quando estava com 32 anos e graças ao 
atendimento rápido não ficou com sequelas:Eu estava no banheiro tomando banho, 
aí eu senti os cliques na cabeça, aqueles cliques que são explosões na cabeça 
das veias dos vasos se rompendo aí eu senti muita dor e a dor irradiou e foi aí 
para nuca. Começou a endurecer o pescoço como se eu estivesse com torcicolo, não
mexia mais o pescoço de tamanha dor. Quando eu cheguei ao hospital o médico já 
olhou para mim e falou isso é AVC e já mandou preparar a UTI. Hoje eu estou sem 
sequela nenhum por conta desse atendimento rápido mesmo, relata.

Existem dois tipos principais de derrame.O primeiro é o isquêmico, provocado 
pelo bloqueio de uma artéria, o que impede o sangue atingir partes do cérebro. O
segundo tipo é o AVC hemorrágico, provocado pela ruptura de um vaso sanguíneo, 
que leva ao derrame de sangue dentro do cérebro.
Fonte: Hortência Guedes / Web Rádio Saúde
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Bebida alcoólica atrapalha desenvolvimento do sistema nervoso nos adolescentes: 
Segundo Pesquisa de Saúde dos Escolares, feita pelo Ministério da Saúde em 
parceria com o Ministério da Educação, 71,4% dos adolescentes de 13 a 15 anos 
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jáexperimentarambebida alcoólica alguma vez na vida. A diretora do Departamento 
de Análise de Situação de Saúde do Ministério da Saúde, Deborah Malta, lembra 
que o álcool nocivo para os adolescentes porque gera riscos de violência, 
gravidez indesejada, sexo sem uso do preservativo, envolvimento em acidentes de 
trânsito, além do risco de dependência.
O uso crônico pode levar a outros prejuízos no desenvolvimento do sistema 
nervoso. Podem haver problemas neurológicos que podem afetar a capacidade de 
decisão, de afirmação e até mesmo fixar esse hábito para vida adulta com consumo
crônico do álcool, explica Deborah.

O jornalista Nilson Ramos viveu de perto os problemas causados pelo consumo 
excessivo da bebida alcoólica. A mãe e dois irmãos de Nilson tiveram problemas 
com álcool. Para dar bons exemplos, Nilson, que é pai de um menino de 14 e uma 
menina de 21 anos, diz que nunca teve bebida alcoólica em casa.O filho vê o pai 
como um super herói, como exemplo. Se eu colocar um gole inteiro na boca, meu 
filho vai achar que isso é bonito vai fazer também então para evitar isso eu 
cortei, bebida nunca na minha vida para que meus filhos também não façam uso.

A diretora do Ministério da Saúde, Deborah Malta, lembra que a família e os 
professores têm papel fundamental para mostrar o mal que a bebida alcóolica faz.
A pesquisa mostrou ainda que pais que fazem as refeições junto com os filhos 
também os protegem dos vícios, pois é uma forma das duas partes terem diálogo. 
Segundo a pesquisa, esses adolescentes bebem e fumam menos.
Fonte: Hortência Guedes / Web Rádio Saúde
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Brasil atinge meta: 95% das crianças vacinadas: 
[FOTO]
A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite alcançou a meta de 95% de
imunização das 14,1 milhões de crianças que formam o público-alvo. Ao todo, 13,4
milhões de pessoas de até 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade receberam as duas 
gotinhas que garantem a imunidade contra a paralisia infantil. Em 15 estados a 
meta foi atingida e nos outros a vacinação poderá continuar até que a cobertura 
ideal seja alcançada.

A paralisia infantil é uma doença infecto-contagiosa viral aguda que atinge 
principalmente crianças de até cinco anos. É caracterizada por quadro de 
paralisia flácida de início súbito, principalmente nos membros inferiores. Sua 
transmissão ocorre pelo Poliovírus, que entra pela boca. Ele é carregado pelas 
fezes e gotículas expelidas durante a fala, tosse ou espirro da pessoa 
contaminada. Falta de higiene e de saneamento na moradia, além da concentração 
de muitas crianças em um mesmo local favorecem a transmissão.
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O Ministério da Saúde repassou 21,2 milhões de doses da vacina para as 
secretarias estaduais e municipais de saúde. Além disso, o Ministério da Saúde 
repassou R$ 37,2 milhões, por meio do Fundo Nacional de Saúde, aos fundos dos 
estados e dos municípios para operacionalização das campanhas.
Eliminação - O último caso da doença no país foi registrado em 1989, na Paraíba.
Em 1994, o Brasil recebeu da Organização Mundial da Saúde (OMS) o certificado de
eliminação da doença. Embora não haja circulação do vírus em território 
nacional, neste ano, 16 países registraram casos de paralisia infantil e, em 
três deles, a doença é endêmica: Afeganistão, Nigéria e Paquistão. Para evitar a
reintrodução do vírus no Brasil, é fundamental a manutenção da vacinação.

A aplicação das gotinhas tem como objetivo manter o Brasil na condição de país 
certificado internacionalmente para a erradicação da poliomielite, estabelecendo
proteção coletiva com a vacinação de todas as crianças menores de cinco anos no 
mesmo período. Esta estratégia também permite a disseminação do vírus vacinal no
meio ambiente, ajudando a criar a imunidade de grupo. É importante ressaltar que
não existe tratamento para a pólio, apenas a prevenção por meio da vacina.
Fonte: Murilo Caldas /Agência Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fique-sabendo-bulimia-causa-problemas.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 10 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - Bulimia causa problemas hormonais e intestinais

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Bulimia causa problemas hormonais e intestinais: 
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Foto: Corbis Images
O espelho de fato reflete como a pessoa é fisicamente? A vaidade pode trair ao 
fazer uma pessoa pensar que é mais gorda ou mais magra do que realmente é? A 
ciência diz que sim. O chefe da endocrinologia do Grupo Hospitalar Conceição, 
vinculado ao Ministério da Saúde, Fernando Azambuja, explica que pessoas com 
bulimia podem se ver mais gordas do que realmente são. Alterações hormonais, 
problemas gástricos e intestinais são os principais fatores de risco para quem 
tem bulimia.

Segundo o médico, pacientes com o problema costumam ingerir grande quantidade de
comida em um curto período de tempo. Depois, para evitar o aumento do peso, 
busca uma forma de expelir a comida. Em geral a pessoa come muito e depois tenta
eliminar isso através do vômito induzido, uso do laxante ou até ficar sem comer 
por muito tempo, explica.

De acordo com o profissional, para ser considerado bulímico, o paciente deve 
repetir essa atitude por duas ou três vezes por semana durante meses seguidos. O
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transtorno afeta principalmente mulheres jovens e, de acordo com Azambuja, as 
meninas costumam esconder esses hábitos dos profissionais de saúde. Por isso, 
muitas vezes o médico descobre que o transtorno através de familiares.

Azambuja explica que quando uma pessoa ingere muita comida e busca uma forma de 
expelir isso, seja por vômito ou medicamentos, acaba gerando alterações 
hormonais graves. Mas um dos fatores mais preocupantes é o comportamento suicida
que essas pessoas apresentam. A pessoa com o distúrbio também sofre de 
transtorno psicológico. Por isso, a tendência suicida deve ser observada, 
ressalta.

É por isso que o tratamento do bulímico deve ser feito também com o auxílio de 
psicólogos. A grande questão é que a bulimia está relacionada aos padrões de 
beleza impostos socialmente. E quando a pessoa não se aceita e busca atingir um 
padrão que muitas vezes é irreal, isso acontece, esclarece.
Fonte: Maria Carolina Lopes / Agência Saúde
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Aviso E/SUBG/CIN de 26/07/2012 (D.O. Rio nº 90 de 27/07/2012 - p. 48 a 53).O 
Coordenador da Coordenadoria de Infraestrutura em atendimento ao Decreto n.º 
30863 de 02 de julho de 2009, divulga os cardápios do Programa de Alimentação 
Escolar a serem praticados na semana de 30 de julho a 05 de agosto de 2012.
A Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, através do Programa de Alimentação 
Escolar (PAE), atende aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, 
escolas e creches, com cardápios elaborados por nutricionistas, tendo o objetivo
de garantir às crianças o acesso a uma alimentação saudável e adequada, que 
compreende o uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura e que 
promovam a formação de hábitos alimentares saudáveis, levando em consideração o 
tempo de permanência do aluno na unidade e a faixa etária nas creches.
O planejamento dos cardápios é composto por quatro semanas (semana A, semana B, 
semana C e semana D) de acordo com o tipo de refeição a ser fornecida. Os 
cardápios são os mesmos para toda a rede municipal de ensino e a sua execução 
ocorre de forma alternada, ou seja, as Coordenadorias Regionais de Educação 
(CRE) utilizam semanas diferentes, conforme anexos.Anexo I - EscolaAnexo II - 
Creche(Publicado no Ecoando n.º 19 - 2012)
Novo D.O. Eletrônico da Cidade do Rio de Janeiro
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Conheça mitos e verdades sobre os hábitos que podem prejudicar a sua visão: 
[FOTO]

Foto: Mike Kemp/Rubberball/Corbis
Ler em ambiente pouco iluminado faz mal à vista? Não se deve dormir com lentes 
de contato? A miopia pode voltar depois da cirurgia corretiva? Para esclarecer 
mitos e verdades sobre a visão, o chefe de Oftalmologia do Hospital Federal da 
Lagoa (RJ), vinculado ao Ministério da Saúde, Mizael Augusto Pinto, mostra quais
hábitos e costumes podem prejudicar a saúde dos olhos.
Cenoura faz bem para a visão?

Meia verdade. Indiretamente faz bem, porque é fonte de vitamina A e E. Qualquer 
alimento que tenham estes componentes fazem bem.
Ler em ambientes escuros piora a visão?

Mito. A leitura em locais pouco iluminados está longe de piorar miopia, 
hipermetropia ou astigmatismo. O que pode acontecer é a sensação de cansaço dos 
olhos, já que é preciso forçá-los mais para enxergar, e dor de cabeça, pelo 
mesmo motivo. Por isto é melhor evitar.
Televisão e computador pioram a visão?

Mito. Não prejudicam a visão, mas provocam um cansaço visual temporário quando 
utilizados por muito tempo seguido.
Não se deve dormir de lentes de contato?

Verdade. A lente é hidrofílica, ou seja, ela absorve água. Dormindo não há 
estímulo para a produção de lágrima porque não piscamos, logo os olhos ficam 
ressecados.
Existem exercícios para reduzir a miopia?

Mito. Não existem nem exercícios, nem óculos. A miopia é um erro de visão 
ocasionado pelo tamanho do globo ocular, que, por ser maior, forma a imagem 
antes da retina. Logo, não existe exercício para diminuir o tamanho do globo 
ocular.
Óculos escuros comprados em locais com procedência duvidosa fazem mal à visão?

Verdade. Como a qualidade das lentes não é boa, pode haver distorção das 
imagens. Além disso, como as lentes escuras provocam a dilatação das pupilas 
para adaptá-las a menor quantidade de luz, os olhos ficam vulneráveis às 
radiações do sol.
A miopia pode voltar depois da cirurgia corretiva?

Verdade. Se a cirurgia for feita ainda na fase de crescimento, o globo ocular 
pode continuar crescendo e a pessoa voltar a ter miopia.
Ler dentro do ônibus descola a retina?

Verdade. Por causa do balanço, existe o risco de descolar a retina 
principalmente em míopes. Em avião não tem problema.
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Fonte: Ana Paula Ferraz/ Comunicação Interna do Ministério da Saúde
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CONTROLE DE POMBOS: 
[FOTO]
Columbia liviaO pombo-doméstico não é uma ave nativa das Américas. Ele 
originou-se a partir da pomba-das-rochas (Columba livia) da Europa, norte da 
África, Oriente Médio e Ásia, que foidomesticada e, como tal, introduzida pelo 
homem em praticamente todo o mundo. Em muitos lugares, pombos domésticos que 
escaparam, perderam-se ou foram intencionalmente soltos reverteram a um estado 
selvagem ou semi-selvagem, dando origem às populações ferais hojeestabelecidas 
em muitas cidades e também na zona rural. No Brasil, o pombo-doméstico foi 
introduzido pelos europeus já no século XVI, tendo-se adaptado muito bem aos 
grandes centros urbanos, devido à facilidade de encontrar alimento e abrigo.
Em liberdade, os pombos-domésticos permanecem próximos de habitações humanas, 
onde podem causar diversos problemas quando presentes em número excessivo. As 
fezes ácidas dos pombos, além de sujar, podem provocar danos à pintura de 
veículos e ao patrimônio histórico e artístico, bem como matar plantas 
ornamentais e gramados. O acúmulo de penas, fezes e restos de ninhos pode causar
entupimentos em calhas ou tubulações de escoamento pluvial e o apodrecimento 
precoce de forros de madeira. Em armazéns, mercados ou depósitos, os pombos 
podem promover a contaminação de alimentos, pois transportam bactérias em seus 
pés. Além disso, em locais onde há concentração dessas aves freqüentemente 
também há proliferação de ratos, baratas e moscas.
Mais importante,porém, pombos desempenham um importante papel na transmissão de 
várias doenças que acometem humanos e animais domésticos, tais como criptococos 
e, histoplasmose, ornitose,salmonelose, toxoplasmose, encefalite, dermatites, 
alergias respiratórias, doença de Newcastle, aspergilose e tuberculose aviária. 
Em muitos lugares, o pombo-doméstico já atingiu a condição de praga urbana, em 
razão de sua superpopulação, dos prejuízos econômicos que causa e dos riscos que
representa à saúde pública, sendo necessário o controle populacional.
Porém, é importante lembrar que, apesar de não pertencerem a uma espécie nativa 
do Brasil, os pombos que vivem em liberdade em nosso meio são considerados parte
integrante da fauna silvestre brasileira, estando, portanto, amparados pela 
legislação de proteção à fauna. O seu controle deve ser feito por pessoas 
devidamente autorizadas e deve ser precedido de umadeclaração de nocividade 
emitida por órgão governamental da área da Saúde, Agricultura ou Meio Ambiente. 
Além disso, a eliminação direta dos animais só pode ser realizada quandotiverem 
sido esgotadas medidas de manejo ambiental que restrinjam o acesso aos abrigos e
fontes de alimento (Instrução Normativa IBAMA N 109, de 03/8/2006). Do 
contrário, qualqueração de controle que resulte na morte, danos físicos, 
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sofrimento ou apreensão dos animais pode ser considerada crime passível das 
penas previstas em lei.

MEDIDAS DE CONTROLE E MANEJO
São muitas as ações recomendadas para auxiliar na solução de problemas causados 
por pombos-domésticos. Porém, como já salientado, nem todas são aplicáveis em 
ambientes escolares. A experiência acumulada no combate aos pombos em outras 
partes
do país e do mundo tem mostrado que:o manejo do ambiente, impedindo o acesso das
aves ao alimento, aos abrigos e aos locais de reprodução, é a medida mais eficaz
na maioria dos casos;os melhores resultados são obtidos com a utilização de 
diversas medidas integradas;os métodos de controle letais são completamente 
ineficazes no médio e longo prazos: em muitos casos, tais métodos levam ao 
aumento e ao rejuvenescimento da população de pombos;o envolvimento da 
comunidade local, através de campanhas de conscientização e esclarecimento, é 
fundamental para o sucesso de qualquer programa de controle.Saiba mais sobre 
asmedidas de controle e manejo
1.RESTRINGINDO O ACESSO AOS POUSOS: PARAPEITOS, GRADES DE JANELAS, BEIRAIS, 
MARQUISES E SALIÊNCIAS DE PAREDES
2. RESTRINGINDO O ACESSO AOS ABRIGOS E LOCAIS DE NIDIFICAÇÃO
3.ESPANTANDO OS POMBOS
4. MEDIDAS COMPLEMENTARES
5. CONTROLANDO A POPULAÇÃO DE POMBOS: ABRIGOS CONTROLADOS

Fonte: Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul. Pombos-domésticos: sugestões 
para o controle em escolas públicas estaduais de Porto Alegre, 2007.
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Foto: Corbis Images
Quando as crianças ainda têm os decíduos, popularmente conhecidos como dentes de
leite, muitas vezes a saúde bucal é negligenciada. Há uma falsa ideia de que 
esses dentes, por serem temporários, não precisam de tratamento. Mas o descuido 
nessa fase pode causar danos inclusive na dentição permanente e infecções que 
comprometem a saúde bucal. A atenção deve começar bem cedo, ainda na barriga da 
mãe.
A gestante já recebe orientações sobre alimentação e cuidados para prevenir 
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certos problemas dentários no futuro do bebê. Não precisa ter dentes na boca, o 
cuidado já começa antes, explica Silvio Brandão, coordenador do serviço de 
odontologia do Hospital Federal Cardoso Fontes, vinculado ao Ministério da 
Saúde. Antes dos primeiros dentinhos nascerem, Silvio recomenda a limpeza da 
gengiva e da língua do bebê, retirando restos de alimentos que formam a saburra,
evitando infecções e preservara região onde o dente vai nascer.

Os dentes de leite tem por finalidade auxiliar na alimentação da criança e 
estimular o crescimento ósseo, guardando o lugar dos dentes que virão depois. O 
cuidado deles pode determinar a aparência dos dentes permanentes. Os dentes de 
leite podem sofrer determinadas lesões que os comprometem permanente. Logo 
abaixo desse osso, tem um germe do dente permanente, ainda não se formou a coroa
e a raiz e esse alicerce pode comprometer a formação do esmalte. Então ele nasce
com deformidades, manchas, tudo isso proveniente de problemas com os decíduos, 
esclarece o odontologista.

O dente permanente já nasce do tamanho que será pelo resto da vida e sua 
formação depende dos decíduos. Por isso, tirar à força os dentes de leite não é 
recomendado. O ideal é que ele saia naturalmente. O dente só fica mole porque 
perde a sua raiz, e ela vai ser absorvida na presença do dente permanente. Ás 
vezes esse dente nasce na posição errada porque o dente de leite não tem a sua 
raiz absorvida, explica Silvio Brandão.

Porém, o dente de leite que não cai na época certa, pode comprometer o espaço do
dente permanente e desalinhar a arcada dentária. Por isso, Sílvio Brandão lembra
a importância de um acompanhamento profissional. Nessas situações tem que 
retirar o dente mesmo com raiz, que continua fixo, se estiver na época de sua 
retirada. O permanente nasce numa posição fora da arcada, mas depois a língua e 
os lábios vão levando-o para seu lugar. O dentista tem que ver se já existe a 
presença do permanente e fazer sua extração.

A troca dos dentes se inicia por volta dos cinco anos. Os primeiros a caírem são
os incisivos inferiores, depois os superiores. O cuidado nessa fase é 
determinante para a saúde bucal da criança. Aos seis anos, atrás de todos os 
dentes de leite, nasce o primeiro molar do ser humano, ele é o dente que vai 
orientar a altura de toda a arcada. E como não precisa cair nenhum dente pra ele
nascer, as pessoas o confundem um dente de leite e negligenciam seu cuidado, 
alerta Sílvio Brandão.
Programa Brasil Sorridente - O Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza o 
cuidado com a saúde bucal das crianças através do programa Brasil Sorridente. A 
família se cadastra junto à uma equipe de saúde bucal da estratégia Saúde da 
Família, localizada nos municípios. Um integrante dessa equipe, que é agente 
comunitário de saúde, faz visitas domiciliares e identifica quem necessita de 
tratamento. Ele informa à equipe de saúde bucal, que agenda seu atendimento, 
esclarece Patrícia Diemi, consultora técnica da Coordenação Geral de Saúde Bucal
do Ministério da Saúde.

Cada equipe municipal é responsável por um território com um determinado número 
de família. A conscientização da higiene bucal das crianças engloba também o 
ambiente escolar. Os agentes fazem visitas e atividades com o programa Saúde nas
Escolas.
Fonte: Fabiana Conte / Agência Saúde
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Dançar melhora a qualidade de vida ao revigorar a saúde do corpo e da mente: 
[FOTO]

Fonte: Drew Myers/Corbis
Os meses de junho e julho são repletos de festas de São João em todo o país. As 
festas juninas e julinas embaladas ao som de forró e sertanejo, com animadas 
quadrilhas, são ideais para prática de exercícios físicos sem restrições. Eles 
tonificam os músculos e ajudam a perder calorias de forma bem prazerosa: a 
dança.

Dançar faz bem para a saúde do corpo e da mente. Ela melhora a elasticidade, a 
flexibilidade, a força muscular e promove a qualidade de vida. A dança beneficia
o sistema cardiorrespiratório e o equilíbrio. O idoso, que nessa fase sofre mais
quedas, quando começa a dançar desenvolve uma coordenação motora melhor, explica
o professor de dança de salão do programa Geração Saúde do Ministério da 
Saúde,Luciano Barbosa.

O professor indica ainda a atividade para tratar doenças, como a labirintite, 
capaz de atenuar a sensação de desequilíbrio. Em doenças reumáticas, a dança 
fortalece os tendões. Quem tem osteoporose também não fica de fora da dança. Com
osteoporose, as pessoas acham que tem que ficar paradas, mas estudos mostram que
com impactos no corpo, como por exemplo, dançar forró, a tendência é fortalecer 
os ossos e deixar a doença mais branda, complementa.

E ninguém dança de cara fechada. Por ser um exercício físico, ela libera a 
endorfina, hormônio relacionado ao prazer. Luciano conta que muitos alunos se 
livraram do estresse e da depressão através da atividade. Tenho alunos que 
tomavam remédios controlados de tarja preta e hoje não tomam mais nada. A dança 
de salão revigora o entusiasmo e o humor.

Quem sofre com a timidez pode encontrar na dança uma boa oportunidade de 
socialização. Segundo Luciano, boa parte dos alunos procuram suas aulas com a 
intenção de aprimorar a paquera durante as festas. Mas a dança também melhora a 
vida a dois, resgatando aquela proximidade do início de namoro. Muitos casados 
acham que já passaram dessa fase e não precisam aprender a dançar, mas eu sempre
incentivo, pois a dança é importante para um bom relacionamento do casal, afirma
o professor.
Fonte: Fabiana Conte/ Comunicação Interna do Ministério da Saúde
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Saiba a diferença entre miopia, hipermetropia e astigmatismo: 
[FOTO]

Foto: Corbis Images
É mais do que normal encontrar alguém usando óculos de grau. Alguns gostam de 
usá-lo, outros nem tanto. Ao realizar exames rotineiros, o estudante Danilo 
Lemes, de 16 anos, descobriu que tem miopia e astigmatismo aos 11. Eu gosto de 
usar óculos por causa da estética mesmo. Acho mais legal. Só me atrapalha na 
hora das atividades físicas. No começo também me deu dor de cabeça, mas já me 
acostumei. Já estou tão acostumado que já entrei no chuveiro e fui deitar na 
cama com ele, diz.

Mas mais do que uma questão estética, o uso dessa ferramenta é fundamental para 
as pessoas com dificuldade de ver, seja de perto ou de longe. Na data em que se 
comemora o Dia da Saúde Ocular, o Blog da Saúde explica a diferença dos três 
problemas que mais atingem a visão da população mundial: a miopia, a 
hipermetropia e o astigmatismo.

Em uma pessoa normal, os raios de luz passam pela córnea, que é a primeira lente
do olho, e quando chegam à outra lente, a retina, eles se juntam em um mesmo 
ponto para formar a imagem. Segundo o oftalmologista do Grupo Hospitalar 
Conceição (GHC), vinculado ao Ministério da Saúde, Egidio Picetti, esse processo
não funciona direito com quem tem miopia ou hipermetropia. Os primeiros enxergam
mal de longe, enquanto os hipermétropes sofrem para ver de perto. Quem tem 
astigmatismo não vê direito nem coisas próximas nem afastadas.
Na miopia, o foco visual se forma antes da retina. Então o paciente tem 
dificuldade de enxergar de longe. A hipermetropia é o contrário. É quando o foco
se forma depois da retina. E o astigmatismo é quando o foco visual, ao invés de 
se formar em um único ponto, se forma em dois pontos. Pode ser antes e depois da
retina. E isso gera uma dificuldade longe e perto. É como se faltasse foco e a 
visão fica borrada tanto longe quanto perto, esclarece o médico.

A explicação para tais problemas tem a ver com fatores genéticos. Fatores 
externos dificilmente geram grau, a não ser que o paciente sofra algum trauma, 
ou tenha feito alguma cirurgia que altere a anatomia corneana. O oftalmologista 
ressalta que o grau está relacionado com a distância entre o ponto em que se 
forma a imagem e a retina. Esses erros refracionais vão gerar determinados 
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graus. Por exemplo, na miopia, a imagem se forma antes da retina e essa 
distância entre o ponto que está se formando e a retina é que vai determinar o 
grau. Quanto maior a distância, maior a necessidade do grau, destaca.

Existem três possibilidades de corrigir os problemas. A pessoa pode fazer o uso 
do óculos para corrigir sem ser definitivamente. Com o uso de lente de contato, 
a pessoa também consegue corrigir o grau sem ser definitivamente. E existe a 
possibilidade cirúrgica, na qual o paciente consegue corrigir os três problemas 
com a cirurgia refrativa. Essa cirurgia é feita com técnicas modernas com laser,
onde o médico altera a curvatura da córnea, colocando a imagem que está se 
formando antes ou depois ou em dois pontos, na retina, diz Picetti. Para poder 
realizar a cirurgia é necessário ter três condições básicas: estabilidade de 
grau, ter mais de 19 anos, e realizar exames que permitam que a córnea seja 
mexida.
Presbiopia - O oftalmologista destaca que quem faz a cirurgia fica até os 40 
anos de idade sem usar óculos ou lente, caso o grau não evolua. Mas a partir dos
40 anos, como todo mundo, a pessoa começa a ter a chamada presbiopia, 
deficiência de um músculo que faz com que, quando colocamos algo mais perto da 
visão, percamos o foco do objeto à nossa frente. No momento que esse músculo 
começa a perder a capacidade de focar, a pessoa começa a esticar o braço e 
afastar os objetos para serem vistos.

Saiba mais:
Ministério da Saúde amplia assistência oftalmológicaMônica Plaza / Blog da Saúde
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Dor e inchaço articular são os sintomas mais comuns de artrose: 
[FOTO]

Foto: Zephyr/Science Photo Library/Corbis
A artrose é o desgaste das cartilagens, estruturas que separam os ossos. A 
doença atinge com mais frequência joelhos, quadris e pontas dos dedos. A dores 
pioram no inverno e quando a pessoa faz muito esforço físico.

A dona de casa Maria das Graças Nogueira sofre com o problema.Dor, inchaço, e o 
meu problema é nos dedos dos pés ele vai se deformando.

O traumatologista do Grupo Hospitalar Conceição, ligado ao Ministério da Saúde, 
Paulo Henrique Mulazzani, diz que obesidade, diabetes, reumatismo, entortamento 
dos membros, além da genética são as principais causas da artrose. O 
especialista dá dicas para amenizar a dor:Perder peso é uma das atitudes que faz
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diferença. Fazer atividade física regular sem impacto, por exemplo, não jogar 
bola, pulos e não subir muito escada. Mas uma atividade física, por exemplo, 
como hidroginástica, e uma musculação leve bem orientada pode minimizar a 
progressão da artrose e certamente minimiza a dor.

Paulo Henrique Mulazzani diz que não há cura para doença, mas controle. O 
tratamento da artrose vai desde vitaminas, medicação para dor durante as crises,
fisioterapia, uso de calçados com absorção de impacto e cirurgias em casos mais 
graves.
Fonte: Hortência Guedes / Web Rádio Saúde
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Em testes clínicos, vacina contra dengue combate três dos quatro tipos do vírus 
da doença - Saúde - Notícia - VEJA.com
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Glúten: mocinho ou vilão da alimentação?: 
[FOTO]

Quando ouvimos falar em glúten, geralmente vemos que algumas
pessoas o consideram um vilão da saúde, outras o defendem como uma alternativa 
de
alimentação saudável e, mais recentemente, alguns até defendem sua exclusão da
dieta para promover o emagrecimento. Os restaurantes naturais oferecem
preparações com glúten como substituto para as carnes, as de seções dos 
supermercados
destinam prateleiras aos produtos sem glúten. Mas um número crescente de pessoas
tem apresentado sensibilidade ao glúten, ou mesmo alergia (doença celíaca - DC),
e precisam recorrer a alimentos isentos desta substância.
Mas o que é glúten, onde é encontrado e como é formado? Glúten
é uma proteína de origem vegetal, formada por outras proteínas. É encontrado 

Página 1629



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
apenas
nestes cereais: no trigo, na cevada, na aveia, no centeio, e nos seus derivados.
Todos os outros alimentos innatura não contêm glúten, por exemplo,
frutas, legumes, carnes, soja, arroz, feijão etc.. O glúten é formado quando se
mistura água àqueles cereais e é responsável pela viscosidade e elasticidade
das massas, pela retenção dos gases da fermentação, promovendo o seu
crescimento, e pela retenção da umidade das massas depois de assadas.
Na culinária vegetariana, o glúten do trigo também é
conhecido como seitan, carne vegetal
ou carne de glúten; pode ser consumido em diversas preparações, pois toma o
sabor do caldo em que foi cozido, e é utilizado como substituto das carnes,
pelo aspecto e textura semelhantes. É um alimento rico em proteínas e pobre em
gorduras. As pessoas que retiram glúten da alimentação para emagrecer podem ter
sucesso pelo simples fato de retirarem o excesso de carboidratos da dieta, já
que ele está presente principalmente no trigo e nos produtos a base de trigo:
pão, bolo, macarrão, pizza, lasanha, biscoito, doces e salgadinhos, entre
outros.
Porém, há pessoas que podem ser sensíveis ou alérgicas a uma
das proteínas constitutivas do glúten, que recebe um nome diferente em cada um 
dos
cereais: no trigo, é a gliadina; na cevada, a hordeína; na aveia, a avenina; e
no centeio, a secalina. Esta reação alérgica depende de fatores genéticos
individuais e da exposição ao glúten (ingestão), resultando em maior ou menor
grau de comprometimento da mucosa intestinal e, consequentemente, do estado
nutricional. Ou seja, o glúten só faz mal para quem tem predisposição e consome
alimentos que o contenham.
O diagnóstico de sensibilidade/intolerância ao glúten ou DC
é feito por médico experiente, já que os sinais e sintomas nem sempre são
específicos (podem variar de sintomas intestinais a depressão), e, até o
momento, o único tratamento conhecido é retirar as fontes de glúten da
alimentação por toda a vida. Daí a importância de acompanhamento por um bom
nutricionista, que deverá calcular um plano alimentar individual, equilibrado e
que evite a monotonia da dieta. Não se deve excluir o glúten da alimentação sem
a confirmação médica de DC, pois isto pode dificultar ainda mais o diagnóstico.
O Brasil possui muitas associações para pessoas portadoras
de DC e a Federação Nacional das Associações de Celíacos do Brasil (FENACELBRA)
elaborou um manual com informações sobre a doença, sobre como comer fora de
casa de forma segura, com receitas sem glúten e sobre o preparo seguro destes
alimentos (por exemplo, não usar o mesmo utensílio que foi utilizado para fazer
outros pratos com farinha de trigo, pois mesmo que esteja limpo pode ficar com 
traços
de glúten).
A indústria de alimentos ainda não oferece uma boa variedade
de produtos isentos de glúten. Os produtos brasileiros contam com a ANVISA e
com o Ministério da Agricultura na regulamentação dos rótulos. Cabe às
indústrias e produtores de alimentos cumprirem, com responsabilidade, com todas
as determinações e regras dos órgãos reguladores no preparo e na rotulagem
destes produtos, e cabe ao consumidor procurar no rótulo a expressão "Contém
glúten" ou "Não contém glúten".
Letícia Silva Pimentel - Nutricionista, Especialista em
Nutrição Clínica.
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Higiene íntima masculina requer mais cuidados do que normalmente se tem: 

A praticidade com que os homens utilizam os toaletes costuma ser motivo de 
inveja para as mulheres: eles não precisam sentar no vaso sanitário para urinar 
e, muito menos, contar com papel higiênico para se secar. Entretanto, o que 
tradicionalmente é encarado como uma comodidade não é a postura correta. É 
preciso, sim, enxugar o pênis, para que a região não fique úmida e, 
consequentemente, suscetível à proliferação de fungos. Assim como esse detalhe, 
muitos outros sobre higiene íntima masculina não são levados a sério pelos 
homens.
* Veja as causas e sintomas do câncer de pênis
* Prevenção do câncer de próstata
Se muitos se esquecem ou deliberadamente não lavam as mãos depois de usar o 
banheiro, imagine quantos se lembram, ou até mesmo sabem, que é recomendável 
enxaguá-las também antes de urinar? O raro hábito soa estranho, mas o urologista
Marcos Arap, do Núcleo Avançado de Urologia do Hospital Sírio Libanês, afirma 
que é importante cultivá-lo para não levar bactérias à região peniana e evitar 
infecção por alguma DST.

Na hora do banho, por exemplo, o pênis deve ser lavado com especial atenção. 
Além de evitar mau odor, a limpeza evita infecções por fungos e bactérias e o 
câncer de pênis. O urologista Rogério Simonetti, professor de Urologia da 
Unifesp (Escola Paulista de Medicina), explica que para limpar completamente é 
preciso retrair o prepúcio (pele que recobre a glande), lavar em volta da glande
com sabonete e retirar todo o esmegma - secreção branca composta de células 
epiteliais descamadas, óleos e gorduras produzidas pelas glândulas do pênis - 
que fica acumulado na região, estendendo a higiene aos testículos, virilha e 
ânus.

Simonetti ressalta que a cautela deve ser redobrada nos homens que não operaram 
a fimose, já que o estreitamento pelo prepúcio facilita o acúmulo de sujeiras. 
Muitas vezes, nestes casos, é preciso utilizar sabonete íPublicar postagemntimo,
com pH fisiológico (entre 5 e 6), visto que alguns homens podem apresentar 
irritações da glande e do prepúcio com mais frequência.

Outra informação muitas vezes desconhecida é a importância de lavar o pênis após
a relação sexual. O asseio ajuda a remover o lubrificante do preservativo que 
fica misturado ao sêmen. Nas relações sem proteção também deve ser feita a 
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higiene para remover o resíduo de esperma misturado às secreções vaginais, 
acrescenta Simonetti. Já Arap considera necessário lavar o pênis apenas no caso 
de a parceira sexual ter candidíase ou outro fungo vaginal. Apesar de não 
garantir a proteção, a lavagem pode diminuir a probabilidade de infecção, 
afirma.
*Anomalias dos genitais masculinos
Em relação ao hábito de depilar a região, os especialistas dividem a mesma 
opinião: não há necessidade, apenas aparar os pelos é suficiente. A depilação 
dos pelos pubianos aumenta a chance de inflamação cutânea, podendo causar 
foliculite - inflamação dos folículos capilares explica Arap. A irritação pode 
ser agravada caso a peça íntima seja muito apertada, sem contar que cuecas mais 
soltas, tipo samba-canção, facilitam a circulação de ar e evitam umidade no 
pênis, por isso são as mais recomendadas pelos especialistas.

Quanto ao tipo de tecido, os modelos feitos de algodão são os melhores, pois os 
sintéticos aumentam a transpiração da região peniana. ParaArap, a questão mais 
relevante não é o modelo nem o tecido, e sim, não utilizar peças íntimas 
molhadas, que facilitam a proliferação de fungos.
Consequências da higiene precária
Além de infecções, a falta de higiene pode acarretar problemas mais sérios à 
saúde do homem, como aumentar o risco de surgimento do câncer de pênis. Apesar 
de raro (representa apenas 2% dos tumores malignos), a doença pode levar à 
amputação do órgão e até ao óbito, caso não seja tratada rapidamente. De acordo 
com o INCA (Instituto Nacional do Câncer), em 2009 surgiram 4637 novos casos de 
tumor peniano, sendo a maioria na região norte e nordeste.

A fimose também aumenta a possibilidade de surgimento do tumor. O risco ainda é 
maior quando o prepúcio deixa a passagem muito estreita, pois, com a glande 
encoberta pela pele, o paciente pode demorar para notar sintomas visíveis. 
Segundo Arap, a circuncisão (cirurgia da fimose) é considerada fator de 
proteção, capaz de reduzir para zero a probabilidade de contrair a doença.

Mais frequentemente, a falta de asseio pode causar balanite, uma inflamação na 
glande ou no prepúcio. Os principais sinais e sintomas são: sensação de coceira,
ardor ou até mesmo dor na glande, que fica com a superfície avermelhada e 
apresenta secreções purulentas. Caso se prolongue até o prepúcio, a pele nessa 
região também fica vermelha e dolorida.

A falta de higiene íntima pode ainda acarretar problemas para as parceiras 
sexuais. Devido à anatomia do seu órgão genital, as mulheres são mais expostas a
fungos e bactérias e contraem doenças com mais facilidade.
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LEI 5491  Semana da Valorização da Família: 
Institui a Semana da Valorização da Família na Rede Municipal de Ensino e dá 
outras providências.Autor: Vereador Marcelo PiuíO PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE 
JANEIRO, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei:Art. 1º Fica instituída a Semana de Valorização da Família, na Rede 
Municipal de Ensino, reafirmando a sua importância na construção da sociedade 
brasileira, ressaltando o dever das instituições em zelar pela família e a 
promoção do seu fortalecimento.Art. 2º Para execução do projeto será inserido ao
calendário escolar ao menos uma hora diária, durante uma semana, uma vez ao ano,
reservada a realização da semana dedicada ao tema na Rede Pública Municipal de 
Ensino, com objetivo de atingir aos propósitos, cujo tema poderá seguir a 
presente ordem:I - promover palestra para alunos, pais de alunos e a comunidade 
em geral sobre o tema Família, preferencialmente na abertura da Semana;II - 
promover concurso de redação referente ao tema Família e a sua importância;III -
confeccionar murais alusivos à importância da Família;IV - promover peças 
teatrais que abordem o tema Família e a importância do diálogo na relação 
familiar;Art.3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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FIQUE SABENDO - Leite materno também favorece a saúde intestinal dos bebês
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Leite materno também favorece a saúde intestinal dos bebês: 
[FOTO]

Foto: Corbis Images
Além de ser a melhor fonte de nutrição para o bebê, o leite materno também 
favorece a saúde do intestino dos pequenos. Segundo um estudo da Universidade de
Londres, uma substância que só é encontrada no leite da mãe previne e recupera 
problemas digestivos infantis.

É o que explica a pediatra do Hospital Federal Cardoso Fontes, Adriana Proença: 
Eles encontraram nesses bebês alimentados no seio materno, uma colonização 
bacteriana mais ampla do que os bebês que eram alimentados artificialmente, e 
que essa colonização mais ampla levava também a um sistema imunológico melhor. 
Então, eles conseguiam lidar melhor com as próprias bactérias que rinham dentro 
do intestino.

A jornalista Fernanda Afonso percebeu os efeitos do leite materno logo nas 
primeiras semanas de vida do filho: Quando ele nasceu, o leite ainda não tinha 
descido direito. Então, ele teve que tomar um complemento no hospital, e isso 
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deu muita cólica nele. Ai depois que acostumou com o meu leite materno, nunca 
mais teve. Agora, o intestino funciona super bem, ele não teve cólica, ele é uma
criança super saudável.

Segundo a pediatra Adriana Proença, além de preservar a flora intestinal do 
bebê, o leite materno também protege contra diversas infecções: As crianças que 
são amamentadas ao peito vão ter muito menos risco de infecção, vão ter menos 
risco de ter diabetes, diabetes tipo um, vão ter menos risco de ter asma. Então,
realmente, a gente tem que cada vez mais incentivar o aleitamento materno. 

A Organização Mundial de Saúde recomenda que as mães amamentem os filhos até os 
dois anos de idade. Para incentivar a amamentação, o Ministério da Saúde possui 
a Rede Amamenta Brasil, presente em mais de mil Unidades Básicas de Saúde do 
País.
Ouça a matéria da Web Rádio SaúdeFonte: Débora Rocha / Web Rádio Saúde
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Mapa dos Serviços Residenciais Terapêuticos na Cidade do RJ: 
[FOTO]

Os serviços antes vinculados aos Institutos Municipais estão sendo implantados 
junto aos CAPS da cidade. Em 2012 foram criados 16 serviços até julho ( 02 RTs 
ligadas ao CAPS Rubens Correa, 01 RT ligada ao CAPS Pedro Pellegrino, 01 RT 
ligada ao CAPS Profeta Gentileza, 01 RT ligada ao CAPS Linda Batista, 01 RT 
ligada ao CAPS João Ferreira, 10 RTs ligadas ao CAPS Bispo do Rosário).
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Médicos do Rio estão proibidos de fazer parto em casa - Saúde - Notícia - 
VEJA.com

--------------------------------------------------------------------------------

Página 1634



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
<POSTAGEM>
fique-sabendo-melhor-em-casa-habilita.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 2 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - Melhor em Casa habilita mais 62 equipes
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Melhor em Casa habilita mais 62 equipes: 
[FOTO]
O programa Melhor em Casa passa a contar com mais 62 equipes que prestam 
atendimento domiciliar pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A portaria 1.319 
habilita 42 Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e 20 Equipes
Multiprofissionais de Apoio (EMAP), totalizando 62 novas equipes nos estados do 
Rio Grande do Sul, São Paulo, Pará, Bahia, Piauí, Rio de Janeiro e Ceará.
O programa veio qualificar o atendimento domiciliar que já existia em alguns 
locais, além de expandir para localidades que contavam com equipes de atenção 
domiciliar e se tornou uma das prioridades do governo federal, destaca o 
coordenador do Programa Melhor em Casa, Aristides Oliveira. Desde o seu 
lançamento, em novembro de 2011, o programa já habilitou 304 Equipes 
Multiprofissionais de Atenção Domiciliar e 122 Equipes Multiprofissionais de 
Apoio em 19 estados, alcançando 75 municípios. Deste total, 122 EMADs e 45 EMAPs
já estão atendendo a população em 39 municípios de 13 estados.

O Ministério da Saúde custeia as equipes principais com o valor de R$ 34,56 mil 
mensais e R$ 6 mil por equipe de apoio. Até 2014, o investimento total é de R$ 1
bilhão, para implantação de mil equipes de Atenção Domiciliar e outras 400 
equipes de apoio. Pessoas com necessidade de reabilitação motora, idosos, 
pacientes crônicos sem agravamento ou em situação pós-cirúrgica e com 
possibilidade de desospitalização, por exemplo, são atendidas por equipes 
multidisciplinares durante toda a semana (de segunda a sexta-feira), 12 horas 
por dia e, podendo ser em regime de plantão, nos finais de semana e feriados.

As equipes são formadas, prioritariamente, por médicos, enfermeiros, técnicos em
enfermagem e fisioterapeuta ou assistente social. Outros profissionais como 
fonoaudiólogo, nutricionista, terapeuta ocupacional, odontólogo, psicólogo e 
farmacêutico, além de fisioterapeuta e assistente social poderão compor as 
equipes de apoio. Cada equipe poderá atender, em média, 60 pacientes, 
simultaneamente.

O programa Melhor em Casa também ajuda a reduzir as filas nos hospitais de 
emergência, já que a assistência, quando há indicação médica, passa a ser feita 
na própria residência do paciente, desde que haja o consentimento do paciente e 
da família. Até 2014, serão implantadas equipes em todas as regiões do país.
Fonte: Tinna Oliveira / Agência Saúde
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FIQUE SABENDO - Ministério vai distribuir remédio para combate ao câncer de mama

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Ministério vai distribuir remédio para combate ao câncer de mama: 

Medicamento que custa R$ 10 mil será distribuído gratuitamente no SUS
Depois de incluir remédios para asma na lista de distribuição gratuita pelo SUS,
o Ministério da Saúde informou nesta segunda-feira (23/07/2012) que vai 
incorporar, também, o medicamento Trastuzumabe, utilizado no combate ao câncer 
de mama.
*Nova forma de diagnosticar o câncer de mama
*Tratamento hormonal do câncer de mama
O remédio é considerado um dos mais eficientes, uma vez que sua ação impede o 
crescimento das células tumorais e diminui a probabilidade da doença se espalhar
para os outros órgãos, além dereduzir as chances de reincidência da doença e 
diminuir em 22% o risco de morte das pacientes. Mas como seu custo é muito alto,
podendo chegar a R$ 10 mil o frasco com 440 mg, seu uso era bastante restrito.

Em 2011, para atender a um total de 61 pedidos judiciais, que determinavam a 
distribuição do remédio, o governo federal gastou R$ 4,9 milhões.Já em 2012 
foram gastos R$ 12,6 milhões com a compra do Trastuzumabe para atender a ações 
judiciais. Com a aprovação da medida, serão necessários R$ 130 milhões ao ano 
para disponibilizar o remédio nas unidades públicas. A partir da publicação 
noDiário Oficial da União, o SUS tem prazo de 180 dias para iniciar a oferta do 
medicamento.
*SUSpassa a distribuir pílula do dia seguinte sem exigir receita médica
*Remédio para gripe H1N1 passa a ser distribuído sem receita controlada

O câncer de mama é o segundo tipo mais comum no mundo e o mais frequente entre 
mulheres. Estima-se que mais de 1,15 milhão de novos casos de câncer de mama 
sejam detectados a cada ano. Anualmente, a doença é responsável ainda por 
411.093 mortes.

No Brasil, a estimativa é que 52.680 novos casos sejam detectados de 2012 a 
2013. Em 2010, foram notificadas 12.812 mortes por causa da doença no país.
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Neurologia: 

Neurologia é a especialidade médica que trata dos distúrbios estruturais do 
sistema nervoso. Especificamente, ela lida com o diagnóstico e tratamento de 
todas as categorias de doenças que envolvem os sistemas nervoso central, 
periférico e autônomo, incluindo os seus revestimentos, vasos sanguíneos, e 
todos os tecidos efetores, como os músculos.

Crises convulsivas
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Ômega 3 é essencial para melhor desempenho cerebral: 
[FOTO]

Para um bom desempenho cerebral o ideal é fazer as três refeições mais 
importantes do dia.| Foto: Frank van Delft/cultura/Corbis
Para manter o cérebro saudável é preciso aliar o consumo de certos alimentos à 
prática de exercício. A adoção deste hábito pode aumentar a capacidade de 
memorização. Consumir frutas, verduras, carnes brancas e cereais são vitais para
cuidar da memória, inclusive para combater o mal de Alzheimer.

Segundo a nutricionista do Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de 
Janeiro (HFRJ), vinculado ao Ministério da Saúde, Rosana da Silva Nunes, o 
cérebro precisa ser protegido e estimulado diariamente. Além de atividades 
físicas, precisamos dormir bem, beber bastante líquido e ingerir alimentos 
funcionais, ou seja, alimentos que além de nutrir, possuam uma função no 
organismo, explica.

O ômega 3, nutriente encontrado em peixes, é uma boa indicação para o bom 
desempenho cerebral, pois tem efeitos positivos na saúde mental, na prevenção do
Alzheimer e favorece a diminuição da taxa de colesterol no sangue. OGuia 
Alimentar da População Brasileira,produzido peloMinistério da Saúde, recomenda a
ingestão de peixe pelo menos duas vezes por semana.

Rosana explica que a estimulação do cérebro deve ser iniciada o mais cedo 
possível, ainda na fase da amamentação. O leite materno é rico em ômega 3, 
nutriente essencial para o cérebro. Além disso, se a gestante tiver uma 
alimentação rica em ácido fólico, encontrados nos vegetais verdes e cereais, por
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exemplo, ela terá um bom desenvolvimento cerebral do feto, ressalta a doutora.
Refeições - Para um bom desempenho cerebral, o ideal é fazer as três refeições 
mais importantes do dia, que são o café da manhã, o almoço e a janta. No café da
manhã, você precisa ter uma proteína, que encontramos no leite e no pão 
integral. No almoço, seu prato precisa ter verduras e legumes e de preferência, 
arroz integral. Caso não tenha peixe, opte por uma carne magra. Já no jantar, 
você pode repetir o almoço, mas em menor quantidade, orienta a nutricionista.

Mudanças - Mudanças de hábito são fundamentais. Para que seu cérebro entenda 
estas mudanças, é preciso seguir uma rotina. De acordo com a nutricionista, 
quanto mais você estimulá-lo, melhor será o desempenho. Uma alimentação saudável
é o ponto principal. Iniciar e dar continuidade a esses hábitos farão toda a 
diferença em sua vida, conclui.

A ingestão de alimentos provoca a produção de radicais livres, responsáveis pelo
envelhecimento precoce das células. Para evitar esta produção, a nutricionista 
dá algumas dicas. Precisamos consumir vitamina C, presente nas frutas cítricas e
vegetais e vitamina E, encontrada no feijão e em frutos do mar, por exemplo. Uma
dica de ouro seria comer uma maça por dia, pois essa frutinha estimula a 
memória. As frutas são alimentos perfeitos para o organismo, explica.

Outro ponto importante é não beber líquidos durante as refeições. O recomendado 
é tomar água ou sucos naturais uma hora após a refeição, para ajudar na 
digestão. A doutora ressalta ainda que o prato deve ser o mais colorido 
possível, para que você possa consumir uma grande quantidade de nutrientes. 
Quanto mais cores seu prato tiver, melhor. Mas lembrem-se: não repitam os mesmos
alimentos todos os dias. Se hoje você comeu cenoura, rica em betacaroteno, 
amanhã você come um chuchu, uma hortaliça rico em vitamina A e C.
Saiba mais:
Estudo e hábitos saudáveis são grandes aliados para manter a saúde da 
memóriaExercícios físicos ajudam conter mal de AlzheimerKarolline Soares / Blog 
da Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fique-sabendo-por-que-as-criancas.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 11 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - Por que as crianças mordem?
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Por que as crianças mordem?: A mordida é, e sempre foi um meio de defesa 
principalmente para se conseguir o que se quer. É uma forma drástica de se 
comunicar. Alguns passam por isso, outros não. Alguns são incentivados por 
brincadeiras dentro de casa, outros Continue reading 
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Posição correta para amamentar: 

Um dos aspectos mais importantes da amamentação é adotar posições adequadas. 
Elas auxiliam no sucesso do aleitamento materno e evitam uma série de 
complicações que podem ser causa de desmame precoce.

Uma boa posição é aquela em que mãe e bebê estão confortáveis!

O que a má posição pode causar?
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FIQUE SABENDO - Prender o espirro pode fazer mal à saúde
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Prender o espirro pode fazer mal à saúde: 
[FOTO]

Foto: Corbis Images
Por meio do espirro, nós eliminamos secreções e limpamos as vias aéreas. O ar 
que sai de um espirro pode atingir uma velocidade superior a 160 quilômetros por
hora. Quando a gente segura o espirro a pressão se volta para dentro da cabeça, 
podendo provocar tontura e até mesmo inflamação, porque mantém a secreção que 
seria expelida dentro das vias aéreas.

A estudante Heloisa Rosignoli tem rinite alérgica e conta que prende o espirro 
para não incomodar os outros. Quando você tem rinite, dificilmente você dá só um
espirro. Eu dou no mínimo três espirros ou mais e às vezes é necessário prender,
porque estou em lugar que está em silêncio, as pessoas estão concentradas e fica
um pouco desconfortável espirrar muitas vezes e alto na frente dos outros. 
Imediatamente, após prender o espirro, eu sinto um pouco de tontura e um pouco 
de pressão no rosto, relata a estudante

A otorrinolaringologista do Grupo Hospitalar Conceição no Rio Grande do Sul, 
vinculado ao Ministério da Saúde, Carolina Mello, explica o que pode acontecer 
quando a gente prende o espirro. O que acontece é que ele não é eliminado e isso
vai gerando um acúmulo progressivo da secreção dentro do nariz. Isso facilita 
que esse acúmulo se estenda para os seios da face e possa causar uma sinusite. 
Então, o ideal é que realmente o espirro ocorra normalmente e que além disso 
seja feita uma higiene nasal, de preferência com soro fisiológico para eliminar 
bastante a secreção que está se acumulando no nariz, explica.

A especialista recomenda colocar a mão ou um lenço na frente do nariz quando 
formos espirrar, não apenas por questão de educação, mas também para não 
espalhar a secreção que pode contaminar quem está em volta.
Ouça a matéria da Web Rádio SaúdeFonte: Amanda Mendes / Agência Saúde
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http://www.blog.saude.gov.br/
Preparar a criança para a chegada do novo irmãozinho ajuda a diminuir o ciúme: 
[FOTO]

Foto: Mike Kemp/Blend Images/Corbis
Um novo bebê em casa é motivo de alegria, mas quando já se tem filhos, o ciúme 
do novo irmãozinho costuma aparecer. Muitas vezes até durante a gravidez da mãe.
A criança sente-se rejeitada, como se perdesse o reinado da casa. Pequenas 
atitudes da família podem tornar esse momento menos incômodo para o primogênito 
e evitar reações desagradáveis.
Na verdade não tem uma receita de bolo. Pode haver ciúmes, mas o mais importante
é tentar manter a rotina da casa, explica Daniela Farah Teixeira, pediatra da 
creche Narizinho, vinculada à Coordenação de Atenção à Saúde do Servidor, no 
Ministério da Saúde. Segundo a pediatra, toda criança precisa de rotina, e uma 
mudança brusca pode despertar rebeldia e agressividade nos pequenos.

O ideal é que se comunique o quanto antes a chegada do novo bebê. Antes dos dois
anos e meio, a criança é nova demais para entender. Não adianta dar explicações 
mirabolantes. Mesmo que ele entenda a situação intelectualmente, isso não vai 
ajudá-lo a entender emocionalmente. Deve-se tentar conduzir de forma mais 
natural possível, orienta Daniela.

Para a pediatra, deve-se passar a mensagem de que a chegada do bebê irá 
beneficiar a todos, sendo uma nova forma de carinho e entretenimento para a 
criança também. Não se pode deixar o irmão mais velho de lado, nem alarmar 
muito. Na preparação do enxoval, por exemplo, convide a criança a escolher as 
peças e participar do momento. Nada impede de presenteá-la também, desde que não
se exagere nos mimos.
Ambiente pacífico - O bebê exige cuidados extras, mas para evitar o sentimento 
de rejeição no filho mais velho, somente o carinho é o remédio. Por isso é 
essencial o auxílio de toda a família. Passe algum tempo com a criança mais 
velha, mas não para repreendê-lo por mau comportamento. O bebê vai requisitar 
atenção, argumenta Daniela.

Deixar as crianças dividirem o mesmo quarto, mesmo tendo espaço físico 
disponível na casa, pode ser uma boa opção pois ajuda na harmonia da nova 
família. Assim que puder, deixe as duas crianças dormirem no mesmo ambiente. 
Isso desperta a responsabilidade no irmão mais velho e o mais novo sente-se 
seguro com a presença do irmão. Além de incentivar a criação de um vínculo, 
sugere a pediatra.
Fonte: Fabiana Conte/ Comunicação Interna do Ministério da Saúde
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FIQUE SABENDO - Professores na luta contra as drogas
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http://rodrigobethlem.blogspot.com/
Professores na luta contra as drogas: 
[FOTO]

Os professores das redes municipal e estadual vão ser orientados sobre os 
cuidados que a escola deve ter para manter crianças e jovens afastados das 
drogas.Uma parceria com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad) 
do Ministério da Justiça, com a Secretaria de Educação Básica do Ministério da 
Educação (MEC), através do Programa de Estudos e Atenção às Dependências 
Químicas da Universidade de Brasília, está proporcionando aos educadores da rede
pública um curso de Prevenção do Uso de Drogas. A ideia é capacitar os 
educadores para abordar a prevenção do uso de drogas na sala de aula.

A Secretaria Municipal de Educação incentiva que os educadores da rede municipal
participem do curso, que visa complementar a política de combate às drogas já 
adotada pela secretaria, com o projeto Língua Solta, que dialoga principalmente 
com os estudantes sobre temas polêmicos. A atividade é desenvolvida com alunos 
de 6º a 9º ano do Ensino Fundamental, em roda de conversa sobre bullying, 
sexualidade, violência e drogas.

Esta é a 5ª edição do Curso de Prevenção do Uso de Drogas, que será realizado à 
distância entre agosto deste ano e abril de 2013. Tem carga horária de 180 horas
e é composto por quatro módulos temáticos e um módulo de acompanhamento à 
implementação do projeto de prevenção elaborado no decorrer do curso. A batalha 
contra as drogas é de todos. É importante que os educadores sejam capacitados e 
orientados sobre os cuidados que se deve ter para manter as crianças e 
adolescentes bem longe do vício. Professores, participem! Ainda dá tempo. As 
inscrições estão abertas até o dia 30 de julho no site.
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FIQUE SABENDO - Quatro pessoas são internadas diariamente por acidentes em 
parques de diversões

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://drauziovarella.com.br/

Atenção as manutenções. 
Quatro pessoas são internadas diariamente por acidentes em parques de diversões:

Segundo levantamento da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, cerca de 
1.641 pessoas se feriram em acidentes dentro deplaygroundse parques de diversões
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durante 2011. Em média, foram 4 internações por dia em todo o Estado paulista.
* Principais causas dos traumas na coluna
* Características das principais causas de traumas
*Acidentes com criançasAo contrário do que se pode imaginar, a faixa etária que 
lidera o número de acidentes não é a de crianças, e sim, a de 20 a 39 anos - que
representam 36% do total de casos.

Adultos com idades entre 40 e 59 anos registraram 25% das hospitalizações, 
seguidos pelo grupo etário até 19 anos, com 22% das ocorrências e, por último, 
pessoas com mais de 60 anos, que somam 17% dos casos.

Grande parte das ocorrências se dá por quedas, chocar-se com os brinquedosou por
acidentes envolvendo mecanismos de proteção. Os imprevistospodem ter 
consequências graves como traumatismo craniano, de face, de coluna e de abdômen,
levando a sequelas muitas vezes irreversíveis.
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FIQUE SABENDO - RADIAÇÃO IMPEDE QUE MOSQUITO DA DENGUE PROLIFERE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/

RADIAÇÃO IMPEDE QUE MOSQUITO DA DENGUE PROLIFERE: 
Processo de irradiação torna Aedes aegypti macho estéril e a cópula com a fêmea 
gera ovos infecundos
[FOTO]
Mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue:
baixa dose de radiação gama
conseguiu tornar infecundo o mosquitoPesquisadores do Centro de Energia Nuclear 
na Agricultura (Cena) da USP, em Piracicaba, e da empresa Bioagri desenvolveram 
uma técnica de irradiação para tornar estéril o mosquito Aedes aegypti, 
transmissor do vírus da dengue, criando uma nova frente de combate da doença. A 
pesquisa interfere no ciclo reprodutivo do inseto, por meio de um processo 
radioativo, sem fazer uso de produtos químicos e sem gerar qualquer tipo de 
impacto ambiental.
Por meio de uma baixa dose de radiação gama, o Laboratório de Radiobiologia e 
Ambiente do Cena conseguiu tornar infecundo o mosquito, que até põe os ovos, mas
esses não eclodem as larvas. Usamos uma quantidade de energia que não mata o 
inseto, mas provoca mudanças em seu sistema biológico, explica o professor 
Valter Arthur, coordenador da pesquisa.
O ciclo de criação passa por ovo, larva, pupa e adulto em, aproximadamente, 14 
dias, mas o processo se dá na fase de pupas, que são irradiadas em uma fonte de 
Cobalto-60, fazendo com que os machos se transformem em insetos estéreis. Eles 
até copulam, mas não fertilizam as fêmeas, que são as transmissoras do vírus da 
dengue, ou seja, o ciclo continua completo. Mas, como os ovos não geram nada, 
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conseguiremos baixar significativamente a infestação do mosquito e, 
consequentemente, o da doença, destaca Arthur.
Irradiados
Os mosquitos vêm sendo criados na unidade da Bioagri, instalada em Charqueada, 
interior de São Paulo, de onde seguem para o laboratório do Cena, local onde são
irradiados, num processo em que o instituto especializado da USP detém a 
tecnologia há 30 anos. Iniciamos a pesquisa há pouco mais de três meses e ainda 
estamos determinando a dose esterilizante, diz Márcio Adriani Gava, diretor 
técnico da Bioagri.
Posteriormente, iniciaremos os testes de campo, como dispersão, liberação e 
compatibilidade do Aedes aegypti estéril com a linhagem selvagem, completou. O 
professor do Cena define essa pesquisa como uma forma simples de controle 
biológico ecológica, onde se utilizará o próprio inseto para combatê-lo, sem o 
uso indiscriminado de inseticidas.
O objetivo da pesquisa é o de reduzir a transmissão da dengue, por meio da 
liberação no ambiente de mosquitos machos estéreis em grande quantidade, que 
competirão com os nativos, conta Arthur. Uma vez copuladas, as fêmeas vão gerar 
os ovos inférteis, que não eclodirão as larvas, e consequentemente ocorrerá uma 
diminuição da população de transmissores da dengue.
Um dos principais problemas de saúde pública no mundo, a dengue mata cerca de 20
mil pessoas por ano e seu tratamento se restringe apenas a combater os sintomas 
da doença. A técnica testada pelo Cena e pela Bioagri será apresentada durante o
Congresso Brasileiro de Entomologia, que acontecerá em Curitiba (Paraná), entre 
os dias 16 e 20 de setembro.
Disponível em: 
http://exame.abril.com.br/tecnologia/ciencia/noticias/radiacao-impede-que-mosqui
to-da-dengue-se-prolifere. Acesso em 23 jul. 21012
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FIQUE SABENDO - Rede de pesquisadores vai trabalhar na prevenção de doenças 
mentais em crianças e adolescentes - Saúde - Notícia - VEJA.com

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://veja.abril.com.br
Rede de pesquisadores vai trabalhar na prevenção de doenças mentais em crianças 
e adolescentes - Saúde - Notícia - VEJA.com
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FIQUE SABENDO - Remédio para gripe H1N1 passa a ser distribuído sem receita 
controlada
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://drauziovarella.com.br/
Remédio para gripe H1N1 passa a ser distribuído sem receita controlada: 

O medicamento oseltamivir, de nome comercial Tamiflu, saiu da lista de remédios 
controlados e passou a ser vendido, ou retirado em unidades públicas, com 
apresentação de somente uma receita simples. O antiviral é usado no tratamento 
da gripe, inclusive em casos de influenza A (H1N1) - responsável pela morte de 
110 pessoas no primeiro semestre de 2012.
* Orientações sobre a gripe H1N1
*Medicamentos distribuídos pelo SUS ganham nova embalagem
*SUS passa a distribuir pílula do dia seguinte sem exigir receita médica

Com a desburocratização na hora da compra, o Ministério da Saúde espera 
facilitar o acesso da população ao medicamento, já que o tratamento com o 
remédio deve ser iniciado logo após o surgimento dos primeiros sintomas da 
doença.

Além disso, o Ministério acredita que com a mudança, a resistência dos médicos 
em prescrever a medicação também diminua, ao mesmo tempo em que o acesso ao 
Tamiflu nas unidades do SUS aumente.

O Governo Federal enviou às secretarias estaduais de saúde 418,8 mil caixas do 
remédio - cada uma com dez comprimidos - para serem distribuídas em 2012.
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FIQUE SABENDO - Saiba como deve ser feita a prevenção contra a gripe durante as 
férias

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Saiba como deve ser feita a prevenção contra a gripe durante as férias: 
[FOTO]

Foto: Corbis Images
No período de férias, as famílias costumam viajar para descansar e recarregar as
energias. Porém se o destino for um local frio, podem haver preocupações com o 
risco de gripe. O frio agride a mucosa do nariz e boca, aumenta a coriza e os 
espirros, o que pode indicar diminuição das defesas do organismo. Isto pode 
facilitar a entrada do vírus da gripe. Outro fato que aumenta esta circulação é 
que as pessoas ficam mais tempo em lugares fechados.
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De acordo com o diretor do Departamento de Doenças Transmissíveis do Ministério 
da Saúde, Cláudio Maierovitch, o período de férias, na verdade, pode até 
diminuir a transmissão da gripe porque as crianças deixam de se aglomerar nas 
escolas, e os adultos, de frequentar o local de trabalho. Por outro lado, pode 
favorecer a circulação do vírus já que nas férias as pessoas vão a locais 
diferentes, o que aumenta a chance de que, por exemplo, quem estava em lugares 
onde o vírus circula muito leve para locais onde isto não ocorria, observa 
Maierovitch.

Ele afirma que a forma de se prevenir neste caso é a mesma de quem não está de 
férias: medidas de higiene e, em caso de sintomas de gripe - como febre alta, 
dor de garganta ou tosse, dor no corpo e articulações - procurar assistência 
médica. O vírus da gripe é transmitido de pessoa para pessoa. Por isso é 
importante lavar as mãos frequentemente. Cubra o nariz e boca com um lenço 
descartável ao tossir e espirrar, jogando o lenço numa lixeira em seguida, 
aconselha Maierovitch.
Álcool gel - O coordenador de pneumologia do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), 
vinculado ao Ministério da Saúde, Maurício Leite, lembra a importância de 
redobrar estes cuidados em albergues e outros ambientes coletivos e confinados. 
Evite colocar as mãos no nariz e boca, especialmente após tocar em maçanetas e 
corrimões. É indicado usar álcool gel quando não der para lavar as mãos e para 
higienizar objetos que serão compartilhados, como telefones, destaca Leite.

Apesar de todos serem suscetíveis à gripe, as crianças, principalmente as com 
menos de dois anos de idade, facilmente podem ter quadros mais complicados da 
doença. No entanto, Maierovitch ressalta que muitas vezes os pequenos não 
conseguem expressar o mal estar da síndrome gripal. Por isso, os pais devem 
ficar atentos se a criança mudar o comportamento, ficarem sonolentas e mais 
quietas durante as férias. Neste caso elas devem ficar em repouso e serem 
retiradas do convívio de outras crianças, inclusive dos irmãos, para não 
transmitir a doença, acrescenta. Em caso de qualquer sintoma de agravamento 
deve-se levar a criança ao serviço de saúde.
Fonte: Ana Paula Ferraz / Agência Saúde
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FIQUE SABENDO - Saiba quais são as doenças que mais atacam os homens
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http://www.blog.saude.gov.br/
Saiba quais são as doenças que mais atacam os homens: 
[FOTO]

Foto: Corbis Images
Infarte, derrame, doenças mentais e câncer, principalmente o de pulmão, são 
doenças que costumam atacar mais os homens do que as mulheres. Além disso, eles 
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também sofrem mais com colesterol alto e pressão alta. Por isso, os homens 
precisam de atenção especial na hora de cuidar da saúde. O Ministério da Saúde 
recomenda que a partir dos 20 anos os homens comecem a medir periodicamente a 
glicose para verificar o nível de açúcar no sangue, e assim evitar o diabetes. 
Exames de pressão arterial, colesterol e doenças sexualmente transmissíveis 
também devem ser feitos a partir dos 20 anos. Já aos 50 anos, o Ministério da 
Saúde recomenda que os homens que têm histórico de câncer na família façam exame
de próstata.

O coordenador da Saúde do Homem do Ministério da Saúde, Eduardo Chakora, conta 
que os homens são mais resistentes na hora de cuidar da saúde por que eles têm 
dificuldade de dizer o que sentem. Chakora explica a importância de se cuidar. 
Os homens, que de alguma maneira cuidam da sua saúde, podem preservar o seu bem 
mais precioso mantendo-se saudável durante todo o ciclo de vida. Um homem que 
está saudável, que está sempre nutrindo e gerando a vida, nunca lesa e destrói. 
Esse é o conceito mestre que a gente tem buscado trabalhar, que um homem que se 
cuida pode se preservar saudável durante toda sua vida.

O engenheiro civil Pedro Fridman, de 47 anos, faz exames regularmente e explica 
o porquê da preocupação com a saúde. A preocupação maior é com relação a como 
vai ser a nossa idade mais avançada, a velhice. Então a gente tem que cuidar a 
partir de agora.

De acordo com Chakora, fazer exercícios físicos, não fumar, beber moderadamente 
e ter uma alimentação saudável reduz consideravelmente os riscos de desenvolver 
doenças que vão prejudicar a saúde.
Ouça a matéria da Web Rádio SaúdeFonte: Amanda Mendes / Web Rádio Saúde
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FIQUE SABENDO - Semana Mundial de Aleitamento Materno começa dia 1º de agosto
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Semana Mundial de Aleitamento Materno começa dia 1º de agosto: 

Foto: Gabriela Medina/Blend Images/Corbis
A partir do dia 1º até o dia 7 de agosto mais de 120 países participarão da 20ª 
Semana Mundial de Aleitamento Materno. No Brasil o tema será Amamentar hoje é 
pensar no futuro e no Distrito Federal a Secretaria de Saúde realizará 
atividades nas regionais de saúde, além de um evento público, dia 5 de agosto, 
às 9h, no estacionamento 12 do Parque da Cidade, próximo ao Parque Ana Lídia.
Queremos demonstrar que no DF as mulheres amamentam e pensam na saúde de seus 
filhos, afirma a coordenadora de Aleitamento Materno e Banco de Leite Humano, 
Miriam Santos, ao informar sobre a programação no Parque da Cidade que deverá 
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reunir pelo menos mil pessoas. Segundo a coordenadora, mães que moram longe 
disporão de ônibus gratuito para levá-las ao Parque da Cidade, onde terão 
oportunidade de obter informações sobre a importância da amamentação. O evento 
será realizado pela SES/DF, com apoio do Corpo de Bombeiros, Rotary Clube 
Taguatinga Norte e Lions Clube Brasília Taguatinga.

Também estão previstas atividades visando incentivar o aleitamento materno na 
Asa Norte, Taguatinga, Brazlândia, Sobradinho, Gama, Planaltina, Santa Maria, 
Asa Sul, Ceilândia e Paranoá. Segundo Miriam Santos, neste ano a programação tem
como foco a estratégia global da Organização Mundial de Saúde (OMS) para 
aleitamento materno e alimentação complementar saudável, sempre buscando a maior
promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno.

A Semana Mundial de Aleitamento Materno propõe uma análise sobre o que aconteceu
nos últimos 20 anos com a alimentação do lactente e da criança. A partir dessa 
avaliação serão definidas ações visando apoiar a mulher, visando ampliar as 
possibilidades de alimentar e cuidar dos filhos. Além de compartilhar trabalhos 
e casos nacionais com outros países, explica a coordenadora de Aleitamento 
Materno do DF, a programação visa o desenvolvimento de ações conjuntas que 
preencham lacunas nas políticas e programas de aleitamento materno e alimentação
do lactente e da criança pequena.
Aleitamento no Distrito Federal -No Distrito Federal são 19 unidades de coleta 
de leite materno: dez bancos de leite em hospitais regionais, dois no Hospital 
das Forças Armadas e Hospital Universitário de Brasília, dois postos de coleta 
em São Sebastião e em Samambaia, além de quatro bancos de leite e um posto de 
coleta em hospitais da rede privada. O leite recebido nos bancos de leite 
alimenta bebês com até 28 dias de vida e pré-maturos internados nas unidades 
neonatais da rede pública, que nascem com baixo peso e podem ficar até três 
meses no hospital. As quatro UTIs neonatais da rede pública funcionam nos 
Hospitais Regionais da Asa Sul, Taguatinga, Ceilândia e Santa Maria. Os outros 
hospitais contam com unidades de cuidados intermediários, que recebem bebês 
menos graves, mas que também dependem de leite materno.

Além do atendimento nos bancos de leite, são realizadas visitas domiciliares. 
Militares do Corpo de Bombeiros percorrem todas as cidades do DF e do Entorno 
para recolher leite materno.

De janeiro a junho deste ano os bancos de leite humano do DF coletaram 8.958,5 
litros de leite materno a mais do que no mesmo período do ano passado. 
Levantamentos mostram que nos cinco primeiros meses de 2012 os bancos de leite 
humano da rede receberam 7.461 litros, enquanto no mesmo período do ano passado 
foram 6.405 litros.

Toda mulher que esteja amamentando pode doar. Basta ligar para os telefones 3325
4207 ou 3445 7597 e se cadastrar. A voluntária não precisa ir ao hospital, já 
que o leite é recolhido em casa, pelo Corpo de Bombeiros.
Fonte: Secretaria de Saúde do Distrito Federal
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terça-feira, 10 de julho de 2012
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FIQUE SABENDO - Tempo seco é o principal fator que leva a infecção de garganta. 
Saiba como evitar

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Tempo seco é o principal fator que leva a infecção de garganta. Saiba como 
evitar: 
[FOTO]

Foto: Sean Justice/Corbis
Uma das infecções mais comuns no tempo seco é a irritação na garganta. A doença 
é geralmente causada por vírus em momentos que a amídala está ressecada. O frio 
e os alimentos gelados, como sorvetes, não estão relacionados à inflamação. O 
coordenador de pneumologia do Hospital Conceição, vinculado ao Ministério da 
Saúde, Maurício Leite, explica que, em alguns casos, o problema pode levar à 
morte.

Isso acontece porque, em alguns casos, a inflamação pode obstruir o canal 
respiratório, principalmente em crianças pequenas. O ressecamento expõe o tecido
que protege a mucosa a diversos agressores. Os vírus são os primeiros a entrar e
na persistência, podem favorecer a chegada de uma bactéria que pode agravar a 
infecção, explica.

Engana-se quem pensa que o principal fator que leva à infecção é o frio. O 
principal fator é o inverno, não pelo frio em si, mas pelo ar ressecado, ensina 
Leite. Antigos mitos, como evitar sorvetes e andar com os pés-descalços também 
não influenciam.

Como a inflamação está relacionada ao ambiente seco, para evitar a enfermidade, 
é preciso umedecer o ambiente. A dica é colocar sempre uma bacia de água ou uma 
toalha molhada próximo à cama antes de dormir e até pequenos panos úmidos na 
baia de trabalho. O umidificador de ar também cumpre essa função.

O ar-condicionado é o grande inimigo para os que querem evitar a infecção. Um 
dos motivos que ele faz o ar resfriar é por ressecá-lo. Por isso o 
ar-condicionado é um vilão. O que acontece é que as pessoas confundem isso com o
frio, conclui o pneumologista.
Fonte: Maria Carolina Lopes/ Comunicação Interna do Ministério da Saúde
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Uma bomba relógio prestes a explodir - Saúde - Notícia - VEJA.com
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FIQUE SABENDO - Universidade da Califórnia adere à plataforma online de Harvard 
e MIT
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Universidade da Califórnia adere à plataforma online de Harvard e MIT: 
Porvir

Conheça os sete cursos grátis que serão oferecidos neste semestre via internet 
pelo edX

O edX, plataforma online lançada em uma parceria entre Harvard e MIT, fez nesta 
terça-feira um anúncio duplo: apresentou os sete cursos que vai oferecer a 
partir do site neste semestre e divulgou a adesão de mais uma instituição top à 
iniciativa: a Universidade da Califórnia, Berkeley, considerada a melhor 
universidade pública dos EUA neste ano pela US News  World Report.

Leia também:Cursos online gratuitos mudam mercado do ensino superior nos EUA

Oficialmente, o edX começa a oferecer os primeiros cursos neste semestre. O 
curso piloto, que vai servir de modelo para os próximos, foi o de circuitos e 
eletrônica, dado pelo MIT no primeiro semestre e que está novamente disponível 
agora. O curso teve 155 mil inscritos e pouco mais de 7.000 concluintes em 
vários países do mundo.

A notícia de que a UC Berkeley também vai oferecer cursos nesse primeiro 
semestre do edX foi comemorada por Robert J. Birgeneau, chanceler da 
universidade. Nós estamos comprometidos com a educação online de excelência, com
o objetivo de levar a educação superior para longe e melhorar a qualidade da que
é oferecida no câmpus. Nós compartilhamos a visão que MIT e Harvard têm e também
acreditamos na colaboração com esse modelo sem fins lucrativos.

Para L. Rafael Reif, presidente do MIT, a entrada da UC Berkeley no grupo, que 
está sendo chamado de X Universities, aumenta o alcance da iniciativa. O MIT já 
está vendo os benefícios da parceria com Harvard e esperamos poder trabalhar com
os nossos colegas de Berkeley para explorar o futuro da educação. Juntos, 
estamos certos de que conseguiremos enriquecer o aprendizado em casa e também 
alcançar alunos bem longe dos nossos câmpus.

De acordo com o site do edX, mais de 120 universidades demonstraram interesse em
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ser uma X University. Em breve, a intenção é que outras instituições participem 
do consórcio, que servirá não apenas para ofertar cursos, mas também como um 
espaço para trocar experiências e melhorar o aprendizado online.

Por enquanto, as três universidades estão oferecendo sete cursos, todos com 
inscrições abertas: saúde em números e ciência da computação (Harvard); 
introdução à ciência da computação e à programação, circuito e eletrônica, 
introdução à química sólida (MIT); inteligência artificial e software como 
serviço (UC Berkeley). Para se inscrever, basta preencher um cadastro simples na
disciplina desejada. As disciplinas começam entre setembro e outubro e terminam 
entre novembro e abril. Algumas têm pré-requisitos, como conhecimentos 
matemáticos ou de programação e outras não exigem nenhum.

Para se inscrever, acesse:https://www.edx.org/
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Formatura do 5º Ano do Programa Proerd
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Parabéns pelo trabalho!! 
Formatura do 5º Ano do Programa Proerd: 

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro ofereceu o Programa Educacional de
Resistência às Drogas às nossas turmas de 5º ano. Foram 17 (dezessete) lições 
ministradas pelo instrutor CB PM Ricardo Lima.[FOTO]

Vários momentos de muita emoção: homenagem aos alunos aniversariantes de junho, 
entrega de certificado, homenagem ao instrutor, homenagem à escola, leitura da 
redação destaque, entrega de medalhas aos alunos destaque de cada turma e 
apresentação da música da Proerd.[FOTO]

A apresentação da música da Proerd foi surpreendente, com coreografia própria, 
que envolveu inclusive os pais que estavam na arquibancada. Os policiais à 
frente ensinavam a coreografia para a mesa de autoridades.
Agradecemos à PMERJ pela parceria; esperamos que outros momentos como este se 
repitam e que CB PM Ricardo e CB PM Fátima voltem a nos visitar.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
friozinho-que-tal-um-cha-chas.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 17 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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FRIOZINHO QUE TAL UM CHA - Chás medicinais

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.falecomanutricionista.com.br/

Aprenda um pouco sobre os chás medicinais!!
Chás medicinais: 

Tem sempre aquela tia que fala:

- Toma um chazinho que passa!

E não é que ela está certíssima? Há uma infinidade de chás para cada problema 
dessa vida (OK, nem para todos). Essa, aliás, é uma das dúvidas mais recorrentes
nas mídias sociais da titia aqui, ali e acolá. Para que serve cada erva? Como 
preparar?

Foi por isso que deixei a novela de lado (rs) e vim aqui fazer esse pequeno guia
para vocês.
Alecrim: poderoso cicatrizante, é também chamado de omeprazol natural por ser 
digestivo. Ajuda também dar fim aquele sintoma chato de gastrite. E se tiver 
doenças de próstata ou histórico de convulsão, esqueça!
Alho: Dá aquele tchau para a tosse e a gripe em geral; é antiinflamatório e 
ajuda a diminuir a taxa de colesterol. Fique ligado: esse condimento não 
indicado para crianças com menos de 3 anos e a pacientes com gastrite, úlcera, 
hipotensão e hipoglicemia.
Boldo do chile: Para aqueles que sofrem de problemas digestivos, como a azia, 
nos casos de exagero no consumo da bebida alcoólica; e gastrite. Poderoso para 
auxiliar o processo digestivo, mas não deve ser usado porque quem obstrução das 
vias biliares, doenças no fígado e gestantes.
Camomila: Naquele dia de cão, te deixa calminho, calminho. É natural, aumenta a 
atividade antibacteriana e atenua cólicas, já que diminui os espasmos 
musculares.
Canela: Vá de leve, pois esse produtinho estimula o apetite. Mas também oferece 
um lado bom: diminui cólicas leves e gases , além de dar uma sensação de 
plenitude gástrica. Grávidas, fiquem longe!
Cavalinha: Se está retendo muito liquido, essa é a solução. A cavalinha ajuda 
diminuir os inchaços, mas não é aconselhável para pessoas com insuficiência 
renal ou cardíaca. Outro bom motivo? Tem capacidade remineralizante, por causa 
da composição química rica em minerais, especialmente silício, o que é excelente
para a pele! Mais um benefício? Contém efeitos protetores do fígado, 
propriedades antioxidantes e ação calmante.
Erva-cidreira: Te deixa de bem com a vida, relaxa o sistema nervoso, favorece o 
sono e atenua a ansiedade. Não é demais? Bom também para cólicas abdominais e 
gases.
Hibisco: Além de ser lindo, tem efeito na nossa saúde, já pensou? Antioxidante, 
previne o envelhecimento das células,é diurético e melhora fluidez sanguínea? É 
dos deuses mesmo.
Hortelã: Para quem tem desconfortos gástricos e evacuação, essa é a pedida. 
Reduz a acidez, pode atenuar dores de cabeça e dar um freio na ansiedade. Fique 
de olho, pois não pode ser consumido por quem tem obstrução biliar, doenças de 
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fígado e mulheres que estão amamentando.
Romã: Dá um up na garganta, pois melhora as infecções e reduz inflamação nas 
cordas vocais.
Como fazer?

Todos os chás moles (flores e ervas) devem ser preparados por infusão na 
proporção de 1 colher de chá para cada litro de água. Assim: ferva a água e, 
quando ela atingir o ponto de ebulição, desligue. Acrescente a erva e deixe 
descansar por alguns minutos. Lembre-se que quanto mais deixar assim, mais forte
terá o sabor da bebida.

Já com as ervas duras (cavalinha, por exemplo), o método indicado é a decocção, 
na mesma proporção das ervas acima. Faça desse jeito: Quando atingir a água 
ferver, acrescente a erva e deixe em fogo baixo, com o recipiente tampado, por 
cerca de 5 minutos.

Ah, uma coisa importante que eu já ia me esquecendo! Sempre me perguntam sobre 
os sachês! Normalmente possuem antifúngico e, por iss, não são tão legais. Dê 
preferência às ervas frescas ou desidratadas.

Se até a Rainha toma, você não vai tomar o seu? E nem precisa ser às cinco!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
gec-fernando-rodrigues-mediacao-escolar.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 3 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

GEC FERNANDO RODRIGUES - MEDIAÇÃO ESCOLAR NO JORNAL FUTURA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
gripe-mata-mais-tres-no-rio-grande-do.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 4 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Gripe A mata mais três no Rio Grande do Sul - Saúde - Notícia - VEJA.com

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://veja.abril.com.br

Vamos começar aquelas medidas básicas de higiene eque evitam o contágio:

Lavar as mãos, alcool gel. 
Gripe A mata mais três no Rio Grande do Sul - Saúde - Notícia - VEJA.com
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
habitacao-entrega-mais-728-apartamentos.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 2 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Habitação Entrega Mais 728 Apartamentos do Programa Minha Casa, Minha Vida
<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://crhsmerjecoando.blogspot.com/
Habitação Entrega Mais 728 Apartamentos do Programa Minha Casa, Minha Vida: 
[FOTO]

Comunicado SMH de 29/06/2012 (D.O. Rio nº 71 de 02/07/2012 - p. 96).A Prefeitura
entregou ontem, em parceria com a Caixa Econômica Federal, mais 728 apartamentos
do Programa Minha Casa, Minha Vida para famílias com renda de até R$ 1.600,00 
que se inscreveram no programa e que foram sorteadas com base na extração da 
Loteria Federal. Os imóveis ficam em dois condomínios localizados na Travessa do
Furado 185, em Paciência. São 453 unidades no Residencial Toledo e 275 no 
Sevilha. Os apartamentos possuem sala, dois quartos, cozinha, banheiro e área de
serviço.Os condomínios têm área de lazer e vagas para veículos. Algumas unidades
são adaptadas para cadeirantes no térreo dos prédios. São casas com cômodos 
maiores, que permitem o giro das cadeiras de rodas, portas mais largas e rampas 
de acesso. Aos idosos e portadores de outras necessidades especiais são 
reservados imóveis também no térreo dos edifícios. O Minha Casa, Minha Vida 
atende a famílias com renda mensal de até R$ 5 mil, com prioridade, por parte da
Prefeitura, para as que ganham até R$ 1.600,00, faixa que concentra a maior 
parte do déficit habitacional no país.(Publicado no Ecoando n.º 18 - 2012)
Novo D.O. Eletrônico da Cidade do Rio de Janeiro

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
hepatite-acao-social-dia-de-combate.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 31 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

HEPATITE - Ação Social - Dia de Combate a Hepatites

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Ação Social - Dia de Combate a Hepatites: No último sábado, dia 28 de julho a 
equipe da Clínica da Família Epitácio Soares Reis realizou uma ação social em 
parceria com a Associação de Moradores da Comunidade Chico Mendes.
[FOTO]
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Nesta ação, fizemos orientações sobre Hipertensão Arterial e Diabetes, com 
medida de PA e Glicose.

[FOTO]

Realizamos escovação de dentes com as crianças e distribuição de kits com 
escovas de dentes, creme dental e fio dental.

[FOTO]

Distribuição de camisinhas e materiais educativos sobre Doenças Sexualmente 
Transmissíveis - aproveitamos para marcar o dia de Combate a Hepatite.

[FOTO]

Também foram feitas visitas às casas com inspeção em busca de focos de dengue e 
fechamento de caixas d'água que estavam abertas, diminuindo o risco da população
adoecer.

[FOTO]
[FOTO]

Mais importante que uma ação é que a população se informe sobre como manter a 
sua saúde em dia!

Faça a sua parte, cuide-se!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
hepatites-virais-fique-sabendo.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 30 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

HEPATITES VIRAIS: FIQUE SABENDO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://elosdasaude.wordpress.com/
HEPATITES VIRAIS: FIQUE SABENDO: 
[FOTO]
Sábado, 28 de julho, é Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais.Acesse a 
página Hepatites Virais, do Ministério da Saúde, no Facebook
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Com o tema As hepatites podem estar onde você menos espera, a campanha 
brasileira vai promover ações em todo o país para o diagnóstico e a prevenção da
infecção. A iniciativa prevê a ampliação de testes rápidos para a detecção da 
doença, a distribuição de materiais informativos e a realização do concurso 
Arte, prevenção e hepatites para tatuadores e manicures, que premiará pinturas 
de unhas e desenhos de tatuagens que abordem a prevenção das hepatites. Confira 
o edital do concurso.
Assista ao depoimento de jogadores de futebol sobre a prevenção das hepatites 
viraisA campanha brasileira foi lançada nesta quarta-feira, 25 de julho, em 
Brasília. Na ocasião, o ministro da Saúde Alexandre Padilha anunciou a inclusão 
de novos medicamentos para o tratamento da hepatite Cno SUS e apresentou dados 
epidemiológicos atualizados sobre as hepatites virais no Brasil.

No Rio de Janeiro,a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de 
Janeiro (SMSDC-RJ) promove nestas quarta e quinta-feiras, 26 e 27 de julho, um 
mutirão para o diagnóstico da hepatite C. Em toda a cidade, 58 unidades de saúde
vão aplicar o teste rápido para detecção da doença.Saiba mais: Confira a lista 
das unidades de saúde da cidade do Rio de Janeiro que oferecem tratamento para 
pacientes com hepatites virais. Ouçaspotdo Ministério da Saúde sobre prevenção 
das hepatites virais
 Conheça acampanha da Organização Mundial da Saúde (OMS) para o Dia Mundial de 
Luta Contra as Hepatites Virais
 Informações sobre a imunização contra hepatite B
 Lembre: Campanha do Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais 2011 no 
Brasil

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
higiene-tecnicas-para-higienizar-os.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 4 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

HIGIENE - Técnicas para higienizar os alimentos...

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://nutricorpo.blogspot.com/
Técnicas para higienizar os alimentos...: 

Veja
aqui 3 técnicas e os respectivos benefícios. Escolha a mais adequada à sua
rotina.
1
- Água Sanitária (técnica simples e eficiente)
Procedimento:
lavar bem os alimentos em água corrente. Num recipiente coloque 1 litro de água
e 1 col. (sopa) de água sanitária ou hipoclorito de sódio. Coloque o alimento
nesta mistura por 20 minutos. Lavar em água corrente o alimento e guardar seco
para maior durabilidade na geladeira.
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2
- Peróxido de hidrogênio a 2% (necessário adquirir em farmácias de manipulação)
Procedimento:
lavar bem os alimentos em água corrente e em seguida colocá-los na solução.
Para cada litro de água 1 col. (sopa) de solução de peróxido de hidrogênio.
Deixar por 30 minutos e enxaguar bem. Benefícios: elimina a maioria dos
microorganismos, inclusive E. Coli, recomenda-se utilizar essa técnica para os
alimentos orgânicos.
3
- Vinagre e bicarbonato de sódio (técnica mais demorada)
Procedimento:
lavar bem os alimentos em água corrente. Num recipiente misturar 1 litro de
água e 1 col.(sopa) bicarbonato de sódio. Colocar o alimento nessa mistura por
40 minutos. Lavar novamente o alimento em água corrente. É importante remover
todo o excesso de bicarbonato para que não reaja com o vinagre. Em uma outra
bacia, diluir 1 colher de vinagre em 1 litro de água. Deixar o alimento de
molho nessa mistura por mais 40 minutos para eliminar o resto dos agrotóxicos.
Não pode misturar bicarbonato com vinagre, porque eles reagem e perde o efeito.
Benefícios: essa lavagem remove até 90% dos agrotóxicos. Portanto, recomenda-se
utilizar esta técnica para alimentos que contenham resíduos de agrotóxicos,
como tomate e morango.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
hoje-dia-20-de-julho-e-dia-do-amigo.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 20 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

HOJE - DIA 20 DE JULHO - É DIA DO AMIGO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Amigos deste Blog, só temos que agradecer o carinho de todos que por aqui 
passam.

A amizade não se busca, não se sonha, não se deseja; ela exerce-se (é uma 
virtude). (Simone Weil)Concordo com a frase acima, pois fala do dia a dia da 
gente, do carinho, do cuidado, do acolhimento, da conversa fácil, do pensamento 
sempre presente no outro.Feliz Dia do AMIGO, pra todos!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideia-para-o-dia-dos-pais-oculos-dia.html
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<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 10 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIA PARA O DIA DOS PAIS - Óculos dia dos pais!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://espacoeducar-liza.blogspot.com/
Óculos dia dos pais!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-120-atividades-para-o-dias-dos.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 22 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - 120 Atividades para o Dias dos pais!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://espacoeducar-liza.blogspot.com/
120 Atividades para o Dias dos pais!:  Estou repostando as atividades, pois o 
link foi consertado. Um abraço! Liza

Para acessar, clique aqui.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-120-atividades-para-o-dias-dos_30.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 30 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - 120 Atividades para o Dias dos pais!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://espacoeducar-liza.blogspot.com.br/
120 Atividades para o Dias dos pais!:  Estou repostando as atividades, pois o 
link foi consertado. Um abraço! Liza

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-220-atividades-sobre-o-folclore.html
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<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 10 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - 220 Atividades sobre o Folclore!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://espacoeducar-liza.blogspot.com/
220 Atividades sobre o Folclore!:  Repostando 220 atividades sobre o Folclore a 
pedidos. Alguns professores não conseguem baixar, então coloquei nesta postagem 
todas as 220 atividades, estão aqui abaixo. Basta clicar, ampliar e salvar ou 
escolher as que você prefere.

Porém, se você deseja acessar todas de uma vez, clique aqui!

Tem mais atividades de Folclore aqui!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-40-livros-gratuitos-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 10 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - 40 livros gratuitos de Literatura de Cordel para baixar! Para 
atividades de  Folclore, Luiz Gonzaga etc.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://espacoeducar-liza.blogspot.com/
40 livros gratuitos de Literatura de Cordel para baixar! Para atividades de  
Folclore, Luiz Gonzaga etc.:  Achei ma-ra-vi-lho-so! Justamente quando estamos 
chegando pertinho do Folclore, saindo das comemorações juninas e ainda 
comemorando os 100 anos de Luiz Gonzaga, encontrei esta preciosidade! São nada 
mais nada menos que 40 livros free ou totalmente gratuitos de Literatura de 
Cordel. Nada mais prazeroso que trabalhar o cordel com a turma, que ler cordel 
com as crianças. Os versos, as rimas

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-50-desenhos-do-dia-do-amigo-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 10 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - 50 desenhos do Dia do Amigo para colorir, pintar, imprimir ou preparar 
atividades!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://espacoeducar-liza.blogspot.com/
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50 desenhos do Dia do Amigo para colorir, pintar, imprimir ou preparar 
atividades!: 
 São 50 desenhos fofinhos separados especialmente para o Dia do amigo, dia 20 de
Julho, podem ilustrar provas, capas de provas, atividades em geral!

Clique sobre as imagens para ampliar! 

Ou acesse todos clicando aqui.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-alfabeto-animais.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 30 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - Alfabeto animais

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://meustrabalhospedagogicos.blogspot.com/
Muito legal para decorar sua sala!!!
Alfabeto animais: 

Vejam que lindo alfabeto dos animais.
Um lindo risco para decoração de sala de aula, o únicoinconvenienteé não ter as 
letras k, y e w.

Ao todo 6 páginas.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Receba nossas atividades Digite aqui seu email:
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-atividades-com-mafalda-criacao.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 20 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - Atividades com a Mafalda: criação de texto, colorir, interpretação de 
tirinha, lista.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://espacoeducar-liza.blogspot.com/
Atividades com a Mafalda: criação de texto, colorir, interpretação de tirinha, 
lista.:  Algumas atividades para comemorar os 80 anos de Quino, o criador desta 
preciosidade tão querida de todos, a Mafalda!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-atividades-para-educacao.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 18 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - Atividades para Educação infantil: Artes!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://espacoeducar-liza.blogspot.com/
Atividades para Educação infantil: Artes!:  Algumas sugestões de atividades para
trabalhar artes com os pequeno.

Tem mais aqui!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-atividades-projetos-e-sugestoes.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 10 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - Atividades, projetos e sugestões sobre Luiz Gonzaga!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://espacoeducar-liza.blogspot.com/
Atividades, projetos e sugestões sobre Luiz Gonzaga!: O suplemento da Editora 
Moderna sobre o rei do Baião traz diversas sugestões e atividades tanto para 1 a
5 ano como para 6 ao 9 ano, vale a pena conferir!
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Para acessar o suplemento completo em pdf clique aqui! 

Tem mais Luiz Gonzaga aqui!

Por que trabalhar com Luiz Gonzaga?

Roteiro para análise de uma canção

Sugestão de projeto pedagógico para 2 a 5 anoComo se dança o baião

Sugestão

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-cartao-para-o-dia-dos-pais.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 30 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - Cartão para o Dia dos Pais

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://edu-infantilcriativa.blogspot.com/

Bem carinhoso!!!

Cartão para o Dia dos Pais: 
Olha que cartão lindo que encontrei no Atelier do Professor, o boneco pode ser 
desenhado pelas crianças e palavra PAI, também pode ser escrita pelos pequenos 
com ajuda do professor. Vou fazer com minha turminha. Espero que gostem!!![FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-clinica-da-familia-sergio-vieira.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 11 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - Clínica da Família Sérgio Vieira de Mello: JOGOS ONLINE ESTRÉIA CONTRA 
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A POLIOMIELITE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cfsergiovieirademello.blogspot.com.br
Clínica da Família Sérgio Vieira de Mello: JOGOS ONLINE ESTRÉIA CONTRA A 
POLIOMIELITE: CLÍNICA CRIA JOGO ONLINE: INTERATIVIDADE À SERVIÇO DA SAÚDE.   
Postado por CLÍNICA DA FAMÍLIA SÉRGIO VIEIRA DE MELLO     O pequeno jogo est...

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-colorir-turma-da-monica-nas.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 31 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - Colorir a Turma da Mônica nas Olimpíadas - Esportes Londres 2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://espacoeducar-liza.blogspot.com/
Colorir a Turma da Mônica nas Olimpíadas - Esportes Londres 2012:  Muitos 
desenhos da Turma da Mônica em comemoração pelas Olimpíadas de Londres 2012: a 
turminha praticando esportes para colorir!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-decoracao-para-escola-infantil.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 3 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - Decoração para escola infantil. Uso de cores em projeto inovador

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://espacodecorado.com/

Bacana demais!!! 
Decoração para escola infantil. Uso de cores em projeto inovador: 

Escolher uma decoração para escola infantil não é tão simples, ainda mais se for
feito o uso de cores que sempre agradam as crianças. Quando se usa cores em 
paredes, escadas e até banheiros é preciso cautela e o mais indicado é sempre 
procurar um decorador que simule as cores nas fotos do ambiente antes [...]

Leia o artigo Decoração para escola infantil. Uso de cores em projeto inovador 
original em Espaço Decorado  Espaço Decorado.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-dia-mundial-da-amamentacao.html

Página 1663



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 16 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - DIA MUNDIAL DA AMAMENTAÇÃO - ATIVIDADES E DESENHOS PARA COLORIR

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
DIA MUNDIAL DA AMAMENTAÇÃO - ATIVIDADES E DESENHOS PARA COLORIR: .

Dia Mundial da Amamentação - 01 de agosto

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-estatuto-da-crianca-e-do.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 11 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - Estatuto da Criança e do Adolescente ilustrado para colorir!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://espacoeducar-liza.blogspot.com.br
Muito legal
Estatuto da Criança e do Adolescente ilustrado para colorir!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-lembrancinhas-dia-da-crianca-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 16 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - Lembrancinhas Dia da Criança - E Volta às Aulas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://ensinarexigealegria1.blogspot.com/
Lembrancinhas Dia da Criança - E Volta às Aulas: 
Eu amei estas sugestões do blog da Natáliahttp://profnatalia.blogspot.com.br,são
encantadoras e o blog também!São fáceis e simples, com EVA e docinho, pode ser 
usadas agora na volta às aulas...ou no Dia da Criança!!
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
ideias-mascara-da-vovo-e-mascara-do-vovo.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 22 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - Máscara da Vovó e máscara do vovô!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://espacoeducar-liza.blogspot.com/
Máscara da Vovó e máscara do vovô!: Máscara para confeccionar com a turma no dia
da vovó ou dia dos avós!

Imagem Kadikê

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-o-soldadinho-de-chumbo-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 10 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - O soldadinho de chumbo para colorir!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://espacoeducar-liza.blogspot.com/
O soldadinho de chumbo para colorir!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-plaquinhas-de-rotina-boas.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 10 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - Plaquinhas de rotina, boas maneiras, regrinhas e combinados para a sala
de aula!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://espacoeducar-liza.blogspot.com/
Plaquinhas de rotina, boas maneiras, regrinhas e combinados para a sala de aula!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-professores-usam-videogame-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 9 de julho de 2012
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - Professores usam videogame para estimular alunos - Educação - Notícia -
VEJA.com

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/
Professores usam videogame para estimular alunos - Educação - Notícia - VEJA.com

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-turma-da-monica-contra-as-drogas.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 24 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - Turma da Mônica contra as drogas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://programajornaleeducacao.blogspot.com/Turma da Mônica contra as drogas: 

Filmes de 1min do projeto "Diga sim à vida", parceria do Ministério da Justiça 
com o Instituto Maurício de Sousa

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-video-motivacional-inspirar.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 24 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - VÍDEO MOTIVACIONAL - Inspirar - Cidade do Cérebro

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
importancia-do-incentivo-aoraciocinio.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 9 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

A importância do incentivo aoraciocínio lógico e ao gosto pela investigação 
científica - Educação - Notícia - VEJA.com

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/
A importância do incentivo aoraciocínio lógico e ao gosto pela investigação 
científica - Educação - Notícia - VEJA.com
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<POSTAGEM>
inaugurada-clinica-da-familia-raimundo.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 5 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

INAUGURADA A CLÍNICA DA FAMÍLIA RAIMUNDO ALVES NASCIMENTO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://otics-iraja.blogspot.com/
INAUGURADA A CLÍNICA DA FAMÍLIA RAIMUNDO ALVES NASCIMENTO: 
Inaugurada a 62ª Clínica da Família no Rio de Janeiro, no bairro de Guadalupe, 
foi Inaugurada a Clínica da Família Raimundo Alves Nascimento.
Contamos com a presença da excelentíssimo Prefeito da cidade do Rio de Janeiro, 
Eduardo Paes, o Secretário de Saúde , Hanns Dohmann, o Subsecretário 
SUBPAV/SMSDC Drº Daniel Soranz , Coordenador da Área programática 3.3, Alexandre
Modesto e demais autoridades, convidados e toda população.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
iniciativa-inedita-protocolo-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 30 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Iniciativa inédita, protocolo para proteção da criança em situação de desastre é
assinado

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.viablog.org.br/
Iniciativa inédita, protocolo para proteção da criança em situação de desastre é
assinado: Durante a 9ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, foi assinada portaria interministerial que institui o Protocolo 
Nacional para Proteção Integral de Crianças e Adolescentes em Situação de 
Desastres. O documento representa um compromisso inédito assumido por um país 
para a garantia e a proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes [...]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
inscricoes-do-processo-seletivo-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 14 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Inscrições do processo seletivo para Bolsas de estudo em Pesquisa do INCA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Inscrições do processo seletivo para Bolsas de estudo em Pesquisa do INCA: 
[FOTO]
As inscrições do processo seletivo para Bolsas de estudo em Pesquisa do Inca 
estarão abertas de 16 a 31 de julho. Estão sendo oferecidas bolsas novas nas 
seguintes modalidades: Iniciação Científica, Aperfeiçoamento (níveis I e II), 
Pós-Doutorado e Especialização Pós-Residência Médica (EPRM). Renovações serão 
concedidas para Aperfeiçoamento (níveis I e II) e Pós-Doutorado.

As inscrições devem ser feitas pessoalmente, de segunda a sexta-feira, das 9h30 
às 12h, na Secretaria dePós-Graduação Stricto Sensu, na Rua André Cavalcanti 37 
(1º andar), Centro, Rio de Janeiro.
Confira o edital e a ficha de inscrição.Fonte: Inca

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
inscricoes-para-o-premio-victor-civita.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 10 de julho de 2012
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

Inscrições para o Prêmio Victor Civita Educador Nota 10 são prorrogadas até o 
dia 15

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.euvocetodospelaeducacao.org.br/
Inscrições para o Prêmio Victor Civita Educador Nota 10 são prorrogadas até o 
dia 15: A Fundação Victor Civita prorrogou o prazo das inscrições da 15o edição 
do Prêmio Victor Civita Educador Nota 10. O período de inscrições agora acaba no
dia 15 de julho. Podem se inscrever professores, diretores, coordenadores 
pedagógicos e orientadores educacionais que trabalham em escolas de ensino 
regular das redes públicas e privadas e de escolas [...]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
institutos-franceses-oferecem-doutorado.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 22 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Institutos franceses oferecem doutorado e pós-doutorado para estudantes 
brasileiros

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Institutos franceses oferecem doutorado e pós-doutorado para estudantes 
brasileiros: 
[FOTO]

Foto: Ian Hooton/Science Photo Library/Corbis
As entidades de pesquisa francesas Instituto Nacional Científico e de Pesquisa 
Médica da França (Inserm), Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento (IRD) e 
Centro Nacional de Pesquisa Científica (CNRS), todos parceiros da Fiocruz em 
projetos internacionais, estão com inscrições abertas para doutorado e 
pós-doutorado para estudantes brasileiros. As chamadas públicas fazem parte do 
programa Ciência Sem Fronteiras, que conta com investimentos do Conselho 
Nacional de Desesenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Na área da saúde, há ofertas do Inserm para doutorados sanduíche e 
pós-doutorados. Em ciências biológicas, o CNRS tem ofertas para doutorado 
sanduíche. O IRD é dedicado a questões ambientais e tem interações com a saúde.

A cooperação técnica entre Fiocruz e os institutos franceses é antiga, mas 
permanentemente renovada por meio de diversos projetos científicos. Com o CNRS, 
a Fundação renovou, neste ano, o convênio referente ao Laboratório Internacional
Associado em Imunologia e Imunopatologia (LIA-Imuno), que estuda os mecanismos 
de migração de leucócitos em organismos em condições saúdáveis e patológicas.
Fonte: Fiocruz
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
lavar-bem-as-verduras-e-nao-comer-carne.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 6 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Lavar bem as verduras e não comer carne mal passada ou crua pode evitar a 
toxoplasmose

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Lavar bem as verduras e não comer carne mal passada ou crua pode evitar a 
toxoplasmose: 
[FOTO]

Foto: Corbis Images
A toxoplasmose é uma doença infecciosa causada por um protozoário que é 
encontrado nas fezes de gatos. A pessoa pode contrair a doença comendo alimentos
contaminados, como verduras mal lavadas e carne crua ou mal passada. Esses 
alimentos abrigam os ovos do Toxoplasma, porque de alguma forma tiveram contato 
com fezes de gato ou com material contaminado. Em muitos casos a doença pode não
ter sintomas, mas, em outros pode causar febre alta, cansaço, manchas e dores 
pelo corpo.

De acordo com o infectologista do Grupo Hospitalar Conceição no Rio Grande do 
Sul, vinculado ao Ministério da Saúde, Breno Riegel não há necessidade de 
tratamento, pois os sintomas passam naturalmente. Mas a toxoplasmose se torna 
grave quando ela é adquirida pela primeira vez por uma grávida, como explica o 
infectologista. Uma gestante, que nunca teve toxoplasmose que adquire naquela 
gravidez, a chance de um problema para o feto é enorme. No primeiro trimestre 
leva ao abortamento na certa. No último trimestre, praticamente todas as 
crianças vão nascer com toxoplasmose congênita. Por outro lado, a próxima 
gravidez não vai ter problema, isso é, se ela já teve toxoplasmose antes da 
gravidez, ela não prejudica mais nenhuma outra gravidez dali em diante. A mulher
fica imune.

A jornalista Raquel Madeira não tinha o protozoário quando engravidou pela 
primeira vez. Como não tinha contato com gatos, precisou redobrar a atenção. Eu 
estava morando em uma casa na época e eu passei a gravidez inteira sem nem 
chegar no quintal porque apesar da gente também não ter bicho em casa, sempre 
tinham os gatos do vizinho que passavam por ali e a gente ficava com medo. Mas 
acabou que eu não peguei toxoplasmose e minhas filhas estão ai, lindas e 
saudáveis.

O infectologista Breno Riegel recomenda que as mulheres que desejam engravidar, 
façam exame para saber se tem ou não o protozoário da toxoplasmose no organismo 
antes da gestação. Caso não tenham, é preciso evitar o contato com gatos ou 
outros felinos e não comer carne crua ou mal passada e verduras fora de casa.
Fonte: Amanda Mendes / Web Rádio Saúde
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<POSTAGEM>
legal-demais-101-sites-para-aprender.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 23 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

LEGAL DEMAIS - 101 sites para aprender outro idioma de graça

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
101 sites para aprender outro idioma de graça: 

Informações com Universia
[FOTO]

Entre as línguas estrangeiras estão inglês, espanhol, francês, alemão e chinês.
Para quem deseja falar outra língua e não tem dinheiro para arcar com as 
mensalidades caras dos cursos, foram selecionados 101 links que permitem que 
você aprenda gratuitamente idiomas como inglês, espanhol, francês, alemão e 
chinês.

São 101 sites que disponibilizam conteúdos para iniciantes, canais de vídeos no 
YouTube com aulas, livros digitais, podcasts, ferramentas para correção e 
tradução, aplicativos para celular, entre outros recursos. Confira a lista!
Cursos para iniciantes:
1.BBC Languages 

Se você já fala inglês e deseja aprender outro idioma, como grego, francês, 
italiano, mandarim ou alemão o site BBC Language pode te ajudar. Ele oferece 
jogos, exercícios, vídeos, áudios e outros materiais em um curso de idiomas 
online gratuito.
2.Espacios publicos

Em um curso introdutório de 20 horas você terá acesso sem custos para aprender 
os fundamentos do idioma espanhol.
3.Beginners Chinese

Esse curso, em inglês, é feito para quem nunca teve contato com o idioma 
mandarim chinês. Em um total de 6 horas ele apresenta, além do idioma, algumas 
informações sobre a cultura e sociedade chinesa.
4.French 101

Um total de 15 aulas introdutórias de francês estão disponíveis online 
gratuitamente. O conteúdo foi desenvolvido pela Universidade Carnegie Mellon e é
necessário falar inglês para completar as lições.
5.Englishtown

Se você não fala inglês, mas deseja aprender, confira os materiais oferecidos 
pela Englishtown. O site promete que, com cinco minutos de prática por dia, você
pode aprender o idioma facilmente.
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6.Alemão no Busuu

Crie uma conta grátis no Busuu e aprenda alemão nos cursos com exercícios, 
conversação, testes e outros materiais. Além do alemão, o site também oferece 
cursos de inglês, turco, árabe, italiano, japonês, francês, polonês, russo e 
espanhol.
7.Otaku Project

No Otaku Project você pode aprender a falar japonês online e de graça. Para 
facilitar a vida dos alunos o site disponibiliza um roteiro de estudos com 
introduções sobre o idioma, o alfabeto e aspectos da gramática, além de oferecer
um espaço para dúvidas, sessão de livros e downloads.
8.Libras básico

Para aprender a linguagem dos sinais da língua brasileira em uma plataforma 
online e gratuita confira o curso de libras básico da Prime Cursos.
9.Latim

Se você já fala inglês e deseja aprender latim, confira um curso de introdução 
ao idioma com 10 horas de duração.
10.BabelMundo Espanhol

No site você terá acesso gratuito a exercícios, lições e testes que podem 
ajudá-lo a aprender espanhol.
11.Russo em Português

O blog Russo em Português procura auxiliar pessoas que querem aprender russo e 
oferece diversos recursos online como guia para autodidatas, notícias sobre a 
Rússia, dicionários e mais.
12.Persa básico

Se você pensa que a língua persa é coisa do passado, está muito enganado. 
Atualmente ela é falada no Irã, no Afeganistão, Tajiquistão, Paquistão, 
Uzbequistão e, em menor escala, na Armênia, Turcomenistão, Azerbaijão e no 
Barein. Se você deseja saber o básico do idioma, como, por exemplo, algumas 
expressões do cotidiano, confira o dicionário de viagem grátis no site Aprender 
Línguas.
13.Aprenda inglês online

No site Learn English Online você pode conferir de graça mais de 56 lições do 
nível iniciante ao intermediário e dicas de pronúncia. Além disso, é possível 
conversar com outras pessoas que fazem o curso no fórum oferecido pelo site.
14.Italiano na web

No site você tem acesso sem custos a lições de gramática, verbos, falsos 
cognatos, expressões idiomáticas e provérbios em italiano.
15.Hebraico

O idioma hebraico é falado por mais de 8 milhões de pessoas ao redor do mundo e 
é uma das línguas mais antigas do mundo. Confira o curso online gratuito 
oferecido pela Livemocha, faça seu cadastro e comece a aprender.
16.Libras em inglês
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Se você já é fluente em inglês e deseja aprender a linguagem dos sinais no 
idioma, confira o curso gratuito no site Lifeprint.com.
17.Chinês pelo MIT

O Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) oferece um curso de chinês 
básico, em inglês, por meio de seu site OpenCourseWare.
18.Esperanto, a língua universal

Criado no fim da década de 1970 por Ludwig Lazarus Zamenhof, o Esperanto foi 
feito com o objetivo ser um idioma fácil de aprender, politicamente neutro, que 
pudesse transcender as divisões nacionais e promover a paz e a compreensão entre
as pessoas com diferentes línguas regionais e/ou nacionais. Junte-se ao grupo de
2 milhões de pessoas que falam o idioma e aprenda o Esperanto de graça no site 
Livemocha.
19. Holandês 

O blog Brasileiros na Holanda oferece aulas, lições, dicas, exercícios e outros 
materiais online completamente gratuitos.
20.Híndi

O híndi é um dos idiomas mais falados em todo mundo. Aprenda o idioma online e 
de graça no Livemocha.
21.Nórdico antigo

Se você gosta de vikings e cultura nórdica, aprenda a falar o idioma nórdico 
antigo no site Old Norse for Beginners. É necessário falar inglês, pois o curso 
é feito nesse idioma.
Canais de vídeos:
22.[VÍDEO]
UrgentEnglish

O canal UrgentEnglish é feito para quem quer aprender inglês de maneira rápida e
prática. Ele promete prepara o aluno em um período de quatro a seis meses.
23.[VÍDEO]
OMGmeiyu

Em vídeos curtos de, em média, dois a três minutos, expressões e gírias em 
inglês são traduzidas para o mandarim chinês de maneira divertida e rápida.
24.[VÍDEO]
Swahili Lessons

Swahili Lessons oferece uma introdução ao idioma suaíli em lições curtas feitas 
em inglês.
25.[VÍDEO]
Lets Speak Korean

O canal ruthnp75 oferece 60 vídeos com tutoriais para quem quer falar coreano.
26.[VÍDEO]
Curso de latim

O canal Curso de Latim Online oferece atualmente uma introdução ao idioma com 
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informações sobre a língua e a cultura latina.
27.[VÍDEO]
Learn Italian - Curso Italiano

O canal oferece mais de 124 vídeos para quem deseja aprender italiano online e 
de graça.
28.[VÍDEO]
Curso de idiomas

O canal Curso de idiomas oferece mais de 146 vídeos com aulas em alemão, inglês,
espanhol, tártaro, russo e mais.
Podcasts:
29.Podcast Inglês como segunda língua

O podcast English as a Second Language oferece lições de inglês para pessoas de 
todo mundo com temas como viagens, relacionamento, entretenimento, negócios, 
etc.
30.Podcasts Peace Corps

O programa de voluntariado norte-americano Peace Corps oferece diversos podcasts
com lições de idiomas como árabe na Jordânia, russo no Cazaquistão, francês em 
Mali e mandarim na China.
31.Fale chinês

O site Fale chinês oferece podcasts com diversas lições para que você tenha 
acesso a uma introdução ao idioma.
32.GermanPod101

Faça o cadastro no site, crie sua conta e aproveita as milhares de lições de 
alemão disponíveis no site. É necessário falar inglês.
33.Learn Romanian Magazine

Se você deseja aprender a falar romeno os arquivos do site Learn Romanian 
Magazine podem ajudá-lo. Confira os podcasts disponíveis e pratique o idioma.
34.Chinês para iniciantes

Se você já fala inglês e deseja aprender o mandarim, confira mais de 45 lições 
em áudio completamente gratuitas feitas pela Open University.
35. FrancêsZero

O site FrancêsZero oferece aulas de francês por meio de podcasts e exercícios 
para quem deseja aprender o idioma.
36.Esperanto no Lernu! 

O portal Lernu! oferece diversas ferramentas e cursos para quem quer aprender o 
idioma mundial online e de graça.
37.Learn Italian

Confira aulas de italiano no podcast Learn Italian ItalianPod101.com.
38.Finlandês no Special Finnish

Traduza a página e aproveite os podcasts oferecidos pelo site para treinar o 
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idioma finlandês.
39.JapanesePod101.com

Da mesma série dos podcasts em italiano e alemão, confira a lista com mais de 25
lições para aprender japonês.
40.Learn Hindi

Se você já fala inglês e deseja aprender híndi confira os arquivos em áudio com 
cerca de 20 lições do idioma.
41.Codys Cuentos

No site você pode aprender inglês e espanhol com podcasts de contos clássicos 
como chapeuzinho vermelho.
42.Dicas de português

O jornal Folha Online disponibiliza podcasts de gramática da língua portuguesa 
em seu site com dicas de Thaís Nicoleti de Camargo.
43.Hebrew Podcasts

Confira 10 lições de hebraico no podcast com áudios sobre temas variados como 
energia solar, eleições em Israel e impostos
44.One Minute Catalan

Se sua desculpa não é dinheiro, mas sim tempo, o podcast One Minute Catalan é a 
solução. Ele oferece lições curtas de um minuto de espanhol.
45.Le Journal en Francais Facile

Seja qual for o seu nível de proficiência no frânces, iniciante ou avançado, não
deixe de conferir esse podcast com as notícias apresentadas de maneira acessível
para os estudantes do idioma.
46.ArabicPod

Confira 30 lições gratuitos de árabe no podcast ArabicPod.
47.Podcast Russo para Brasileiros

O blog Russo para Brasileiros oferece aulas do idioma em formato podcast 
totalmente gratuito.
48.Notícias em espanhol

Para praticar o idioma, escute o podcast de notícias da BBC em espanhol.
49.Japancast

Mais de 80 arquivos estão disponíveis gratuitamente para que você aprenda 
japonês por meio de exemplos de conversas do cotidiano e anime.
Livros online:
50.Universia Livros

Na Universia Livros você pode fazer o download de mais de 600 livros grátis em 
vários idiomas como espanhol e inglês
51.Scottish Gaelic

A página no Wikibooks é em inglês, mas se você já fala o idioma pode conferir 
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diversos recursos em gaélico escocês como gramática, pronúncia, frases e mais.
52.Coreano

A página contém um conteúdo que formam um curso de coreano, do nível básico ao 
intermediário, com materiais como exercícios, lições, alfabeto e história.
53.Japonês

Com conteúdo inteiramente em português, você pode fazer um curso de japonês por 
meio do Wikilivros.
54.Língua polonesa

A página do Wikilivros oferece um curso em nível básico do idioma e dispõe 
diversos conteúdos.
55.Dinamarquês 

A página dispõe 11 lições sobre a língua com ensinamentos sobre nomes, verbos, 
pronomes, pronúncia e muito mais.
56.Afrikaans

O curso do idioma Afrikaans oferecido pelo Wikilivros oferece uma introdução e 
lições que vão do nível básico ao intermediário.
57.Catalão

A página exclusiva do idioma oferece livro lições com sobre o alfabeto, verbos, 
pronomes, vocabulário e mais.
58.Textkit 

O contéudo de mais de 180 livros está em inglês e oferece lições gratuitas de 
latim e grego antigo.
59.Iídiche

A língua ídiche ou iídiche é falada principalmente em comunidades judaicas em 
países como Alemanha, Estados Unidos, Bélgica, França, Argentina, Brasil, Rússia
e outros. Ela se desenvolveu a partir de vários outros idiomas, como alemão, 
polonês, eslavo, hebraico e aramaico. Sua escrita utiliza os caracteres do 
idioma hebraico. Se você já fala inglês e deseja descobrir mais sobre esse 
idioma, confira a página do Wikibooks para essa língua.
60.Francês

A página do Wikilivros de francês contém seis lições para que você aprenda o 
básico do idioma sem sair de casa e de graça.
61.Alemão

Se você já fala alemão e deseja praticar o idioma confira os livros disponíveis 
no site Virtual Books com obras que vão de Shakespeare a Edgar Allan Poe.
62.Italiano

O site acima também oferece diversos livros em italiano para que você treine sua
prática na leitura em italiano.
63.Espanhol

Confira o curso de espanhol do Wikilivros e aprenda o idioma.
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64.Árabe

O curso do Wikilivros vai do básico ao avançado e disponibiliza também 
informações sobre a cultura.
65.Grego moderno

O curso do Wikilivros de grego moderno está em desenvolvimento, mas você já pode
conferir diversos conteúdos sobre vocabulário, gramática, fonologia e alfabeto.
66.Línguas do Sudão

Se você deseja conhecer um pouco mais sobre as 142 línguas usadas ou faladas no 
Sudão não perca a página exclusiva do wikilivros para elas.
Ferramentas para tradução:
67.Free Translator

A ferramenta funciona como um tradutor online, mas funciona com um limite de 140
caracteres.
68.Xanadu

O site foi desenvolvido para viagens e além do tradutor possui um conversor de 
moedas, glossários e outras materiais de referência para seis idiomas 
diferentes.
69.Google Tradutor

É rápido e muito fácil de ser usado, na maioria dos idiomas também oferece uma 
ferramenta de áudio para que você saiba a pronúncia das palavras traduzidas.
70.Freelang 

Um dos tradutores com mais opções de idiomas, o Freelang oferece 265 dicionários
bilíngües para que você traduza suas dúvidas.
71.Tradutor Bing

O antigo tradutor Babbel Fish é a ferramenta da Microsoft para tradução online 
de textos e páginas da web.
Comunidades e grupos:
72.Livemocha

Já demos as dicas do site para aprender diversos idiomas, mas, além disso, você 
também pode aproveitar o espaço da comunidade dos usuários no site para corrigir
seus exercícios, tirar dúvidas e praticar a conversação com pessoas de todo 
mundo.
73.italki

No italki, você pode receber respostas sobre suas dúvidas, ter a sua escrita e 
exercícios corrigidos e se comunicar com diversas pessoas que, como você, também
desejam aprender outro idioma.
74.Lingopass

Nesse site é possível participar de discussões de grupos em fóruns ou conversas 
com apenas uma pessoa em uma sala de bate papo.
75.UniLang
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Os fóruns disponíveis no UniLang são um ótimo local para praticar o novo idioma 
que você está aprendendo. O lema do site é unindo os amantes dos idiomas.
76.My Language Exchange

Junte-se a mais de 1 milhão de usuários em uma comunidade que reúne pessoas de 
mais de 130 países ao redor do mundo e pratique a língua aprendida com nativos 
do país de origem do idioma.
77.Palabea

Conhecido como o Facebook dos idiomas, o Palabea permite que você coloque vídeos
e áudios, grave, traduza e, claro, converse com outras pessoas.
78.Comunidade de aprendizagem de idiomas do Skype

A plataforma de comunicação online possui uma área exclusiva para que os 
usuários perguntem e respondam dúvidas e façam contato por meio de conversas com
pessoas de todo mundo.
79.The Mixxer

O site é parecido com o My Language Exchange, porém é uma plataforma do 
Dickinson College, nos Estados Unidos, em que os estudantes de idiomas podem ser
tanto alunos quanto professores.
80.My Happy Planet

No site é possível criar suas próprias lições para outras pessoas ou apenas se 
comunicar com elas em uma comunidade normal.
Ferramentas:
81.Babbel

No Babbel é possível aprender inglês, espanhol, francês, italiano, sueco, 
português brasileiro e alemão. Possui mais de um milhão de usuários e um método 
de ensino e aprendizado diferenciados.
82.Rikai

Não se assuste ao abrir o site. Basta passar o mouse sobre qualquer palavra em 
japonês para descobrir seu significado. Ele funciona com qualquer endereço 
eletrônico e pode ser usado em diversos navegadores.
83.Skype para Ipad

Aproveite todas as facilidades e serviços do Skype diretamente do seu tablet da 
Apple.
84.Byki

O Byki oferece opções gratuitas e pagas e com ele é possível aprender com um 
método de ensino baseado em palavras do vocabulário em cartões com informações 
sobre as palavras.
85.Lingro

Como o Rikai, o Lingro funciona como um tradutor de palavras em endereços 
eletrônicos para mais de 12 idiomas diferentes.
86.ProVoc

O ProVoc permite que você crie seus próprios cartões de palavras com graus de 
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dificuldade diferentes.
87.One World Dictionary

A plataforma funciona em computadores da Apple e oferece mais de 100 mil 
traduções em espanhol, francês, italiano e alemão.
Aplicativos:
88.Turco com Babbel

O aplicativo da Babbel para celular ajuda você a aprender turco, inglês, 
espanhol, alemão e mais.
89.Alemão com o Busuu

Além do alemão, o Busuu oferece versões do aplicativo para celular em inglês, 
francês, italiano e espanhol.
90.Ho-Chunk

O idioma Hoocak é nativo dos povos norte-americanos e com esse aplicativo é 
possível aprender um pouco mais sobre a língua.
91.50 idiomas

Pode acreditar, os desenvolvedores desse aplicativo querem ajudar você a 
aprender 50 línguas diferentes pelo celular.
92.Mindsnacks

Além do frânces, o aplicativo de aprendizagem de idiomas ajuda você a aprender 
italiano, alemão, espanhol, inglês e mandarim por meio de jogos.
93.Hello-Hello Spanish

Se você já fala inglês e deseja aprender espanhol ou praticar o que já sabe, 
confira esse aplicativo para iPad.
94.Cuebrain!

O aplicativo é baseado em jogos e permite que você treine mais de 20 idiomas 
diferentes pelo celular.
95.myLanguage Free Translator

Traduza mais de 60 idiomas usando esse tradutor para celular.
96.Conjugate Spanish Verbs

Conjugue verbos em espanhol e francês pelo celular.
97.Vocre

O Vocre usa tecnologia de reconhecimento de voz para que você traduza o que 
outras pessoas falam.
98.eTeacher Hebrew Lessons

Neste aplicativo você pode aprender o básico do hebraico com a professora Shira 
Cohen Regev.
99.Hiragana Lite

Aprenda os caracteres Hiragana do japonês com esse aplicativo.
100.Pronunciation Checker
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Confira sua pronúncia em inglês americano, espanhol, francês, alemão, italiano e
inglês britânico.
101.Learn English- PhotoFlashcards

Fotografe objetivos do seu dia a dia e descubra a definição em inglês.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mapa-do-caps-distribuidos-na-cidade-do.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 22 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mapa do CAPS distribuidos na Cidade do RJ

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://redecapsdoriodejaneiro.blogspot.com/
Mapa do CAPS distribuidos na Cidade do RJ: 
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mec-publica-regras-de-programa-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 10 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

MEC publica regras de programa para alfabetizar crianças até 8 anos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://programajornaleeducacao.blogspot.com/
MEC publica regras de programa para alfabetizar crianças até 8 anos: 

O Ministério da Educação (MEC) publicou portaria noDiário Oficial da 
Uniãoestabelecendo as regras do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa
(Pnaic). O programa que será lançado em breve tem como objetivo garantir que 
todas as crianças estejam alfabetizadas até os 8 anos de idade. Redes municipais
e estaduais terão que aderir ao programa para poder receber recursos e o apoio 
técnico do MEC.
Entre as ações previstas no programa estão a capacitação dos professores 
alfabetizadores, o pagamento de bolsas aos docentes e a distribuição de 
materiais didáticos específicos para alfabetização. Outra medida será a criação 
de uma prova que será aplicada a todos os alunos do 3º ano do ensino fundamental
para medir o nível de alfabetização.
Até hoje o país não tinha um exame oficial para medir se as crianças estavam 
sendo alfabetizadas ou não na idade correta. Iniciativa semelhante já foi feita 
pelo Movimento Todos pela Educação que, em 2011, aplicou a primeira edição 
daProva ABC.Em caráter amostral, o exame apontou que mais de 40% dos alunos que 
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concluíram o 3 ano do ensino fundamental não tinham a capacidade de leitura 
esperada para esse nível de ensino.
As duas avaliações aplicadas atualmente pelo MEC aos alunos do ensino 
fundamental não aferiam essa informação. A Prova Brasil tem como público-alvo os
alunos do 5º ano do ensino fundamental. Já a Provinha Brasil, aplicada no 2º 
ano, era uma ferramenta de uso interno das escolas para que cada professor 
pudesse acompanhar o desenvolvimento dos estudantes. Com o Pnaic, as escolas 
deverão informar ao MEC os resultados da Provinha a partir de um sistema que 
será desenvolvido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
(Inep).

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ministerio-da-saude-amplia-assistencia.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 10 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Ministério da Saúde amplia assistência oftalmológica

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Ministério da Saúde amplia assistência oftalmológica: 
[FOTO]

Mutirão para cirurgias de catarata cresceram 97% no SUS, passando de 86 mil em 
2010 para 169,4 mil no ano passado.|Foto: Seb Oliver/cultura/Corbis
Nesta terça-feira (10) comemora-se o Dia da Saúde Ocular. A data visa alertar a 
população sobre a importância do acompanhamento oftalmológico, que tem crescido 
no Brasil por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Nos últimos quatro anos 
foram realizados 16,2 milhões de procedimentos oftalmológicos (diagnose, 
tratamento e cirúrgico) em todas as faixas etárias. Além disso, desde o ano 
passado, o Ministério da Saúde definiu novos mecanismos para auxiliar os estados
a aumentar o número de cirurgias eletivas. Só as cirurgias de catarata tiveram 
um crescimento de 97%, passando de 86 mil em 2010 para 169,4 mil no ano passado.
O número avançou ainda entre os transplantes. Das 23.397 cirurgias feitas no 
país em 2011, 14.838 foram de córnea - 62% do total.

O custeio para essa área também evoluiu, alcançando um dos maiores orçamentos 
por especialidade, cerca de R$ 625 milhões no ano passado. O recurso mais que 
dobrou em comparação com 2008, quando o valor foi de R$ R$ 310 milhões.

A previsão para os próximos anos é que esses números aumentem ainda mais. Para 
isso, o governo federal tem avançado em importantes iniciativas. No último ano, 
por exemplo, com a Portaria nº 920, de 15 de dezembro de 2011, do Ministério da 
Saúde, dois novos procedimentos para tratamento do glaucoma passaram a ser 
oferecidos pelo SUS. São eles: Tratamento Oftalmológico Paciente Glaucoma 
Monocular, com associação da Primeira, Segunda e Terceira Linha de colírio; e o 
Tratamento Oftalmológico Paciente Glaucoma Binocular, com associação da 
Primeira, Segunda e Terceira Linha de colírio.
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A novidade garante a integralidade do tratamento de glaucoma no SUS, por meio de
medicação, já que passa a oferecer colírios das três linhas para um mesmo 
paciente, caso prescrito pelo médico. O coordenador nacional de Média e Alta 
Complexidade do Ministério da Saúde, José Eduardo Fogolin, destaca que a nova 
portaria também traz novas medidas para reforçar o controle na atenção aos 
pacientes com glaucoma. Entre elas está a obrigatoriedade do preenchimento, por 
parte do prestador de serviço, da Autorização de Procedimentos de Alta 
Complexidade (APAC).
Novidades - José Eduardo Fogolin reforça que o Ministério da Saúde trabalha em 
outras novidades para essa área, como a incorporação de novas tecnologias, a 
exemplo da teleconferência para dar diagnóstico a distância. Assim como a 
elaboração das diretrizes dos protocolos clínicos do Glaucoma e da Degeneração 
macular relacionada à Idade. Neste último caso, a Comissão Nacional de 
Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) já deu parecer 
favorável a um dos dois medicamentos mais procurados para o tratamento da 
doença. Há ainda a previsão de atualização e revisão do protocolo de Retinopatia
Diabética, e a revisão da Tabela de Procedimentos do SUS.

Outro importante avanço que já encontra-se em discussão é a estruturação da 
Saúde Ocular em uma proposta de Rede de Atenção à Saúde, o que representará um 
salto de qualidade, ampliado o atendimento do gestor local, inclusive para 
glaucoma, afirma doutor Fogolin. Entre os principais objetivos da Rede está à 
articulação intersetorial integrada, com níveis hierarquizados das Unidades 
Especializadas de Atenção em Oftalmologia (UEAO): Ambulatório especializado, 
serviço de Média complexidade, serviço de alta complexidade e Centros de 
referência.

O Ministério da Saúde pretende ainda atrelar à saúde ocular à Rede de Atenção às
Pessoas com Deficiência, criar interface da rede com tratamento de doenças 
infecciosas, e na saúde do bebê, incentivando os pediatras a fazerem exames 
oftalmológicos simples já no berçário, por exemplo. Ainda dentro da linha da 
saúde ocular, o Ministério da Saúde em um esforço conjunto, com o Ministério da 
Educação, gestores do sistema de saúde e hospitais universitários, trabalha na 
proposta de mudar a realidade do panorama brasileiro no que se refere ao cuidado
visual, por meio do projeto do Olhar Brasil. Em breve virão importantes 
novidades, adianta doutor Fogolin.
Fonte: Regina Xeyla /Agência Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ministerio-da-saude-muda-regras-do.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 18 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Ministério da Saúde muda regras do programa Melhor em Casa

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Ministério da Saúde muda regras do programa Melhor em Casa: 
Para ampliar a oferta do serviço, o Melhor em Casa, programa do governo federal 
que oferece atenção domiciliar, mudou as regras de adesão dos municípios. Com a 
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nova portaria nº 1.533 publicada nesta terça-feira (17), mais 432 municípios 
poderão implantar as equipes de atendimento domiciliar, chegando ao total de 759
cidades. Atualmente, o programa Melhor em Casa está presente em 44 municípios em
15 estados.

A principal mudança é que municípios com mais de 40 mil habitantes poderão 
implantar o programa, desde que tenham o Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu 192) ou serviço próprio de atendimento às urgências, além de 
possuir um hospital de referência. A portaria anterior restringia os municípios 
de 40 mil habitantes às regiões metropolitanas. Essa mudança proporcionará um 
aumento de 130% do número de municípios que podem ter as equipes de atenção 
domiciliar, destaca o coordenador do Programa Melhor em Casa, Aristides 
Oliveira.

Outra mudança importante refere-se à flexibilidade da carga horária dos 
profissionais que compõem as equipes. A nova portaria facilitará o processo de 
contratação das equipes pelos gestores, de acordo com a realidade local, explica
o coordenador Aristides Oliveira. Os profissionais auxiliares ou técnicos de 
enfermagem, por exemplo, poderão ter somatório de sua carga horária semanal 
mínima de 120 horas. A portaria anterior previa 160 horas semanais. Hoje são 105
Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e 44 Equipes 
Multiprofissionais de Apoio (EMAP) atendendo pacientes em casa.

Os critérios para implantação de mais de uma equipe de atendimento domiciliar 
também foram reduzidos. O município que tiver acima de 150 mil habitantes poderá
implantar uma segunda equipe de atendimento domiciliar e assim sucessivamente. 
Antes, os municípios precisavam alcançar a população de 200 mil habitantes para 
constituir a segunda equipe.

Cada equipe pode atender, em média, 60 pacientes, simultaneamente. O Ministério 
da Saúde custeia as equipes principais com o valor de R$ 34,56 mil mensais e R$ 
6 mil por equipe de apoio. Pessoas com necessidade de reabilitação motora, 
idosos, pacientes crônicos sem agravamento ou em situação pós-cirúrgica e com 
possibilidade de desospitalização, por exemplo, são atendidas por equipes 
multidisciplinares durante toda a semana (de segunda a sexta-feira), 12 horas 
por dia e, podendo ser em regime de plantão, nos finais de semana e feriados.
Orientação aos profissionais - Com o intuito de instruir os gestores e os 
profissionais de atendimento domiciliar nos estados e municípios, o Ministério 
da Saúde preparou dois Cadernos de Atenção Domiciliar. Os cadernos servirão de 
orientação aos municípios que já possuem equipes habilitadas e aos que estão em 
processo de implantação, enfatiza Aristides Oliveira.

O material traz informações sobre os aspectos históricos da atenção domiciliar 
no Brasil; gerenciamento do serviço; fluxos assistenciais; situações e 
procedimentos comuns em atenção domiciliar; situações especiais, como cuidados 
paliativos; intercorrências agudas; abordagem familiar; dentre outras.
Estes cadernos estavam sendo aguardados pelos gestores e trabalhadores de todo o
país. Eles são frutos de um esforço conjunto do Ministério da Saúde com vários 
parceiros, que são referência em Atenção Domiciliar no Brasil, explica Oliveira.
Dentre os parceiros estão: os coordenadores dos Serviços de Atendimento 
Domiciliar de Campinas, São Paulo, Ribeirão Preto, Cascavel e Pelotas; 
Associação Brasileira de Atenção Domiciliar (ABRASAD); Sociedade Brasileira de 
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Atenção Domiciliar (SIBRAD); Instituto Nacional do Câncer (INCA); Grupo 
Hospitalar Conceição (GHC); Núcleo de Atenção Domiciliar Interdisciplinar do 
Hospital das Clínicas - FMUSP (NADI) e da Universidade Federal de Ouro Preto.

Os cadernos serão disponibilizados no site do Departamento de Atenção Básica do 
Ministério da Saúde e a versão impressa será enviada para todos os serviços 
habilitados em atendimento domiciliar no país.
Fonte: Tinna Oliveira /Agência Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
monte-castelo-nossa-horta-sendo-tratada.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 5 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

MONTE CASTELO - NOSSA HORTA SENDO TRATADA PELA TURMA DA PROFª VAGDAR DO 
AUTONOMIA CARIOCA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://escolamontecastelorj.blogspot.com/
NOSSA HORTA SENDO TRATADA PELA TURMA DA PROFª VAGDAR DO AUTONOMIA CARIOCA: 
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
morango-e-rico-em-potassio-e-vitaminas.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 24 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Morango é rico em potássio e vitaminas C e A

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Morango é rico em potássio e vitaminas C e A: 
[FOTO]

Foto: Corbis Images
O inverno é a estação dos morangos. Nesta época, a fruta é encontrada com mais 
qualidade e menos agrotóxicos, sustância química utilizada para controlar pragas
nas plantações e aumentar a produtividade da terra. O morango é bastante 
saudável e além disso tem pouca caloria.

A nutricionista do Ministério da SaúdeMaria Penha Ferrer informa que a fruta é 
rica em potássio e vitaminas C e A.O potássio exerce um papel importante na 
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atividade muscular, na transmissão nervosa e na tonicidade muscular. Também tem 
um papel importante na função renal e na contratação da musculatura cardíaca. Já
a vitamina C auxilia no processo de cicatrização atua contra as infecções e 
auxilia na absorção do ferro no organismo. A Vitamina A, protege o organismo, 
além de exercer um papel importante na acuidade visual.

O cultivo do morango exige cuidados. O produtor rural Edilson Magalhães conta 
que o uso do mulching, um plástico para evitar o contato dos frutos com o solo, 
é essencial para impedir a desenvolvimento de fungos.Tem que ser um solo bem 
tratado, bem fértil, aí tem essemulching que já é 50% que faz a diferença e o 
outro mais é o cuidado no manuseio, tem que estar sempre à sombra, tem que 
colher o fruto com muito cuidado, um a um, e vender imediatamente, pós-colheita.

O morango faz sucesso em várias receitas. O chef de Cozinha Daniel Vieira Gurgel
destaca o risoto de morango, o suco de laranja com morango, sobremesas com calda
de morango, geleia, mousse de chocolate com pedaços de morango em cima, e até 
uma saladinha:Como fruta dá para utilizar o morango e a manga. Pode colocar três
tipos de alface fica legal, a alface crespa, alface americana e a alface roxa, 
tomate, pepino, molho de mostarda e mel fica uma combinação boa.

A nutricionista do Ministério da Saúde lembra que a fruta contêm muitos resíduos
de agrotóxicos. Por isso, a especialista orienta consumir morangos com 
certificação de orgânicos ou em época de safra, quando a fruta precisa de menos 
agrotóxicos.
Ouça a matéria da Web Rádio SaúdeFonte: Hortência Guedes / Web Rádio Saúde
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<POSTAGEM>
mortes-de-jovens-cresceram-376-no-pais.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 18 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mortes de jovens cresceram 376% no país desde 1980

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Mortes de jovens cresceram 376% no país desde 1980: 

Era 26 de março de 2010 quando o jovem Rafael Souza de Abreu, 16, virou mais um 
número para pesquisadores de segurança pública.

Nessa data, ele foi morto com oito tiros perto da casa de um amigo em Santos 
(SP).

Segundo seu pai, o operador portuário José de Abreu, e a Promotoria, o  rapaz 
foi confundido com um ladrão de uma loja de roupas e foi morto em  represália a 
um furto que não praticou.

Assim, ele passou a ser um dos 8.686 adolescentes e crianças  assassinados 
naquele ano e engrossou a lista que, desde 1980, aumentou  376%. No mesmo 
período, entre 1980 e 2010, os homicídios como um todo  cresceram 259%.
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Os dados são do Mapa da Violência 2012 - Crianças e Adolescentes do Brasil, 
pesquisa que será lançada hoje.

O levantamento analisa as informações do Ministério da Saúde sobre as  causas 
das mortes de pessoas entre zero e 19 anos de idade.

O ritmo de crescimento da morte entre jovens é constante. Em 30 anos, só  teve 
queda quatro vezes. Nos demais aumentou entre 0,7% e 30%.

Estudo mapeia mortes de jovens no Brasil.
Um dado que chamou a atenção do sociólogo Julio Jacobo Waiselfisz,  coordenador 
da pesquisa, foi quanto os homicídios de jovens representava  no total de 
mortes. Em 1980, eles eram pouco mais de 11% dos casos de  assassinato. Já em 
2010, 43%.
Os homicídios de jovens continuam sendo o calcanhar de aquiles do  governo. Esse
aumento mostra que criança e adolescente não são  prioridade dos governos, 
disse.

Entre os Estados em que houve maior aumento dos assassinatos de jovens  estão 
Alagoas, com uma taxa de 34,8 homicídios por 100 mil habitantes,  Espírito Santo
(33,8) e Bahia (23,8).

Segundo Waiselfisz, vários fatores influenciam o aumento em determinadas 
regiões. Um deles é a interiorização dos homicídios.
Antes, a maior parte dos crimes acontecia nos grandes centros. Agora,  com a 
melhor distribuição de renda, houve uma migração da população e os  governos não
conseguiram implantar políticas públicas para acompanhar  essa mudança, disse.

Os Estados que apresentaram as menores taxas foram Santa Catarina, (6,4), São 
Paulo (5,4) e Piauí (3,6).

Para Alba Zaluar, antropóloga da Universidade Estadual do Rio, os dados  devem 
ser analisados com cuidado, já que entre 2002 e 2010 houve uma  melhora na 
qualificação das estatísticas sobre mortes. Ou seja, casos  que antes constavam 
como outras violências nos dados oficiais passaram  a ser homicídios.
É muito complicado falar do aumento de mortes por agressão no Brasil como um 
todo, afirmou Zaluar.

Waiselfisz diz que a pesquisa aponta que os problemas existem e serve de  alerta
para governos tentarem reduzir o índice, que já incluiu o  assassinato do jovem 
Rafael.

Em tempo: quatro pessoas, sendo três policiais, foram acusadas pela morte do 
adolescente. Mas o julgamento ainda não aconteceu.
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terça-feira, 31 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

MOSTRA 100 ANOS DE JORGE AMADO: O ROMANCE, A BAHIA E O CINEMA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://tramasdaleitura.blogspot.com/

Divlgando... 
MOSTRA 100 ANOS DE JORGE AMADO: O ROMANCE, A BAHIA E O CINEMA: 

De 7 a 12 de agosto acontece na Caixa Cultural do Rio de Janeiro a Mostra 100 
Anos de Jorge Amado: O Romance, a Bahia e o Cinema. O evento é uma homenagem aos
100 anos de nascimento de um dos mais importantes autores nacionais.Serão 
exibidos mais de 10  filmes, entre longas e curtas-metragens, ficções e 
documentários, além  da realização de palestras sobre o processo de transposição
da poesia de  Jorge Amado  para as telas dos cinemas, com participação de Cacá 
Diegues, Guy  Gonçalves e mediação de Rodrigo Fonseca..
Segue a lista de filmes que compõem a mostra:- Tieta do Agreste, Cacá Diegues- 
Meu adorável Fantasma - Kiss me Goodbye, Robert Mulligan -baseado no livro Dona 
Flor e seus dois maridos;- Dona Flor e Seus Dois Maridos- Tenda dos Milagres, 
Nelson Pereira dos Santos- Jubiabá, Nelson Pereira dos Santos- Casa de Rio 
Vermelho, de- Jorge Amado, João Moreira Salles- Capitães de Areia, Cecília 
Amado- Capeta Carybé, Agnaldo Siri Azevedo- Jorjamado no Cinema, Glauber Rocha- 
Quincas Berro Dágua, Sérgio MachadoOnde: Caixa Cultural do Rio de JaneiroAv. 
Almirante Barroso, 25 - Centro - Tel: (21)3980-3815Ingresso: R$2,00 inteira / 
R$1,00 meia
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MS investe R$ 24 milhões em novas UBS e Academias da Saúde

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
MS investe R$ 24 milhões em novas UBS e Academias da Saúde: 
O Ministério da Saúde vai repassar a 23 estados R$ 24,2 milhões para a 
construção de novas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e polos de Academia da 
Saúde. Somente para as novas UBS, serão destinados R$ 15,8 milhões. Os outros R$
8,48 milhões serão aplicados nas academias. As medidas foram publicadas nos 
últimos dias em duas portarias (nº 1.300e nº 1.345) no Diário Oficial da União. 
O objetivo é incentivar os gestores locais do Sistema Único de Saúde (SUS) a 
melhorar o padrão de qualidade da assistência por meio das Equipes de Saúde da 
Família (ESF), destaca o diretor do Departamento de Atenção Básica do Ministério
da Saúde, Heider Aurélio Pinto.
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As ações fazem parte da Política Nacional de fortalecimento da Atenção Básica - 
coordenada pelo Ministério da Saúde e executada pelos estados e municípios. 
Atualmente há 155 Academias da Saúde em funcionamento em 12 estados e 42 mil UBS
em todo o país. Em 2011, o Ministério da Saúde destinou mais de R$ 170 milhões 
para a construção de novas UBSs. Já ao programa Academias da Saúde, lançado no 
ano passado, o ministério repassou R$ 53,7 milhões para a construção de 1.946 
novos polos.

Os estados do Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, 
Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de 
Janeiro, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo terão 72 novas 
UBS em 57 municípios. Os valores para cada UBS são definidos de acordo com o 
número de equipes que atuam na unidade. Os recursos são repassados pelo governo 
federal às secretarias municipais de saúde em três parcelas. A primeira 
corresponde a 10% do valor total; a segunda, a 65%; e a última, a 25%. As duas 
últimas parcelas são liberadas mediante comprovação do andamento da obra pelos 
gestores locais do SUS. Os recursos financeiros são transferidos diretamente do 
Fundo Nacional de Saúde (FNS) para os fundos municipais de saúde.
Academias da Saúde- Para a construção de polos de Academia da Saúde serão 
destinados R$ 8,48 milhões para 63 municípios em 20 estados (AC, AL, CE, GO, MA,
MG, MS, MT, PA, PE, PB, PI, PR, RJ, RN, RO, RS, SC, SP, TO), que receberão 78 
novas Academias da Saúde.

Lançado em abril do ano passado, o Programa Academia da Saúde estimula a criação
de espaços adequados para a prática de atividade física, orientação nutricional,
oficinas de artes cênicas, dança, palestras e demais atividades que promovam 
modos de vida saudáveis. O objetivo é estimular a promoção da saúde bem como a 
prevenção e a redução de mortes prematuras por Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis (DCNT). Previstas no Plano de Ações Estratégicas para 
Enfretamento das DCNTs, as medidas têm como meta melhorar indicadores 
relacionados ao tabagismo, álcool, alimentação inadequada, sedentarismo e 
obesidade até 2022.
Fonte: Tinna Oliveira e Fabiane Schmidt /Agência Saúde
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Mudança de hábito pode ajudar a resolver o problema dos gases

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Mudança de hábito pode ajudar a resolver o problema dos gases: 
[FOTO]

Foto: Image Source/Corbis
Os gases intestinais são formados pela fermentação de alimentos acumulados no 
intestino. O resultado desse processo é uma produção de cerca de três litros de 
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gases por dia, que devem ser eliminados pelo organismo. No entanto, muitas 
pessoas tem dificuldades de eliminar esses gases de forma natural.

Este é o caso da psicóloga Adriana Korthandt. Ela viaja muito ao exterior a 
trabalho e isso piora o problema. Eu vou muitas vezes à Africa, América Central,
Europa, e todas essas alterações na alimentação provocam em mim um desconforto 
muito grande. E isso eu não consigo mudar porque é o meu trabalho. Eu posso 
prestar atenção na qualidade da alimentação, mas eu tenho muito pouco controle 
sobre isso. 

De acordo com o chefe do Departamento de Gastroenterologia do Hospital Federal 
da Lagoa, Luis Artur Juruena, além da má alimentação, viajar de avião também 
aumenta a produção de gases. Segundo ele, passar horas sentado na mesma posição 
prejudica os movimentos intestinais.No caso da viagem não é exatamente a 
altitude. Eu diria que o cuidado maior é o que se alimentar antes de viajar. É 
importante uma dieta sem substâncias que produzam muitos gases principalmente em
viagens longas de 10, 12 horas de duração para o exterior. E a postura também, 
que a gente fica cada vez mais nos aviões de hoje, explica.

O gastroenterologista Luis Artur Juruena dá dicas para evitar o acúmulo de gases
no organismo.  Evitar comer em pé, comer devagar. Hoje você pode fazer um prato 
nutricionalmente bem distribuído, evitar misturar carboidratos, por exemplo, 
arroz com batata e tomar líquidos junto com as refeições. Isso é ruim, aumenta 
muito a produção de gases.

Luis Artur Jururena explicou também que os medicamentos podem aliviar o 
desconforto do volume abdominal, mas não devem ser utilizados sem orientação 
médica. Além disso, praticar exercícios físicos também favorece a diminuição dos
gases.
Ouça a matéria da Web Rádio Saúde
Fonte: Débora Rocha / Web Rádio Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
muita-televisao-aumenta-gordura.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 17 de julho de 2012
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Muita televisão aumenta gordura corporal e prejudica desempenho de crianças nos 
esportes - Saúde - Notícia - VEJA.com

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://veja.abril.com.br
Muita televisão aumenta gordura corporal e prejudica desempenho de crianças nos 
esportes - Saúde - Notícia - VEJA.com
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mulheres da Paz iniciam curso de Empreendedorismo Comunitário

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

FONTE: PCRJ

Cerca de 245 mulheres de 39 comunidades participarão da iniciativa
05/07/2012A
 Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) promove a partir 
desta terça-feira, dia 03, cursos de Empreendedorismo Comunitário para 
245 participantes do projeto Mulheres da Paz. A iniciativa, voltada para
 pessoas interessadas em abrir ou aprimorar o próprio negócio, será 
executada em cinco estações do projeto, nos bairros de Senador Camará, 
Acari, Vila Kenedy, Penha e Santa Cruz.Coordenados
 em parceria com o Núcleo de Inclusão Produtiva da SMAS, os cursos têm 
como objetivos fortalecer a rede de serviços em 39 comunidades do 
município, além de fazer com que essas mulheres exerçam o papel de 
multiplicadoras de conhecimentos nessas localidades. Ao longo de três 
meses, as alunas terão aulas de Introdução ao Empreendedorismo 
Comunitário, Ética e Direitos Humanos, Desenvolvimento Econômico Local, 
Vida Urbana, Gestão de Negócios, além de participarem de seminários e 
palestras. Também
 serão oferecidas orientações para divulgar o negócio e aumentar as 
chances de sucesso, grupos de discussões, seminários e visitas em campo 
para complementar os ensinamentos das aulas. 
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NASF E ACADEMIA CARIOCA DA  FAZENDA BOTAFOGO - Pão de Açúcar 29/06/2012!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdcrj-academiacarioca-cmsfb.blogspot.com/
Pão de Açúcar 29/06/2012!: 
Com parceria da Academia Cariocada Saúde/Flávio Coutoe do NASF, fomos encher de 
energia e animaçãoum dos pontos turísticos da nossa cidade maravilhosa, o Pão de
Açúcar!
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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No Rio, valorização da equipe em escolas melhora resultados

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://primeirainfancia.org.br/
No Rio, valorização da equipe em escolas melhora resultados: Unidades bem 
avaliadas que atendem crianças pobres têm baixa rotatividade de professores  A 
baixa rotatividade no quadro dos professores, o bom relacionamento entre 
direção, corpo docente e alunos, reforço escolar para os que apresentam 
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dificuldade e atenção redobrada com Continuar lendo 
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O apoio matricial em saúde mental na Atenção Básica

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://saudementalrj.blogspot.com/
O apoio matricial em saúde mental na Atenção Básica: 

As práticas de cuidado em saúde mental no Brasil, cada vez ganham  importância 
na Atenção Básica na medida em que se amplia o cuidado  territorializado, 
integral e em rede. No entanto, para que as práticas  manicomiais sejam 
revertidas e para que os trabalhadores encontrem novos  sentidos no encontro com
a loucura, muitos desafios se colocam.  Pretendemos explorar esses desafios e 
discutir quais dispositivos,  arranjos e ferramentas da gestão do cuidado podem 
potencializar o  atendimento aos usuários da saúde mental nas Unidades Básicas 
de Saúde.  Disparando esse processo, a partir de sua experiência prática, 
Deivisson  Vianna fala do Apoio Matricial e nos convida a debater sobre suas  
diversas possibilidades de qualificação da assistência. São discutidos  temas 
como a relação entre a ESF e o especialista, estratégias  favoráveis e 
desfavoráveis à prática do apoio e a ilustração do tema a  partir de um caso. 

E para você? Como se dá o apoio matricial na sua  unidade? Quais são os desafios
da Saúde Mental na Atenção Básica?  Comente e contribua para esse debate!
Fonte: YouTube   
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O que você faria pelos seus filhos? - Educação - Notícia - VEJA.com

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://veja.abril.com.br

Vale apena ler. 
O que você faria pelos seus filhos? - Educação - Notícia - VEJA.com
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

OPORTUNIDADE - Inscrições de trabalhos para 12ª Expoepi terminam no próximo 
domingo, 15 de julho

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Inscrições de trabalhos para 12ª Expoepi terminam no próximo domingo, 15 de 
julho: 
[FOTO]
Termina neste domingo, 15 de julho, o prazo para a inscrição de experiências e 
trabalhos técnico-científicos na mostra competitiva da 12ª Expoepi (Mostra 
Nacional de Experiências Bem-Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de
Doenças). São duas modalidades de participação: experiências bem-sucedidas 
realizadas pelos serviços de saúde do SUS que tenham contribuído para o 
aperfeiçoamento da vigilância em saúde (Modalidade I) e trabalhos desenvolvidos 
em nível de pós-graduação, de autoria de profissionais que atuam no SUS e que 
contribuem para o aprimoramento das ações de vigilância em saúde (Modalidade 
II).

Os trabalhos serão selecionados segundo os critérios estabelecidos no Edital de 
Convocação. A experiência ou trabalho técnico-científico inscrito que não 
demonstrar sua contribuição ao aprimoramento das ações de vigilância em saúde 
será considerado inelegível para a mostra competitiva.

Na Modalidade I, são 10 áreas com possibilidade de participação, com prêmio de 
R$ 50 mil para o ganhador em cada uma das categorias. Já os profissionais de 
saúde que tiverem trabalhos de pós-graduação vitoriosos receberão prêmios no 
valor de R$ 12 mil (tese de doutorado), R$ 9 mil (dissertação de mestrado) e R$ 
6 mil (monografia de especialização).
As inscrições são feitas exclusivamente pela Internet nos hiperlinks abaixo:

Modalidade I - experiências bem-sucedidas dos serviços de saúdeModalidade II - 
trabalhos técnico científicos de pós-graduaçãoFonte: Ministério da Saúde
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PARABÉNS - CERTIFICAÇÃO UNIDADE AMIGA DO CARIOQUINHA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cms-morrouniao.blogspot.com/

Parabéns a Equipe Moro União!!
CERTIFICAÇÃO UNIDADE AMIGA DO CARIOQUINHA: 
No dia 11\07\12 CMS Morro União recebeu sua placa de certificação de
UNIDADE AMIGA DO CARIOQUINHA, é um título muito importante que retrata a 
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qualidade de atendimento que esta unidade dá a suas crianças durante seu 
crescimento e desenvolvimento.
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PAVUNA BRILHA NOS RANKINGS QUE AVALIAM ESCOLAS MUNICIPAIS.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://euamoserprofessora.blogspot.com/

PAVUNA BRILHA NOS RANKINGS QUE AVALIAM ESCOLAS MUNICIPAIS.: Quatro escolas do 
bairro ocupam posições de destaque na Prova Rio e no Alfabetiza Rio, que atestam
a qualidade do ensino
PORDIOGO DIAS
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Rio- Andares desocupados e falta dealunossão problemas que ficaram no passado 
das escolas da Pavuna. O bairro virou polo de talentos. Nos últimos rankings da 
Prova Rio e do Alfabetiza Rio - que avaliam a qualidade do ensino - três 
colégios da região aparecem nos primeiros lugares. O Ciep Glauber Rocha, as 
escolas municipais Octavio Tarquinio de Souza, Artur Azevedo e Otavio Kelly 
agora têm até lista de espera diante da grande procura por vagas.

Quando assumi a direção, havia 90 alunos matriculados e furtos toda semana. 
Hoje, são 522estudantes, todos em horário integral, conta Ioliris Paes, diretora
há 16 anos do Ciep Glauber Rocha.

 Ciep Glauber Rocha se destacou na Prova Rio. Na foto, a diretora da unidade, 
Ioliris Paes, ao lado dos alunos | Foto: Alessandro Costa / Agência O Dia
A escola conquistou pelo segundo ano seguido o primeiro lugar na Prova Rio, 
avaliação municipal que afere o aprendizado em Português e Matemática. Os alunos
do 3º e 4º ano doensinofundamental superaram outras 1.069 unidades. O Ciep 
também conseguiu, em 2009 e 2010, a melhor classificação do estado na Prova 
Brasil.

Para a diretora, a receita do sucesso está no incentivo à leitura. Basta entrar 
em uma das salas para perceber como o tema é levado a sério: as crianças são 
cercadas pelos livros. Quando umalunoacaba a tarefa, pode escolher um exemplar 
para ler até a próxima atividade. É premiação, explica Ioliris. A sala de 
leitura tem mais de 4 mil exemplares.

Outra prática adotada pelo Ciep é o reforço escolar. Quando detectamos 
dificuldade, o aluno recebe ainda mais atenção, explica Ioliris. A escola também
promove reagrupamento nas salas de aula, juntando estudantes que se destacam com
os que apresentam dificuldades.

 Foto: Arte O Dia
Com práticas parecidas, as escolas Octavio Tarquinio de Souza, Otavio Kelly e 
Artur Azevedo conquistaram, respectivamente, quarto, quinto e sexto lugares na 
última edição do Alfabetiza Rio, prova que testa a qualidade da alfabetização 
nos colégio da rede. Esta última alcançou ainda a terceira colocação na Prova 
Rio de 2010.

Receita de sucesso em áreas carentes

Após transformar o Ciep Primeiro de Maio, em Santa Cruz, em uma das melhores 
escolas do primeiro segmento do Ensino Fundamental, a professora Sueli Pontes 
Gaspar tem nova missão. Ela vai para a recém-inaugurada Escola Municipal 
Rivadávia Manoel Pinto, em Pedra de Guaratiba, onde pretende implantar a 
metodologia vencedora.
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Na gestão de Sueli, o Ciep de Santa Cruz, que atende crianças das comunidades de
Antares e Rola, disputou os primeiros lugares no ranking de melhores escolas da 
rede municipal.

Com um mês de aula, Sueli já está aplicando teste nos cerca de 700 estudantes da
unidade em Guaratiba para avaliar dificuldades. É possível fazer com que 
crianças de menor poder aquisitivo tenham resultados tão bons quanto as de 
classe média.Elas pegam as coisas com muita facilidade, comenta.

Apoio dos pais é fundamental

Com baixas procuras por matrículas no passado, as escolas Octavio Tarquinio de 
Souza e Artur Azevedo recebem hoje até alunos da Baixada Fluminense. Na educação
infantil, as professoras trabalham letramento, sílabas e formação de palavras. 
Quando o aluno vai para o fundamental, já tem base, explica Neusa Alves Honório,
diretora da Octavio Tarquinio.

Para Neusa, a colaboração dos pais é essencial: A criança precisa de estímulo. A
gente pede para o pai ajudar o filho a ler rótulos e receitas. Maurinéa Fritz, 
diretora da Artur Azevedo, diz que volta por cima também veio com o apoio dos 
pais: A leitura precisa ser diária. Contamos histórias para fomentar o hábito.

<COMENTÁRIOS>
Parabéns ao CIEP e a nossa amiga  Ioliris que muito vibra pela escola (vide 
Twitter). Parabéns amiga, pelo incentivo as crianças e professores!
<COMENTÁRIOS>
É VERDADE!!Iolíris é incansável na luta por Educação de Qualidade.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pense-nisso-doe-orgaos.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 31 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PENSE NISSO - DOE ORGÃOS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://elosdasaude.wordpress.com/
[FOTO]

Agora você pode expressar, através do Facebook, o desejo de ser um doador de 
órgãos no Brasil.
Seja um doador de órgãos. Seja um doador de vida.O Ministério da Saúde e o 
Facebook lançaram, nesta segunda-feira, 30 de julho, uma nova funcionalidade 
para a rede social online: a possibilidade de informar publicamente a decisão 
por ser um doador de órgãos. A opção está disponível na linha do tempo: na caixa
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de status, clique em Evento cotidiano. Em seguida, selecione Saúde e bem-estar, 
depois Doador de órgãos.Por fim, insira seus dados pessoais, salve e compartilhe
a novidade com os seus amigos.
A ação tem a intenção de chamar a atenção dos 37 milhões de usuários do Facebook
no Brasil para a doação de órgãos e a importância de expressar essa vontade.Esta
é mais uma ferramenta que contribuirá para a nossa campanha de incentivo, temos 
que usar as redes sociais para mobilizar e engajar pessoas que apoiam a causa. 
Precisamos fazer com que esta ideia seja multiplicada e alcance o maior número 
de pessoas, destaca o ministro da Saúde,Alexandre Padilha.
O ministro da Saúde ressalta que hoje o Brasil é referência na área de doação e 
transplante de órgãos. Nosso país possui o maior sistema público de transplantes
do mundo. Hoje, 95% das cirurgias são realizadas pelo SUS, de forma totalmente 
gratuita à população. Por isso tivemos a iniciativa de criar esta ferramenta 
para contribuir com o aumento, cada vez maior, do número de doadores de órgãos, 
apresenta Padilha.Ministro Padilha fala sobre doação de órgaos nas redes sociais
No dia 30 de abril, o Facebook anunciou a nova ferramenta para residentes dos 
Estados Unidos e Grã-Bretanha. No evento em que a funcionalidade foi anunciada, 
os representantes da rede social destacaram o empenho para encontrar formas de 
contribuir com a sociedade. Desde então, o Facebook introduziu a ferramenta em 
vários países e os números de registros nestes países têm aumentado 
significativamente.Estamos felizes por oferecer essa ferramenta aos brasileiros.
A missão do Facebook é simples: fazer o mundo mais aberto e conectado. E, 
acreditamos que, por simplesmente dizer às pessoas que você é um doador de 
órgãos, daremos um importante passo na conscientização a respeito desta causa 
tão importante, explicaAlexandre Hohagen, vice-presidente do Facebook para a 
América Latina.Alexandre Hohagen,vice-presidente do Facebook para a América 
Latina, comenta a parceria com o Ministério da SaúdeLeia mais no Blog da Saúde: 
Brasil supera meta de crescimento de doadores

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
prefeitura-do-rio-amplia-em-70-rede.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 9 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Prefeitura do Rio amplia em 70% rede credenciada de planos de saúde do 
funcionalismo

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://adaoblogado.blogspot.com/
Prefeitura do Rio amplia em 70% rede credenciada de planos de saúde do 
funcionalismo: 

Rio- Os 90 mil servidores da Prefeitura do Rio que possuem plano de saúde terão 
maisvantagenscom a prorrogação dos contratos do município com as operadoras, 
acordo acertado semana passada. A rede de atendimento aumentará em 70% a oferta 
de consultórios e exames. Os funcionários contam agora com os serviços 
oferecidos pelos hospitais DOr e pela rede de maternidade Perinatal.CONFIRA AS 
TABELAS NAS BANCAS
Outrobenefícioé que o reajuste nos valores das mensalidades dos 50 mil 
dependentes vai respeitar o índice de correção utilizado para os titulares. 
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Antes, as operadoras eram livres para aplicar aumento diferenciado para o grupo.
O reajuste nos planos será de 5% a partir deste mês - a ser cobrado a partir de 
agosto. É o mesmo percentual aplicado para a correção salarial deste ano.
A partir de hoje, os servidores podem migrar de plano sem custo e sem carência. 
O prazo termina dia 23.
A Assim incorpora os clientes da Semeg, que deixou de oferecer convênio aos 
servidores. Contudo, estes funcionários podem mudar para o plano que desejar. Os
segurados também têm opção de escolher entre União Hospitalar, Dix , Assim e 
Amil. Esta última entrou nanegociaçãoe vai ofertar todas as modalidades de 
planos aos servidores.
A prorrogação dos contratos termina em 31 de dezembro ou até que se concluam 
estudos para nova licitação, que pode ocorrer em novembro. O novo 
secretário-chefe da Casa Civil, Guilherme Schleder, informou que a prefeitura 
estuda alterações para 2013. Entre as quais, cobrança diferenciada para as 
pensionistas que, após o reajuste, vão pagar R$ 113,70, independente da faixa 
etária.
Não há intenção de mudar a regra que determina odescontomensal equivalente a 2% 
da remuneração para ter assistência médica e, com isso, ter direito ao plano 
referência.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
premio-microsoft-educadores-inovadores.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 10 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Prêmio Microsoft Educadores Inovadores com inscrições abertas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://programajornaleeducacao.blogspot.com/
Prêmio Microsoft Educadores Inovadores com inscrições abertas: 
[FOTO]

O Prêmio Microsoft Educadores Inovadores é uma iniciativa gratuita que reconhece
projetos de educadores que utilizam as tecnologias em sala de aula. O Prêmio 
está na 7ª edição e as inscrições já foram abertas. Saiba mais em:
https://www.educadoresinovadores.com.br/

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
premio-nacional-de-educacao-em-direitos.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 10 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Prêmio Nacional de Educação em Direitos Humanos inscreve até o dia 30
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.euvocetodospelaeducacao.org.br/
Prêmio Nacional de Educação em Direitos Humanos inscreve até o dia 30: As 
inscrições da 3ª edição do Prêmio Nacional de Educação em Direitos Humanos 
terminam no dia 30 deste mês.O prêmio visa identificar e valorizar experiências 
educacionais significativas para a promoção de uma cultura de direitos humanos, 
envolvendo o conhecimento e a defesa dos direitos fundamentais, atividades de 
respeito às diversidades e de práticas democráticas no [...]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
professores-usam-videogame-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 4 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Professores usam videogame para estimular alunos - Educação - Notícia - VEJA.com

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://veja.abril.com.br
Professores usam videogame para estimular alunos - Educação - Notícia - VEJA.com

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
promocao-da-solidariedade-projetos-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 30 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PROMOÇÃO DA SOLIDARIEDADE - PROJETOS DE SOLIDARIEDADE DA CAP.3.3 - CULTURA PELA 
PAZ

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://otics-iraja.blogspot.com/
II TREINAMENTO DOS PROJETOS DE SOLIDARIEDADE DA CAP.3.3 - CULTURA PELA PAZ: 
Foirealizado nos dias 17 e 24 de julho de 2012, na Clínica da Família Ana Maria 
da Conceição dos Santos Correia. O evento teve com objetivo fortalecer os 
projetos Unidades e Comunidades Promotores de Solidariedade eimplantarnovos 
projetos em outras unidades que apresentam territórios marcados pela violência. 
Este treinamento foi realizados para os profissionais das seguintes unidades:
- CMS Morro União- CMS Fazenda Botafogo- CMS Sylvio F. Brauner- CMS Portus/ 
Quitanda- CMS Carlos Cruz Lima-CMS Maestro Celestino- CF Marcos Valadão- CF 
Josuete Sat'Anna- CF Ana Maria da Conceição dos Santos Correia
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
protocolo-visa-proteger-criancas-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 12 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Protocolo visa proteger crianças e adolescentes em caso de desastre

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Protocolo visa proteger crianças e adolescentes em caso de desastre: 

Por Heloísa Cristaldo, da Agência Brasil

Foi assinado durante a abertura da 9ª Conferência Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente o Protocolo Nacional para a Proteção Integral de 
Crianças e Adolescentes. A medida visa proteger de forma imediata e prioritária 
crianças e adolescentes em situação de calamidades e eventos ambientais graves.
Esse é o primeiro protocolo do tipo no mundo e serve como referência e 
contribuição do Brasil ao cenário internacional, em lugares que existem 
terremotos, por exemplo. Serão ações de abrigamento que mapearão crianças e seus
pais para que não tenhamos crianças desabrigadas sozinhas em momentos de 
desastres, disse a ministra da Secretaria de Direitos Humanos (SDH), Maria do 
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Rosário.

O protocolo orienta agentes públicos estaduais, municipais e federal, sociedade 
civil, setor privado, e agências de cooperação internacional para atuar em 
situação de risco e desastres no desenvolvimento de ações de preparação, 
prevenção, resposta e recuperação.

A solenidade de abertura também contou com a participação do procurador-geral da
República, Roberto Gurgel. Ele destacou que ainda há, no país, o descumprimento 
de leis que asseguram direitos a crianças e adolescentes e afirmou que há um 
esforço do governo federal e do Ministério Público Federal (MPF) em atuar com 
mais rigor em ações penais por abusos sexuais. Gurgel também defendeu a 
permanente reavaliação de casos de internação de adolescentes.

A presidenta do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(Conanda), Mirian Maria José dos Santos, ressaltou a necessidade de garantir 
recursos e autonomia para evitar o descumprimento de responsabilidades do 
Estado.
Morre um adolescente todos os dias. É como se acontecesse uma chacina de 
Realengo por mês. O Disque 100 já recebeu mais de 12 mil denúncias de abuso 
sexual envolvendo crianças e adolescentes, há 60 mil jovens cumprindo medidas 
socioeducativas no país. Em 2010, mais de 5 mil crianças morreram por acidentes 
que podiam ser evitados. A crise é acima de tudo um estado de espírito. Devemos 
percebê-la como potencial de novas oportunidades, afirmou Mirian dos Santos.

O objetivo da conferência é dar continuidade à mobilização entre os atores que 
constituem o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes, além de
debater a implementação das políticas previstas no Plano Decenal dos Direitos da
Criança e do Adolescente, que será finalizado durante a conferência.

A conferência é organizada pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República e pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(Conanda) e segue até sábado (14). Está prevista a participação da presidenta 
Dilma Rousseff amanhã às 11h.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
quer-perder-peso-12-alimentos-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 4 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

QUER PERDER PESO? - 12 alimentos e atitudes para queimar gordura...

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://ligadasaude.blogspot.com/
12 alimentos e atitudes para queimar gordura...: 
[FOTO]

1 - Não dispense o café da manhã - a primeira refeição é importante para dar 
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início à queima do estoque de gorduras.
2 - Chá verde - rico em flavonóides, auxila na redução de gordura corporal se 
tomado diariamente a longo prazo.
3 - Pimenta vermelha - pimenta dedo-de-moça aumenta a circulação sanguínea e a 
temperatura corporal, expulsando calorias.
4 - Gengibre - termogênico que ajuda na queima de calorias.
5 - Água gelada - o organismo necessita de mais energia para elevar a 
temperatura da água gelada em busca dos 37 graus ideais.
6 - Coma com frequência - o organismo percebe que não ficará tanto tempo sem 
receber comida e, por isso, não precisará economizar e estocar calorias.
7 - Sementes de abóbora, linhaça, gergelim e girassol - contêm cálcio, zinco e 
proteínas que aumentam a queima calórica.
8 - Café - rico em cafeína, ajuda na digestão, obrigando o organismo a queimar 
calorias muito rapidamente. Recomenda-se no entanto, até 2 xícaras ao dia.
9 - Limão - além de inibir a formação de gordura, afasta a ansiedade, fator 
comum da compulsão alimentar.
10 - Tome 2 litros de água por dia - ela ajuda o sangue a levar oxigênio para os
músculos, auxiliando a queima de calorias.
11 - Durma bem - um sono reparador de, no mínimo, 8 horas promove o equilíbrio 
metabólico.
12 - Pratique exercícios - mexa-se e ganhe músculos, pois isso ajuda na queima 
de calorias.
[FOTO]

*** O Texto acima é de responsabilidade do autor. Para dúvidas sobre o conteúdo 
do texto, deixe seu comentário ou entre em contato com o autor através dos 
contatos disponibilizados em sua assinatura.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
recicle-para-o-seu-jardim.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 18 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

RECICLE - Para o seu jardim

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.copyepaste.com/

Esta idéia é bem legal!!! 
Para o seu jardim: 

São milhares de pneus descartados todos os dias portanto, dar uma nova utilidade
a eles é super importante. A dica de hoje é uma ideia sustentável e bacana ao 
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mesmo tempo. Então, inspire-se na imagem abaixo que eu garanto, seu jardim vai 
ficar lindão e a mãe natureza será eternamente grata.[FOTO]
via

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saiba-como-alimentacao-pode-fortalecer.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 30 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - Saiba como a alimentação pode fortalecer o seu sistema 
imunológico - Saúde - Notícia - VEJA.com

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://veja.abril.com.br
Saiba como a alimentação pode fortalecer o seu sistema imunológico - Saúde - 
Notícia - VEJA.com

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
salvando-o-planeta-projeto-recicadao.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 16 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SALVANDO O PLANETA - PROJETO RecicADÃO  29/7/12

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://euamoserprofessora.blogspot.com/

Parabéns Professora!!!
PROJETO RecicADÃO  29/7/12: 

TRABALHANDO RECICLAGEM COM A TURMA 1303..
COMEÇANDO COM PAPEL.[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-escolar-bio-rio-entrega-mais-149.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 2 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE ESCOLAR - BIO RIO ENTREGA MAIS 149 A ALUNOS DA E/SUB/6ªCRE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Estamos entregando mais 149 óculos aos alunos da SUB-6ªCRE, perfazendo um total 
de 389 óculos entregues até o momento. Foram mais de 800 exames, destes mais de 
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40% (389) precisavam de utilizar óculos e outros encaminhamentos. Continuamos 
nosso trabalho, pois sabemos que temos ainda muito mais alunos, muitos outros 
casos que poderemos ajudar a resolver. PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, a SAÚDE 
ajudando na aprendizagem.

Nós colaboradores do PSE
Bio Rio estamos muito felizes, pois o grande momento chegou, vamos realizar a
entrega dos óculos dos alunosde algumas ESCOLAS e sabemos que poderá marcar
significativamente todo o processo de ensino e de aprendizagem dos nossos
escolares.Solicitamos que:O aluno esteja presente, visto a necessidade de
ajuste dos óculos.Quanto ao responsável, sua presença é fundamental paraReceber 
as orientações quanto ao diagnóstico;Receber orientação de utilização dos 
óculos;Assinatura do recebimento.
OBS. O responsável poderá ser uma pessoa maior de 18 anos sem
necessidade de parentesco.
Desde já agradecemos o envolvimento da equipe desta unidade
escolar no sentido de sensibilizar os pais para o comparecimento na escola e
caso algum responsável não compareça no momento da entrega solicitaremos a
assinatura por parte da direção.Alunos da E. M. MAURICE MAETERLINCK - 67 óculos

Local: E.M MAURICIO MAETERLINCKData: 03/07/2012Horário: 12h30minAlunos da E. M. 
ESCRAGNOLLE DÓRIA - 26 óculos
Local: E.M PROFESSOR ESCRAGNOLLE
DÓRIAData: 03/07/2012- TERÇA-FEIRAHorário:
8h30min
Alunos da CIEP ANTON MAKARENKO- 4 óculos
Local: CIEP Anton
MakarenkoData: 03/07/2012- TERÇA-FEIRAHorário: 8h
Alunos da CIEP RUBENS GOMES- 21 óculos
Local: CIEP
Rubens GomesData: 03/07/2012- TERÇA-FEIRAHorário: 10h

Alunos da E. M. BÉLGICA- 23 óculos

Local: E. M. BelgicaData: 03/07/2012- TERÇA-FEIRAHorário: 11h30min
Alunos da E. M. BADEN POWELL- 2 óculos
Local: E. M. BADEN POWELLData: 03/07/2012- TERÇA-FEIRAHorário: 15h
Alunos da E. M. LIA BRAGA DE FARIA- 4 óculos
Local: E. M. LIA BRAGA DE FARIAData: 03/07/2012- TERÇA-FEIRAHorário: 15h15min
Alunos da E. M. EMÍLIO CARLOS - 1 óculos
Local: E. M. EMILIO CARLOSData: 03/07/2012- TERÇA-FEIRAHorário: 15h40min

Alunos da E. M. ISAIAS ALVES - 1 óculos
Local: E.M ISAIAS ALVESData: 03/07/2012- TERÇA-FEIRAHorário: 16h

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>

Página 1704



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
saude-escolar-cmf-marcos-valadao-faz.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 3 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE ESCOLAR - CMF MARCOS VALADÃO FAZ AÇÃO NA C. M. ZILKA SALABERRY

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

No dia 26 junho estivemos na C. M. ZILKA SALABERRY, com objetivo de fazer 
levantamento epidemiológico e ações de vigilância epidemiológica.
Somos sempre muito bem acolhidos pelos profissionais, crianças e pais.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-escolar-cms-fazenda-em-acao-na-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 11 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE ESCOLAR - CMS FAZENDA EM AÇÃO NA E. M. ANA DE BARROS CÂMARA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

O CMS Fazenda Botafogo esteve na Escola Municipal Ana de Barros Câmara em ação 
de promoção da saúde bucal.

Atividades realizadas: 
Distribuição de 60 kits odontológicos,escovação supervisionada 
de 3 turmasRealização do TRA nas crianças previamente examinadas e 
autorizadas pelos pais.
Participaram a agente comunitária de saúde da 
equipe Genésio Brasil (Cirlene), a ASB Luciana e a dentista Cristiane 
Pingarilho.
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

SAÚDE SEMPRE PRESENTE NA ESCOLA

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
saude-escolar-cms-porthus-quitanda-na-c.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 10 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE ESCOLAR - CMS PORTHUS - QUITANDA NA C. M. LUIZA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

Atenção total das famílias a orientação da Equipe de Saúde Bucal sobre as 
doenças provocadas pela falta de higienização adequada, os cuidados que devemos 
ter com a Saúde Bucal da criança e do adulto.
Ao final foi dustribuido Kits de higiene Bucal.
Parabéns pelo trabalho!!
PSE SEMPRE PRESENTE!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-escolar-cms-silvio-f-braunner-faz.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 2 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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SAÚDE ESCOLAR - CMS SÍLVIO F. BRAUNNER FAZ AÇÃO NA E. M. ESCRAGNOLLE DÓRIA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

No dia 28 de junho a Equipe de Saúde Escolar do CMS SÍLVIO FREDERICO BRAUNNER, 
esteve na E. M. ESCRAGNOLLE DÓRIA para realizar uma atividade de promoção de 
saúde com o tema Higiene - Pediculosae.
Toda a comunidade escolar partcipou, foi muito interessante.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-escolar-cms-sylvio-braunner-no.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 5 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE ESCOLAR - CMS SYLVIO BRAUNNER NO CIEP RUBENS GOMES  - TRA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

No dia 2 de julho realizamos mais um TRA(Técnica de RestauraçãoAtraumática) é um
procedimento clínico, de campo, que visa a remoção de tecido cariado através de 
instrumentos manuais e posteriorselamentoda cavidade com cimento deionômerode 
vidro;  no CIEP Rubens 
Gomes, com a equipe do PSE do PSF Sylvio F. Brauner e a equipe móvel do 
IABAS.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

Saúde Presente nas Escolas!!!
Parabéns Equipe presente!! 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-escolar-cms-sylvio-f-braunner-em.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 6 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE ESCOLAR - CMS SYLVIO F. BRAUNNER EM AÇÃO NA C. M. PROFESSORA BEATRIZ

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Esta semana no dia 4 de julho realizamos a 2ª etapa da ação de combate a 
Verminose na CRECHE PROFESSORA BEATRIZ, todas as crianças da creche estão sendo 
monitoradas pela equipe de saúde que acompanha a creche, conversamos com os 
responsáveis sobre a importância deste trabalho, pegamos as autorizações e 
acompanhamos cada criança, que já mostram melhorias no seu estado de saúde.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Parabéns Equipe - Saúde sempre Presente

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-escolar-cms-sylvio-f-braunner-em_10.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 10 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE ESCOLAR - CMS SYLVIO F. BRAUNNER EM AÇÃO NO CIEP RUBENS GOMES - MUITOS 
PLANOS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

No dia 6 de julho estivemos mais uma vez no CIEP RUBENS GOMES, falando sobre 
Alimentação Saudável, Tabagismo e por soliciatção do Diretor Prof. Hugo sobre 
Violência na escola. Conversamos também sobre a possibilidade e levantamos a 
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proposta junto aos alunos, da recuperação de um espaço de lazer (praça), próximo
a escola, que é utilizada como depósito de lixo.
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-escolar-cronograma-da-equipe.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 3 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE ESCOLAR - CRONOGRAMA DA EQUIPE MÓVEL NAS ESCOLAS DO AMANHÃ DA E/SUB-6ªCRE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-escolar-csf-marcos-valadao.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 9 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE ESCOLAR - CSF MARCOS VALADÃO DISCUTE A VIOLÊNCIA NO NAMORO COM ALUNOS DO 
CIEP CANDEIA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Aconteceu no dia 5 de julho, a equipe referência de Saúde Escolar do CSF MARCOS 
VALADÃO foi ao CIEP CANDEIA conversar com os alunos sobre VIOLÊNCIA NO NAMORO.
Foi um papo interessante, pois começou com um vídeo, com imagens falando de um 
cotidiano de amor, cuidados, respeito, deveres, raiva, timidez...e muitos 
sentimentos que envolvem uma relação a dois.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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Os alunos ficaram muito interessados.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-escolar-pse-em-acao-aplicacao-da.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 8 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE ESCOLAR - PSE em ação: Aplicação da segunda dose de remédio para 
verminose.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://ediprofessorabeatriz.blogspot.com/
PSE em ação: Aplicação da segunda dose de remédio para verminose.: 

Dra Thalia, responsável pela Equipe PSE Silvio Braunner no EDI Profª Bia, com os
pequeninos...[FOTO]

 As auxiliares na aplicação da medicação.
[FOTO]

Com todo carinho e dedicação....

[FOTO]

Equipe orgulhosa com o trabalho desenvolvido...
[FOTO]

 Dra.Thalia e seu barrigão de oito meses...
[FOTO]

Carinho é a principal ferramente para o sucesso do trabalho.
[FOTO]

 Agora eu já descobri o que ela fala para as crianças tomarem tão fácil o 
remédio.
[FOTO]

 Elas falam que é chambinho de banana. Eca!

[FOTO]
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Só mesmo com este jeitinho angelical da Dra Thalia para convencê-los a tomar 
remédio....
[FOTO]

 Com muita vontade.
[FOTO]

Esquipe PSE Silvio Brauner e direção, uma parceria que realmente funciona e deu 
certo.
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-escolar-serie-salvando-o-planeta.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 2 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE ESCOLAR - SÉRIE SALVANDO O PLANETA - EDI Professora Beatriz na Rio +20.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Desde muito pequeno, pensando num mundo melhor.

Parabéns!!!
EDI Professora Beatriz na Rio +20.: 

Trabalhando sustentabilidade, o meio ambiente.
Nossos bebês mostrando com carinho como preservar o meio ambiente e a natureza.
Cuidar do meio ambiente é cuidar do nosso futuro!

Trabalhando plantação...
[FOTO]

[FOTO]
Cuidar da natureza é plantar um futuro mais puro e mais bonito.

A importância da natureza em nossa vida.[FOTO]

Na horta. Desde pequeno dando vida ao futuro.
[FOTO]
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Nossas amigas as plantinhas, fazem parte da nossa vida.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Uma mãozinha na formação dos rios ....
[FOTO]

[FOTO]

Berçário e seu peicinho. A natureza viva com todo respeito.
[FOTO]

Carinho com a natureza...
[FOTO]

O mundinho que nós queremos e fzemos.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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Trabalhando Reciclagem.
[FOTO]

Porquinha estilosa
[FOTO]

Combinadinhas na cor...
[FOTO]

Voa, voa, voa,voa borboleta....
[FOTO]

Vontade de sair voando....
[FOTO]

Lindo cachorrinho desconfiado...
[FOTO]

Valeu!
[FOTO]

 Avião. A prova que a criatividade anda juntinha com a reciclagem.
[FOTO]

 Tartaruga
[FOTO]

Feliz com sua flor!
[FOTO]

Linda flor!
[FOTO]
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alegria com avião.
[FOTO]

Luis e sua tartaruga.
[FOTO]

Até a próxima postagem...

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-escolar-sexualidade-metodos.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 10 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE ESCOLAR - SEXUALIDADE, MÉTODOS CONTRACEPTIVOS E VIOLÊNCIA  NO  NAMORO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://pejantoniocandeia.blogspot.com/

O CIEP falando da sua experiência !!
SEXUALIDADE, MÉTODOS CONTRACEPTIVOS E VIOLÊNCIA  NO  NAMORO: 
Em 5 de julho, a equipe de referência de Saúde Escolar do CSF Marcos Valadão foi
ao CIEP Candeia tratar do tema Violência no namoro. Foi apresentado um vídeo e 
discutido o cotidiano do amor, respeito, timidez, deveres e outros sentimentos 
da relação a dois.
[FOTO]
[FOTO]
 No PEJA noturno, a professora Mariana também abordou o tema namoro, frisando a 
vivência saudável da sexualidade, a busca de informações corretas, os metódos 
contraceptivos e outros questionados pelos alunos.
[FOTO]
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-mental-ciclo-de-debates-subpav.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 17 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE MENTAL- CICLO DE DEBATES SUBPAV 2012 - Violência, álcool e drogas
<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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http://saudementalrj.blogspot.com/
CICLO DE DEBATES SUBPAV 2012 - Violência, álcool e drogas: CICLO DE DEBATES 
SUBPAV 2012
TEMA: Violência, álcool e drogas

DATA: 18/07/2012
HORÁRIO: 13:30 às 17:00
LOCAL: Rua Mariz e Barros 678, Bloco 01, 1º andar - Tijuca Auditório Tijuca
Coordenação: Pilar Belmonte e Viviane Manso

1-Objetivos da Sessão Temática:Problematizar a relação de causa e efeito entre a
violência e o uso de drogas.
Problematizar a relação entre saúde mental, no campo do álcool e outras drogas, 
com a atenção primária.

2-Resultados esperadosAtenção integral aos usuários de álcool e outras drogas e 
pessoas em situações de violência nos diferentes ciclos de vida.

3-PROGRAMAÇÃO:Abordar a violência como um evento multicausal transversal e de 
reflexão obrigatória para a saúde pública.
Política pública para álcool e drogas.
Apresentação e relato de experiências em desintoxicação de álcool nas Clínicas 
da Família, consultoria na rua e experiências de violência.

4-Desdobramentos previstosEquipes mais preparadas para abordar as pessoas em 
situação de violência e os usuários de álcool e outras drogas.

 5-Link para inscrição: 

http://migre.me/9PWOr

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-mental-crp-workshop-pratica-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 30 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE MENTAL - CRP - Workshop: A Prática de Profissionais na Favela. Desafios, 
Dilemas e Potencialidades no trabalho com jovens inseridos em atividades 
ilícitas.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://saudementalrj.blogspot.com/
Workshop: A Prática de Profissionais na Favela. Desafios, Dilemas e 
Potencialidades no trabalho com jovens inseridos em atividades ilícitas.: 
Workshop:
A Prática de Profissionais na Favela. Desafios,  Dilemas e Potencialidades no 
trabalho com jovens inseridos em atividades  ilícitas.

Objetivo:
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Ampliar a discussão em torno das estratégias de  atuação no contexto da favela, 
em especial com jovens que atuam no  tráfico de drogas e outras redes de 
trabalho ilícito. Junção entre  teoria e prática na transformação de realidades 
sociais.

Público alvo: profissionais que atuam em favelas e projetos sociais

Local: Auditório do CRP-05.Rua Delgado de Carvalho 53. Tijuca, Rio de Janeiro. 

Informacoes Tel: 2139-5400

Data: 02 de Agosto de 2012

Horário: 9:30hs às 16hs

Inscricoes gratis

Programação:

1 - O trabalho na favela.

A relação do profissional com estes territórios. Crenças e implicações.

A Teoria das Representações Sociais aplicada ao contexto comunitário - O 
compromisso com a mudança.

2 - Os processos de entrada e saída de jovens do tráfico de  drogas no varejo. 
As reais dimensões deste universo e as fases que o  compõem:

O envolvimento inicial

A atuação efetiva: perdas e ganhos

A decisão por sair e o momento de transição

O desligamento formal e a inserção em novas redes sociais e de trabalho

3 -Profissionais em ação: olhares sobre o fenômeno e a intervenção direta.

4 - Estratégias e dificuldades que extrapolam o campo acadêmico:

Elaboração dos conflitos pessoais/aspecto emocional do profissional

Desconstrução de mitos sobre os alcances da atuação

Estranhamentos na interação com o público atendido

Construção da autonomia dos envolvidos na intervenção
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- A formação dos perfis profissionais e das abordagens diferenciadas criadas a 
partir do fazer cotidiano.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-mental-seminario-panorama-atual.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 12 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE MENTAL - Seminário: Panorama atual da Atenção Psicossocial nos estados do 
RJ, MG e ES

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://saudementalrj.blogspot.com/
Seminário: Panorama atual da Atenção Psicossocial nos estados do RJ, MG e ES: 
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-mental-sobrevivendo-violencia.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 30 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE MENTAL - Sobrevivendo à Violência Armada : impactos sociais e psicológicos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://saudementalrj.blogspot.com/
Sobrevivendo à Violência Armada : impactos sociais e psicológicos: 
A Gerência de Programas de Saúde do Adolescente e o Núcleo de Promoção da 
Solidariedade e Prevenção das Violências têm o prazer de convidá-los para a 
Palestra:Sobrevivendo à Violência Armada : impactos sociais e 
psicológicosAnnette Bailey,PhDDoutora em Saúde Pública com Especialização em 
Educação e Promoção em SaúdeRyerson University,Toronto, CanadáDia 03 de Agosto 
de 2012 às 14 horas Sala 4 do CASS (Predio da Prefeitura do Rio), Rua Afonso 
Cavalcanti, 455.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-na-escola-programatica-saude-na.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 10 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE NA ESCOLA - PROGRAMÁTICA SAÚDE NA ESCOLA NA CRECHE ZUZU ANGEL

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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http://otics-iraja.blogspot.com/
PROGRAMÁTICA SAÚDE NA ESCOLA NA CRECHE ZUZU ANGEL: No dia 04/07/12 o CMS Morro 
União esteve presente na Creche Municipal Zuzu Angel, com a presença da Drª Ana 
Paula,TSB Cíntia e ASB Cristane. Para realização de Orientação em saúde bucal e 
TRA ( Tratamento Restaurador Atraumático). Foramavaliadas 9 crianças que haviam 
necessidade, 6 crianças foi realizado TRA e 3 crianças foram encaminhadas para a
unidade de
saúdepois necessitam de tratamento dentário realizado na cadeira odontológica.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presenta-na-escola-escola.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 12 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA - ESCOLA CORNÉLIO PENA -  DENGUE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Orientar sobre a DENGUE todos os dias do ano é a proposta da E. M. CORNÉLIO 
PENA, para isso a TES Thaís vai as todas as turmas falar sobre os cuidados, 
mostra a larva do Mosquiro, fala dos sintomas, mostra como fica a pessoa 
infectada e conversas com os alunos sobre o combate o cuidado.

Mais um trabalho do NES - NÚCLEO DE SAÚDE NA ESCOLA, trabalho de saúde presente 
nas Escolas do Amanhã.
[FOTO]

[FOTO]

SAÚDE PRESENTE NAS ESCOLAS

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-acao-na-creche.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 12 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA - Ação na Creche Yara Amaral contra Pediculose

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cfepitaciosoaresreis.blogspot.com/
Ação na Creche Yara Amaral contra Pediculose: 

Ação educativa na Creche Yara Amaral sobre Pediculose[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-acao-na-escola.html
<DATA DA POSTAGEM>
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quinta-feira, 12 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA - Ação na Escola Hildegardo de Noronha

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Ação na Escola Hildegardo de Noronha: 

Ação com os crianças e adolescentes da Escola Hildegardo de Noronha![FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-acao-na-escola_13.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 13 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA - Ação na Escola Municipal General Osório - 28/06/2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdcrj-academiacarioca-cmsfb.blogspot.com/
Ação na Escola Municipal General Osório - 28/06/2012: 
Ação de escovação na Escola Municipal General Osório.Com o apoio técnico da Tec.
de Saúde BucalClaudete Gaia e o Tec. de Enfermagem Carlos.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-cf-professora.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 18 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA - CF PROFESSORA SANTINHA DESENVOLVE AÇÕES NA E. M. 
NARBAL FONTES

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Clínica da Família Profª Santinha iniciou as atividades de orientação e 
tratamento de Saúde Bucal na Escola Municipal Narbal fontes, situada em Ricardo 
de AlbuquerqueRealização de palestra
sobre higiene oral com teatrinho de fantoches ,Ensino de técnica de escovação
supervisionadaExame bucal com finalidade epidemiológica com as turmas 1101 ,
1201, 1301, 1202, 1302, 1404Realização de escovação supervisionada;Aplicação de 
fluorEstavam presentes as seguintes profissionais: Drª Cláudia , TSB Letícia , 
ASB Carla e
ACS Débora.Estavam presentes
neste dia as seguintes profissionais: Drª Cláudia , TSB Letícia , ASB Carla .

Dia 28 de maio
Turma 1101 : 20
alunos avaliados , 14 com tratamento completado e 6 com tratamentos
necessários, nenhum TRA.Turma 1201 : 21
alunos avaliados , 16 com tratamento completado e 5 com tratamentos
necessários, nenhum TRA.Turma 1301 : 26
alunos avaliados , 13 com tratamento completado e 13 com tratamentos
necessários, nenhum TRA.
Dia 30 de maio
Turma 1202 : 27 alunos
avaliados , 11 com tratamento completado e 16 com tratamentos necessários, 
nenhum TRA.Turma 1302 : 27 alunos
avaliados , 15 com tratamento completado e 12 com tratamentos necessários, 
nenhum TRA.Turma 1404 : 26 alunos
avaliados , 15 com tratamento completado e 11 com tratamentos necessários, 
nenhum TRA.
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-cineclub-da.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 14 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA - CINECLUB DA SAÚDE
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

O Núcleo de educação e Saúde da Escola Municipal cornélio Pena uniu-se a 
professora de Sala de Leitura da escola e promoveram uma sessão de cinema onde 
foi abordado para as crianças de 
1º,2º e 3º o tema higiene com o filme "A família sujo" e para 4º e 5º o 
tema Bullyng com o filme "A peste de Janice".
Todos amaram a novidade, ao mesmo tempo as informações foram passadas e muitas 
discussões puderam ser inicadas.[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-cmf-marcos.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 12 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA - CMF MARCOS VALADÃO VISITA A C. M. ZILKA SALABERRY

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Dia
 10 de julho estivemos na Creche Zilka Salaberry, tivemos uma ótima 
recpção por parte dos profissionais da escola (Direção, Professores e 
Funcionários) e famílias .Carinho Especial:CONVITE DA AÇÃO,
CONFECCIONADO PELA DIREÇÃO DA CRECHE - 
[FOTO]
[FOTO]

ASB RODRIGO OSCAR COORDENANDO A OFICINA DE SAÚDE BUCAL, COM
A SUPERVISÃO DA CD ROSANE E TSB SIMONE, TENDO A PRESENÇA DO ENF MÁRCIO
HENRIQUE. [FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

Todos demonstravam muito interesse sobre as informaçõese orientaçõesde Saúde 
Bucal.
SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-cms-m-uniao-em.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 17 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA - CMS M. UNIÃO EM AÇÃO NA C. M. ZUZZU ANGEL

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
No início do mês de julho tivemos a presença da equipe de Saúde do CMS MORRO 
UNIÃO que é a referência de nossa C. M. ZUZU ANGEL. Foi o dia da SAÚDE BUCAL, 
com a presença da DrªAna Paula,a TSB Cíntia e a ASB Cristane para realização de 
Orientação em saúde bucal e TRA (Tratamento Restaurador Atraumático). Foram 
avaliadas 9 crianças que haviam necessidade, em 6 crianças foi realizado TRA e 3
crianças foram encaminhadas para a unidade de saúde, pois necessitam de 
tratamento dentário realizado na cadeira odontológica. 

[FOTO]

[FOTO]

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-cms-morro.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 22 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA - CMS MORRO UNIÃO EM AÇÃO NA C. M. HEBERT DE SOUZA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

[FOTO]
A Creche Municipal Herbert de Souza em parceria com o PSF União.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-cms-nascimento.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 30 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA - CMS NASCIMENTO GURGEL FAZ AÇÃO NA E. M. MANUEL DE 
ABREU

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Atividade realizada pela Equipe do CMS NASCIMENTO GURGEL na E. M. MANUEL DE 
ABREU, na Pavuna. Foi realizada no mês de Junho, mas somente no mês de julho 
foram enviadas as fotos.
A atividade foi voltada para Saúde Bucal e a prevenção da cárie dentaria e foram
feitas as seguintes ações:Escovação;Avaliação epidemiológica;Orientação quanto a
higiene bucal; Distribuição de Kits.
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
Também fizemos uma mobilização com toda a comunidade orientando sobre a DENGUE.
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-cms-silvio-f.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 16 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA - CMS SÍLVIO F.  BRAUNNER - TRA NA ESCOLA E. M. 
ESCRAGNOLLE DÓRIA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Resultado do trabalho de TRA na ESCOLA MUNICIPAL ESCRAGNOLLES DÓRIA Quantitativo
de alunos/dentes que necessitavam TRA:ALUNOS:47DENTES100
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Nº de alunos atendidos39Nº de elementos restaurados TRA74Nº de selantes 
realizdos07Nº de aplicações tópicas de flúor39Nº de crianças com alta21Nº de 
crianças com necessidade de encaminhamento18Nº de curativos (OZE)0Nº de 
exodontias3Nº de ações coletivas (escovação supervisionada)2Nº de alunos 
faltosos*08

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-cornelio-pena.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 12 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA - CORNÉLIO PENA - ALIMENTAÇÃO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Outro tema trabalhado com os alunos e famílias foi a Alimentação Saudável
,o Núcleo de Saúde Escolar fez Rodas de conversa em todas as turmas da escola 
falando Vida Saudável.
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-do-amanha.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 12 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA DO AMANHÃ - CORNÉLIO PENA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

O CMS Edma Valadão se uniu a TES Thaís para conversar sobre higiene com os 
alunos da E. M. Cornélio Pena, localizada no conjunto Amarelinho, em Acari.
A conversa foi muito animada, conversamos sobre banho, cabelos limpos e bonitos 
e também do sorriso, que tem estar sempre presente em tudo, então os dentes tem 
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que estar tinindo de limpos.[FOTO]

[FOTO]

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-e-m-leao.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 16 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA - E. M. LEÃO VELLOSO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Equipe do NES - Núcleo de Educação e Saúde, juntou -se a todos os parceiros da 
Escola Municipal Leão Velloso e participou da FEIRA DE SUSTENTABILIDADE.
A feira traz para o centro das dicussões a sobrevivência no planeta, tanto no 
presente quanto no futuro. Estas discussões passaram por: Utilização de fontes 
energéticas renováveis, reutilização tudo que for possível, criar uma 
mentalidade de viver no planeta sem prejudicar as gerações futuras.Vejam um 
pouco do que foi feito pelos alunos.
[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-feira-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 16 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA - FEIRA DE CIÊNCIAS - E. M. ANDREA F. PEIXOTO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A realização da FEIRA DE CIÊNCIAS E SUSTENTABILIDADE na ESCOLA MUNICIPAL ANDREIA
FONTES PEIXOTO foi mais um exemplo unindo forças é possível fazer a diferença 
!!!
Vejam um pouco do que foi esta grande festa de conhecimento com o tema ECOLOGIA,
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, RECICLAGEM e SUSTENTABILIDADE. Ficamos na torcida 
de que todas as escolas pensem no futuro e preservação do Planeta TERRA.

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-fortalecendo.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 16 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA - Fortalecendo vínculos entre a Saúde e Escola

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Tendo em vista a necessidade de estreitarmos os laços entre as escolas do amanhã
e suas respectivas unidades de saúde de referência através da atuação dos TES 
(Técnicos de Educação em Saúde) contratados pelo IABAS, estamos marcando a 
capacitação " Fortalecendo vínculos entre a Saúde e Escola" a ser realizada 
nodia 25/07/2012 , quarta-feira , das 8 às 17h, no auditório da 5ª CRE,Rua 
Guarama, 186 - Rocha Miranda.
Éimprescindívela presença do gerente e de um representante do PSE das unidades 
de saúde que tenham escolas do amanhã em sua área de atuação, conforme planilha 
de referências.

Aguardamos confirmação de recebimento e de presença.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-paraiba-c-f.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 23 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA PARAÍBA - C. F. PROFª SANTINHA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://escolaparaibario.blogspot.com/
Olha o pessoal do PSE na nossa escola!
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

<COMENTÁRIOS>
Parabéns pela iniciativa!
<COMENTÁRIOS>
Dia de vacinação contra a pólio, junho/2012, sábado. Enquanto as meninas 
(enfermeiras) da Clínica Prof Santinha davam conta dos baixinhos, as alunas da 
Escola Paraíba conquistavam mais um campeonato de futebol feminino na Copa Toon.
Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa! Parabéns pela bela postagem, 
prof Maristela! Saúde e paz para todos!
<COMENTÁRIOS>
Escola Paraíba : Nós somos a 6a CRE!
<COMENTÁRIOS>
SAúde presente nas Escolas!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-pse-em-acao-na.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 18 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA - PSE EM AÇÃO NA TURMA 1.303 COM A ENFERMEIRA GEIZA.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://euamoserprofessora.blogspot.com/
PSE EM AÇÃO NA TURMA 1.303 COM A ENFERMEIRA GEIZA.: 

NÓS ASSISTIMOS AO DVD: A FAMÍLIA SUJO COM O GRUPO CUIDADO QUE MANCHA.
GENTE, RECOMENDO A TODOS. É MUITO DIVERTIDO ALÉM DE EXTREMAMENTE EDUCATIVO.
DEPOIS A GEIZA MOSTROU E CONTOU O LIVRO PARA AS CRIANÇAS.
CONFIRAM![FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
seminario-sobre-reducao-de-danos-na-ap.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 22 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Seminário sobre Redução de Danos na AP 4.0

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://saudementalrj.blogspot.com/
Seminário sobre Redução de Danos na AP 4.0: 
[FOTO]
[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
site-da-6-cre-ja-esta-no-ar.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 6 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SITE DA  6ª CRE JÁ ESTÁ NO AR

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://creged06.blogspot.com/
Site da 6ª CRE: 
[FOTO]
Senhores Diretores,

É com muito prazer que divulgamos a partir de hoje o  endereço eletrônico do 
Site da 6ªCRE!

Visitem nosso site no endereço abaixo:

http://portais.rioeduca.rio.gov.br/06cre

Abraços,
Andréa Calonio, Joice e  Patrícia Fernandes

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
sus-esta-preparado-para-atender-casos.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 10 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - SUS está preparado para atender casos de gripe

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
SUS está preparado para atender casos de gripe: 
[FOTO]

Foto: Altrendo/Juice Images/Corbis
A gripe tem tratamento e todos os estados brasileiros estão abastecidos com o 
antiviral oseltamivir, medicamento que pode reduzir as formas graves da doença, 
evitando óbitos. Só neste ano, o Ministério da Saúde distribuiu, às secretarias 
estaduais de saúde, 418,8 mil caixas do remédio, conhecido como tamiflu. Cada 
caixa contém 10 comprimidos, suficientes para um tratamento completo. Os 
profissionais de saúde já estão orientados a prescrever o antiviral, que deve 
ser utilizado em todos os pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave 
(SRAG).
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Do total de medicamentos repassados, 51.190 caixas do tratamento foram 
repassados, no mês de junho, aos três estados da região Sul (Santa Catarina, 
Paraná e Rio Grande do Sul) e São Paulo, onde há uma transmissão mais acentuada 
da doença. A ação é preventiva e visa evitar que ocorra desabastecimento do 
medicamento oseltamivir, explica a secretária substituta de Vigilância em Saúde,
Sonia Brito.

Segundo a secretária substituta, atualmente nenhum dos 26 estados e Distrito 
Federal apresenta carência do antiviral. O Ministério da Saúde tem acompanhado 
os estoques junto às secretarias estaduais de Saúde e, na medida em que forem 
consumidos, novos lotes serão enviados. Além disso, o Ministério da Saúde mantém
estoque estratégico, afirma Sonia Brito.
Tratamento - O antiviral deve ser introduzido o mais rápido possível, após os 
primeiros sintomas, sem aguardar resultados de laboratório ou sinais de 
agravamento, as pessoas que apresentarem a síndrome gripal, no caso dos grupos 
vulneráveis para complicações - como gestantes, crianças pequenas, idosos, 
obesos e portadores de doenças crônicas. Já os pacientes com síndrome gripal, 
que não pertencem aos grupos de risco, devem receber o medicamento prontamente, 
caso apresentem sinais de agravamento, como falta de ar ou persistência da febre
por mais de três dias.

O Ministério da Saúde reforçou, por meio de nota técnica no início do mês de 
junho, a orientação para profissionais de saúde seguirem o novo Protocolo de 
Tratamento da Influenza, que foi revisado no ano passado. O protocolo tem como 
objetivo atualizar os profissionais de saúde quanto ao tratamento dos casos de 
gripe, ratificando junto aos médicos a prescrição e orientação para o acesso 
rápido ao antiviral oseltamivir.
Divulgação - Como o tratamento é novo, muitos médicos não conhecem os benefícios
do medicamento para a redução das complicações e dos óbitos. Por isso, o 
Ministério da Saúde reforçou parceria com o Conselho Federal de Medicina (CFM) e
conselhos regionais de medicina. Para dar maior divulgação ao Protocolo de 
Tratamento da Influenza junto aos profissionais de saúde, o Ministério da Saúde 
também pediu apoio ao Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), ao 
Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e a Agência 
Nacional de Saúde Complementar (ANS).
Proteção - O vírus da gripe A H1N1, que surgiu em 2009, no México, ainda circula
no mundo inteiro, mas é pouco provável a ocorrência de epidemias, como a 
pandemia de 2009, quando o Brasil registrou 2.060 óbitos. Em agosto de 2010, com
base nos dados epidemiológicos registrados, a Organização Mundial da Saúde (OMS)
declarou a pandemia como encerrada. Entretanto, continuam ocorrendo casos e pode
haver surtos localizados.

Agora, grande parte da população está protegida contra o vírus, seja porque teve
a infecção natural em 2009 (estima-se que até 30% da população pode ter tido 
influenza pelo subtipo A H1N1) ou porque se vacinou na campanha de vacinação 
realizada pelo Ministério da Saúde em 2012. Vale ressaltar que a vacina só tem 
duração de um ano.

O Brasil vacina todos os grupos classificados pela OMS de maior vulnerabilidade 
para desenvolver a forma mais grave da doença, com risco de evoluir para o 
óbito. A campanha de vacinação contra a gripe para o inverno de 2012, 
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recentemente realizada, atingiu cobertura acima de 80%, uma das mais altas do 
mundo. Mas a produção de anticorpos contra o vírus da influenza só se inicia 
após duas semanas da aplicação, não garantindo a proteção imediata, que seria 
necessária em uma situação de surto.
Portanto, em caso de aumento na transmissão da doença, a medida mais eficaz, 
para evitar agravamento dos casos e óbitos, é o acesso rápido ao antiviral 
oseltamivir, assegura a secretária substituta. O ideal é que o medicamento seja 
utilizado após 48 horas depois do início dos sintomas. O antiviral, no entanto, 
apresenta benefícios, mesmo se passado este prazo após o estabelecimento das 
manifestações clínicas.

Como forma de prevenir a população de infecções pelo vírus da gripe, o 
Ministério da Saúde orienta ações de higiene pessoal, como lavar as mãos várias 
vezes ao dia, evitar tocar a face com as mãos e proteger a tosse e o espirro com
lenço descartável. Em caso de síndrome gripal, deve-se procurar um serviço de 
saúde o mais rápido possível. As pessoas com síndrome gripal devem procurar o 
médico o quanto antes.
Fonte: Amanda Costa / Agência Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
tdah-transtorno-do-deficit-de-atencao-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 24 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

TDAH - Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade - Vídeos do Especial 
Globo News

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://espacoeducar-liza.blogspot.com/
TDAH - Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade - Vídeos do Especial 
Globo News: No mundo, mais de 330 milhões de pessoas são portadoras do 
Transtorno do  Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Quase 5% da população
 mundial sofre com a dificuldade de se concentrar e se organizar.

Parte 02:

Parte 003
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Cuidado! Diagnósticos errados prejudicam o tratamento!

Veja a reportagem abaixo:

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
terapia-hormonal-esta-associada-com.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 17 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Terapia hormonal está associada com hipertensão - Saúde - Notícia - VEJA.com

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://veja.abril.com.br
Terapia hormonal está associada com hipertensão - Saúde - Notícia - VEJA.com

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
terra-vista-ginasio-experimental.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 3 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Terra à vista - Ginásio Experimental Carioca Fernando Rodrigues da Silveira

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Terra à vista!: 
[FOTO]

http://bairroeducador.blogspot.com/
Os estudantes do Ginásio Experimental Carioca Fernando Rodrigues da Silveira (BE
Costa Barros) visitaram a exposição Terra vista do Céu no dia 10 de maio. A 
exposição é uma coletânea de fotos do francês Yan Arthus-Bertrand que registrou 
imagens de várias partes do globo que dialogam com as questões ambientais.
[FOTO]

A atividade começou no Centro Cultural da Justiça Federal com a exibição do 
documentário Home, que através de imagens aéreas da Terra demonstra o potencial 
destruidor do homem, iniciado a centenas de anos, até hoje e o estado de 
degradação em que se encontra o planeta. Após essa passagem de alerta o 
documentário nos leva a medidas que alguns homens já tomam para coexistir com a 
natureza, tendo em vista que não podemos viver sem ela. Nessa demonstração de 
esperança, o documentário demonstra o aproveitamento dos recursos naturais sem 
precisar destruí-los, o reaproveitamento de materiais e a utilização consciente 
dos bem não renováveis.[FOTO]
Após a exibição do filme os alunos foram convidados a conhecer a exposição na 
Praça da Cinelândia. Uma das atrações era um mapa mundi disposto em um tablado 
com a localização dos países onde foram tiradas as fotos. O gestor de projetos 
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do Bairro Educador de Costa Barros, Amarildo Pinto, aproveitou para avaliar o 
conhecimento adquirido pelos alunos perguntando a localização de alguns países e
de seus bem naturais, como cascatas, mares, desertos e florestas.
[FOTO]

Ao final da visita os alunos receberam um material didático sobre o que 
aprenderam na exposição e a missão de divulgar o respeito ao Meio Ambiente.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
unidades-promotoras-da-saude.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 11 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

UNIDADES PROMOTORAS DA SAÚDE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://elosdasaude.wordpress.com/
UNIDADES PROMOTORAS DA SAÚDE: 

A última quinta-feira, 5 de julho, foi um dia especial para a Superintendência 
de Promoção da Saúde da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de 
Janeiro (SMSDC-RJ). Depois de passarem um processo de visitas técnicas e 
avaliações,Centros Municipais de Saúde e Clínicas da Família foram certificados 
como Unidades Promotoras de Saúde, pelo desenvolvimento de ações em prol da 
saúde e da qualidade de vida dos cariocas.
[FOTO]

Profissionais e gestores do SUS comemoram a certificação das Unidades Promotoras
da Saúde, na cidade do Rio de Janeiro
As Unidades Promotoras da Saúde foram certificadas em cinco categorias - 
Parceiras do Rio Sem Preconceito, Parceiras do Pai, Amigas da Nutrição e 
Alimentação Saudável, Cariocas Ativas e Livres do Tabaco - por sua atuação para 
promoção da equidade, valorização da paternidade, incentivo à alimentação 
saudável, à prática de exercícios e pelo apoio à cessação do tabagismo.

Durante a cerimônia de certificação, a superintendente de Promoção da Saúde, 
Márcia Torres, parabenizou o compromisso de profissionais e gestores com a 
qualidade de vida dos usuários do SUS.
As unidades de saúde contempladas com essas certificações representam o padrão 
ouro da saúde pública da cidade do Rio de Janeiro. É uma vitória perceber que as
ações de promoção da saúde estão fazendo a diferença nesses territórios. E quero
aproveitar esse momento de festa para lançar um desafio: certificar, até o final
do ano, as unidades que desenvolvem ações relacionadas à brincação, afirmou 
Márcia.

[FOTO]

A equipe do CMS Professor Masao Goto, certificado como Unidade de Saúde Parceira
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do Pai
Antes da entrega dos certificados, as coordenadoras das áreas temáticas da 
Superintendência de Promoção da Saúde da SMSDC-RJ apresentaram os critérios para
avaliação das unidades de saúde e os cenários que encontraram durante o 
trabalho. Para a coordenadora de Educação e Saúde, Louise Silva, a certificação 
das Unidades de Saúde Parceiras do Rio Sem Preconceito é um marco no 
enfrentamento das iniquidades étnico-raciais e do racismo institucional.
Neste processo, foi possível instrumentalizar, sensibilizar e capacitar 
profissionais de saúde e gestores para preenchimento do quesito raça/cor, o que 
é fundamental para um atendimento de qualidade, destacou Louise.

Um dos critérios para certificação das Unidades de Saúde Parceiras do Rio Sem 
Preconceito foi o cumprimento das metas relativas a implantação do quesito 
raça/cor, redução da mortalidade de mães e crianças negras (pretas e pardas), 
acompanhamento de 100% dos adultos com anemia falciforme, enfrentamento das 
iniquidades e redução da morbidade e mortalidade por tuberculose, HIV/Aids, 
sífilis, violência e acidades entre a população negra (pretos e pardos).

A certificação das Unidades de Saúde Parceiras do Pai teve como base o 
cumprimento das recomendações da cartilha sobre o tema (clique aqui para baixar 
o pdf). Acoordenadora de Políticas e Ações Intersetoriais, Viviane Manso 
Castello Branco, destacou a importância do envolvimento do pai no cuidado com 
seus filhos no contexto dos determinantes sociais da saúde e convidou todos a 
integrarem a mobilização pelo Mês de Valorização da Paternidade, comemorado em 
agosto.
Esse reconhecimento chega em um momento especial, no ano em que o Comitê Vida, 
grupo intersetorial tradicionalmente envolvido com as questões relativas à 
paternidade, completa uma década de atuação. Uma das ações de nosso grupo é a 
realização do Mês de Valorização da Paternidade, que este ano enfatiza os 
benefícios da participação do pai durante a amamentação, ressaltou Viviane.

Para apresentar os resultados da certificação das Unidades de Saúde Amigas da 
Nutrição e Alimentação Saudável, a coordenadora do Instituto de Nutrição Annes 
Dias (INAD), Fátima Cavalcante, convidou a nutricionista Geila Felipe, que 
visitou os centros de saúde candidatos. Foi muito gratificante constatar que 
ações de promoção da alimentação saudável fazem parte da rotina de muitas 
unidades de saúde cariocas, apontou Geila.

Dentre as experiências exitosas que pôde conhecer durante o processo de 
avaliação das unidades de saúde, Geila destaca a implementação de hortas na 
Clínica da Família Rodrigo Roig, o apoio matricial de nutricionista no NASF da 
Clínica da Família Bibi Vogel e a vigilância nutricional realizada nas 
Policlínicas Carlos Alberto Nascimento e Rodolpho Rocco.

A promoção da atividade física nos territórios também foi um critério para o 
reconhecimento das Unidades de Saúde Promotoras da Saúde. Para a coordenadora da
Assessoria de Atividade Física da Superintendência de Promoção da Saúde da 
SMSDC-RJ, Junia Cardoso, a certificação das Unidades de Saúde Cariocas Ativas é 
importante porque ajuda a difundir a noção de que a unidade de saúde não é um 
espaço somente para tratar doenças, mas para promover a saúde.

Junia ressaltou que é importante inserir a prática de atividade física como uma 
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ação regular de promoção da saúde, mesmo nas unidades em que os equipamentos 
ainda não foram instalados. Não é preciso que as unidades aguardem a instalação 
dos equipamentos para iniciar o trabalho. Atividades simples, como as 
caminhadas, são simples, não geram custos e podem ser desenvolvidas em todo o 
território, informou.

Por fim, as Unidades de Saúde Livres do Tabaco foram certificadas após a 
apresentação da coordenadora da Assessoria de Controle do Tabagismo da 
Superintendência de Promoção da Saúde da SMSDC-RJ, Ana Helena, que destacou a 
criatividade dos profissionais envolvidos nas ações para prevenção e cessação do
tabagismo.
Foi surpreendente conhecer as soluções encontradas pelos profissionais para 
envolver os usuários das unidades nos grupos de apoio e acompanhamento para 
cessação do tabagismo. São peças de teatro, sessões de vídeo e debate, cafés da 
manhã e da tarde que ajudam quem passa pelo difícil processo de parar de fumar, 
contou Ana Helena.
 Saiba mais sobre a Superintendência de Promoção da Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
vacinacao-basica-dos-pequeninos.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 19 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

VACINAÇÃO BÁSICA  DOS PEQUENINOS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Este gráfico foi feito com base na informação da Secretaria de SP. Fizemos as 
modificações para o nosso calendário e ficou assim. "Colinha" para o esquema de 
vacinação dos pequenos. Vale lembrar que para quem dispõe de recursos há outras 
vacinas além das do calendário básico, que se encontram na rede privada. Ainda 
assim, nosso calendário público, além de ser gratuito, é um dos mais completos 
do mundo.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
vamos-participar-12-programa-video.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 14 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

VAMOS PARTICIPAR - 12º Programa Vídeo Fórum / Mostra Geração / Festival Rio

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://creged06.blogspot.com/
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12º Programa Vídeo Fórum / Mostra Geração / Festival Rio: 

Já estão abertas as inscrições para o 12º Programa Vídeo Fórum / Mostra Geração 
/ Festival do Rio. 
REGULAMENTO PROGRAMA VÍDEO FÓRUM 20121) Os trabalhos devem ser totalmente 
produzidos por crianças e adolescentes.2) Estão aptos a participar não 
universitários com idade até 18 anos, que estejam comprovadamente matriculados 
na escola ou participando de projeto educativo.3) Serão aceitos somente 
trabalhos realizados a partir de 2011, cujos autores, por ocasião da produção, 
comprovadamente, atendam o item 2.4) Os vídeos devem ter duração máxima de 13 
minutos, incluindo créditos.5) Os filmes podem ser realizados em qualquer 
formato, porém, a inscrição para seleção deverá ser efetuada mediante o envio de
uma cópia em Mini-DV Caso seu projeto ou escola não trabalhem com essa mídia, 
aceitaremos em alta resolução em DVD ou pen drive (AVI).5.1) Cópias de trabalho

Para a seleção serão aceitas até sexta feira, dia 17 de agosto, links na 
internet, cópias de trabalho (ainda não finalizadas) em Mini-DV ou em DVD de 
filmes brasileiros, e até 12 de agosto para filmes estrangeiros. Os links na 
internet deverão ser enviados em e-mail separado para 
Porém, se o filme for selecionado, esta cópia de trabalho deverá ser trocada por
uma cópia final em alta resolução em DVD ou pen drive (AVI), impreterivelmente 
até o dia 6 de setembro. Do contrário a inscrição será automaticamente 
invalidada.
6) Todos os trabalhos selecionados serão adequados, pela produção da Mostra, 
para projeção em Mini-DV ou AVI. Portanto, para evitar uma eventual perda na 
qualidade de exibição do(s) seus(s) filme(s), prefira enviá-lo(s) em Mini-DV ou 
em alta resolução (AVI) no ato da inscrição.
7) Cada jovem realizador ou grupo produtor poderá inscrever no máximo 5 (cinco) 
trabalhos. Para cada trabalho, deve ser preenchida uma ficha de inscrição 
distinta. Por exemplo: Se você inscrever 3 (três) filmes, preencha 3 (três) 
fichas (uma para cada trabalho)
7.1) Excedente por Instituição

Instituições muito grandes ou que possuam mais de uma unidade, deverão se 
comunicar, pois o total de inscrições permitidas vale para todas as suas turmas 
de todas as suas unidades em um mesmo Estado. A quantidade excedente ao 
permitido pelo regulamento será eliminada. Nesse caso, terão prioridade os 5 
(cinco) primeiros filmes inscritos e entregues em conformidade com este 
regulamento. Por exemplo: Se uma determinada escola tem duas ou mais unidades em
um mesmo Estado, recomendamos que os produtores entrem em acordo, afim de que 
todas as unidades possam participar.8) A inscrição dos trabalhos pode ser 
realizada:a) Através das Instituições Produtoras (Escolas, ONGs ou Projetos 
Educativos), com a ficha de inscrição assinada por seus representantes legais.
a.1) Nesse caso, a produtora (Escola/ONG/Projeto) deverá enviar uma declaração 
de matrícula escolar* ou de vínculo ao projeto educativo para todos os 
participantes (menores ou não) do trabalho que se quer inscrever. Esta 
declaração poderá ser individual ou coletiva.* clique aqui para baixar modelo de
declaração
b) Pelos próprios realizadores, em caso de trabalhos independentes. Os menores 
inscritos assim deverão apresentar a declaração de matrícula, além da assinatura
do responsável legal na ficha de inscrição.
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8.1) Deverá haver uma declaração de matrícula escolar ou de vínculo a projeto 
educativo (coletiva ou individual) para cada trabalho inscrito.
9) Não serão aceitos trabalhos que já foram inscritos em edições anteriores da 
Mostra Geração, mesmo os que não foram selecionados.
10) Cada grupo produtor deverá se responsabilizar pela presença dos jovens 
realizadores no dia da exibição de seus filmes.
11) A participação no Programa Vídeo Fórum - Mostra Geração 2012, supõe a 
aceitação das seguintes bases:
a) O Festival do Rio não se responsabiliza por questões relativas ao direito 
autoral e direitos de uso de voz, imagem, trilha sonora ou locação no conteúdo 
dos trabalhos inscritos.b) Os participantes cedem, automaticamente, à Mostra 
Geração/Festival do Rio os direitos de transmissão total ou parcial do material 
enviado para divulgação da Mostra Geração nos distintos circuitos culturais não 
comerciais; em televisão aberta e/ou paga, cinema, internet ou qualquer outro 
meio de comunicação existente e que venha a existir, sem limite de quantidade de
reproduções.c) Os participantes autorizam, automaticamente, a reprodução / 
copiagem, integral ou parcial, de seus trabalhos na coletânea dos selecionados 
para a edição 2012 do Programa Vídeo Fórum. A coletânea, por sua vez, será 
produzida pela Mostra Geração/ Festival do Rio; sem fins lucrativos e/ou 
comerciais; com venda proibida, a ser distribuída apenas aos participantes do 
Vídeo Fórum 2012, à organização do Festival do Rio, seus patrocinadores e 
apoiadores.d) Os casos omissos nesse regulamento serão decididos pela curadoria 
da Mostra.e) A Curadoria da Mostra Geração, é formada por profissionais 
altamente qualificados, reconhecidos, nacional e internacionalmente, por atuarem
há mais de 30 anos na área de Cinema e Educação e no mercado audiovisual, por 
todos respeitada e tida pelos organizadores do Festival do Rio 2012 como 
soberana, portanto, inquestionável.
Solicitamos que os grupos produtores enviem fotos e/ou making of das produções 
para divulgação.ATENÇÃO!
O prazo final para inscrição dos trabalhos é dia 17 de agosto de 2012 para links
na internet efilmes brasileiros e 12 de agosto
de 2012 para filmes estrangeiros em qualquer formato.
Não serão aceitos trabalhos postados após essa data.
Consideramos uma inscrição válida quando a recebemos até a data limite17/08 para
filmes brasileiros e 12/08 para filmes estrangeiros), com todos os itens abaixo 
descritos:1) A ficha de inscrição impressa e assinada pelo responsável legal, 
conforme item 8 deste regulamento.2) A declaração de matrícula ou de vínculo com
projeto educativo por ocasião da produção do filme inscrito, feita em papel 
timbrado edevidamente assinada pelo responsável da escola ou projeto educativo, 
com os nomes e idades de toda a equipe.3) A cópia finalizada do filme inscrito 
preferencialmente em Mini-DV; ou DVD, caso seu projeto ou escola não trabalhem 
com essa mídia e não seja possível a aquisição de uma Mini-DV.3.1) Uma cópia de 
trabalho em Mini-DV ou DVD para troca até o dia 6/09, caso seja 
selecionado.Dicas:Certifique-se de que preencheu a ficha de inscrição 
corretamente. Lembre-se de que ela precisa ser impressa e assinada. (preencha o 
formulário on line, clique ENVIAR, imprima a ficha de inscrição e clique em 
CONFIRMAR).Verifique se a cópia do filme que está enviando tem até 13min., 
incluindo os créditos, e se áudio e imagem estão de acordo com o original.A 
declaração de matrícula está com timbre da escola ou do projeto?Menciona nomes 
completos de toda a equipe envolvida com as respectivas idades por ocasião da 
filmagem? Está devidamente assinada?Ainda está dentro do prazo para enviar?Então
está tudo pronto!Envie para:
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MOSTRA GERAÇÃO / FESTIVAL DO RIO 2012
Programa Vídeo Fórum
A/c: Felicia Krumholze/ou Bete Bullara
Rua Teresa Guimarães, 70 - Botafogo
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22280-050Boa Sorte!!!!Data Limite para inscrição para filmes brasileiros: 
17/agoData limite para inscrição de filmes estrangeiros: 12/agoDivulgação do 
resultado da seleção: 28/agoData limite para troca da cópia de trabalho: 
6/setPara mais informações escreva para: videoforum@festivaldorio.com.br, ou 
mostrageracao@gmail.com, ou ainda entre em contato pelo fone/fax: (0xx21) 
2539-6142 ou 3035-7101 ou ainda 2579-0352mostrageracao@festivaldorio.com.br.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
vem-ai-o-mes-da-valorizacao-da.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 30 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

VEM AÍ O MÊS DA VALORIZAÇÃO DA PATERNIDADE!!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
verbos-38-atividades-para-imprimir.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 3 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - VERBOS - 38 ATIVIDADES PARA IMPRIMIR

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.portalescolar.net/
VERBOS - 38 ATIVIDADES PARA IMPRIMIR: .

I - Português - Gramática - Atividades exercícios com Verbos

- Gramática dividida em partes: É só escolher um dos links abaixo para ir 
direto:

Uso dos "Por-quês - Sujeito/Predicado - Preposição - Numeral - Sinônimo/Antônimo
- Substantivo - Gênero do Substantivo - Número do Substantivo - Grau do 
Substantivo - Pontuação - Monossílaba/Dissílaba/Trissílaba/Polissílaba - 
Pronomes - Tipos de Frases -

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
1-de-agosto-dia-da-amamentacao-amamente.html
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<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 1 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

1 DE AGOSTO  - DIA DA  AMAMENTAÇÃO - Amamente | Filme oficial

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
1-dia-de-atualizacao-das-cadernetas-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 19 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

1º Dia de Atualização das Cadernetas de Vacinação

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cf-marcosvaladao.blogspot.com/
1º Dia de Atualização das Cadernetas de Vacinação: 
Vamos proteger a criançada? Começa, hoje a Vacinação em dia.
A Clínica da Família Marcos Valadãofunciona de 08:00 às 17:00 horashoje, eaté às
20:00 horas durante a semana....Atualize a caderneta de vacinação do seu filho e
proteja a saúde de seu super-herói!
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
1-encontro-educacao-para-o-transito-eu.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 17 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

1º Encontro "Educação para o Trânsito - eu faço parte"

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Você que trabalha na Prefeitura está convidado para participar do 1º Encontro 
"Educação para o Trânsito - eu faço parte", que será realizado no dia 23 de 
Agosto de 2012, às 14:30h, no auditório da SMTR - Rua Dona Mariana, nº 48 / 7º 
andar - Botafogo.
O objetivo deste encontro é reunir as pessoas interessadas no tema para discutir
as questões relacionadas ao trânsito, conhecermos os diversos pontos de vista, 
novas visões, interagirmos com outros profissionais, fortalecendo nossos 
vínculos e assumindo um compromisso de participação nas nossas ações educativas.
Atenciosamente,
Mauro Cezar de Freitas Ferreira
Diretor do Centro de Comunicação e Educação para o Trânsito da CET-Rio

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
29-de-agosto-dia-nacional-de-combate-ao.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 29 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

29 DE AGOSTO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO FUMO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://otics-iraja.blogspot.com/
29 DE AGOSTO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO FUMO: 
[FOTO]

O dia 29 de agosto foi escolhido como o dia nacional de combate ao fumo, quando 
são desenvolvidas campanhas alertando as pessoas dos males que o cigarro causa.
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Desde 1840 o cigarro passou a ser industrializado, proporcionando um grande 
aumento de pessoas que fumam por todo o mundo. Antes, os cigarros eram feitos 
manualmente, como os cigarros depalha.

Fumar faz mal porque o fumo quando queimado produz mais de quatro mil 
substâncias químicas, sendo que sessenta delas são cancerígenas.
A dependência é causada pela nicotina, um dos elementos presentes no tabaco ou 
fumo. Após a ingestão da fumaça, o cérebro é estimulado ao prazer, porque a 
nicotina cai na corrente sanguínea. Com isso, o fumante tem sensação de 
bem-estar, atenua a ansiedade, diminui a fome, perde peso, sente-se relaxado.

Fonte:http://www.brasilescola.com/datacomemorativas/dia-nacional-combate-ao-fumo
.htm

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
abertura-da-pre-matricula-para-o-curso.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 29 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ABERTURA DA PRÉ-MATRICULA PARA O CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA EPSJV 
EM PARCEIRA COM A SMSDC/RJ

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/
ABERTURA DA PRÉ-MATRICULA PARA O CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA EPSJV 
EM PARCEIRA COM A SMSDC/RJ: 
Informamos a reabertura da pré-matrícula do CTVS/EPSJV no período de 03 a 05 de 
Setembro de 2012. A a pré-matrícula será feita exclusivamente na Escola 
Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, na sala do PROFORMAR, das 9:00 às 12:00 e
das 14:00 às 16:00 horas.
Alertamos a necessidade de que os alunos para fazê-la, cumpram rigorosamente as 
solicitações referentes aos documentos necessários para esse fim, os quais estão
disponibilizados em anexos, sob pena de perderem a vaga no referido curso. NÃO 
ACEITAREMOS PRÉ-MATRICULA COM PENDÊNCIAS E NÃO HAVERÁ OUTRO MOMENTO PARA ISSO.
Certos de contar com a colaboração de todos, estimamos votos de consideração e 
cordialidade.
Coordenação AcadêmicaCurso Técnico de Vigilância em Saúde da EPSJV e SMSDC
Contatos:Rafaela Duarte (3865-9787 / 2270-3479)Gustavo Souza
Documentos apresentados no ato da matrículaRequerimento de Matrícula 2012 ( 
preenchimento na escola)Original e cópia Certificado de Conclusão do Ensino 
Médio (caso não tenha aceitamos no ato damatrícula uma Declaração de Conclusão 
com data atualizada).Original e cópia do Histórico Escolar do Ensino Médio 
Original e cópia da Certidão de NascimentoOriginal e cópia do Comprovante de 
Residência3 fotos - 3x4 recentesOriginal e cópia do CPFOriginal e cópia 
RGAutorização de Imagem Rio ( preenchimento na escola).

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
agenda-da-equipe-movel-nas-escolas-dao.html
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<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 1 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

AGENDA DA EQUIPE MÓVEL NAS ESCOLAS DO AMANHÃ - MÊS DE AGOSTO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
agenda-da-promocao-da-saude-11-17-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 10 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 11 a 17 de agosto

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://elosdasaude.wordpress.com/
AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 11 a 17 de agosto: [FOTO]
MÊS DE VALORIZAÇÃO DA PATERNIDADE
Domingo, 12 de agosto, é Dia dos Pais! Integrando o Mês de Valorização da 
Paternidade, diversas unidades de saúde, escolas, complexos esportivos, 
comunidades e outros espaços de promoção da saúde desenvolvem atividades em 
torno do tema. O objetivo é incentivar a participação do pai no crescimento e 
desenvolvimento de seus filhos desde a gestação e chamar atenção para 
importância do envolvimento paterno na amamentação. Neste sábado, véspera do Dia
dos Pais, oCMS Professor Masao Goto, em Sulacap, receberá as famílias que 
comparecerem à unidade com um belo café da manhã, seguido de programação lúdica 
pensada especialmente para pais e filhos. Durante toda a semana, a equipe de 
saúde do CMS Alberto Borgerth lançará mão dos postais da saúde para discutir a 
importância do envolvimento dos pais no cuidado com os filhos, nos diferentes 
ciclos de vida. A atividade será realizada nas salas de espera das clínicas 
médica, de ginecologia, pediatria, dermatologia e do grupo de planejamento 
familiar. Na terça-feira, dia 14, o CMS Alice Toledo Tibiriçá, em Irajá,promove 
a palestra O pai na gestação, de 14h às 16h, durante o Curso de Gestantes e 
Casais Grávidos. Confira a programação completa do Mês de Valorização da 
Paternidade. Para participar, envie suas contribuições para 
elosdasaude@gmail.com.[FOTO]
PRÊMIO MERCOSUL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2012
Estão abertas até 13 de agosto, segunda-feira, as inscrições para oPrêmio 
Mercosul de Ciência e Tecnologia de 2012. Com o tema Inovação tecnológica na 
saúde, o concurso contemplará bolsistas de iniciação científica, estudantes 
universitários, jovens pesquisadores e grupos de pesquisadores com prêmios que 
variam de 2 mil a 10 mil dólares. Os trabalhos devem englobar a região do 
Mercosul e se relacionar a prevenção, tratamento, desenvolvimento de vacinas, 
diagnósticos, medidas sanitárias e novas tecnologias biomédicas e farmacêuticas 
para: doenças de caráter infeccioso; encefalites; doenças endêmicas agudas e 
crônicas; doenças crônico-degenerativas e imunológicas; doenças neurológicas; 
doenças crônicas não transmissíveis.[FOTO]
CIDADES, FUTUROS POSSÍVEIS

Página 1742



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
A construção de contextos urbanos mais integrados e democráticos e saudáveis 
está em debate esta semana, durante o III Seminário Internacional Cidades, 
Futuros Possíveis, que acontece nesta quinta e sexta-feira, 16 e 17 de agosto, 
na Casa da Ciência, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A partir 
da percepção de que a complexidade dos dilemas da cidade exige uma abordagem que
integre múltiplos saberes e perspectivas, a propostaé promover um diálogo aberto
entre interlocutores de diversas instituições eáreas de atuação e representantes
de diferentes universos socioculturais, políticos eeconômicos, reunindo o 
pensamento teórico ao conhecimento advindo da prática e daexperiência empírica. 
A programaçãoé composta por quatro palestras: Asvillas miseria(favelas) no 
cinema argentino:um elefante oculto atrás de um vidro; Morar na cidade:convívio 
social e racionalidade urbanística; Geopolíticas da cidade; e Sustentabilidade e
estilos de vida. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo email 
seminario.cidades@gmail.com. A Casa da Ciência fica na Rua Lauro Müller, 3, em 
Botafogo, no Rio de Janeiro. Mais informações: (21) 2540.5893.
MANEJO DE TUBERCULOSE
O Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chegas (Ipec/Fiocruz) recebe até 
sexta-feira, 17 de agosto, inscrições para o III Curso Internacional de 
Atualização Multidisciplinar no Manejo de Tuberculose, a ser realizado de 04 a 
27 de setembro. O curso tem carga horária total de 48 horas e as aulas serão 
ministradas às terças e quintas-feiras, de 9h às 16h30. Podem se inscrever 
profissionais de saúde de nível superior que atuam ou desejam atuar na 
assistência ou controle da tuberculose. O objetivo da iniciativa é atualizar a 
equipe multidisciplinar no manejo da tuberculose, com ênfase no fortalecimento 
de estratégias de prevenção e controle da tuberculose no Brasil e em países 
africanos de língua oficial Portuguesa (Angola, Cabo Verde, GuinéBissau, 
Moçambique, São Tomé e Príncipe).

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
agenda-da-promocao-da-saude-18-24-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 17 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 18 a 24 de agosto

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://elosdasaude.wordpress.com/

AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 18 a 24 de agosto: 
[FOTO]
MÊ DE VALORIZAÇÃO DA PATERNIDADE
O Mês de Valorização da Paternidade é sinônimo de diversão no CMS Américo 
Veloso, no Complexo da Maré, em Ramos, onde funciona oAdolescentro Augusto Boal.
Nesta e na próxima quinta-feira, dias 23 e 30 de agosto, o RAP da Saúde promove 
rodas de conversa sobre paternidade e o papel do pai na amamentação, 
intercaladas com duas brincadeiras bem divertidas para pais e filhos: a foto 
maluca, com adereços para lá de engraçados, e o mural de recados, para a troca 
de mensagens e declarações de amor. Em Pedra de Guaratiba, o CMS Dr. Alvimar de 
Carvalho prossegue com o pré-natal individual para os homens, às terças-feiras, 
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às 13h, e às quintas-feiras, às 8h.A partir de setembro, as consultas tornam-se 
permanentes, nas tardes de quinta-feira. Também às terças e quintas-feiras, às 
10h, são realizadas atividades em grupo sobre amamentação. No CMS Professor 
Masao Goto, em Sulacap, a programação inclui rodas de conversa sobre cuidados 
com a próstata, abordando os mitos e verdades sobre o tema.O grande diferencial 
da unidade é a integração de surdos e ouvintes nas atividades do Mês de 
Valorização da Paternidade. No Hospital Maternidade Herculano Pinheiro, em 
Madureira, a equipe de saúde promove atividades com os companheiros e maridos 
das pacientes internadas. Os pais recebem orientações sobre o registro civil da 
criança, licença-paternidade, rotinas da maternidade e têm a oportunidade de 
tirar suas dúvidas sobre outros aspectos que envolvem a paternidade, a própria 
saúde, a da mãe e do bebê. Durante a conversa, são distribuídas cartilhas com 
informes da unidade e informações sobre direitos dos pais. O CMS Alice Toledo 
Tibiriçá, em Irajá, promove a palestra Paternidade responsável na segunda-feira,
de 9h às 11h, e a Jornada Recreativa Pais e Avós, na quarta-feira, com o grupo 
de caminhada da unidade. Confira a programação completa do Mês de Valorização da
Paternidade. Envie a programação de sua unidade para elosdasaude@gmail.com.
MULTIVACINAÇÃO
Sábado, 18 de agosto, é dia de multivacinação na cidade do Rio de Janeiro, uma 
oportunidade para pais e responsáveis atualizarem a caderneta de vacinação das 
crianças. Serão administradas vacinas do calendário básico e introduzidas a 
Vacina Inativada contra a Poliomielite (VIP) e a vacina Pentavalente. Segura e 
eficaz, a VIP é administrada por via injetável e desencadeia excelente resposta 
imune contra os três tipos de poliovírus. A pentavalente é indicada para bebês a
partir dos dois meses de idade para prevenção de difteria, tétano, coqueluche, 
hepatite B e doenças causadas por Haemophilus influenzae tipo B. Durante todo o 
dia, de 8h às 17h, cerca de 200 unidades de saúde estarão à disposição da 
população. Mais informações podem ser obtidas junto à Secretaria Municipal de 
Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro (SMSDC-RJ) e pelo Disque Rio, pelo 
telefone 1746. Saiba mais sobre a atualização do calendário de vacinação.
[FOTO]
REFLEXÃO PARA MULHERES
OInstituto Noos, em Botafogo, promove gratuitamente grupos de reflexão para 
mulheres que vivem ou viveram situações de violência em suas famílias. Os 
encontros serão realizados de setembro a dezembro, todas as segundas-feiras, em 
dois horários: de meio-dia às 13h30 ou de 18h às 19h30. Inscrições e mais 
informações pelo telefone (21) 2197.1500 ou pelo emailnoos@noos.org.br.
[FOTO]
SEMANA DO FOLCLORE
Comemorado em todo o Brasil no dia 22 de agosto, o Dia do Folclore celebra a 
multiplicidade de tradições culturais brasileiras. No Centro Cultural Banco do 
Brasil do Rio de Janeiro, a comemoração segue até o dia 26, domingo, com uma 
programação que exalta o patrimônio imaterial carioca, suas histórias e músicas.
São espetáculos, oficinas e encontros para adultos, jovens e crianças - todos 
gratuitos. Confira a programação da Semana no Folclore no CCBB-RJ.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
alerta-contra-obesidade-tributo-contra.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 10 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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ALERTA CONTRA OBESIDADE - Tributo contra calorias

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://redir.folha.com.br/redir/online/equilibrioesaude/
Editorial: Tributo contra calorias: O problema da obesidade infantil é grave e 
não tem solução fácil.
O Brasil segue a mesma rota epidêmica dos EUA. Lá, demógrafos chegam a prever 
que, devido às doenças associadas ao excesso de peso, as gerações futuras 
viverão menos anos do que as de seus pais.
Salvo se uma droga milagrosa for descoberta, a melhor forma de enfrentar o 
problema é uma combinação de menor ingestão de calorias com maior dispêndio 
energético (atividade física). Como ambas contrariam nossos apetites naturais, 
um incentivo do poder público pode ser útil.
Leia mais (10/08/2012 - 03h00)

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
alimentacao-balanceada-da-mae-auxilia.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 6 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Alimentação balanceada da mãe auxilia a amamentação

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Alimentação balanceada da mãe auxilia a amamentação: 
Após a alegria da chegada do bebê, muitas mães começam a ficar preocupadas com o
peso, especificamente, em perder os quilos a mais que ganharam durante a 
gravidez. Mas até que ponto isso é saudável? Até o momento em que a alimentação 
da mãe não prejudica a saúde do bebê. Isso porque o leite materno é o primeiro 
contato da criança com os alimentos.

A alimentação da mãe precisa ser balanceada. Quanto mais variada for a 
alimentação da mãe, um aporte maior de nutrientes vai ser oferecida à criança. E
quanto maior a variação, melhor, porque quando a criança for começar a comer aos
seis meses, já vai ter um contato prévio dos alimentos que ela recebeu via leite
materno, explica a nutricionista da Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição 
do Ministério da Saúde Gisele Bortolini.

E qual seria o melhor cardápio sugerido para as mamães? Uma alimentação que 
inclui almoço e jantar, com arroz, feijão e carne; e lanches com frutas e 
verduras, excluindo todos os outros alimentos ricos em açúcar, gordura e sal. 
Estes alimentos não são recomendados nem para um adulto normal, muito menos para
uma gestante, porque se a mãe tiver uma alimentação que não é saudável, o bebê 
vai ser exposto precocemente a alimentos não saudáveis, favorecendo a 
preferência da criança por esses alimentos que a mãe come. É importante também 
que a mãe beba muita água, destaca Gisele.
[FOTO]
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Foto: Corbis Images
A nutricionista ressalta, ainda, que a mulher precisa perceber que está em um 
momento em que precisa produzir leite e que a melhor forma para manter uma boa 
quantidade de leite é tendo uma alimentação saudável. E alerta: Não há nenhum 
alimento que estimula a produção do leite. É um mito dizer que canjica e cerveja
preta ajudam a produzir mais leite. É importante que a mãe beba muita água e que
a alimentação seja muito saudável, com ingestão de frutas, legumes e verduras, e
as refeições principais sejam compostas de arroz, feijão, carne, verduras.
Especialista do MS esclarece superstições passadas para as grávidas
Segundo a coordenadora de Aleitamento Materno do Ministério da Saúde, Fernanda 
Monteiro, a mãe também tem que ficar atenta a alimentos como refrigerantes, 
chocolates, cafeínas e temperos fortes, porque isso pode resultar em cólicas no 
bebê. Muitas vezes a mulher sai do hospital restrita a consumir inúmeros 
alimentos. É como se ela pudesse comer só frango e arroz. E não é essa a 
proposta. A orientação é que a mãe evite excesso de café e chocolate logo após 
ter ganhado o bebê. Não que ela não possa tomar um cafezinho de manhã com leite.
Ela só não vai exagerar durante o dia tomando um copo grande, porque tudo o que 
a mulher consome vai passar por meio do seu leite para seu bebê., explica a 
coordenadora.
A Rede Cegonha oferece orientações sobre todos os cuidados necessários para a 
mulher e seu bebê. A mamãe que quiser sugestões sobre como se alimentar, basta 
procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS), que conta com equipes capacitadas 
para ajudá-la.
Curtiu este post? Então vote em nós no Top Blog 2012\o/.Mônica Plaza / Blog da 
Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
amamentacao-semana-da-amamentacao-cms.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 1 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

AMAMENTAÇÃO - SEMANA DA AMAMENTAÇÃO CMS MORRO UNIÃO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://otics-iraja.blogspot.com/
SEMANA DA AMAMENTAÇÃO CMS MORRO UNIÃO: 
Na semana da amamentação CMS Morro União realiza salas de esperanos dias 31\07; 
01,02\08 para gestantes e puérperas,com a participação dos profissionais das 
equipes, e profissionais do NASF.
Uma equipe multidisciplinar atuando para ajudar no crescimentoe desenvolvimento 
de nossas crianças.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
analise-como-feito-hoje-enem-nao-pode.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 23 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Análise: como feito hoje, Enem não pode avaliar todo o sistema

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://oglobo.globo.com/
Análise: como feito hoje, Enem não pode avaliar todo o sistema: 

RIO - O Enem, tal como é feito hoje, não pode ser utilizado como avaliação de 
todo o sistema, já que nenhum estudante é obrigado a participar dele. Um estudo 
feito pelo economista Ernesto Martins Faria com base no último exame mostra, por
exemplo, que em escolas com altas taxas de repetência a média de participação 
dos estudantes ao final do ensino médio é inferior a 20%. Isso significa que 
oito entre dez alunos dessas escolas com piores índices não são avaliados. Se 
fossem incluídos na avaliação, o esperado é que as médias finais do país caíssem
significativamente.

Mesmo nas escolas com melhores indicadores, a taxa de participação dos 
estudantes fica muito longe do total, chegando a no máximo 61% no grupo de 
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colégios com melhores resultados. O Enem, portanto, é uma exame que é feito por 
iniciativa própria do estudante, e é de se esperar que só o faça quem tem alguma
esperança de ingressar na universidade.

Para resolver este problema da baixa participação dos alunos mais pobres, o MEC 
teria duas opções. A primeira é tornar o Enem obrigatório para todos, o que 
faria do exame ainda mais problemático em termos de logística do que já é hoje, 
pois cresceria ainda mais. A segunda seria garantir que, dentro do exame, uma 
amostra de alunos representativa do total (o que significa garantir que até uma 
parcela dos mais pobres façam o exame) seja obrigada a participar do teste.

Mesmo neste caso, no entanto, não há garantia de que, utilizando o Enem, será 
possível garantir a comparação com anos anteriores.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
aprendendo-cuidar-da-saude-desde.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 23 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

APRENDENDO A CUIDAR DA SAÚDE DESDE PEQUENO - 3º Dia - Palestra sobre Qualidade 
de Vida, alimentação saudável, higiene na Educação Infantil.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://escolaparaibario.blogspot.com/

Parabéns a escola Paraíba por trazer o tema Saúde e Qualidade de vida para sala 
de aula, na Semana de Educação Infantil . Criança aprende rápido e ainda ensina 
aos adultos!!! 
3º Dia - Palestra sobre Qualidade de Vida, alimentação saudável, higiene na 
Educação Infantil.: 
TERCEIRO DIA. Neste dia foi trabalhado as seguintes áreas de conhecimento: 
Linguagem oral e visual, natureza e sociedade, artes e música.A Qualidade de 
vida abrangem todas as áreas, a educacional, a social e a cultural e para 
vivermos e sermos "Uma escola melhor num mundo melhor" começaremos essa 
qualidade na Educação Infantil.Existem momentos na vida onde a questão de saber 
se si pode pensar diferentemente do que se pensa, e perceber diferentemente do 
que se vê, é indispensável para continuar a olhar e refletir. Michael 
Foucault[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
Diretora: Márcia Romualdo

[FOTO]
[FOTO]
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[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
Falando sobre alimentação saudável e higiene pessoal
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
As frutas são alimentos saudáveis.
[FOTO]
[FOTO]
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[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Música: As cores.[FOTO]
O azul com vermelho da roxo, o azul com vermelho dá roxo ...
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]
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[FOTO]
Preparando o fantoche de vareta[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
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Comer, comer é o melhor para poder crescer...[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

No refeitório[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
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Turma da tarde[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]
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[FOTO]
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[FOTO]
Aferindo a pressão arterial.
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
as-100-linguagens-das-criancas.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 10 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

As 100 linguagens das crianças

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
As 100 linguagens das crianças: 

Por Patrícia Gomes, do Porvir 
[FOTO]

Reggio Emilia, abordagem criada no pós-guerra em cidade italiana, leva 
aprendizado por projetos na educação infantil.
Não sobrou pedra sob pedra na cidade italiana de Reggio Emilia depois  da 
segunda guerra mundial: ruas, escolas, casas Tudo havia sido  bombardeado. Para 
não privar os filhos do direito de estudar, um grupo  de pais se organizou, 
reuniu material dos escombros, conseguiu um  terreno e construiu uma escola. Um 
jovem que passava de bicicleta gostou  do que viu e resolveu ficar. Loris 
Malaguzzi criaria ali, em 1946,  naquele ambiente marcado pela destruição, uma 
forma de trabalhar o  ensino infantil que viria influenciar escolas do mundo 
inteiro,  inclusive no Brasil, que estimula crianças a usarem todas as suas  
maneiras de expressão, leva a produção dos pequenos para fora da escola e  traz 
a comunidade para dentro.
A criança tem milhões de linguagens. Quando ela chega na escola,  normalmente 
são privilegiadas as dimensões escrita e oral. Mas as  crianças podem se 
expressar de diversas outras formas, diz Paola  Capraro, diretora da escola 
bilíngue Eugenio Montale, que fica em São  Paulo e usa a abordagem. E por 
apostar em todas as linguagens com as  quais as crianças se comunicam, preceito 
muito defendido pelo fundador  Malaguzzi, o sistema reggiano vê a criança como 
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um ser forte, pensante,  com visão própria de mundo.

Ao contrário do que ocorre no ensino tradicional, as crianças não se  juntam por
idade, mas por interesses. Um grupo pode ter, por exemplo,  alunos de três a 
seis anos que se unem para trabalhar juntos em um  projeto, que pode ser 
entender como uma ponte funciona. Enquanto uma  equipe vai pesquisar quais são 
as pontes mais importantes do mundo,  outra decide que vai construir um 
protótipo de argila e outra trabalha  com figuras geométricas. Ao fim, as 
equipes voltam a se reunir, contam o  que descobriram e se aprofundam em 
assuntos que julgarem importantes.  Os aprendizados vão incluir as disciplinas 
tradicionais, como  matemática, história, geografia, e outras capacidades, como 
capacidade  de trabalhar em equipe, habilidades manuais e persistência.
O mundo não é separado por áreas como a escola. No projeto, todas as  matérias 
são discutidas diante da realidade como ela é, diz Paola.  Nesse ponto, ter um 
grupo heterogêneo quanto à idade também ajuda. Como  acreditamos que todo mundo 
pode aprender com todo mundo, essa questão  da idade cai por terra, afirma. 
Dessa forma, diz a diretora, o  aprendizado é uma via de mão dupla: a criança 
menor aprende com a maior  porque tem menos experiência de vida; a maior, ao 
ajudar a menor,  precisa refletir e reorganizar o conhecimento que tem; maiores 
e menores  aprendem juntas a respeitar as diferentes opiniões e, assim, vão se  
acostumando com conceitos como tolerância, paciência, democracia e  empatia.

Segundo a abordagem Reggiana, os grupos de crianças devem ser  acompanhados por 
uma equipe multidisciplinar, capaz de trabalhar com as  diferentes linguagens 
que a criança pode desenvolver. Até por isso,  normalmente um profissional 
ligado às artes, chamado na Itália de  atelierista, acompanha os trabalhos. Essa
vocação é tão forte que, agora  mesmo, quem visita Reggio Emilia encontra parte 
da ciclovia da cidade e  a cortina do teatro municipal enfeitadas com desenhos 
feitos por  crianças das escolas locais, o que reforça o vínculo com a 
comunidade,  outra característica determinante da abordagem.
Essa relação direta [entre escola e comunidade] se dá pelos eventos  que são 
organizados na cidade em diálogo com a escola, pela criação de  um centro de 
formação de educadores que também atende a comunidade e  pela existência de um 
centro de materiais reciclados que abastece os  ateliês das escolas, diz Nana 
Giovedi, diretora de educação infantil do  Colégio Oswald de Andrade, que 
visitou a cidade com uma a Rede Solare,  um grupo da América Latina que estuda a
abordagem Reggiana.
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<POSTAGEM>
atencao-ache-unidade-de-saude-mais.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 22 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ATENÇÃO - Ache a Unidade de saúde mais próxima de sua casa

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.psfsantamarta.com/
Ache a Unidade de saúde mais próxima de sua casa: [FOTO]
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Saiba qual a Unidade de atenção primária mais próxima a você.

Acesse: http://www.subpav.com.br/ondeseratendido/
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atencao-ao-calendario-de-vacinas-sus.html
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terça-feira, 7 de agosto de 2012
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ATENÇÃO AO CALENDÁRIO DE VACINAS - SUS inclui vacina contra catapora no 
calendário básico - Saúde - Notícia - VEJA.com

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://veja.abril.com.br/
SUS inclui vacina contra catapora no calendário básico - Saúde - Notícia - 
VEJA.com
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ATENÇÃO - Apresentação e capacitação para inserção dos dados do PSE no SIMEC.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://nossomosacre06.blogspot.com/

Se liguem nesta capacitação!!!
Apresentação e capacitação para inserção dos dados do PSE no SIMEC.: 

[FOTO]

No próximo dia16 de agosto( quinta-feira)às 9hs, acontecerá noAuditório da 5ª 
CRE, Rua Marupiara, s/nº Rocha Miranda (convitesegue via protocolo) a 
apresentação e capacitação para a inserção dos dados do PSE no SIMEC.Lembramos 
que temos um pequeno prazopara a inserção das informações no sistema (SIMEC) e, 
portanto,sua presença é indispensável.
[FOTO]
Escolas da 6ª CRE que deverão estar presentes :
0622001 ESCOLA MUNICIPAL GUILHERME TELL0622004 ESCOLA MUNICIPAL PARAÍBA0622005 
ESCOLA MUNICIPAL CYRO MONTEIRO0622007 ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE FARAH0622009 
ESCOLA MUNICIPAL COELHO NETO0622014 ESCOLA MUNICIPAL BÉLGICA0622020 ESCOLA 
MUNICIPAL MAURICE MAETERLINCK0622023 ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO AMADO0622024 
ESCOLA MUNICIPAL MARIO PIRAGIBE0622026 ESCOLA MUNICIPAL CLAUDIO GANNS0622027 
ESCOLA MUNICIPAL HILDEGARDO DE NORONHA0622201 CIEP POETA FERNANDO PESSOA0622202 
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CIEP GENERAL AUGUSTO CESAR SANDINO0622203 CIEP OSWALD DE ANDRADE0625001 ESCOLA 
MUNICIPAL ALÍPIO MIRANDA RIBEIRO0625002 ESCOLA MUNICIPAL FIRMINO COSTA0625003 
ESCOLA MUNICIPAL MONTE CASTELO0625004 ESCOLA MUNICIPAL GENERAL OSÓRIO0625005 
ESCOLA MUNICIPAL CHARLES ANDERSON WEAVER0625006 ESCOLA MUNICIPAL ERICO 
VERÍSSIMO0625007 ESCOLA MUNICIPAL JI ANA DE BARROS CAMARA0625008 ESCOLA 
MUNICIPAL VIRGÍLIO FRANCISCO MONTEIRO0625011 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR 
ESCRAGNOLLE DÓRIA0625012 ESCOLA MUNICIPAL FROTA PESSOA0625013 ESCOLA MUNICIPAL 
FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA0625028 ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HILTON 
GAMA0625035 ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO MARCOS TAMOYO0625039 ESCOLA MUNICIPAL ANA 
MARIA CRISTINA MARQUES RIBEIRO0625040 ESCOLA MUNICIPAL AMARELINHO0625204 CIEP 
RUBENS GOMES0625205 CIEP ANTÔNIO CANDEIA FILHO0625206 CIEP ANTON 
MAKARENKO0625501 CIEP DOUTOR ADÃO PEREIRA NUNES0625502 CIEP ZUMBI DOS PALMARES 
Abraços,
 Equipe de Ação Integradora
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<POSTAGEM>
atencao-atualizacao-da-caderneta-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 14 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ATENÇÃO - ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha
 lança, nesta terça-feira (14), campanha de atualização da caderneta de 
vacinação para menores de cinco anos. A campanha será realizada em todo o
 país de 18 a 24 de agosto de 2012. O dia de mobilização nacional, 
chamado dia D, ocorre no próximo sábado (18). Na ocasião, Padilha 
também anunciará a introdução de duas novas vacinas no Calendário Básico de 
Vacinação.
 O ministro da Saúde ainda anunciará a expansão do fornecimento de 
vitamina A nas Unidades Básicas de Saúde.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atencao-beneficiarios-do-bolsa-familia.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 27 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ATENÇÃO - Beneficiários do Bolsa Família devem manter em dia os compromissos com
a saúde

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Beneficiários do Bolsa Família devem manter em dia os compromissos com a saúde: 
O Ministério da Saúde (MS) é parceiro do Ministério do Desenvolvimento Social 
(MDS) no Programa Bolsa Família (PBF). As famílias cadastradas no programa e que
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possuem crianças menores de sete anos e/ou mulheres em período gestacional, para
continuar a receber o auxílio financeiro, deve cumprir alguns compromissos - 
conhecidos como condicionalidades - nas áreas de saúde e educação. O 
acompanhamento das famílias é realizado por Agentes Comunitários de Saúde que 
integram o programa Saúde da Família ou nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Em 
ambos os casos, as famílias recebem informações sobre moradia, saneamento e 
alimentação. O objetivo principal das condicionalidades é responsabilizar tanto 
as famílias, quanto o poder público no acesso a esse serviço. Não é só uma 
responsabilidade unilateral, é uma responsabilidade compartilhada. Toda família 
que entra no programa tem consciência desse compromisso que ela deve cumprir 
dentro dessas agendas para continuar recebendo o benefício, explica a 
coordenadora de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, Patrícia Jaime.

O MS tem como atribuição, compartilhada com as esferas estaduais e municipais do
Sistema Único de Saúde (SUS), a oferta de serviços para acompanhamento da 
vacinação e da vigilância alimentar e nutricional das crianças, além da 
assistência às gestantes, desde o pré-natal até o pós-parto. Os profissionais de
saúde realizam duas vezes por ano (no primeiro e segundo semestres) o 
acompanhamento das famílias, conhecido como vigência. Nestes períodos, o 
Ministério da Saúde disponibiliza a lista das famílias beneficiárias para os 
estados, e os agentes de saúde vão a campo e nas unidades básicas de saúde pra 
fazer esse acompanhamento.

Os resultados dos acompanhamentos realizados no primeiro semestre de 2012 foram 
bem satisfatórios. Na primeira vigência de 2012, cerca de 7,5 milhões de 
famílias beneficiárias (73%) com crianças menores de sete anos e/ou mulheres de 
14 a 44 anos foram acompanhadas. Este número representa a maior cobertura de 
acompanhamento desde o início do programa. Deste total, 99% das crianças estavam
com a vacinação em dia e 99% das gestantes estavam com o pré-natal em dia. A 
agenda de saúde está conseguindo alcançar os objetivos, dentro do público que 
ela acompanha de ofertar a vacinação para as crianças e ofertar o pré-natal das 
gestantes, ressalta Patrícia Jaime.
Bolsa Família - O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa do Governo Federal 
de transferência direta de renda destinada a famílias em situação de pobreza ou 
extrema pobreza. O objetivo do programa é promover o acesso das famílias aos 
direitos sociais básicos e erradicar a miséria do país.
Atenção Estados e Municípios! Já está disponível os dados das famílias 
participantes do Bolsa Família que devem ser acompanhadas pelos agentes de 
saúde. Para esta vigência, a saúde deverá acompanhar 11.428.073 famílias. A 
relação está disponível no Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde 
(http://bolsafamilia.datasus.gov.br).

Para a segunda vigência de 2012, foram feitas alterações no sistema com intuito 
de possibilitar a identificação de beneficiárias gestantes, independente da 
faixa etária, visando à concessão do Benefício Variável à Gestante - BVG. Acesse
o documento que traz essas alterações clicando aqui.
Fonte: Blog da Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atencao-bolsa-familia-digitacao-de.html
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<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 9 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ATENÇÃO - Bolsa Família/ Digitação de frequência.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://nossomosacre06.blogspot.com/
Bolsa Família/ Digitação de frequência.:  O Sistema Presença ficará aberto para 
digitação da frequência escolar ( 
http://frequenciaescolarpbf.mec.gov.br/presenca/controller/login/efetuarLogin.ph
p) referente aos meses de junho e julho dos alunos beneficiários do Programa 
Bolsa Família até o dia 29/08/2012.

As Unidades Escolaresdevem responder ospedidos de transferências de alunos de 
outras localidades para as escolas do município do Rio de Janeiro, recusando ou 
aceitando no sistema.

Pedimos a atenção dos operadores diretores quanto à facilidade de acesso ao 
sistema no início e meio do acompanhamento e à responsabilidade com as 
informações lançadas dentro do prazo previsto. 

Conhecendo o bolsa família.
[FOTO]

 O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda 
que beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o 
País. O Bolsa Família integra o Plano Brasil Sem Miséria (BSM), que tem como 
foco de atuação os 16 milhões de brasileiros com renda familiar per capita 
inferior a R$ 70 mensais, e está baseado na garantia de renda, inclusão 
produtiva e no acesso aos serviços públicos.

 O Bolsa Família possui três eixos principais focados na transferência de renda,
condicionalidades e ações e programas complementares. A transferência de renda 
promove o alívio imediato da pobreza. As condicionalidades reforçam o acesso a 
direitos sociais básicos nas áreas de educação, saúde e assistência social. Já 
as ações e programas complementares objetivam o desenvolvimento das famílias, de
modo que os beneficiários consigam superar a situação de vulnerabilidade.

 O Programa atende mais de 13 milhões de famílias em todo território nacional de
acordo com o perfil e tipos de benefícios: o básico, o variável, o variável 
vinculado ao adolescente (BVJ), o variável gestante (BVG) e o variável nutriz 
(BVN) e o Benefício para Superação da Extrema Pobreza na Primeira Infância 
(BSP). Os valores dos benefícios pagos pelo PBF variam de acordo com as 
características de cada família - - considerando a renda mensal da família por 
pessoa, o número de crianças e adolescentes de até 17 anos, de gestantes, 
nutrizes e de componentes da família.

 A gestão do Bolsa Família é descentralizada e compartilhada entre a União, 
estados, Distrito Federal e municípios. Os entes federados trabalham em conjunto
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para aperfeiçoar, ampliar e fiscalizar a execução do Programa, instituído pela 
Lei 10.836/04 e regulamentado pelo Decreto nº 5.209/04. 

 A seleção das famílias para o PBF é feita com base nas informações registradas 
pelo município no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, 
instrumento de coleta de dados que tem como objetivo identificar todas as 
famílias de baixa renda existentes no Brasil.

 Com base nesses dados, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
(MDS) seleciona, de forma automatizada, as famílias que serão incluídas no PBF. 
No entanto, o cadastramento não implica a entrada imediata das famílias no 
Programa e o recebimento do benefício.

Fontes:

Projeto Presença: 
http://frequenciaescolarpbf.mec.gov.br/presenca/controller/login/efetuarLogin.ph
p

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) : 
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atencao-campanha-fique-sabendo.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 26 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ATENÇÃO - CAMPANHA FIQUE SABENDO + PREVENTIVO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://otics-iraja.blogspot.com/
CAMPANHA FIQUE SABENDO + PREVENTIVO: 
[FOTO]

Dia29 de setembro de 2012 será realizado o dia da campanha do "FiqueSabendo"em 
todas as unidades de Atenção Primária com:
1 - Testagem para HIV;

2 - Testagem de sífilis;
3 - Coleta de exames citopatológicos;
4 - Mediadas de PA e controle glicêmico:
O diagnóstico da infecção pelo HIV é feito a partir da coleta de amostra de 
sangue, com a garantia do sigilo nos resultados. 
Você pode realizar o exame nas unidades de Saúde, nos dias da campanha não é 
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necessário pedido médico.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atencao-conselho-nacional-de-justica.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 13 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ATENÇÃO - Conselho Nacional de Justiça premia projetos para a infância

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Conselho Nacional de Justiça premia projetos para a infância: Até o dia 6 de 
setembro, o I Prêmio CNJ Infância e Juventude, do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), recebe inscrições para projetos destinados a crianças e adolescentes 
desenvolvidos por servidores, magistrados e tribunais, de forma individual ou 
coletiva. Os trabalhos devem ser enviados ao portal do CNJ. Os projetos serão 
avaliados por uma comissão julgadora de 10 de setembro a 5 de outubro e o 
resultado será publicado em 8 de outubro. O Prêmio tem como objetivo priorizar 
projetos Continue lendo 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atencao-dicas-do-grupo-de-obesidade.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 10 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ATENÇÃO !!!Dicas do Grupo de Obesidade

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cfepitaciosoaresreis.blogspot.com/
Dicas do Grupo de Obesidade: 

Técnicas de atitude:
1. Procure distinguir entre fome e desejo;
2. Resista aos desejos - não inclua-os em sua lista de compras;
3. Não tenha sonhos impossíveis em relação ao peso - estabeleça objetivos 
realistas;
4. Concentre-se em seu comportamento e não no peso (não se pese com freqüência);
5. Viver as emoções aos invés de descontá-las nos alimentos;
6. Diferenciar entre fome e compulsão ou "gula"
7. Quando pegar um alimento para comer perguntar se é fome ou não. [FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atencao-dicas-importantes-mes-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 1 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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ATENÇÃO - DICAS IMPORTANTES  - MÊS DE VALORIZAÇÃO DA PATERNIDADE 2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://elosdasaude.wordpress.com/
MÊS DE VALORIZAÇÃO DA PATERNIDADE 2012: 
[FOTO]
PAI:VOCÊ É MUITO IMPORTANTE PARA O SUCESSO DA AMAMENTAÇÃO!
Este é o mote do Mês de Valorização da Paternidade 2012, comemorado em agosto em
unidades de saúde, escolas, universidades, complexos esportivos, comunidades e 
demais espaços de promoção da saúde da cidade do Rio de Janeiro.A proposta é 
chamar atenção para a importância do envolvimento do pai no cuidado com os seus 
filhos - e para o papel de toda a sociedade neste processo.

A iniciativa do Comitê Vida, grupo de trabalho intersetorial que integra 
profissionais de organizações governamentais e não-governamentais, universidades
e demais pessoas interessadas, que em 2012 completa 10 anos de atuação.

Este ano, a campanha incentiva a participação do pai na amamentação, 
reconhecendo-o como um componente essencial para a saúde e o bem-estar da mãe e 
do bebê. A ideia é sintetizada pelo novo postal da série Colecione Saúde, 
lançado especialmente para a ocasião.
[FOTO]

Paternidade e amamentação: clique na imagem para ampliar
Para participar do Mês de Valorização da Paternidade o primeiro passo é investir
na criatividade.
Como tornar espaços de promoção da saúde mais atrativos para os homens?

O Comitê Vida dá algumas dicas:
Incentivar a participação do pai no pré-natalIncluir o pai em ações de 
acolhimento para mãe e bebêAbordar o tema da paternidade nas ações de 
planejamento familiarRespeitar e valorizar a diversidade, os novos modelos de 
família e pessoas com necessidades especiaisPreparar a unidade de saúde para 
receber os homens, com decoração e passatempos próprios para elesPromover rodas 
de conversas com os homensRealizar sessões de vídeos sobre o tema da 
paternidade, seguidas de debatesDesenvolver atividades lúdicas para interação 
entre pais e filhosOrganizar campeonatos esportivos, com acompanhamento 
médicoCompartilhe suas experiências e suas sugestões!SAIBA MAIS:

 Valorização da paternidade o ano todo
 Cartilha Unidade de Saúde Parceira do Pai
 Mês de Valorização da Paternidade no Facebook
[VÍDEO]
 Elos da Saúde no Youtube, com vídeos sobre paternidade e masculinidades
 Experiência do Mês de Valorização da Paternidade 2011
 Relatório de atividades do Mês de Valorização da Paternidade 2011
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atencao-encaminhamento-de-denuncias-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 20 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ATENÇÃO - Encaminhamento de denúncias de abusos infantis ganha agilidade

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Encaminhamento de denúncias de abusos infantis ganha agilidade: 

Por Vladimir Platonowm, da Agência Brasil

As denúncias feitas ao telefone Disque 100 sobre violência contra  crianças e 
adolescentes vão ganhar mais agilidade. Um convênio assinado  entre a Secretaria
de Direitos Humanos da Presidência da  República e todas as unidades do 
Ministério Público (MPs) do país vai  permitir que as denúncias feitas ao 
serviço telefônico do governo  federal sejam repassadas, na mesma hora, aos 
diversos MPs, por meio de  um sistema de computador com acesso comum.

O convênio faz parte da criação da Rede Protege-Disque Direitos Humanos  (Disque
100) e foi assinado pela ministra dos Direitos Humanos, Maria  do Rosário, e 
representantes dos MPs, reunidos durante o 1º Congresso  Internacional do 
Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério  Público dos Estados e 
da União (CNPG).
Este termo de cooperação faz com que quando uma pessoa telefone de  qualquer 
lugar do Brasil, a qualquer hora, esta ligação seja transcrita  e, via online, 
apareça na tela do Ministério Público de cada um  dos estados brasileiros. Desta
forma, nós vamos encaminhar a denúncia  diretamente para conselhos tutelares, 
para toda a rede de apoio e para  delegacias, e o Ministério Público já estará 
ajudando a cobrar e a  atender essa denúncia para proteger a criança, explicou 
Maria do  Rosário.

Ela destacou que o objetivo também é fortalecer a rede de proteção a  crianças e
adolescentes. Atualmente apenas 12 municípios no país não têm  conselhos 
tutelares, mas o desafio é qualificar esses órgãos.

O ouvidor nacional dos Direitos Humanos, Bruno Renato Teixeira, disse  que 80% 
das denúncias ao Disque 100 são referentes à violência contra  crianças e 
adolescentes. Apenas neste primeiro semestre, já recebemos  mais de 20 mil 
denúncias relacionadas a violações aos direitos humanos,  disse Teixeira.

O Disque 100 também pode ser usado para denúncias de violência contra  idosos, 
deficientes físicos, tortura, violência policial e homofobia. O  serviço é 
gratuito, anônimo e funciona 24 horas todos os dias da semana.
[VÍDEO]
[VÍDEO]
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<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 7 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ATENÇÃO - Escalada da obesidade infantil esquenta debate sobre publicidade para 
crianças

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://redir.folha.com.br/redir/online/equilibrioesaude/rss091/*http://www1.folh
a.uol.com.br/equilibrioesaude/
Escalada da obesidade infantil esquenta debate sobre publicidade para crianças: 
A obesidade infantil está no centro de um debate que coloca, de um lado, a 
indústria de alimentos e suas guloseimas e, do outro, as organizações de direito
do consumidor e sociedades médicas.
A causa da discórdia é a publicidade de alimentos para crianças no Brasil, se 
seria ou não um dos fatores responsáveis pelo crescimento assustador dos índices
de obesidade infantil no país.
'Não vale proibir refrigerante e colocar a garrafa na mesa', diz 
endocrinologista
Plano nacional contra a obesidade quer avançar na publicidade de alimento
Congresso científico cancela debate para não espantar patrocinadoresLeia mais 
(07/08/2012 - 05h00)

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atencao-especialista-tira-duvidas-sobre.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 7 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ATENÇÃO - Especialista tira dúvidas sobre o câncer de mama - Saúde - Notícia - 
VEJA.com

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://veja.abril.com.br

Achei interessante e estou enviando o link para que a informação chegue a todos.

Especialista tira dúvidas sobre o câncer de mama - Saúde - Notícia - VEJA.com
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<POSTAGEM>
atencao-estudo-aponta-que-30-das.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 8 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ATENÇÃO - Estudo aponta que 30% das crianças têm colesterol elevado

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://drauziovarella.com.br/
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Estudo aponta que 30% das crianças têm colesterol elevado: 

Um levantamento realizado pelo Ambulatório de Nutrição Clínica do Instituto 
Dante Pazzanese, unidade da Secretaria da Saúde de São Paulo, serve como alerta 
aos pais: cerca de 30% das crianças e adolescentes com histórico familiar de 
cardiopatias têm colesterol elevado.
Publicar postagem*Como manter seu colesterol sob controle

* Controvérsias sobre o colesterol
* Tratamento do colesterol
Divulgado nesta quarta-feira (08/08/2012), data em que é comemorado o Dia 
Nacional de Combate ao Colesterol, o estudo mostrou, também, que 87% das 100 
crianças e adolescentes avaliados, com idades entre 5 e 17 anos, ingerem 
quantidades excessivas de gorduras, o que leva a um quadro de 8% com alto nível 
de LDL, o colesterol ruim, e 45% com nível abaixo do ideal de HDL, o colesterol 
considerado bom.

É preciso ficar atento a esses valores, já que o aumento do mau colesterol e a 
diminuição do colesterol bom é uma das principais causas de doenças 
cardiovasculares.

Ainda de acordo com a pesquisa, 40% das crianças avaliadas têm vida sedentária, 
fator de risco importante para esse grupo de doenças. Para reverter a situação, 
é importante incentivar a prática de exercícios físicos e adequar os hábitos 
alimentaresainda na infância, evitando o descontrole dos níveis de colesterol no
futuro, quando é mais difícil adotar práticas saudades no dia a dia.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atencao-i-seminario-de-experiencias-da.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 21 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ATENÇÃO !!!I Seminário de experiências da APS com População de Rua

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://saudementalrj.blogspot.com/

Divulgando..
I Seminário de experiências da APS com População de Rua: 
[FOTO]

[FOTO]
Inscrições através do e-mail semapspoprua@gmail.com no período de 01 de agosto a
16 de setembro.

Informações: Teias Escola Manguinhos - Ensp/Fiocruz

Tel.: (21) 2598-2764
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atencao-inscricoes-para-2-etapa-da.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 11 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ATENÇÃO - Inscrições para 2ª etapa da matrícula no Projovem estão abertas até 16
de agosto

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Inscrições para 2ª etapa da matrícula no Projovem estão abertas até 16 de agosto

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atencao-mais-para-formacao-revista.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 12 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ATENÇÃO - Mais para a formação| Revista Educação

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
revistaeducacao.uol.com.b
Mais para a formação| Revista Educação

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atencao-o-prazo-para-adesao.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 14 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ATENÇÃO - O PRAZO PARA ADESÃO, CANCELAMENTO OU TROCA DE OPERADORA DO SEU PLANO 
DE SAÚDE TERMINA NO PRÓXIMO DIA 20/08

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/
O PRAZO PARA ADESÃO, CANCELAMENTO OU TROCA DE OPERADORA DO SEU PLANO DE SAÚDE 
TERMINA NO PRÓXIMO DIA 20/08: 
O PREVI-RIO lembra aos servidores do município que o prazo para adesão, 
cancelamento ou troca de operadora do Plano de Saúde do Servidor Municipal 
(PSSM) termina no próximo dia 20 de agosto. O prazo vale para todos os 
servidores, ativos ou aposentados, e seus dependentes, bem como para os 
pensionistas do PREVI-RIO.
Para a adesão, troca de operadora ou cancelamento, basta o interessado se 
dirigir a qualquer um dos postos das operadoras conveniadas: Amil, ASSIM e União
Hospitalar. Para os servidores que trabalham na sede da prefeitura, na Cidade 
Nova, existem quiosques das três operadoras instalados no pátio interno, onde 
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podem ser feitas as adesões.
As informações sobre os planos oferecidos, tabelas de preços e rede disponível, 
podem ser encontradas na página do PREVI-RIO na internet, no 
endereço:www.rio.rj.gov.br/web/previrio.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atencao-pedofilia-nao-feche-os-olhos.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 9 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ATENÇÃO - Pedofilia: não feche os olhos para isso

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blogdasaude.com.br/
Pedofilia: não feche os olhos para isso: 

É com o intuito de conscientizar a sociedade quanto ao seu papel na vigilância e
combate à pedofilia que a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal,
Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) idealizou a campanha Pedofilia: não feche os 
olhos para isso.

A pedofilia é um problema estrutural sério que afeta gravemente o 
desenvolvimento e o futuro das crianças em nosso País. É dever de todos os 
cidadãos divulgar informações sobre o tema, atentar para os mínimos sinais 
apresentados ao seu redor e, principalmente, denunciar. É nossa obrigação evitar
que nossas crianças percam sua infância e tornem-se adultos traumatizados.

Nos quatro primeiros meses de 2012, o Disque 100, Disque Denúncia Nacional de 
crimes contra crianças e adolescentes recebeu 71% mais ligações em relação ao 
mesmo período do ano anterior. Para ter uma ideia deste aumento, só nos dias 24 
e 25 de maio, foram 285.051 denúncias.

Quanto mais falarmos sobre o assunto, mais chances temos de ganhar essa luta.
Campanha Pedofilia: não feche os olhos para issonas redes sociais:[VÍDEO]
YouTube, Facebook e Twitter.
*Com informações da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, 
Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC)

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atencao-reducao-de-peso-e-mesma-com.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 30 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ATENÇÃO - Redução de peso é a mesma com a prática de 30 ou de 60 minutos de 
exercícios físicos ao dia - Saúde - Notícia - VEJA.com

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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http://veja.abril.com.br
Redução de peso é a mesma com a prática de 30 ou de 60 minutos de exercícios 
físicos ao dia - Saúde - Notícia - VEJA.com

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atencao-reuniao-do-pse.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 9 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ATENÇÃO  - REUNIÃO DO PSE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Prezados Comunicamos que em 16 de agosto ( quinta-feira) às 9hs,no Auditório da 
5ª CRE, Rua Marupiara, s/nº Rocha Miranda haverá reunião com todos osgerentes e 
profissionais envolvidos no PSE,
 e mais todos os Diretores deEscolas de referência de cada Unidade 
Neste dia estaremos apresentando o SIMEC e orientando-os quanto a forma 
de inserção dos dados em conjunto com os representantes das escolas.
 Lembramos que temos prazo para a inserção das informações no sistema e 
portanto, estejam presentes para a discussão desta estratégia.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atencao-samu-e-corpo-de-bombeiros-saiba.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 17 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ATENÇÃO - SAMU e Corpo de Bombeiros: Saiba diferenciar os serviços

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.blog.saude.gov.br/
SAMU e Corpo de Bombeiros: Saiba diferenciar os serviços: 
[FOTO]
Em caso de acidente, quem devemos chamar? O SAMU ou os Bombeiros? Treinados para
trabalhar em casos de urgência e emergência, tanto os bombeiros como as equipes 
do SAMU estão sempre preparadas para atender um chamado. Assim como o Corpo de 
Bombeiros, o SAMU está presente em todos os estados do país. Implantado em 2003 
pelo Ministério da Saúde, o SAMU é um dos serviços disponíveis na Política 
Nacional de Atenção às Urgências do ministério.

O coordenador de Urgência e Emergência do Ministério da Saúde, Paulo de Tarso, 
explica a diferença entre eles e ressalta a importância da parceria SAMU e Corpo
de Bombeiros.O bombeiro faz o resgate, que é o parceiro importantíssimo do SAMU.
Então se tem um acidente que você tem vítima presa em ferragem, por exemplo, se 
não tiver o Corpo de Bombeiros que saiba tirar essa vítima de ferragem, nós do 
SAMU não conseguiríamos fazer o atendimento. Então a gente trabalha em parceria 
com outros atores. O bombeiro faz resgate, primeiros socorros e tem uma grande 
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experiência no atendimento ao trauma, mas, da parte específica da saúde somo 
nós, do SAMU.

O chefe do Centro de Comunicação Social do Corpo de Bombeiros do Distrito 
Federal, coronel Mauro Sérgio, explica o que os bombeiros fazem e conta que, na 
verdade, tanto faz chamar ou os bombeiros ou o SAMU.O Corpo de Bombeiros, pela 
Constituição Federal tem as ações de combate a incêndio, salvamento, e demais 
ações relacionadas a área, então o bombeiro atua mais nessa parte do resgate. 
Porém, as centrais ficam no mesmo local, se você ligar tanto no 193, quanto no 
192, as pessoas lá vão fazer a triagem e deslocar a viatura correta para a 
ocorrência em questão.

Qualquer pessoa pode pedir socorro ao SAMU pelo telefone 192 e para o Corpo de 
Bombeiros pelo número 193. O SAMU está presente em quase dois mil municípios do 
país e atende hoje 65% da população brasileira, segundo dados do IBGE.
Ouça a matéria da Web Rádio SaúdeFonte: Amanda Mendes / Web Rádio Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atencao-simec.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 26 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ATENÇÃO - SIMEC

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Senhores diretores,

Atenção as informações:
De acordo com a capacitação realizada ontem, no auditório da E/SUBE/5ª CRE,as 
informações da Semana Saúde na Escola - prevenção da obesidade (realizada em 
março de 2012) deve ser inserida no SIMEC até o dia 31/08/2012 por profissionais
das equipes de saúde da família e das escolas.

Orientações para trabalhar o SIMEC:
1- O Diretor da escola elegerá um profissional da equipe escolar como 
responsável por alimentar as informações no SIMEC,

2- Esse profissional eleito e o diretor da escola devem 
acessarhttp://simec.mec.gov.br e solicitar cadastro,

3- Em seguida devem enviar email para pse.simec@gmail.cominformando: nome, CPF, 
código e nome da escola, solicitando acesso ao SIMEC.

 ESTANDO CADASTRADOS, VAMOS AOS PRÓXIMOS PASSOS.
4- O profissional da equipe escolar deverá inserir no SIMEC  até o dia 

Página 1770



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
24/08/2012 - Perfil do Educador -, as informações das ações realizadas na Semana
Saúde na Escola - Prevenção da Obesidade (05 a 09 do março de 2012), que 
alimentará as informações das ações do Componente II do PSE - Ações de Prevenção
e Promoção de Saúde,

5- O Diretor da Unidade Escolar deverá validar as informações, alimentadas pelo 
profissional da escola e da Saúde, no SIMEC no perído de 25/08/2012 a 31/08/2012
- Perfil Diretor.

Obs.Após o dia 31/08/2012 o sistema será fechado.

Dúvidas em relação ao SIMEC devem ser enviadas para o email : 
pse.simec@gmail.com

Atenciosamente,Joice Rodrigues.Tel.: 8378-3718

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atencao-so-11-estados-aprovam-mais-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 13 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ATENÇÃO - Só 11 estados aprovam mais de 80% dos alunos no 6º ano - Educação - 
Notícia - VEJA.com

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://veja.abril.com.br

Leiam a matéria publicada pela revista VEJA está bem interessante, abordando 
tema tão difícil que é o fluxo escolar que interfere no desempenho dos alunos. 
Só 11 estados aprovam mais de 80% dos alunos no 6º ano - Educação - Notícia - 
VEJA.com

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atencao-telessaude-na-escola.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 14 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ATENÇÃO - TELESSAÚDE NA ESCOLA 

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Seminário Telessaúde na Escola - A brincadeira otimizando a saúde e a educação 
dia 15/08 às 14h.

Não percam!!!

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
atendimento-odontologico-para-pessoas.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 20 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Atendimento odontológico para pessoas com necessidades especiais

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Fonte: PCRJ - SMSDC

Hospital Barata Ribeiro conta com setor especializado há 20 anos
20/08/2012Autor:Fabio Fernandes / Fotos: Pedro Curi 

Quem tem um familiar com deficiência mental ou neurológica grave 
sabe bem como é importante ter um atendimento médico que respeite as 
limitações inerentes à deficiência desse indivíduo. No campo da 
odontologia, na cidade do Rio de Janeiro, essas pessoas encontram no 
Hospital Barata Ribeiro, um setor especializado, com um serviço que 
existe há 20 anos. Por dia, são atendidos cerca de 25 pacientes com 
deficiências graves, como por exemplo paralisia cerebral, autismo, 
síndrome de Down, entre outras.

A doutora Andrea Vecchiate 
chefia uma equipe especializada no tratamento dentário em pacientes com 
problemas neurológicos e psiquiátricos, que conta também com uma técnica
 de saúde bucal e quatro dentistas, sendo dois no ambulatório e dois no 
centro cirúrgico. As consultas são realizadas no ambulatório, nos 
procedimentos mais rotineiros e simples, ou no centro cirúrgico, com o 
auxílio de sedação, em casos extremos. Ela explica que um dos fatores 
mais importantes é o atendimento preventivo realizado pela equipe, pois a
 maioria dos atendidos não deixa seus cuidadores fazer uma boa higiene 
bucal.

Ela conta ainda que antes de chegar ao Hospital Barata Ribeiro buscou
 atendimento para o filho em outros locais, mas não encontrou.

-
 Eu já tinha procurado atendimento para ele em diversos lugares, até 
mesmo particulares, mas não encontrei nenhuma equipe profissional com 
esse carinho, essa dedicação que temos aqui.

O serviço de 
Odontologia para pacientes com necessidades especiais funciona de 
segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas. O Hospital Municipal Barata 
Ribeiro fica na Rua Visconde de Niterói nº 1.450, próximo à quadra da 
Mangueira. Para marcar a primeira avaliação é preciso se dirigir ao 
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Serviço Social da unidade, levando um documento do futuro usuário e de 
seu responsável, além de comprovante de residência. Mais informações 
pelos telefones: 2284-1867 e 2212-2016.

[VÍDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atualizacao-da-caderneta-de-vacinacao.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 14 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Atualização da caderneta de vacinação acontece neste sábado (18)

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Atualização da caderneta de vacinação acontece neste sábado (18): 

Fique atento: este final de semana tem vacinação infantil. Entre os dias 18 e 24
de agosto acontece a Campanha Nacional para Atualização da Caderneta de 
Vacinação. O objetivo é melhorar a cobertura vacinal das crianças de 0 a 5 anos.
E há algumas novidades! Além das vacinas já oferecidas aos pequeninos, também 
foram incluídas ao calendário básico a pentavalente e a Vacina Inativada 
Poliomielite. As crianças menores de cinco anos que residem nas regiões Norte, 
Nordeste dos vales do Jequitinhonha e Murici em Minas Gerais também receberão 
megadoses de vitamina A. Esta medida integra o Programa Brasil Carinhoso, 
lançado em maio deste ano, e tem como meta a superação da extrema pobreza na 
primeira infância.

Durante a coletiva para anúncio da campanha, que aconteceu na manhã desta 
terça-feira (14), o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que a ação vai
permitir reduzir as taxas de abandono do esquema vacinal. Melhorar a cobertura 
vacinal das crianças significa diminuir o risco de transmissão das doenças que 
podem ser evitadas.

O dia D da campanha de vacinação acontece neste sábado (18) e os responsáveis 
pelas crianças devem leva-las a um posto de vacinação do Sistema Único de Saúde 
(SUS) para que a caderneta de saúde seja avaliada e, se necessário, atualizada. 
Quem perdeu ou esqueceu o cartão de vacinação também deve ir ao posto de 
vacinação, ou seja, não tem desculpa. As vacinas disponíveis são a BCG, hepatite
B, pentavalente, Vacina Inativada Poliomielite (VIP), Vacina Oral Poliomielite, 
rotavírus, pmeumocócica 10 valente, meningocícica C conjugada, febre amarela, 
tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba) e DTP (difteria, tétano e 
coqueluche).

O representante da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), Joaquim Molina, 
afirmou durante a coletiva que o país ocupa lugar de vanguarda entre os países 
da América Latina. O Brasil tem o maior programa vacinal deste continente, 
declarou Molina.
Pentavalente - A vacina pentavalente é injetável e reúne, em uma única 
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aplicação, a proteção de duas vacinas distintas: a tetravalente - que deixará de
ser ofertada e protege contra a difteria, tétano, coqueluche e Haemophilus 
influenzae tipo b (meningite e outras doenças bacterianas) e a vacina contra 
hepatite B.

A pentavalente será administrada aos dois, aos quatro e aos seis meses de vida. 
Além desta vacina, a criança também manterá os dois reforços com a DTP.
Pólio Inativada - A partir de agora, as crianças que nunca foram imunizadas 
contra a paralisia infantil vão receber a primeira dose aos dois meses de vida e
a segunda aos quatro meses. A segunda dose será dada aos quatro meses, junto com
a vacina poliomielite inativada injetável. Já a terceira dose (aos seis meses) e
o reforço (aos quinze meses) continuam como vacina oral, ou seja, em duas 
gotinhas.

Enquanto a pólio não for erradicada no mundo, o Ministério da Saúde vai 
continuar a utilizar a vacina oral poliomielite (VOP), porque ainda existem 
países endêmicos da doença (Nigéria, Afeganistão e Paquistão). O Brasil já está 
se preparando para utilizar apenas a vacina inativada quando ocorrer a 
erradicação da doença no mundo. Para isso será criada a vacina heptavalente - 
uma união da VIP será incluída na pentavalente, junto com a vacina meningocócica
C. Os laboratórios Bio-Manguinhos, Butantan e Fundação Ezequiel Dias (FUNED) já 
estão desenvolvendo este projeto. A previsão é de que esta vacina esteja 
disponível no Programa Nacional de Imunizações daqui a quatro ou cinco anos.
Vitamina A - Para repor as deficiências nutricionais em crianças de 6 meses a 5 
anos, o Ministério da Saúde vai disponibilizar megadoses de vitamina A. A 
estratégia faz parte da Ação Brasil Carinhoso e a mobilização também vai 
acontecer no próximo sábado (18).

A suplementação contribui para reduzir a gravidade das infecções, diminui a 
mortalidade infantil e contribui para a saúde da visão e do pleno 
desenvolvimento congnitivo. As crianças devem receber duas doses anuais (não 
injetáveis), uma a cada seis meses.

Para a campanha, serão priorizados os estados das regiões Norte, Nordeste e as 
cidades mineiras do Vale do Mucuri e Vale do Jequitinhonha. Ao todo serão 2.434 
municípios que receberão as doses da suplementação. Até o final do ano, todas as
demais regiões do país também vão receber as megadoses. Serão incluídos todos os
municípios prioritários do Plano Brasil Sem Miséria, além dos 34 Distritos 
Sanitários Especiais Indígenas (DSEI).
Confira a apresentação usada durante a coletivaIlana Paiva / Blog da Saúde
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<POSTAGEM>
bacana-pe-de-vento-2-bimestre-1-semana.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 24 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Bacana - Pé de vento 2 - bimestre 1 semana 5 - Videoclipe A Gruta de Polps

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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Vejam esse super vídeo clip em que a cantora de ópera Polps deixa sua mensagem 
que vale não só para nossas crianças de 7 anos, mas de todas as idades: "Ninguém
precisa ser igual a ninguém / Ou gostar das mesmas coisas / Só você sabe do que 
precisa para ser feliz"

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
bairro-educador-cidadania-estudantes-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 7 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

BAIRRO EDUCADOR - CIDADANIA - Estudantes de Acari na Estação Alegria
<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://bairroeducador.blogspot.com/
Estudantes de Acari na Estação Alegria: 
No dia 12 de julho, os estudantes do 5º ano do CIEP Antônio Candeia Filho, 
devido a uma articulação do Bairro Educador Acari em parceria com o Metrô Rio, 
visitaram a Estação Central (no Centro do Rio de Janeiro) para conhecer o Centro
de Operações do Metrô Rio.
[FOTO]
Estudantes observam o Centro de Operações do MetrôRio
Os estudantes da turma 1501 foram muito bem recebidos pela equipe do Metrô Rio. 
A recepção ficou por conta de Viviane Barros, do setor de Responsabilidade 
Social, que encaminhou o grupo para uma conversa com a funcionária do Centro de 
Operações. Os estudantes escutaram atentos as explicações sobre o funcionamento 
do sistema de controle do metrô. Eles perguntaram à funcionária sobre tudo que 
tinham observado no trajeto de ida ao passeio.
[FOTO]
Técnico de Segurança do metrô dando orientações aos estudantes
Logo após esse bate papo, os estudantes assistiram a uma palestra interativa com
o técnico de segurança do metrô. Os temas abordados por ele foram cidadania e 
segurança, alertando para os riscos de comportamentos indevidos dentro dos trens
e das estações, como o perigo da brincadeira na escada rolante, por exemplo. O 
técnico também ressaltou a importância da prática da cidadania, respeitando o 
meio ambiente e as pessoas.
[FOTO]
Representante da Orquestra Sinfônica Brasileira fala sobre música clássica com 
os alunos
A aula passeio também contou com a participação da representante da Orquestra 
Sinfônica Brasileira (OSB), que conversou com os estudantes a respeito da música
clássica. Ela contou a história da Casa dos Sons e mostrou para os estudantes 
algumas figuras e sons de instrumentos. Eles se interessaram em conhecer ainda 
mais o universo da música clássica. Os estudantes ganharam ingressos para 
assistir o concerto da OSB no final de semana seguinte, no Theatro Municipal, 
noCentro do Rio de Janeiro.
O Bairro Educador e o CIEP Candeia agradecem a parceria com o Metrô Rio, que 
proporcionou as gratuidades no transporte para o passeio e a visita guiada à 
Estação Alegria.
Por Carlos Carvalho
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
bairro-educador-comlurb-fala-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 7 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

BAIRRO EDUCADOR - Comlurb fala de Sustentabilidade para responsáveis

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://bairroeducador.blogspot.com/
Comlurb fala de Sustentabilidade para responsáveis: 
No último dia 04 de agosto, atendendo a uma demanda da Escola Municipal Thomas 
Jefferson, BE Acari, o Bairro Educador articulou junto à Comlurb uma palestra 
destinada aos responsáveis. O tema foi a preservação ambiental, e a conversa 
aconteceu durante a reunião de responsáveis na própria unidade escolar. 
Ao trabalhar o tema meio ambiente com os estudantes, tema abordado no PPP 
(Projeto Político Pedagógico) da escola, a diretora Célia Regina pensou em 
tratar o assunto também junto às família das crianças, afinal há nos arredores 
da escola um grande acúmulo de lixo. A estratégia encontrada foi usar a reunião 
de responsáveis como um cenário para o debate. Com a ajuda do Bairro Educador 
Acari, que teve como missão a busca de um parceiro para a realização da 
atividade, a palestra foi conduzida por um especialista no assunto, o pedagogo e
pós-graduado em Educação Ambiental, Gilberto Alencar, funcionário do setor de 
palestras educativas da Comlurb.
[FOTO]

A palestra foi bastante dinâmica e Gilberto abordou toda a temática, atingindo o
objetivo de alertar os responsáveis sobre os riscos de não cuidarmos da água, da
presença de lixo em local inadequado, das possíveis doenças causadas por animais
que se alimentam do lixo e do consumo de água de forma não consciente. O público
participou ativamente do bate papo sobre sustentabilidade, citando problemas de 
lixo na comunidade e reflexões sobre seus direitos e deveres de preservar o meio
ambiente.
[FOTO]

O Bairro Educador e a Comlurb agradecem a receptividade e a parceria de toda 
equipe da unidade escolar, além da participação do responsáveis na reunião.
Por Carlos Carvalho

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
bio-rio-orientacoes-de-como-exportar.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 29 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

BIO RIO - ORIENTAÇÕES DE COMO EXPORTAR REGISTRO DE CLASSE

Página 1776



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Para facilitar o envio das listagens dos alunos a Profª Leila da 8ª CRE enviou o
passo a passo de como exportar o Diário de Classe do SCA , que estou repassando.
Acho mais conveniente enviar o Diário dos alunos de 5 anos(Educação
 Infantil) e do 1º ano, para diminuir o trabalho dos Diretores. Quando 
as Escolas Polo, para atendimento da BIORIO, forem escolhidas somente 
estas enviarão o Diário de Classe de todas as turmas.

ou link do passo a 
passohttps://docs.google.com/document/pub?id=1HYz_OsEt_cJQT80MdUlH6vU3LCYlXAPxbd
P67o9BSRQ

Enviem o quanto antes.
Abçs
NSEC06

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
bons-habitos-ajudam-manter-visao.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 24 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - Bons hábitos ajudam a manter a visão saudável

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Bons hábitos ajudam a manter a visão saudável: 
[FOTO]

Foto: Arman Zhenikeyev/Corbis
Problemas como miopia, astigmatismo e hipermetropia aparecem espontaneamente e 
prejudicam a visão. Mas existem complicações que surgem por causa de alguns 
hábitos diários e da falta de cuidado com os olhos. Comprar óculos escuros sem 
fator de proteção solar, por exemplo, é um risco.

A oftalmologista do Hospital Federal da Lagoa, no Rio de Janeiro, Roberli 
Bicharra, explica que a lente escura faz com que a pupila dilate, favorecendo a 
entrada dos raios ultravioleta nos olhos:Esses raios luminosos entrando em maior
quantidade expõe mais a retina aos efeitos diversos que essa radiação vai 
trazer. Então é melhor e mais seguro que você use os óculos que tenham o selo da
proteção ultravioleta.
Saiba a diferença entre miopia, hipermetropia e astigmatismo
Os óculos de grau vendidos em feiras e camelôs também podem prejudicar a visão. 
Mesmo assim, a maioria das pessoas que não enxerga bem prefere resolver o 
problema na barraca do camelô do que ir ao oftalmologista. É o caso do 
empresário Odone Kuhn:Eu não tenho quase tempo. Eu sei que eu tenho uma vista 
diferente da outra, não deveria estar usando este tipo de óculos, uma das vistas
está seno prejudicada, com certeza. Mas agora eu fui em um oftalmologista e ele 
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disse para mim que eu tenho que operar urgentemente a minha vista porque está 
com catarata.

Odone fez muito bem quando procurou um especialista. A oftalmologista Roberli 
Bicharra, explica que as lentes com grau comercializadas sem prescrição médica 
não provocam problemas sérios, mas impedem a pessoa de corrigir o problema e 
evitar possíveis complicações:A pessoa quando compra óculos de grau no camelô 
ela está perdendo a oportunidade de fazer um exame oftalmológico. Esse exame 
poderia identificar um glaucoma, uma alteração ocular por diabetes, uma 
catarata, uma doença ocular mais grave poderia ser evitada se o exame fosse 
feito. E também tem outra questão: o grau comprado no camelô não atende todas as
pessoas. Ele faz um grau para atendimento de massa.

Bicharra, explicou também que ler em ambientes com pouca luminosidade e passar 
muito tempo em frente ao computador não provocam problemas, mas podem provocar 
alguns desconfortos, como dor de cabeça e indisposição.
Ouça a matéria da Web Rádio Saúde
Fonte: Débora Rocha / Web Rádio Saúde
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<POSTAGEM>
c-m-professora-beatriz-mostra-de-danca.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 22 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

C. M. PROFESSORA BEATRIZ - MOSTRA DE DANÇA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Os alunos da Creche Municipal Porf.ª Beatriz, já desde muito pequeninos se 
preocupam com o planeta, sua sustentabilidade e cuidados. Mostrou isso com muita
alegria e gingado na XXIX MOSTRA DE DANÇA.Parabéns a toda equipe e alunos!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
calendario-basico-de-vacinacao-infantil.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 30 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CALENDÁRIO BÁSICO DE VACINAÇÃO INFANTIL

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Atenção ao Calendário de Vacinas das crainças.
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<POSTAGEM>
campanha-de-vacinacao-termina-nesta.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 24 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Campanha de vacinação termina nesta sexta

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Campanha de vacinação termina nesta sexta: 
A campanha de atualização da caderneta infantil termina nesta sexta-feira (24). 
Até o momento, mais de um milhão de crianças foram vacinadas contra várias 
doenças e cerca de 3,6 milhões compareceram aos postos de todo o país. É a 
primeira vez que o Ministério da Saúde - em conjunto com as secretarias 
estaduais e municipais de saúde - realiza a estratégia. A partir de agora, 
ocorrerá todos os anos, sempre no segundo semestre. No primeiro semestre é 
realizada a campanha de vacinação contra a poliomielite. Durante a semana de 
atualização, foram disponibilizadas aos menores de cinco anos todas as vacinas 
do calendário básico da criança.

O principal objetivo da ação é reduzir as taxas de abandono do esquema vacinal 
e, consequentemente, diminuir o risco de transmissão de doenças que podem ser 
prevenidas. Foram ofertadas as seguintes vacinas: BCG, hepatite B, pentavalente,
vacina inativada poliomielite (VIP), vacina oral poliomielite (VOP), rotavírus, 
pneumocócica 10 valente, meningocócica C conjugada, febre amarela, tríplice 
viral (sarampo, rubéola e caxumba) e DTP (difteria, tétano e coqueluche).

De acordo com o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério, se o calendário
de vacinação não estiver em dia, a criança fica desprotegida até que ocorra a 
atualização. Por isso esta campanha é importante. Se a criança está com o 
calendário totalmente atualizado não precisa tomar vacina, porém - se estiver 
com alguma atrasada - tem que receber as doses naquele momento, afirmou o 
secretário.
Números parciais - Até a tarde desta terça-feira, foram aplicadas 1.700.012 
doses de vacinas em crianças menores de cinco anos. A vacina tríplice bacteriana
(DTP) foi a mais administrada, com 361.157 doses. Também foram aplicadas 295.509
doses da vacina oral poliomielite; 292.586 doses da vacina tríplice viral; e 
202.585 doses da vacina pneumocócica conjugada 10 valente. Os dados são 
preliminares e representam o que foi registrado pelos municípios até este 
momento.
Fonte: Amanda Costa e Jorge Alexandre - Agência Saúde
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<POSTAGEM>
cansaco-e-falta-de-disposicao-podem-ser.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 7 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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Cansaço e falta de disposição podem ser sinais de alimentação pobre em 
nutrientes

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Cansaço e falta de disposição podem ser sinais de alimentação pobre em 
nutrientes: 
[FOTO]

Foto: Laurence Mouton/PhotoAlto/Corbis
Muitas vezes por falta de tempo ou comodidade, as pessoas se alimentam de 
maneira inadequada. Refeições balanceadas e nutritivas acabam trocadas por 
alimentos ricos em gordura saturada, calóricos e sem nenhum valor nutricional. O
cansaço e a sonolência durante o dia podem ser sinais de que a alimentação está 
errada. Excesso de frituras, carne vermelha e açúcar podem tirar a disposição 
para trabalhar e estudar. Poucas frutas, legumes e verduras também podem 
provocar sono e cansaço.
A grande maioria da população substitui as principais refeições por alimentos 
calóricos - ricos em gordura saturada, gordura trans e açúcar. Fast-food, 
lanches rápidos e refrigerantes fazem parte desse cardápio nada saudável, afirma
a nutricionista do Serviço de Assistência e Tratamento da Obesidade Mórbida 
(Satom), do Hospital Federal do Andaraí, vinculado ao Ministério da Saúde, 
Loraine Ferraz.

De acordo com a profissional, o primeiro passo para uma alimentação saudável é 
diminuir o consumo de frituras, comidas industrializadas e produtos que 
contenham gordura saturada. É recomendado substituir esses alimentos por 
grelhados, cozidos e assados. Além de muita verdura e hortaliças na hora da 
refeição. O arroz e feijão que o brasileiro tanto gosta, é fundamental, mas 
precisa ser preparado de maneira adequada, com pouco óleo e sal. É importante 
essa consciência de seguir uma alimentação saudável para evitar problemas 
futuros. É um trabalho diário de prevenção, finaliza.

Além da alimentação pobre em nutrientes, a água acaba substituída por 
refrigerantes. As bebidas são pobres em termos nutricionais. O refrigerante diet
pode ajudar no que diz respeito à quantidade de caloria. Mas continua fazendo 
mal por ter muita química e corante. O ideal é que se consuma esse produto 
eventualmente e evitar seu consumo durante as refeições, alerta a nutricionista.

O excesso de gordura saturada propicia uma série de riscos à saúde. Uma dieta 
assim aumenta a taxa de colesterol e triglicerídeos, além de favorecer a 
obesidade, as doenças coronárias e os infartos. Também de agravar a diabetes 
tipo dois, causada pelo excesso de peso, diz a profissional de saúde.
Fonte: Érica Santos/ Comunicação Interna do Ministério da Saúde
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sexta-feira, 3 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Cardápios a Serem Praticados nas Unidades Escolares - Semana de 06 a 12/08/2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://crhsmerjecoando.blogspot.com/
Cardápios a Serem Praticados nas Unidades Escolares - Semana de 06 a 12/08/2012:

[FOTO]

Aviso E/SUBG//CIN de 02/08/2012 (D.O. Rio nº 95 de 03/08/2012 - p. 99 a 104).O 
Coordenador da Coordenadoria de Infraestrutura em atendimento ao Decreto n.º 
30863 de 02 de julho de 2009, divulga os cardápios do Programa de Alimentação 
Escolar a serem praticados na semana de 06 a 12 de agosto de 2012.
A Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, através do Programa de Alimentação 
Escolar (PAE), atende aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, 
escolas e creches, com cardápios elaborados por nutricionistas, tendo o objetivo
de garantir às crianças o acesso a uma alimentação saudável e adequada, que 
compreende o uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura e que 
promovam a formação de hábitos alimentares saudáveis, levando em consideração o 
tempo de permanência do aluno na unidade e a faixa etária nas creches.
O planejamento dos cardápios é composto por quatro semanas (semana A, semana B, 
semana C e semana D) de acordo com o tipo de refeição a ser fornecida. Os 
cardápios são os mesmos para toda a rede municipal de ensino e a sua execução 
ocorre de forma alternada, ou seja, as Coordenadorias Regionais de Educação 
(CRE) utilizam semanas diferentes, conforme anexos.
Anexo I - EscolaAnexo II - Creche(Publicado no Ecoando n.º 20 - 2012)
Novo D.O. Eletrônico da Cidade do Rio de Janeiro
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<POSTAGEM>
cardapios-serem-praticados-nas-unidades_10.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 10 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Cardápios a Serem Praticados nas Unidades Escolares - Semana de 13 a 19/08/2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://crhsmerjecoando.blogspot.com/
Cardápios a Serem Praticados nas Unidades Escolares - Semana de 13 a 19/08/2012:

[FOTO]

Aviso E/SUBG/CIN de 09/08/2012 (D.O. Rio nº 100 de 10/08/2012 - p. 43 a 48).O 
Coordenador da Coordenadoria de Infraestrutura em atendimento ao Decreto n.º 
30863 de 02 de julho de 2009, divulga os cardápios do Programa de Alimentação 
Escolar a serem praticados na semana de 13 a 19 de agosto de 2012.
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A Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, através do Programa de Alimentação 
Escolar (PAE), atende aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, 
escolas e creches, com cardápios elaborados por nutricionistas, tendo o objetivo
de garantir às crianças o acesso a uma alimentação saudável e adequada, que 
compreende o uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura e que 
promovam a formação de hábitos alimentares saudáveis, levando em consideração o 
tempo de permanência do aluno na unidade e a faixa etária nas creches.
O planejamento dos cardápios é composto por quatro semanas (semana A, semana B, 
semana C e semana D) de acordo com o tipo de refeição a ser fornecida. Os 
cardápios são os mesmos para toda a rede municipal de ensino e a sua execução 
ocorre de forma alternada, ou seja, as Coordenadorias Regionais de Educação 
(CRE) utilizam semanas diferentes, conforme anexos.
Anexo I - EscolaAnexo II - Creche(Publicado no Ecoando n.º 20 - 2012)
Novo D.O. Eletrônico da Cidade do Rio de Janeiro
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<POSTAGEM>
cardapios-serem-praticados-nas-unidades_17.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 17 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Cardápios a Serem Praticados nas Unidades Escolares - Semana de 20 a 26/08/2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://crhsmerjecoando.blogspot.com/
Cardápios a Serem Praticados nas Unidades Escolares - Semana de 20 a 26/08/2012:

[FOTO]

Aviso E/SUBG/CIN de 17/08/2012 (D.O. Rio nº 105 de 17/08/2012 - p. 75 a 80).O 
Coordenador da Coordenadoria de Infraestrutura em atendimento ao Decreto n.º 
30863 de 02 de julho de 2009, divulga os cardápios do Programa de Alimentação 
Escolar a serem praticados na semana de 06 a 12 de agosto de 2012.
A Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, através do Programa de Alimentação 
Escolar (PAE), atende aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, 
escolas e creches, com cardápios elaborados por nutricionistas, tendo o objetivo
de garantir às crianças o acesso a uma alimentação saudável e adequada, que 
compreende o uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura e que 
promovam a formação de hábitos alimentares saudáveis, levando em consideração o 
tempo de permanência do aluno na unidade e a faixa etária nas creches.O 
planejamento dos cardápios é composto por quatro semanas (semana A, semana B, 
semana C e semana D) de acordo com o tipo de refeição a ser fornecida. Os 
cardápios são os mesmos para toda a rede municipal de ensino e a sua execução 
ocorre de forma alternada, ou seja, as Coordenadorias Regionais de Educação 
(CRE) utilizam semanas diferentes, conforme anexos.Anexo I - EscolaAnexo II - 
Creche(Publicado no Ecoando n.º 20 - 2012)
Novo D.O. Eletrônico da Cidade do Rio de Janeiro
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centro-de-artes-calouste-gulbenkian.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 29 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Centro de Artes Calouste Gulbenkian abre inscrições para novas oficinas 
culturais

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

FONTE: PCRJ
Contemplados por edital, os cursos foram lançados no 1º Seminário Internacional 
Arte e Educação
27/08/2012Autor:Marco Antonio Costa / Fotos: Eduardo Rocha 
As
 maravilhas da Pequena África, enredo da escola de samba mirim 
Pimpolhos da Grande Rio para o Carnaval 2013, servirão de inspiração 
para os alunos da oficina Escola de Carnaval, uma das muitas opções de 
cursos oferecidos pelo Centro Municipal de Artes Calouste Gulbenkian, na
 Praça Onze, neste segundo semestre. Para isso, a agremiação 
carnavalesca montou um barracão na área externa da instituição, 
apelidado carinhosamente de Barraquinho.

A iniciativa é 
fruto do edital das Oficinas Artísticas e Culturais, publicado no mês de
 março pela Secretaria Municipal de Cultura. O projeto foi lançado no 1º
 Seminário Internacional de Arte e Educação, realizado entre os dias 14 e
 19 de agosto, no Centro Calouste. Com as inscrições já abertas, o 
pacote reúne uma diversidade de oficinas gratuitas, que vão ocorrer em 
diversos espaços, como lonas e centros culturais, vilas olímpicas e 
escolas municipais onde acontece o Programa Segundo Turno Cultural.

O
 professor de alegorias, Otávio Avancini, está entusiasmado na 
coordenação do projeto Escola de Carnaval, que contará com jovens a 
partir de 14 anos.

- É uma felicidade o grêmio Pimpolhos estar
 na Praça Onze, um dos berços do carnaval. Isso aqui faz parte da 
Pequena África e nós vamos desenvolver o nosso enredo com os alunos 
nesse local. Vamos montar as alegorias e fantasias do próximo desfile no
 Barraquinho, onde os alunos terão noções de marcenaria, pintura em 
tecido, reciclagem e aulas de História. Será uma experiência fantástica -
 disse.

Entre as mais de dez oficinas disponíveis, há 
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novidades como a de Maquiagem Artística. O professor Cléber de Oliveira 
deu uma prévia de como será o curso durante o Seminário, quando fez uma 
demonstração com uma turma de 20 pessoas. Ele explicou que prefere 
trabalhar com grupos heterogêneos, de diversos perfis e idades, 
enriquecendo assim a troca de experiências. Na aula, todos aprendem e se
 maquiam uns aos outros. Um bom exemplo era a jovem Giovanna Pereira de 
Carvalho, 13 anos, estudante do Pedro II e aluna de teatro no centro 
cultural da Praça Onze.

-
 Acho tudo isso muito interessante, já que maquiagem artística tem tudo a
 ver com o teatro. É uma forma de expressão importante e a gente aqui 
tem oportunidade de aprender como fazer, além de praticar - afirmou 
Giovanna, que estava acompanhada da mãe, Marta Pereira, também 
participante da aula.

O mesmo entusiasmo tomava conta dos 15 
participantes da oficina Livros de Pano, com as professoras Beth Araújo e
 Martha Loureiro. O trabalho, totalmente artesanal, reutiliza sobras de 
tecidos, botões, fios de lã, entre outros elementos recicláveis. Os 
temas lidam com questões do cotidiano, como segurança, meio ambiente, 
família e amizade.

- Estamos desenvolvendo esse trabalho nas 
escolas municipais e podemos afirmar que ele muda o comportamento dos 
alunos. O milagre que esse pedacinho de pano provoca é avassalador, pois
 mexe com a autoestima das crianças. Os livrinhos de pano estimulam a 
leitura, a pesquisa e o conhecimento literário - explica Beth Araújo.

Para
 Rômulo Sales, o lançamento das oficinas culturais dentro da programação
 do Seminário Arte e Educação marca o início de um novo ciclo de 
trabalho no Centro Calouste, unidade na qual é coordenador geral. Cursos
 como Literatura de Cordel, Hip-hop e Ritmos Folclóricos, entre outros, 
terão a missão de propagar ainda mais as linguagens artísticas entre a 
população.

- Essa agitação cultural faz parte do projeto 
original do Calouste. Essa proposta, que se perdeu ao longo do tempo, 
está sendo retomada agora com a diversidade das oficinas. As pessoas que
 produzem arte e cultura precisam de espaço para dar visibilidade e 
continuidade ao trabalho desenvolvido.

Enquanto
 Rômulo falava do novo momento do polo cultural, o saguão principal do 
tradicional espaço recebia a Caravana do Passinho, direcionada aos 
jovens interessados em dança de rua. A performance dos  dançarinos 
Felipe Lima (17), Iago Pereira (19), Felipe Benedito (19) e Alessandro 
Silva, o caçula do grupo, com 14 anos, não só valorizava, mas confirmava
 as palavras do coordenador-geral: a efervescência cultural está de 
volta à Praça Onze.
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Mais informações e 
inscrições pelos telefones 2224-2628 e 2224-3038 ou direto no Centro 
Cultural Calouste que fica na Rua Benedito Hipólito, 125, na esquina com
 a Rua Marquês de Pombal.
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Centros de Referência inscrevem para cursos de formação

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

FONTE: PCRJ
Centros de Referência inscrevem para cursos de formação: Além dos sete 
"Territórios da Paz" divulgados no último dia 13, para inscrição de jovens de 15
a 24 anos em cursos de formação cidadã, até esta sexta-feira os interessados 
também podem procurar os Centros de Referência de Assistência Social Padre 
Veloso, em Botafogo (Rua São Clemente, 312, nas proximidades da subida para o 
Morro Santa Marta) e em Acari (Rua Guaiuba, 150).
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cfenfermeiro-marcos-valadao-polo-da.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 19 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CF_Enfermeiro Marcos Valadão - Polo da Dengue

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cf-marcosvaladao.blogspot.com/
Polo da Dengue: 

O Polo da Dengue da Clinica da Família Enfermeiro Valadão funciona todos os 
dias, inclusive aos finais de semana de 08:00 às 20:00.

Você sabe quais são os sintomas da dengue??

- Febre alta com início súbito.
- Forte dor de cabeça.
- Dor atrás dos olhos, que piora com o movimento dos mesmos.
- Perda do paladar e apetite.
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- Manchas e erupções na pele semelhantes ao sarampo, principalmente no tórax e 
membros superiores.
- Náuseas e vômitos
- Tonturas.
- Extremo cansaço.
- Moleza e dor no corpo.
- Muitas dores nos ossos e articulações.

Dengue hemorrágica:
Os sintomas da dengue hemorrágica são os mesmos da dengue comum. A diferença 
ocorre quando acaba a febre e começam a surgir os sinais de alerta:
- Dores abdominais fortes e contínuas.
- Vômitos persistentes.
- Pele pálida, fria e úmida.
- Sangramento pelo nariz, boca e gengivas.
- Manchas vermelhas na pele.
- Sonolência, agitação e confusão mental.
- Sede excessiva e boca seca.
- Pulso rápido e fraco.
- Dificuldade respiratória.
- Perda de consciência.
Esse é um quadro grave que necessita de imediata atenção médica.(Tudo sobre a 
Dengue)

Ao sentir os sintomas da Dengue, procure a Unidade de Saúde mais próxima!
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
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DICAS DE ALIMENTAÇÃO - Concurseiro, lembre-se de alimentar seu cérebro e melhore
sua memória e concentração.....

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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http://ligadasaude.blogspot.com/
Concurseiro, lembre-se de alimentar seu cérebro e melhore sua memória e 
concentração.....: 
[FOTO]

Com a correria do dia-a-dia e com a falta de preocupação com a alimentação é 
comum a queixa de falta de concentração, falha de memória, dificuldade de 
aprendizado entre outros.Mas para quem está se preparando para concursos, cuidar
da alimentação pode ser um aliado para alcançar seu objetivo.A alimentação, 
aliada à práticas como controle do estresse, exercício moderado e sono adequado 
mantém nossa função mental a 1000 e evitam que seu cérebro fique 
enferrujado.Neste post fiz um resumo das últimas pesquisas e novidades na área 
da alimentação que vão turbinar seu cérebro!A principal fonte de energia do 
cérebro é a glicose, obtida dos alimentos ricos em carboidratos (pão integral, 
cereais integrais, etc). Quem quiser começar o dia com o cérebro em pleno 
funcionamento deve, então, incluir esse nutriente no café da manhã.E 
principalmente tomar café da manhã, se você sai para trabalhar sem se alimentar 
ou seu filho vai para escola sem comer direito você acha queterá um bom 
rendimento em suas tarefas e ele irá ter um bom aprendizado? Eu não!Um estudo, 
feito no MIT, nos Estados Unidos, sugeriu que as pessoas com deficiência de 
magnésio podem estar perdendo mais do que imaginam. Segundo a pesquisa, o 
magnésio é um nutriente fundamental para o funcionamento da memória, e pode ser 
ainda mais crítico para o bom funcionamento dos neurônios em crianças e adultos 
saudáveis do que se imaginava.
Você pode adquirir o magnésio comendo muitas folhas verdes, granola, aveia, 
farelo de trigo, arroz integral, brócolis, amêndoas, castanhas de caju, banana.
Outra forma de alimentar bem seus 100 bilhões de neurônios é comer couve. Um 
estudo da publicação Neurology mostrou que comer duas ou mais porções de 
hortaliças - especialmente as de folhas verde-escuras - diminui o declínio 
cognitivo em 40%.
O ômega-3 é capaz de melhorar as funções cerebrais e auxiliar no controle do 
stress. Essa gordura previne doenças degenerativas e regulariza 
neurotransmissores do bem-estar.Invista no salmão, atum, sardinha, truta e 
bacalhau.
Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Salk, na Califórnia (EUA), a fisetina 
uma substância que se encontra no morango, pêssego, uva, kiwi, tomate, maçã e 
também na cebola e espinafrevem sendo considerada fundamental paramanter a 
memória jovem.
A função da fisetina é estimular a formação de novas conexões entre os neurônios
(ramificações) e fortalecê-las. Os alimentos deste grupo contêm substâncias que 
facilitam a comunicação entre os neurônios, aumentando também a capacidade de 
pensar, se concentrar, aprender e memorizar.
Um estudo conduzido pela Universidade da Pensilvânia, nos EUA, verificou que 
mesmo uma pequena deficiência de ferro talvez prejudique a memória. Mas quando 
os níveis são restabelecidos o desempenho nos testes melhora.Fontes de 
ferro:carnes, folhas verde escuras, grãos integrais, ervilha torta, lentilha, 
feijão, etc.
A publicação Neuroepidemiology, por sua vez, mostrou uma relação entre baixos 
índices de ácido fólico e queda no desempenho cognitivo. O ácido fólico reduz o 
aminoácido homocisteína, que em excesso prejudica a atividade cerebral.Fontes de
ácido fólico:vegetais folhosos verde escuros (espinafre, brócolis, couve, 
rúcula), tomate, cogumelos shimeji e shitake, etc.

Página 1787



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
A sálvia previne a quebra da acetilcolina, neurotransmissor envolvido na memória
e no aprendizado. Pesquisadores ingleses da Universidade Northumbria mostraram 
que jovens que ingeriam óleo extraído da sálvia tinham um repertório de palavras
melhor.
Mas não é só: além de uma boa alimentação, é aconselhável buscar coisas 
interessantes para fazer. Atividades estimulantes também ajudam a manter o 
cérebro saudável. Não existe uma fórmula mágica. Tanto para o cérebro quanto 
para a saúde em geral, o segredo está na variedade. Pouca gordura, muita 
atividade física e dê preferência aos alimentos frescos. É simples.
Gosto sempre se salientar de que algumas pessoas podem ter intolerâncias ou 
necessitar de quantidades maiores do que outras, portanto consulte sempre seu 
médico ou Nutricionista.
[FOTO]

*** O texto acima é de responsabilidade do autor. Para dúvidas sobre o conteúdo 
do texto, deixe seu comentário ou entre em contato com o autor através dos 
contatos disponibilizados em sua assinatura.[FOTO]
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CIEP GLAUBER ROCHA - Mais reportagens sobre o IDEB!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://ciepglauberocha.blogspot.com/

Parabéns Iolíris, Parabéns equipe!!! 
Mais reportagens sobre o IDEB!: 

Site 
G1:http://g1.globo.com/vestibular-e-educacao/noticia/2012/08/segundo-o-ideb-442-
das-escolas-estao-abaixo-da-meta-para-o-9-ano.html
AS MELHORES ESCOLAS DO IDEB 2011Ensino Fundamental I (anos iniciais)Ensino 
Fundamental II (anos finais)EM Carmélia Dramis Malaguti (MG)8,6Colégio de 
Aplicação da UFPE (PE)8,1EM Santa Rita de Cássia (PR)8,6CE Waldemiro Pita 
(RJ)7,8Ciep Glauber Rocha (RJ)8,5CE Oscar Batista (RJ)7,7EM Prof. Joaquim Borges
de Freitas (MG)8,3Colégio Pedro II (RJ)7,6Ciep Pablo Neruda (RJ)8,3Escola do 
Recife Fcap UPE (PE)7,3Emef Lucio Mariano Pero (SP)8,3Colégio Militar de 
Salvador (BA)7,2EM Papa João Paulo I (PR)8,3Colégio Militar de Belo Horizonte 
(MG)7,2Colégio Sagrado Coração de Jesus (TO)8,2Colégio Militar de Curitiba 
(PR)7,0Emeb Wilson Antonio Golçalves (SP)8,2Colégio de Aplicação da UFS 
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(SE)6,9EM Benedicto J. Cordeiro (PR)8,2Colégio de Aplicação da UFRJ 
(RJ)6,9Fonte: MEC/Ideb
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CIEP Zumbi dos Palmares: REUNIÃO DE RESPONSÁVEIS POR ALUNOS COM BAIXO RENDI...

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://ciepzumbidospalmares.blogspot.com.br
CIEP Zumbi dos Palmares: REUNIÃO DE RESPONSÁVEIS POR ALUNOS COM BAIXO RENDI...: 
Hoje realizamos uma reunião com os responsáveis de alunos com baixo rendimento. 
Entre outros assuntos, a diretora Sheila falou sobre a impo...

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cmf-epitacio-e-certificacao-de-controle.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 23 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CMF EPITÁCIO E A CERTIFICAÇÃO DE CONTROLE  HIPERTENSÃO E DIABETES

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

HIPERTENSÃO E DIABETES!
[FOTO]

[FOTO]
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CMS NASCIMENTO GURGEL - CAMPANHA DE ATUALIZAÇÃO DE VACINAÇÃO INFANTIL
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http://smsdc-clinicadafamilia-ngurgel.blogspot.com/
CAMPANHA DE ATUALIZAÇÃO DE VACINAÇÃO INFANTIL: O CMS Dr. Nascimento Gurgel - 
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Pavuna também participou da campanha de atualização da caderneta de vacinação 
infantil que aconteceu de 18 a 24 de agosto de 2012 em todo o país. 

No dia 18, sábado, DIA D, a Unidade de Saúde teve um dia de intenso movimento, 
recebeu 1.733 crianças para a avaliação da caderneta de vacinação. Desse 
contingente, 369 foram vacinadas contra doenças como Meningite, Pneumonia, 
Poliomielite, Sarampo, Rubéola, Caxumba entre outras como Difteria, Tétano, 
Coqueluche e Meningite agora incluindo a Hepatite B passando de Tetravalente 
para Pentavalente, tudo isso se reunindo em uma única aplicação e a Vacina 
Inativada Oral (VOP), lançadas no calendário básico de vacinação este ano, sendo
que boa parte das crianças que comparecem não precisaram tomar alguma vacina 
porque já estavam com a caderneta em dia. O objetivo da ação, segundo o governo,
é reduzir as taxas de abandono do esquema vacinal e, consequentemente, diminuir 
o risco de transmissão de doenças que podem ser prevenidas. 

A mobilização na unidade contou com a presença de médicos, enfermeiros, técnicos
de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Teve também a participação dos 
profissionais da saúde bucal com a distribuição de Kit de higiene bucal. 
Parabéns a toda Equipe do CMS Dr. Nascimento Gurgel pelo sucesso da campanha. 

A vacinação é para quem mais precisa de proteção e é um direito assegurado pelo 
SUS.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

Colégio em favela com tráfico no Rio é o terceiro melhor do Brasil no Ideb

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://ultimosegundo.ig.com.br/index.html
Colégio em favela com tráfico no Rio é o terceiro melhor do Brasil no Ideb: 
Raphael Gomide

Com aulas em período integral, reforço escolar e participação dos pais, diretora
nascida na comunidade eleva desempenho de escola no violento Morro da Pedreira

Ciep Glauber Rocha teve o terceiro melhor desempenho no Brasil 

Foto: Reprodução

Ioliris Paes nasceu há 47 anos na Pavuna, bairro do subúrbio do Rio com um dos 
piores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) da cidade, próximo à divisa com a
Baixada Fluminense. Desde 1996, ela dirige o CIEP Glauber Rocha, no violento 
complexo de favelas na região, que inclui o Morro da Pedreira e as favelas da 
Lagartixa e Quitanda.
Leia mais:Desempenho melhora na educação básica, mas ensino médio ainda patina

Contra todos os prognósticos, a escola teve o terceiro melhor desempenho do 
Brasil nos anos iniciais do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica),
com a média 8,5. Nós temos nos superado. No último Ideb, em 2009, tivemos 6,7 de
média, e agora conseguimos superar a nossa meta, que era evoluir 12,5% em 
relação ao último, vibra Ioliris.

Antes desacreditada pela população, a escola hoje conta com a intensa 
participação das famílias e é o orgulho da comunidade. Em 1996, quando Ioliris 
assumiu a direção, eram apenas 89 alunos. Hoje são 512, da creche até o 5º ano, 
e sobram candidatos para as vagas.

A participação dos pais é vista como um dos pontos fundamentais para o bom 
desempenho dos alunos

Foto: Reprodução
Nasci nesta comunidade e morei aqui até oito anos atrás. Vi esta escola ser 
construída. Era muito desacreditada pela população, não tinha alunos, não tinha 
projeto político-pedagógico. É uma área altamente desafiadora, dentro da 
comunidade da Pedreira, Lagartixa, Quitanda. Mas acreditamos no desenvolvimento 
da autoconfiança de cada criança, valorizamos a ética do esforço, afirmou ela, 
reeleita com 98% dos votos de professores, alunos e pais.

A proposta de trabalho da Glauber Rocha tem alguns pilares: educação em período 
integral, participação dos pais, projeto de formação de leitores, com eventos 
mensais e reforço escolar, com apoio dos professores, voluntários e estagiários.
A criança é atendida conforme a necessidade, e o reforço é permanentemente 
disponível. Temos aula em tempo integral, de 7h30 às 16h30, o que significa mais
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tempo para enriquecer o processo, disse a professora.
Esperança de UPP

Policiais militares revistam morador durante operação no Morro da Pedreira

Foto: Agência O Globo

Ioliris diz ter esperança da chegada de uma UPP (Unidade de Polícia 
Pacificadora) na região para reduzir a violência e as constantes trocas de tiros
entre criminosos ou entre traficantes e policiais.
Não estamos em uma área pacificada, há violência e vulnerabilidades familiares. 
Depois que chega UPP, a paz se instaura. Mas isso não impede nosso trabalho, Não
trabalhamos em cima dos problemas, mas das soluções. Há respeito. Aqui não tem 
pichação. Eu fecho a escola na sexta-feira e na segunda, está tudo igual, 
afirmou.

Nem tudo são flores. Apesar do extraordinário desempenho, a Glauber Rocha não 
foi incluída entre as Escolas do Amanhã, programa da prefeitura do Rio para 
colégios em locais de risco. Eu tenho vivência em sala de aula e sabia que era 
possível esse resgate. Trabalhamos em cima da possibilidade de sucesso da 
criança, nosso cliente. Quando não tinha professora, eu dava aula, ou minha 
adjunta, contou.

Apesar do resultado positivo no Ideb, a escola ainda tem carências básicas, como
por exemplo, a falta de secretários escolares para cuidar das questões 
administrativas. A diretora e seus assistentes e professores muitas vezes se 
ocupam desse tipo de tarefa.
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Como a tecnologia pode renovar a educação

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://educarparacrescer.abril.com.br/gestao-escolar

Leia esta reportagem que está bem interessante, pois fala deste tempo, das 
mudanças dos ventos. 
Como a tecnologia pode renovar a educação: No atual modelo de ensino, o 
professor dá o método de estudar e os alunos o fazem. No modelo que proponho é o
contrário, eles é que criam o método", diz Sugata Mitra, educador
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Comunicado Escola 3.0

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://nossomosacre06.blogspot.com/
Comunicado Escola 3.0: 

[FOTO]

Prezados,
Com o apoio importantíssimo de vocês foram realizadas algumas melhorias no 
sistema (http://portalsme.rioeduca.rio.gov.br/).
Seguem as funcionalidades atualizadas/corrigidas e que estão disponíveis:
DocumentosDocumentos do aluno
O sistema somente permitia emitir o histórico escolar na última escola onde o 
aluno estudou ou está estudando. Foi realizada uma alteração para permitir que 
todas as escolas onde o aluno tenha estudado possam emitir o histórico escolar, 
através da seleção da opção Emitir documentos de anos anteriores.
Relatórios
Programas sociais - Lançamento de frequência
O relatório de lançamento de frequência dos alunos que participam de programas 
sociais não estava exibindo os dados dos alunos, ele foi corrigido e está 
exibindo corretamente as informações.
Programas sociais - Notificação de descumprimento
A listagem de alunos não considerava o descumprimento da frequência da reunião 
de responsáveis, não exibindo alunos que tinham apenas essa condição. Isso foi 
corrigido e é possível emitir as notificações corretamente.
Quadros estatísticos - Movimentação por série/sexo
Foram realizadas correções de divergências na emissão do quadro estatístico 
referentes a não aparecer algumas turmas e diferenças nas somas de alunos que 
tiveram movimentação durante o COC.Atenção: Foram apontadas algumas divergências
nesse quadro quando da emissão dele no SCA e depois no SGA para uma escola que 
tenha sido migrada. Essas divergências ocorrem devido à diferença de definição 
entre os dois sistemas, e podem ser desconsideradas.
RIOCARD
Foi alterada a regra de transmissão de alunos à RioÔnibus para que não considere
os alunos com idade inferior a 05 anos e transmita apenas os alunos com Idade = 
5 anos.
Qualquer dúvida ou problema, por favor, entrem em contato com o Help Desk.
Com a essencial ajuda de vocês, construiremos o Gestão Acadêmica de acordo com 
as necessidades e as expectativas!
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terça-feira, 14 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Conheça a importância da Vitamina A

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.blog.saude.gov.br/
Conheça a importância da Vitamina A: 

O Ministério da Saúde anunciou na manhã de hoje que irá disponibilizar megadoses
de vitamina A para repor as deficiências nutricionais em crianças de seis meses 
a cinco anos incompletos. A estratégia faz parte da Ação Brasil Carinhoso e 
também terá o seu dia de mobilização nacional, no próximo sábado 18 de agosto.

A vitamina A é um nutriente essencial para o crescimento e o desenvolvimento 
saudável da criança. Ela ajuda a reduzir as chances do pequeno de ter anemia e 
diarreia, além de prevenir a mortalidade infantil. Desde 2005, o Ministério da 
Saúde trabalha, por meio do Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A, 
para diminuir a deficiência da vitamina no País, já que cerca de 20% das 
crianças brasileiras apresentam carência.

Segundo a coordenadora geral de alimentação e nutrição do Departamento de 
Atenção Básica do Ministério da Saúde, Patrícia Jaime, a causa da deficiência de
vitamina A está relacionada a maus hábitos alimentares. Por isso, a Organização 
Mundial de Saúde (OMS)e o MS preconizam a suplementação preventiva com megadoses
de vitamina A, porque com a adequada prevenção poderemos reduzir em 24% a 
mortalidade infantil e até 28% da mortalidade causada por diarreias, explica.

As crianças devem receber duas doses anuais da vitamina A, com intervalo de seis
meses entre uma dose e outra. Além da suplementação, elas também podem aumentar 
a dose de vitamina A no organismo se alimentando de fígado, gema de ovo, leite 
de vaca; frutas amarelo-alaranjadas: manga, caju, goiaba, mamão e caqui; 
vegetais amarelos: abóbora e cenoura; vegetais folhosos verdes: espinafre, 
couve, beldroega, caruru e mostarda; óleos e frutas oleaginosas: buriti, 
pupunha, dendê e pequi. Amamentar exclusivamente o bebê até o 6º mês e continuar
até pelo menos os 2 anos de idade também ajuda a diminuir a deficiência.
Saiba mais sobre os benefícios da amamentação
O Programa de Vitamina A contempla, a partir de agora, todos os municípios da 
região Nordeste, 100% dos municípios da região Norte e os municípios da região 
do Vale do Jequitinhonha e do Vale do Mucuri, em Minas Gerais. Até o final do 
ano, todos os municípios da região Centro-Oeste, Sul e Sudeste, que fazem parte 
do Plano Brasil Sem Miséria, irão ser inseridos no Programa. Isso resultará num 
total de 3.034 municípios participantes do programa e 7,8 milhões de crianças 
contempladas.
Assista ao vídeo no qual Patrícia Jaime destaca a importância da Vitamina A.
Curtiu este post? Então vote em nós no Top Blog 2012\o/.Mônica Plaza / Blog da 
Saúde
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<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 18 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Conheça quais são os alimentos capazes de auxiliar no combate ao colesterol ruim

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Conheça quais são os alimentos capazes de auxiliar no combate ao colesterol 
ruim: 
[FOTO]

Foto: Michael Pole/Corbis
Uma alimentação saudável é fundamental para controlar o alto colesterol (LDL). 
Para isso, é preciso seguir uma dieta à base de verduras, frutas, carnes 
brancas, fibras, azeite de oliva e hortaliças. Alguns alimentos, como abacate, 
peixes e laranja, colaboram na redução do alto colesterol (LDL) e contribuem 
para o aumento do bom colesterol (HDL).

A nutricionista e consultora da Coordenação Geral da Política e Alimentação e 
nutrição (CGPAN), do Ministério da Saúde, Ana Carolina Feldenheimer, explica 
quais ão os alimentos que devem ser evitados. O ideal é controlar o consumo de 
alimentos gordurosos, como carnes vermelhas, leite integral, queijos amarelos e 
frituras. É importante prestar atenção na maneira como os alimentos são 
preparados, dando preferência para alimentos cozidos e assados. Sempre que 
possível evitar o consumo de produtos processados, alimentos com um alto teor de
gordura, açúcar e sódio, alerta.

As frutas auxiliam no combate do alto colesterol (LDL). Goiaba, kiwi, morango, 
laranja contêm vitamina C e são aliadas da saúde do coração, pois evitam a 
formação de placas de gordura. O abacate, por exemplo, beneficia combate do alto
colesterol (LDL). Ele é rico em gordura monoinsaturada e auxilia o aumento do 
bom colesterol (HDL). As frutas fontes de vitamina C têm substâncias 
antioxidantes, que auxiliam na diminuição dos níveis de LDL (colesterol ruim), 
pois limitam a absorção do colesterol no intestino, explica a nutricionista do 
Programa de Alimentação e Nutrição (CGAN), do Ministério da Saúde, Maria da 
Penha Campos.

As gorduras insaturadas, encontradas em peixes, colaboram na redução dos níveis 
de triglicerídeos. Os peixes são fontes de ácido graxo e ômega 3, tipo de 
gordura boa e insaturada. Ajuda no controle e redução dos níveis de colesterol 
total do sangue. Além de reduzir a formação de coágulos e colaborar com a 
prevenção das doenças cardiovasculares, diz.

Os alimentos ricos em fibras insolúveis, como aveia, granola e linhaça melhoram 
a circulação e inibem a absorção de gordura. A aveia contém uma fibra solúvel, 
que retarda o esvaziamento gástrico e promove a sensação maior de saciedade no 
organismo. Além de atuar no controle da glicemia. A linhaça é um dos alimentos 
mais ricos em ômega 3, enumera.

As nozes e castanhas também possuem grande quantidade de antioxidantes, 
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responsáveis por combater o envelhecimento celular e prevenir doenças 
coronárias. A arginina, presente em boas quantidades nestas sementes, atua como 
importante vasodilatador, contribuindo para a redução do risco de 
desenvolvimento de doenças coronarianas, finaliza.

Além de alimentação, a prática regular de atividade física traz benefícios para 
todos os indivíduos, independente da situação de saúde e patologias associadas. 
A atividade física auxilia na manutenção dos níveis de colesterol. Isso sem 
contar com a manutenção do peso saudável, finaliza a nutricionista e 
supervisora, Ana Carolina Feldenheimer.
Fonte: Érica Santos/ Comunicação Interna do Ministério da Saúde
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Consumidor ganha 0800 para tirar dúvidas sobre os planos de saúde
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http://www.blogdasaude.com.br/
Consumidor ganha 0800 para tirar dúvidas sobre os planos de saúde: 

Dificuldades para a marcação de consultas, realização de exames e procedimentos 
de maior custo, falhas importantes no atendimento em pronto-socorro são algumas 
das reclamações mais frequentes dos usuários de planos de saúde, aponta 
pesquisa.
[FOTO]
Diante disso,a Associação Paulista de Medicina (APM), em parceria com a 
PROTESTE, lançou o telefone 0800 200 4200, de âmbito nacional, para dar apoio a 
quem precisa de orientação sobre direitos em relação aos planos de saúde.

O serviço atenderá reclamações de todo o Brasil, oferecendo esclarecimento e 
apontando encaminhamentos para a garantia dos direitos dos usuários.

O atendimento será por telefone e, em caso de necessidade de retorno, a resposta
será dada por e-mail, no prazo de 72 horas.Os associados da PROTESTE continuam 
com atendimento pelos canais exclusivos hoje disponibilizados pela entidade.

O serviço de orientação, que funcionará das 8 às 18 horas, de segunda a 
sexta-feira, foi criado em resposta aos principais problemas detectados pela 
pesquisa Datafolha, encomendada pela APM, sobre o atendimento dos planos de 
saúde aos pacientes, no estado de São Paulo.
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)também mantém umcanal para tirar as
dúvidase lançou, em março deste ano, um Guia Prático Sobre Planos de Saúde que 
pode ser acessado pelo site.
A Pesquisa APM-Datafolha apontou índice de 72% de usuários com problemas quando 
buscaram atendimento em pronto-socorro, justamente quando a pessoa mais 
necessita de agilidade e solução. Os resultados apontaram que 8 em cada 10 dos 
que utilizaram os serviços tiveram algum problema (77%).
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O índice de usuários com problemas foi de 64% para consultas e 40% em exames 
diagnósticos O estudo teve uma amostra de 804 entrevistas com clientes de planos
de saúde, com 18 anos ou mais, distribuídas pelo estado de São Paulo. Foram 
ouvidos quem utilizou algum serviço do plano de saúde nos últimos 24 meses.
No caso das consultas, as principais queixas são de demora na marcação, e de 
médico que não atende mais pelo convênio. Em exames diagnósticos, as queixas 
recorrentes referem se ao longo prazo para marcação de exames e procedimentos e 
poucas opções de laboratórios credenciados.
Quanto a pronto-socorro foram encontrados problemas de lotação na sala de espera
(67%); demora para atendimento (51%); longo prazo para realização de exames 
(12%); locais inadequados para medicação (12); negativa de atendimento (5%); 
demora ou negativa na transferência para leito hospitalar (4%).
Planos Online: ferramenta compara planos de saúde

O portal Planos Online é prático, de fácil acesso e reúne as melhores opções de 
planos de saúde e odontológicos, oferecendo um simulador de cálculos onde você 
poderá realizar comparações de diversos planos, garantindo, assim, sua melhor 
escolha.

Os produtos que estão contidos na Planos Online são os mais qualificados do 
mercado e foram selecionados com critérios rígidos, para garantir a sua total 
satisfação. São operadoras, seguradoras, empresas de medicina e odontologia, 
cuja rede de prestadores de serviços é composta por profissionais de alta 
performance e qualificação.

Cada acesso realizado é composto por um conjunto de informações, como cobertura,
preço, carência e redes de atendimento hospitalar, que servirão de guia para que
sua decisão de compra do plano de saúde seja a mais assertiva entre todas, 
gerando o melhor custo benefício, de acordo com suas necessidades.

A Planos Online faz parte do Grupo Victory, que atua há mais de 10 anos no 
mercado de Planos de Saúde e é considerado um dos maiores e mais qualificados 
Grupos de Gestão em Saúde e Benefícios para empresas e pessoas físicas.

*Com informações daPROTESTE

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
contrato-iabas.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 8 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Contrato IABAS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://nossomosacre06.blogspot.com/

O IABAS está as Escolas do Amanhã e atende sa demandas de saúde dos alunos com 
um TES(Técnico em Educação e Saúde) e a Equipe Móvel (médico, enfermeiro, 
psicólogo, dentista).
Contrato IABAS: 
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Confira na íntegra o contrato com o IABAS

 Confira  na íntegra o contrato doContato de Gestão n 06/2011 em atendimento ao 
art.23 e parágrafo único do Decreto 30.780/2009:ContratoProjeto Básico (anexo 
1)Documento ComplementarDocumento Complementar IDocumento Complementar 
IIDocumento Complementar IV 

Conhecendo o IABAS
 O Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde (IABAS) é uma  Organização 
Social de direito privado, sem fins lucrativos, com  autonomia administrativa e 
financeira, que tem por objetivo fornecer  apoio técnico-operacional ao 
desenvolvimento de projetos na área de  saúde e educação.
Fundado em 2008, qualificado como Organização Social na  área da Saúde pela 
Comissão de Qualificação de Organizações Sociais  (COQUALI), nos estados de São 
Paulo, Rio de Janeiro e Maranhão,Distrito Federal, além dos municípios de São 
Paulo, Rio de Janeiro, Mogi das Cruzes e Mauá, o IABAS , possui as credenciais 
necessárias junto ao poder público na  área da saúde e está habilitado a atuar 
na administração de projetos e  na prestação de serviços, por intermédio de 
convênios e contratos. também no 

Estatuto do IABAS

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
convivendo-com-as-diferencas-combatendo.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 2 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CONVIVENDO COM AS DIFERENÇAS  * COMBATENDO A DISCRIMINAÇÃO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://pejantoniocandeia.blogspot.com/
CONVIVENDO COM AS DIFERENÇAS  * COMBATENDO A DISCRIMINAÇÃO: 
 A profª Mariana encaminha um debate sobre os vário tipos de discriminação que 
ocorrem no cotidiano de nossas vidas. É apresentado o video clip Racismo é 
burrice de Gabriel o pensador para incrementar a discussão. A atividade 
realizada em 17 e 18/07/2012 inicia uma série de trabalhos sobre o tema.[FOTO]
[FOTO]
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[FOTO]

 Os alunos participam do debate com opiniões e comentários de situações 
vivenciadas. Confira !

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
creche-municipal-professora-beatriz.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 8 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

EDI PROFESSORA BEATRIZ COMEMORA O DIA DA SAÚDE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

O Dia da Saúde é comemorado em 5 de agosto, os pequeno sabem disso pois fizeram 
uma grande comemoração "brincaram de Equipe de Saúde", colocaram o jaleco, 
usaram o estetoscópio, pra ouvir o coração bater.
Parabéns a todos pelo trabalho, temos que cuidar da saúde desde pequeno.
O interessante é que prestam atenção e fazem direitinho.
Muito chique!!Muito fashion esta médica!!! 
[FOTO]
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
curso-1-atualizacao-em-atendimento.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 9 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

"Curso 1: Atualização em atendimento a crianças e adolescentes com transtornos 
mentais"

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://saudementalrj.blogspot.com/
"Curso 1: Atualização em atendimento a crianças e adolescentes com transtornos 
mentais": 
[FOTO]
Este curso é somente para profissionais que trabalham na rede municipal de saúde
do Rio de Janeiro

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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curso-2-atualizacao-em-acampanhamento.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 9 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

"Curso 2: Atualização em acampanhamento de crianças e adolescentes com 
transtornos mentais"

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://saudementalrj.blogspot.com/
"Curso 2: Atualização em acampanhamento de crianças e adolescentes com 
transtornos mentais": 
[FOTO]
Este curso é somente para profissionais que trabalham na rede municipal 
deeducação, assistência social e esporte e lazerdo Rio de Janeiro.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
curso-de-atualizacao-no-atendimento.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 21 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Curso de Atualização no Atendimento a Usuários de Crack e Outras Drogas para 
Profissionais de Hospital Geral

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Curso de Atualização no Atendimento a Usuários de Crack e Outras Drogas para 
Profissionais de Hospital Geral: 
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
curso-de-atualizacao-sobre-interface.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 31 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Curso de Atualização sobre a Interface Saúde e Justiça na Aplicação da Atual Lei
de Drogas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://saudementalrj.blogspot.com/
Curso de Atualização sobre a Interface Saúde e Justiça na Aplicação da Atual Lei
de Drogas: 
[FOTO]

Curso de Atualização sobre a Interface Saúde e

Justiça na Aplicação da Atual Lei de DrogasEDITAL E FICHA DE INSCRIÇÂO
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PERÍODO E DURAÇÃO DO CURSO (PREVISTO):

O curso terá a duração de 5(cinco) meses, com início previsto para 27 de outubro
de 2012 e término previsto para 23 de março de 2012.

DIA E HORÁRIO DO CURSO:

As aulas serão ministradas aos sábados no horário de 08:30 às 18:00 horas
LOCAL DO CURSO:

Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Av. 
Venceslau Brás, 71-fundos - Botafogo-RJ.

OBJETIVOS DO CURSO:

Capacitar profissionais da área da Justiça e da Saúde para a boa implantação da 
Lei 11343/2006 e para a devida recepção e trabalho clínico com os réus detidos 
com drogas ilícitas para consumo próprio.

METODOLOGIA:

Aulas expositivas com seminários de discussão e apresentação de casos clínicos.

PÚBLICO-ALVO:

Total de 60 profissionais das áreas da Justiça (juízes, promotores, advogados, 
assistentes sociais, agentes, demais profissionais do poder judiciário e todos 
aqueles que trabalham com a implantação da lei 11343/2006) e da Saúde 
(psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, médicos e demais 
profissionais da rede de assistência em álcool e drogas).
DAS INSCRIÇÕES:
As inscrições estarão abertas ATÉ O DIA 11/10/2012. Só serão aceitas inscrições 
através de SEDEX.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
curso-para-formacao-de-multiplicadores.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 22 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Curso para Formação de Multiplicadores em Prevenção à Dependência Química

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

FONTE: PCRJ
21/08/2012

Começa nesta quarta-feira, dia 22, o curso 
gratuito de Formação de Multiplicadores em Prevenção à Dependência 
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Química Prevenção, uma visão de Futuro. Destinado ao público em geral,
 seu objetivo é ampliar e fortalecer a rede protetora e preventiva da 
cidade, viabilizando a aquisição de habilidades e competências para a 
formação de comportamentos preventivos em relação ao uso de drogas e à 
dependência química.

O
 curso será ministrado em 10 módulos. O conteúdo programático abordará 
os seguintes temas: Política Pública de Prevenção à Dependência Química;
 Eu e o outro; Drogas: Conceitos Básicos; Conceituação da SNC, a 
Neurobiologia da D.Q. e Síndrome Alcoólica Fetal - SAF; Autoestima; 
Resiliência; Mecanismo de Defesa; Codependência; Prevenção à Recaída; 
Reformulação e Comorbidade; Família; Fatores de Risco e Proteção; 
Adolescência; Modelos de Prevenção; Prevenção na Escola; Rede 
Preventiva; O Papel do Multiplicador; Construindo Ações de Prevenção; 
Legislação; Prevenção no Local de Trabalho; Oficina - Vídeo Fórum; e 
Ecologia Humana.

As
 aulas serão das 13h às 17h, no auditório da Praça Pio X, 119, 9ºandar, 
Centro, com carga horária total de 40 horas. O término do curso está 
previsto para o dia 26 de setembro. 

Mais informações pelo telefone: 2976.7453.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
curtas-de-21-escolas-da-rede-municipal.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 29 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Curtas de 21 escolas da Rede Municipal do Rio são selecionados para o Vídeo 
Forum

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Fonte: http://nonacre.blogspot.com/
Curtas de 21 escolas da Rede Municipal do Rio são selecionados para o Vídeo 
Forum: 
[FOTO]

A lista de filmes selecionados para o Programa Vídeo Forum 2012, da Mostra 
Geração, foi divulgada hoje  no site do festival. Vinte e uma escolas da Rede 
Pública Municipal do  Rio de Janeiro estão entre os 43 selecionados pela 
curadoria da mostra.  As escolas concorreram com produtores de  vários estados 
brasileiros e de outros países, como Espanha, Argentina, Itália e Estados 
Unidos.
De acordo com o regulamento  do festival, o foco para a seleção dos filmes foi 
aquelas produções  comprovadamente realizadas pelas equipes formadas, em sua 
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grande  maioria, prioritariamente por pequenos e jovens autores  de até 18 anos.
O Programa Vídeo Fórum 2012 faz parte da Mostra Geração, do Festival do  Rio, um
dos mais importantes festivais de cinema do país. 
O Festival do Rio acontece entre os dias 27 de setembro a 11 de outubro.

Confira  a seguir todos os trabalhos selecionados para o Programa Vídeo Fórum da
 Mostra Geração / Festival do Rio 2012, com destaque em vermelho, para  os 
trabalhos das escolas  municipais cariocas.
Parabéns a todas escolas!!!!

Luciana BessaDa Equipe da Gerência de Mídia-Educação
Tel.: 2976-2318

Trabalhos selecionados para o Programa
Vídeo Fórum da Mostra Geração / Festival do Rio 2012:
A BRUXA Associação Casa Azul(Paraty
- RJ, Brasil)
A DOR DA
PERDAElectra Produções Artísticas Ltda
/ Projeto Imagem em Movimento /Esc. Mun.Almirante Tamandaré(Rio
de Janeiro - RJ, Brasil)
A LOIRA DO
BANHEIROEsc. Técnica Estadual Cícero
Dias(Recife - Pernambuco, Brasil)
A
RE CRIAÇÃOEsc. Mun. Comunidade
Vargem Grande - Projeto Animarte(Rio de Janeiro - RJ, Brasil)
A ÚLTIMA CRÔNICA - 6ª CREEsc. Mun. Rose Klabin(Rio de Janeiro - RJ, Brasil)
A
VIDA DA TARTARUGAPólo de Educação pelo
Trabalho Humberto de Souza Mello(Rio de Janeiro - RJ, Brasil)
ANIMAIS
BRASILEIROSCIEP Pres. Agostinho
Neto(Rio de Janeiro - RJ, Brasil)
AQUELA SANFONA BRANCA-6ª CREPólo de Educação pelo Trabalho Telêmaco G. Maia(Rio
de Janeiro - RJ, Brasil)
AS DUAS
ESPADAS MAGICASCinema e Cidadania(Atibaia
- São Paulo, Brasil)
BARRA AGEMGrupo Pensar / Macacu Cine/ Vale
do Macacu Associação Cultural(Rio de Janeiro - RJ, Brasil)
BRINCADEIRAS
DE ANIMAÇÃOEsc. Mun. Bombeiro
Geraldo Dias(Rio de Janeiro - RJ, Brasil)
CIUTAT
ESTRANYACinema en Curs / A Bao a Qua(Barcelona,
Espanha)
DO QUE NÃO
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VEMOS...Cinead - Escola de Cinema do
CAP/UFRJ(Rio de Janeiro - RJ, Brasil)
DONAEsc. Mun. Narcisa
Amália(Rio de Janeiro - RJ, Brasil)
ENCONTROS
DE AFETOSNúcleo De Arte
Leblon(Rio de Janeiro - RJ, Brasil)
ESSE
É MEU BARATOEsc. Mun. Monteiro
Lobato(Rio de Janeiro - RJ, Brasil)
GAROTA
DO MUNDO VIRTUALEsc. Mun. Grécia /
Núcleo de Arte Grécia(Rio de Janeiro - RJ, Brasil)
HUMPTY DUMPTYEscuela de Cine Infantil y Juvenil
Taller de Cine El Mate(Buenos Aires, Argentina)
INVESTIGANDO
O UNIVERSOEsc. Mun.
Friedenreich(Rio de Janeiro - RJ, Brasil)
JASMIN,
A PRINCESA DA MARÉAnima Mundi / Esc. Mun. Tenente Antônio João (Rio de Janeiro -
RJ,
Brasil)
LUCEInstituto Scolastico Comprensivo
Statale Ponte San Nicolò(Ponte San Nicolò, Itália)
MAMÃE BOTOU UM OVO - 6ª CRENúcleo de Arte Grande
Otelo(Rio de Janeiro - RJ, Brasil)
MARIA-VAI-COM-AS-OUTRAS Anima
Mundi / Esc. Mun. Roberto Burle Marx(Rio de Janeiro - RJ, Brasil)
MONSTRO
BOLUIÇÃOImagine, Arte, Cultura e
Paz / Escola Municipal Montese (Rio de Janeiro - RJ, Brasil)
MULHER DE
BRANCOPraga Produções e Eventos Ltda /
Projeto Cine Carioca na Praça / Esc. Mun. Maris Fernandes Pinheiro (Rio de
Janeiro - RJ, Brasil)
NO LIXÃO COM
A CÂMERA NA MÃOPraga Produções e Eventos Ltda /
Programa Cinema Para Todos / Inst. De Educ. Governador Roberto
Silveira(Rio de Janeiro - RJ, Brasil)
O CORTIÇOEscola Técnica Estadual Cícero
Dias(Recife - PE, Brasil)
O
DIA DO CONTRÁRIOEsc.
Mun.Professor Edilson Duarte(Cabo Frio - RJ, Brasil)
O PRESIDENTE
NEGRO - 9ª CRENúcleo de Arte
Prof. João Fernandes Filho(Rio de Janeiro - RJ, Brasil)
O
SÍTIO DO FERREIRINHAColégio
Estadual Dom Pedro II(Petrópolis - RJ, Brasil)
ONDE
ESTÃO OS PEIXES? - 
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Pólo de
Educação pelo Trabalho Dr. Jair Tavares de Oliveira (Rio de Janeiro - RJ,
Brasil)
OS
LOIROS DO BANHEIROEsc. Mun. Benevenuta
Ribeiro(Rio de Janeiro - RJ, Brasil)
POVO
BRASILEIROCIEP Pres. Agostinho
Neto(Rio de Janeiro - RJ, Brasil)
QUÍMICANúcleo de Arte Avenida
dos Desfiles(Rio de Janeiro - RJ, Brasil)
ROMANCE NO
NAVIOCinema e Cidadania(Atibaia
- São Paulo, Brasil)
ROSE NEWSInstituto Marlin Azul(Vitória
- ES, Brasil)
SAUDADECurso de Audiovisual Educando o
Olhar / Colégio Estadual Liceu do Ceará - Produtora Além Mar (Fortaleza -
CE, Brasil)
SUPER
CURTINHASCentro Educacional Anísio
Teixeira(Rio de Janeiro - RJ, Brasil)
TECNOLOGIA
RURALInstituto de Arte e Cultura
Garatuja(Atibaia - SP, Brasil)
THE SOUND WE SEE: LOS ANGELESEcho Park Film Center(California,
Estados Unidos)
UMA
AVENTURA NO MUNDO DA IMAGINAÇÃOEsc. Mun. Senador João
Lyra Tavares(Rio de Janeiro -RJ, Brasil)
UMA NUVEM
ENGOLINDO A MONTANHAEscola de Cinema Cinezé(Nova
Friburgo - RJ, Brasil)
VERMELHOEscola Politécnica de Saúde
Joaquim Venâncio / FIOCRUZ(Rio de Janeiro - RJ, Brasil)

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
decreto-marca-inicio-do-ciclo-olimpico.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 17 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Decreto marca início do Ciclo Olímpico Rio 2016

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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FONTE: PCRJ

Decreto marca início do Ciclo Olímpico Rio 2016

Rio é agora oficialmente Cidade Olímpica com hino e concurso para escolares
16/08/2012

O Calendário Oficial de Eventos e Datas Comemorativas do Município acaba de 
ganhar o 'Dia do Rio Cidade Olímpica', a ser celebrado no dia 5 de agosto, 
quando em 2016 começarão os jogos da XXXI Olimpíada. A medida está no Diário 
Oficial desta quinta-feira, dia 16, em decreto que marca o início do Ciclo 
Olímpico Rio 2016 com a chegada da Bandeira Olímpica à cidade na segunda-feira 
passada, dia 13 de agosto.

A bandeira ficará exposta ao público no Palácio da Cidade até que esteja pronto 
o Pavilhão Cidade Olímpica, na Cidade Nova, para onde será transferida até o 
início dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. O decreto institui, ainda, o 
hino "'Os deuses do Olimpo visitam o Rio de Janeiro", de autoria de Arlindo 
Cruz, Arlindo Neto e Rogê, e abre concurso entre alunos das escolas municipais 
para escolha de porta-bandeira e mestre-sala da Cidade Olímpica.

A Guarda de Honra da Bandeira Olímpica, com servidores da Guarda Municipal do 
Rio de Janeiro, será responsável pela guarda, escolta e seu manuseio até o 
início dos Jogos, que serão realizados entre 5 e 21 de agosto, e os Jogos 
Paralímpicos, entre 7 e 18 de setembro de 2016.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dez-coisas-que-toda-crianca-com-autismo.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 15 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Dez coisas que toda criança com autismo gostaria que você soubesse

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://vivianepatrice.blogspot.com/
Dez coisas que toda criança com autismo gostaria que você soubesse: 

Por Ellen Nottohm

(tradução livre - Andréa Simon)
1) Antes de tudo eu sou uma criança.
[FOTO]
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Eu tenho Autismo. Eu não sou somente "Autista". O meu autismo é só um aspecto do
meu carácter. Não me define como pessoa. Você é uma pessoa com pensamentos, 
sentimentos e talentos. Ou você é somente gordo, magro, alto, baixo, míope. 
Talvez estas sejam algumas coisas que eu perceba quando conhecer você, mas isso 
não é necessariamente o que você é. Sendo um adulto, você tem algum controle de 
como se auto-define. Se quer excluir uma característica, pode se expressar de 
maneira diferente. Sendo criança eu ainda estou descobrindo. Nem você ou eu 
podemos saber do que eu sou capaz. Definir-me somente por uma característica, 
acaba-se correndo o risco

de manter expectativas que serão pequenas para mim. E se eu sinto que você acha 
que não posso fazer algo, a minha resposta naturalmente será: Para que tentar?

2) A minha percepção sensorial é desordenada.

Interacção sensorial pode ser o aspecto mais difícil para se compreender o 
autismo. Quer dizer que sentidos ordinários como audição, olfacto, paladar, 
toque, sensações que passam desapercebidas no seu dia-a-dia podem ser dolorosas 
para mim. O ambiente em que eu vivo pode ser hostil para mim. Eu posso parecer 
distraído ou em outro planeta, mas eu só estou tentando me defender. Vou 
explicar o porquê uma simples ida ao mercado pode ser um inferno para mim: a 
minha audição pode ser muito sensível. Muitas pessoas podem estar falando ao 
mesmo tempo, música, anúncios, barulho da caixa registradora, telemóveis 
tocando, crianças chorando, pessoas tossindo, luzes fluorescentes. O meu cérebro
não pode assimilar todas estas informações, provocando em mim uma perda de 
controlo. O meu olfacto pode ser muito sensível. O peixe que está à venda na 
peixaria não está

fresco; a pessoa que está perto pode não ter tomado banho hoje; o bébé ao lado 
pode estar com uma fralda suja; o chão pode ter sido limpo com amónia. Eu não 
consigo separar os cheiros e começo a passar mal. Porque o meu sentido principal
é o visual. Então, a visão pode ser o primeiro sentido a ser super-estimulado. A
luz fluorescente não é somente muito brilhante, ela pisca e pode fazer um 
barulho. O quarto parece pulsar e isso machuca os meus olhos. Esta pulsação da 
luz cobre tudo e distorce o que estou vendo. O espaço parece estar sempre 
mudando. Eu vejo um brilho na janela, são muitas coisas para que eu consiga me 
concentrar. O ventilador, as pessoas andando

de um lado para o outro... Tudo isso afecta os meus sentidos e agora eu não sei 
onde o meu corpo está neste espaço.

3) Por favor, lembre de distinguir entre não poder (eu não quero fazer) e eu não
posso (eu não consigo fazer) Receber e expressar a linguagem e vocabulário pode 
ser muito difícil para mim.

Não é que eu não escute as frases. É que eu não te compreendo. Quando você me 
chama do outro lado doquarto, isto é o que eu escuto 
"BBBFFFZZZZSWERSRTDSRDTYFDYT João". Ao invés disso, venha falar comigo 
directamente com um vocabulário simples: "João, por favor, coloque o seu livro 
na estante. Está na hora de almoçar". Isso me diz o que você quer que eu faça e 
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o que vai acontecer depois. Assim é mais fácil para compreender.

4) Eu sou um "pensador concreto" (CONCRETE THINKER). O meu pensamento é 
concreto, não consigofazer abstracções.
[FOTO]

Eu interpreto muito pouco o sentido oculto das palavras. É muito confuso para 
mim quando você diz "não enche o saco", quando o que você quer dizer é "não me 
aborreça". Não diga que "isso é moleza, é mamão com açúcar"quando não há nenhum 
a mamão com açúcar por perto e o que você quer dizer é que isso é algo fácil de 
fazer. Gírias, piadas, duplas intenções, paráfrases, indirectas, sarcasmo eu não
compreendo.

5) Por favor, tenha paciência com o meu vocabulário limitado.

Dizer o que eu preciso é muito difícil para mim, quando não sei as palavras para
descrever o que sinto. Posso estar com fome, frustrado, com medo e confuso, mas 
agora estas palavras estão além da minha capacidade, do que eu possa expressar. 
Por isso, preste atenção na linguagem do meu corpo (retracção, agitação ou 
outros sinais de que algo está errado).

Por um outro lado, posso parecer como um pequeno professor ou um artista de 
cinema dizendo palavras acima da minha capacidade na minha idade. Na verdade, 
são palavras que eu memorizei do mundo ao meu redor para compensar a minha 
deficiência na linguagem. Por que eu sei exactamente o que é esperado de mim 
como resposta quando alguém fala comigo. As palavras difíceis que de vez em 
quando falo podem vir de livros, TV, ou até mesmo serem palavras de outras 
pessoas. Isto é chamado de ECOLALIA. Não preciso compreender o contexto das 
palavras que estou usando. Eu só sei que devo dizer alguma coisa.

6) Eu sou muito orientado visualmente porque a linguagem é muito difícil para 
mim.

Por favor, mostre-me como fazer alguma coisa ao invés de simplesmente me dizer.

E, por favor, esteja preparado para me mostrar muitas vezes. Repetições 
consistentes ajudam-me a aprender. Um esquema visual ajuda-me durante o 
dia-a-dia. Alivia-me do stress de ter que lembrar o que vai acontecer. Ajuda-me 
a ter uma transição mais fácil entre uma actividade e outra. Ajuda-me a 
controlar o tempo, as minhas actividades e alcançar as suas expectativas. Eu não
vou perder a necessidade de ter um esquema visual por estar crescendo. Mas o meu
nível de representação pode mudar. Antes que eu possa ler, preciso de um esquema
visual com fotografias ou desenhos simples. Com o meu crescimento, uma 
combinação de palavras e fotos pode ajudar mais tarde a conhecer as palavras.

7) Por favor, preste atenção e diga o que eu posso fazer ao invés de só dizer o 
que eu não posso fazer.
[FOTO]
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Como qualquer outro ser humano não posso aprender em um ambiente onde sempre me 
sinta inútil, que há algo errado comigo e que preciso de "CONSERTO". Para que 
tentar fazer alguma coisa nova quando sei que vou ser criticado?

Construtivamente ou não é uma coisa que vou evitar. Procure o meu potencial e 
você vai encontrar muitos! Terei mais que uma maneira para fazer as coisas.

8) Por favor, me ajude com as interacções sociais.

Pode parecer que não quero brincar com as outras crianças no parque, mas algumas
vezes simplesmente não sei como começar uma conversa ou entrar na brincadeira. 
Se você pode encorajar outras crianças a me convidarem a jogar futebol ou 
brincar com carrinhos, talvez eu fique muito feliz por ser incluído. Eu sou 
melhor em brincadeiras que tenham actividades com estrutura começo-meio-fim. Não
sei como "LER" expressão facial, linguagem corporal ou emoções de outras 
pessoas. Agradeço se você me ensinar como devo responder socialmente. Exemplo: 
Se eu rir quando Sandra cair do escorrega não é que eu ache engraçado. É que eu 
não sei como agir socialmente. Ensine-me a dizer: "você esta bem?".

9) Tente encontrar o que provoca a minha perda de controlo.

Perda de controlo, "chilique", birra, má-criação, escândalo, como você quiser 
chamar, eles são mais horríveis para mim do que para você. Eles acontecem porque
um ou mais dos meus sentidos foi estimulado ao extremo. Se você conseguir 
descobrir o que causa a minha perda de controle, isso poderá ser prevenido - ou 
até evitado. Mantenha um diário de horas, lugares pessoas e actividades. Você 
encontrar uma sequência pode parecer difícil no começo, mas, com certeza, vai 
conseguir. Tente lembrar que todo comportamento é uma forma de comunicação. Isso
dirá a você o que as minhas palavras não podem dizer: como eu sinto o meu 
ambiente e o que está acontecendo dentro

dele.

10) Se você é um membro da família me ame sem nenhuma condição.

Elimine pensamentos como "Se ele pelo menos pudesse" ou "Porque ele não pode" 
Você não conseguiu atender a todas as expectativas que os seus pais tinham para 
você e você não gostaria de ser sempre lembrado disso. Eu não escolhi ser 
autista. Mas lembre-se que isto está acontecendo comigo e não com você. Sem a 
sua ajuda as minhas hipóteses de alcançar uma vida adulta digna serão pequenas. 
Com o seu suporte e guia, a possibilidade é maior do que você pensa.

Eu prometo: EU VALHO A PENA.

E, finalmente três palavras mágicas:Paciência, Paciência, Paciência.

Ajuda a ver o meu autismo como uma habilidade diferente e não uma incapacidade. 
Olhe por cima do que você acha que seja uma limitação e veja o presente que o 
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autismo me deu. Talvez seja verdade que eu não seja bom no contacto olho-no-olho
e conversas, mas você notou que eu não minto, roubo em jogos, fofoco com as 
colegas de classe ou julgo outras pessoas? É verdade que eu não vou ser um 
Ronaldinho "Fenômeno" do futebol. Mas, com a minha capacidade de prestar atenção
e de concentração no que me interessa, eu posso ser o próximo Einstein, Mozart 
ou Van Gogh (eles também tinham Autismo), uma possível resposta para Alzheimer, 
o enigma da

vida extraterrestre, etc. - O que o futuro tem guardado para crianças autistas 
como eu, está no próprio futuro. Tudo que eu posso ser não vai acontecer sem 
você sendo a minha Base.

Pense sobre estas "regras" sociais e se elas não fazem sentido para mim, deixe 
de lado. Seja o meu protector seja o meu amigo e nós vamos ver ate onde eu posso
ir.

CONTO COM VOCÊ!!!

Retirado do site:http://www.autimismo.com.br/
http://vivianepatrice.blogspot.com/feeds/posts/default

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-dos-pais-atividades-desenhos-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 2 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DIA DOS PAIS - ATIVIDADES DESENHOS E LEMBRANCINHAS PARA COLORIR PINTAR IMPRIMIR 
II

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.atividadesedesenhos.com/
DIA DOS PAIS - ATIVIDADES DESENHOS E LEMBRANCINHAS PARA COLORIR PINTAR IMPRIMIR 
II: .

Atividades para o Dia dos Pais e desenhos para colorir

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-dos-pais-murais-cartazes-e-eva.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 1 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DIA DOS PAIS - MURAIS CARTAZES E EVA - ATIVIDADES PARA IMPRIMIR

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.portalescolar.net/
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DIA DOS PAIS - MURAIS CARTAZES E EVA - ATIVIDADES PARA IMPRIMIR: .

Atividades para o Dia dos Pais - Murais Cartazes EVA 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-nacional-de-combate-ao-fumo-2012.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 28 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DIA NACIONAL DE COMBATE AO FUMO 2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://elosdasaude.wordpress.com/
DIA NACIONAL DE COMBATE AO FUMO 2012: 
Dia 29 de agosto é Dia Nacional de Combate ao Fumo.
Em todo o Brasil, ações de promoção da saúde buscam conscientizar e mobilizar a 
população em torno da prevenção e da cessação do tabagismo.Confira a programação
do Dia Nacional de Combate ao Fumo 2012 na cidade do Rio de Janeiro.[FOTO]

Seguindo o tema do Dia Mundial Sem Tabaco, comemorado em 31 de maio, o Dia 
Nacional de Combate ao Fumo, 29 de agosto, chama atenção para os impactos do 
tabagismo e da cadeia de produção do fumo sobre a saúde do planeta: a utilização
de agrotóxicos, que agridem ecossistemas e fumicultores; ações de desmatamento; 
o trabalho adolescente e infantil nas plantações; os danos à saúde da população,
como a dependência química à nicotina e o fumo passivo e, em consequência, o 
aumento do risco para a ocorrência das Doenças Crônicas Não Transmissíveis, como
acidente vascular cerebral (AVC), infarto e câncer.A campanha também alerta que,
além de acarretar prejuízos diretos aos sistemas públicos de saúde, o tabagismo 
é um fator agravante da pobreza, da fome, da desnutrição e, portanto, um entrave
ao desenvolvimento sustentável de um país.
Alguns benefícios de parar de fumar:
Após 20 minutos:A pressão sanguínea e a pulsação voltam ao normal
Após 2 horas:Não há mais nicotina circulando no seu sangue
Após 8 horas:O nível de oxigênio no sangue se normaliza
De 12 a 24 horas:Seus pulmões já funcionam melhor
Após 2 dias:Seu olfato já percebe melhor os cheiros e o seu paladar já sente 
melhor o sabor da comida
Após 3semanas:Você vai notar que sua respiração se torna mais fácil e a 
circulação melhora
Após1 ano:O risco de morte por infarto já se reduziu à metade
De 5 a 10 anos:O risco de sofrer infarto será igual ao das pessoas que nunca 
fumaram
Saiba mais:
Hotsite do Dia Nacional Sem Fumo 2012
Unidades de saúde que oferecemtratamento para o tabagismo na cidade do Rio de 
Janeiro
FolderFumar: Faz mal pra você, faz mal pro planeta.
Dia Mundial Sem Tabaco 2012
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Dia Mundial Sem Tabaco 2011
Dia Nacional de Combate ao Fumo 2011

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dica-legal-canal-no-youtube-monta.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 20 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DICA  LEGAL- Canal no YouTube monta acervo (ilegal) de filmes brasileiros 
completos e raros

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://tecnoblog.net/
Olha que interessante!!
Canal no YouTube monta acervo (ilegal) de filmes brasileiros completos e raros: 

Um canal no YouTube vem causando polêmica. Lá há mais de 150 filmes brasileiros 
completos. Obras raras, como Cabra marcado para morrer, que, de acordo com 
[VÍDEO]
O Globo, sequer foi lançado em DVD. Um verdadeiro acervo de conteúdo 
genuinamente nacional concentrado em um só canal. Há apenas um problema: os 
conteúdos ali não foram devidamente licenciados para exibição na internet. São 
ilegais.

Há mais de 229 horas de produção nacional escolhida por um filósofo e jornalista
que escreve sobre cinema no blog A Casa de Vidro. Eduardo Carli, o autor, disse 
ao jornal carioca que não sabe até que ponto a pirataria interfere na vendagem 
de grandes produções como Avatar ou Batman - O Cavaleiro das Trevas. No canal 
dele também tem Tropa de Elite 2, um filme muito antecipado depois que o 
primeiro da franquia pipocou nos camelôs antes de chegar às salas de cinema. 
Ainda assim, foi um sucesso.

Amarelo Manga, Carlota Joaquina: Princesa do Brasil e VIPs entre os filmes 
listados
Outro ponto curioso do canal diz respeito à ausência de uploads. Sim, é isso 
mesmo: Carli não enviou nenhum dos vídeos para o site, propriedade do gigante 
Google. O canal [VÍDEO]
Filmes Brasileiros Completos funciona como uma lista de reprodução. O autor 
garimpou e encontrou as produções completas no próprio YouTube. Fez a lista e 
publicou. Entretanto, ele diz que não foi responsável por qualquer dos 
conteúdos. Já estavam ali.

O Google respondeu o seguinte em nota, ainda segundo o jornal:
O YouTube não é o responsável pelos vídeos publicados na internet, oferecendo 
apenas uma plataforma tecnológica sobre a qual milhões de pessoas criam e 
compartilham seus próprios conteúdos. O Google acredita que essa liberdade de 
expressão é um dos fatores que tornam a Internet tão rica e útil para a 
sociedade. Os casos de uso indevido dessa liberdade, como material com 
copyright, são punidos com a remoção dos conteúdos ilegais identificados e 
sinalizados pelo dono de seus direitos, mas o Google não exerce controle prévio 
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sobre os conteúdos criados pelos usuários nem fará o papel de polícia ou de juiz
em relação a eles.
De fato, o site de vídeos não é responsável pelos vídeos publicadosna internet. 
Entretanto, até onde a nossa legislação vai, parece que existe a dúvida sobre a 
responsabilidade do Google para conteúdos publicados em plataforma própria, o 
YouTube. A situação difere daquela em que a apresentadora Xuxa pedia para o 
buscador remover imagens do resultado de busca - ela perdeu e o Google não 
controla o que é publicado na internet; já no YouTube sim.

Content ID, uma tecnologia criada pelo YouTube, faz as vezes de controle prévio 
do conteúdo publicado. Identifica áudio e vídeo e os transforma numa espécie de 
impressão digital única que é checada a cada novo upload. Conteúdos de terceiros
são rapidamente identificados, desde que a empresa detentora dos direitos 
autorais mantenha contato com o site de vídeos e seja adepta do Content ID.

Content ID detecta conteúdo de terceiros
Por exemplo, um simples vídeo de divulgação de Mists of Pandaria, a continuação 
de World of Warcraft, rendeu um aviso no canal doTecnoblog[VÍDEO]
no YouTube: Corresponde ao conteúdo de terceiros. Só não sabem que temos 
autorização da Blizzard para reproduzir o vídeo. Diferentemente, ao que tudo 
indica, daqueles filmes nacionais - e alguns internacionais, organizados em 
outro canal - que Carli agrupa no YouTube.

Vejamos o que acontece a partir de agora. Alguns vídeos foram excluídos da 
playlist.
[VÍDEO]
Canal no YouTube monta acervo (ilegal) de filmes brasileiros completos e raros

[VÍDEO]
[VÍDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dicas-de-saude-dos-olhos-como-evitar.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 2 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DICAS DE SAÚDE DOS OLHOS - Como evitar a fadiga visual

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://br.blog.consultaclick.com/
Como evitar a fadiga visual: 

Longas horas frente ao computador, seja no trabalho ou em casa, certamente cansa
seus olhos, não é mesmo? Quem passa muito tempo nessa situação sabe o quanto os 
olhos sofrem, ficando vermelhos e irritados. Você nem deve saber, mas em algum 
momento de sua vida já sofreu a Síndrome da Visão de Computador. Pois é, esse é 
um problema que afeta as pessoas que expõe sem limites os olhos, causando a 

Página 1813



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
sensação de secura, coceira, irritação e, muitas vezes, sensibilidade à luz.

Porém, quem trabalha diante de um computador sabe que não é fácil fugir dessa 
situação incômoda. Mas será que não tem solução para isso? O ConsultaClick, como
sempre, está preocupado com o seu bem-estar e foi atrás de algumas alternativas 
para evitar aquela fadiga visual.

Fique ligado nessas dicas:

- Escolha um local adequado para instalar o computador, levando em consideração 
a iluminação do ambiente. Nada de muito claro nem muito escuro. Não coloque 
também o seu equipamento debaixo de uma lâmpada fluorescente.

- Não use o micro com a luz apagada.

- Abra sempre as janelas para entrar a claridade natural. Cortinas e persianas 
podem ser de grande ajuda para controlar o nível de luz que entrará no ambiente.

- Ao longo do dia, procure lavar várias vezes os olhos. É uma forma de você 
também sair da frente do computador por alguns minutos.

- Utilize soro fisiológico para evitar os olhos secos.

- Se usa óculos, procure os mais adequados para ficar muito tempo em frente ao 
computador.

- Procure aumentar a frequência de piscadas. Diante de um micro, piscamos cinco 
vezes menos do que o habitual.

- Mantenha distância do monitor

Agora que já sabe, não sobrecarregue os seus olhos, pois eles são indispensáveis
a você. Siga as dicas acima e evite muitos problemas como dor de cabeça, ardor, 
irritação, sensação de peso das pálpebras, dor no pescoço, ombros ou costas!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dicas-educadores-criam-estrategias-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 20 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DICAS - Educadores criam estratégias para despertar o interesse dos alunos pela 
leitura

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Educadores criam estratégias para despertar o interesse dos alunos pela leitura:
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Despertar o interesse dos alunos pela leitura é ainda um desafio para muitos 
docentes. No momento em que pesquisas revelam que o professor é a maior 
influência na formação de novos leitores, o Portal Aprendiz consultou educadores
de diferentes etapas do ensino para saber quais são suas práticas de leitura e 
como fazem para promover a atividade em sala de aula.

Valendo-se de diferentes propostas, espaços e iniciativas, quatro educadores 
compartilharam algumas possibilidades de abordagem capazes de tornar mais 
inventiva e lúdica a aproximação com a leitura.

[FOTO]
Eliana Chagas da Silva, Educação Infantil.
Portal Aprendiz - Quais estratégias você aplica para alunos da educação infantil
a fim de mobilizar o interesse pela leitura?

Diariamente temos ao final do dia um momento de mediação de leitura e uma roda 
de exploração livre de livros. Uma vez por semana temos o que chamamos de tarde 
da literatura, quando visitamos a biblioteca da creche e os alunos escolhem seus
livros preferidos, contam histórias um para o outro, repetindo a introdução que 
eu costumo fazer para a história que é esta música do Palavra Cantada [dupla 
musical formada por Paulo Tatit e Sandra Peres] (com gestos):
Eu vou te contar uma história, agora, atenção!

Que começa aqui no meio da palma da tua mão

Bem no meio tem uma linha ligada ao coração

Quem sabia dessa história antes mesmo da canção?

Dá tua mão, dá tua mão, dá tua mão, dá tua mão
Portal Aprendiz - Como você se descobriu leitora e que papel teve a escola neste
desenvolvimento?

Só me descobri leitora aos 20 anos, quando iniciei num Projeto da Fundação 
Abrinq chamado Biblioteca Viva. Até aí não gostava de literatura propriamente 
dita, adorava ler editoriais, mas não livros. A escola sempre me obrigava a ler 
com pressa e mecanicamente para fazer uma prova, dureza. Jamais farei isso com 
meus alunos. E todos estes anos na Educação Infantil tenho tido ótimos 
resultados, minhas turmas sempre têm uma relação afetiva com o objeto livro!

[FOTO]

Valéria Xavier Bernardes, Ensino Fundamental.
Portal Aprendiz - Quais estratégias você aplica para alunos do ensino 
fundamental a fim de mobilizar o interesse pela leitura?

Promover a leitura entre os alunos, em qualquer nível, não é tarefa fácil. Uma 
possível solução seria envolvê-los ao ponto em que a leitura se torne algo 
necessário. Assim como faz a mídia, que cria no público consumidora necessidade 
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de terde comprar algo. O professor precisa vender seu peixe, convencer o aluno, 
mostrando a ele a importância e aplicabilidade do conteúdo lido. Para isso, o 
professor pode antecipadamente falar sobre o tema, aguçando a curiosidade do 
aluno, além de propor uma discussão sobre o tema (um debate) após a leitura.
Portal Aprendiz - Como você se descobriu leitora e que papel teve a escola neste
desenvolvimento?

Minha alfabetização foi na escola, porém sabemos que a leitura é um processo 
amplo e complexo. Muito antes da escola, recordo-me folheando livros infantis, 
vendo-lendo as imagens, produzindo minhas primeiras leituras. Na escola houve a 
oportunidade de ampliação dos objetos lidos e amadurecimento do processo.

[FOTO]

Fábio Tremonte, Ensino Médio.
Portal Aprendiz - Quais estratégias você aplica para alunos do ensino médio a 
fim de mobilizar o interesse pela leitura?

No ensino médio ensinava História da Arte e tínhamos apenas um encontro de 50 
minutos por semana. Como preparação para as aulas, entregava aos alunos, sempre 
com uma semana de antecedência, textos selecionados sobre o assunto a ser 
tratado na aula. Esses textos eram formados por trechos de diferentes livros 
selecionados por mim. Isso sanava a falta de livros sobre arte na biblioteca da 
escola e garantia, de certa forma, um certo repertório para que nossas aulas 
tivessem uma boa dinâmica, visto o tempo restrito que tínhamos.
Portal Aprendiz - Como você se descobriu leitor e que papel teve a escola neste 
desenvolvimento?

Em casa, sempre houve muitos livros, meus pais tinham gosto e prazer em ler. 
Desde bem pequeno eu já frequentava livrarias e os livros eram, comumente, 
pedidos por mim em datas especiais, como Natal, aniversário e Dia das Crianças. 
Mas é marcante para mim a descoberta da biblioteca da escola, quando estava na 
quinta série do Colégio São Vicente de Paulo, em Niterói. O tempo que tinha 
livre, recreio, passava entre os livros. Levava-os para casa. Na minha memória, 
a biblioteca era um lugar grandioso.

[FOTO]

Fábio Camarneiro, Ensino Superior.
Portal Aprendiz - Quais estratégias você aplica para alunos do ensino superior a
fim de mobilizar o interesse pela leitura?

A estratégia que considero menos recomendável (mas que ainda assim, de alguma 
maneira, utilizo) é a leitura obrigatória com atribuição de conceitos (em uma 
prova, etc.). Não é recomendável porque, sendo obrigatória, não desperta no 
aluno o interesse pela leitura. Fica como uma obrigação, algo que existe apenas 
como tarefa a ser cumprida. A melhor forma de incentivar a leitura, a meu ver, é
sempre encaminhar as dúvidas dos alunos aos livros, trabalhando como 
intermediário. Quando o aluno faz a pergunta, sempre que possível, ao invés de 
simplesmente dar a resposta, indicar você encontrará algo a respeito da sua 
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dúvida em tal livro de tal autor. O aluno percebe que os livros são aliados, são
amigos, que podem lhe esclarecer.
Portal Aprendiz -Como você se descobriu leitor e que papel teve a escola neste 
desenvolvimento?

Me descobri leitor fora da escola. Mas a escola me ajudou a partir da indicação 
de alguns professores, de uma curiosidade que eles despertavam. Quando um 
professor, por exemplo, me disse que o filho dele se chamava Ivan por causa de 
Os Irmãos Karamázov, fiquei curiosíssimo para ler Dostoiévski. Foi recompensante
ler Dostoiévski e claro que isso não tem a ver com os nomes que os professores 
deram a seus filhos. A paixão é contagiante, e quando o professor se mostra 
apaixonado pelos livros, pelo seu objeto de estudo e pela prática de lecionar, 
então essa paixão contagia e queremos compartilhar daquilo tudo.
[VÍDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
direito-educacao-infantil-e-discutido.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 29 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Direito à educação infantil é discutido em relatório da Campanha Global pela 
Educação

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Direito à educação infantil é discutido em relatório da Campanha Global pela 
Educação: 

Por Luana Costa, do Blog Educação

"O aprendizado inicia-se desde o nascimento", defende especialista.
O direito à educação começa a partir do nascimento. Parece óbvio, mas essa 
afirmação não é levada a sério por muitos governos e Estados. É o que diz o 
relatórioDireitos desde o Princípio: Educação e cuidados na primeira infância, 
escrito por Vernor Muñoz, ex-relator especial das Nações Unidas, sobre o direito
à educação, em nome daCampanha Global pela Educação.

O material foi lançado oficialmente naFaculdade de Educação da Universidade de 
São Paulo - FEUSP -durante seminário internacional promovido pelaCampanha 
Latino-Americana pelo Direito à Educação - CLADE, em parceria com aCampanha 
Nacional pelo Direito à Educação, do Brasil. O seu objetivo principal é levantar
dados que comprovem que nem os direitos nem a educação começam apenas quando uma
criança entra pela primeira vez no ensino básico. O aprendizado inicia-se desde 
o momento do nascimento. Quando a criança nasce, ela já tem direitos garantidos 
pela constituição e um dos principais é, justamente, o direito à educação, disse
Muñoz.
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Para o especialista, o direito à educação é o mais universal dos direitos. É 
muito difícil encontrar uma constituição que não valorize a educação, declarou. 
No entanto, a valorização pode, muitas vezes, não sair do papel. É o que diz 
Rosa María Ortiz, relatora sobre os direitos da infância daComissão 
Interamericana de Direitos Humanos - CIDH. Na prática, existe uma falta de 
reconhecimento de que a criança seja um sujeito de direitos. Buscamos uma 
instância do Estado para coordenar melhor esse processo educacional. Isso partiu
da necessidade de conscientização dos governos sobre a importância do direito à 
educação na primeira infância, que ainda está muito falho, explicou.

Outro grande problema é a falta de participação da família, da comunidade e da 
sociedade na educação. Os três devem estar casados com o Estado. No Brasil, isso
ainda acontece esporadicamente, disse Ortiz. Na opinião da relatora, as ciências
humanas já avançaram o suficiente para entender os direitos. Uma criança tem 
direitos com base em três princípios-chave (3D): dignidade, desenvolvimento e 
diálogo.

O primeiro D, de dignidade, reconhece a criança como uma pessoa completa desde o
momento de seu nascimento. Para Ortiz, muitos governos criam leis e procuram 
auxiliar apenas crianças que nascem com deficiências (físicas ou mentais), 
esquecendo-se que todas precisam de cuidados especiais. O segundo D, de 
desenvolvimento, reconhece que os pequenos necessitam desses cuidados para que 
possam se desenvolver de maneira saudável. A conclusão parte do terceiro D, de 
diálogo, que dá à criança o direito de opinar, tanto dentro do ambiente escolar 
quanto em casa.

Ao avaliar a situação atual da educação na América Latina, Muñoz afirma que a 
falta de investimento dos governos gerou um descuido na formação de professores 
da primeira infância. Qualquer pessoa, especialmente mulher, pode cuidar de 
crianças de 0 a 3 anos, sem capacitação naquele tipo de trabalho. Dessa forma, 
as crianças são preparadas apenas para iniciar a educação básica, mas não são de
fato educadas, explicou.

O Brasil não fica de fora. Segundo Iracema Nascimento, coordenadora executiva 
daCampanha Nacional pelo Direito à Educação, o grande problema da educação 
infantil no país, hoje, é a privatização das escolas. O poder público não dá uma
educação de qualidade para crianças de 0 a 3 anos - nem de qualquer outra idade,
mas crianças menores sofrem mais com a situação, porque são deixadas de lado. 
Por isso, há cada vez mais escolas particulares de educação infantil. Isso está 
errado, declarou. Para a especialista, a educação infantil exige um maior 
cuidado e esse pode ser um dos motivos da falta de investimento público no 
setor.

Para que aconteça uma efetiva mudança neste cenário, a especialista disse que é 
preciso confrontar os gestores públicos. Temos que mudar a maneira de pensar, a 
cultura. Não podemos ficar enganados, deixar a poeira abaixar. Nossas crianças 
crescem e seus direitos são violados, concluiu.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
documentario-sobre-moradores-de-rua-e.html
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<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 9 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Documentário sobre moradores de rua é produzido por estudantes de Direito; 
assista na íntegra

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Para reflexão, muitointeressante.
Documentário sobre moradores de rua é produzido por estudantes de Direito; 
assista na íntegra: 

Tirar da invisibilidade os que estão diante de nossos olhos, sob as marquises 
dos prédios, e colocá-los como agentes políticos, capazes de expor os próprios 
problemas e sugerir mudanças. Essa é a proposta do curta-documentário Eu existo,
produzido pelo Centro Acadêmico XI de Agosto, da Faculdade de Direito do Largo 
São Francisco da Universidade de São Paulo (USP).

Por meio de depoimentos de pessoas em situação de rua que vivem no Centro de São
Paulo, o filme denuncia violações diárias de direitos humanos por parte dos 
próprios órgãos de segurança do Estado e a real situação dos albergues da 
capital. O vídeo também traz as opiniões de especialistas e representantes de 
movimentos sociais, estimulando a reflexão e a construção de um novo olhar da 
sociedade em relação ao tema.

Em ano de eleições municipais, a ideia é o que o trabalho chame a atenção para a
questão e ajude a pressionar os candidatos à prefeitura de São Paulo a assumir 
um compromisso com uma política de efetivação dos direitos humanos aos que moram
nas ruas da cidade.
Assista, na íntegra, ao documentário Eu existo:
Clique aqui para assistir o vídeo inserido.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
e-possivel-parar-de-fumar-e-controlar-o.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 17 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

É possível parar de fumar e controlar o peso

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.blog.saude.gov.br/
É possível parar de fumar e controlar o peso: 
[FOTO]

Foto: Martin Diebel/fstop/Corbis
Uma das preocupações do fumante que deseja parar de fumar está relacionada ao 
ganho de peso. Por isso, alimentação saudável e atividades físicas regulares 
devem ser aliadas de quem quer deixar o cigarro. O ganho de peso depende do 
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organismo de cada um. Também é importante lembrar que quilos a mais sobre a 
condição geral de saúde têm um impacto mínimo perto dos prejuízos causados pelo 
fumo, explica a nutricionista do grupo antitabagismo, do Hospital Federal 
Cardoso Fonte (RJ), vinculado ao Ministério da Saúde, Maria Valéria Fontoura.

Um dos motivos que justificam o aumento de peso está ligado à gratificação oral.
O ex-fumante sente falta da sensação de ter algo na boca e nas mãos, hábito 
antes reservado para o cigarro. Para suprir a ansiedade e tentar substituir a 
ação repetitiva de fumar, há uma tendência de comer e beliscar o tempo todo, 
afirma a nutricionista. Portanto, o aumento do peso está associado a fatores 
metabólicos, à falta de atividades físicas e a ingestão de alimentos pobres em 
nutrientes. Além disso, a nicotina age como um agente inibidor do apetite.
O cigarro tem cerca de seis mil substâncias tóxicas. A nicotina é só uma delas. 
O que acontece é que muitos não se alimentam de maneira adequada, comem 
correndo, acendem o cigarro antes mesmo da primeira refeição do dia, o que reduz
o apetite. Fumar reduz o olfato, e cerca de 70% do paladar depende do olfato. 
Portanto, quando o paciente para de fumar, os alimentos se tornam mais cheirosos
e apetitosos, alerta.

A nutricionista recomenda que quem deseja parar de fumar precisa ter uma 
alimentação saudável e em horários regulares. O ideal é fazer comer de duas em 
duas horas. O acompanhamento do nutricionista é importante para mobilizar uma 
dieta desintoxicante, que colabore em driblar a ansiedade e evitar o ganho de 
peso. A mastigação é outro colaborador: comer devagar ajuda a diminuir a vontade
de fumar, diz.

Parar de fumar não é uma tarefa fácil. É importante apoio e acompanhamento, 
inclusive durante o período de adaptação e reeducação alimentar. Na sede do 
Ministério da Saúde, os trabalhadores que querem parar de fumar podem participar
do programa Controle do Tabagismo, desenvolvido pela Coordenação de Atenção à 
Saúde do Servidor (CAS/CGESP/SAA/SE). O projeto conta com uma equipe 
multiprofissional para incentivar os servidores a abandonarem o cigarro.
Fonte: Érica Santos/ Comunicação Interna do Ministério da Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
educacao-distanciamatriculas-para-nova.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 23 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Educação a Distância-matrículas para nova turma.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://creja.blogspot.com/
Educação a Distância-matrículas para nova turma.: 
[FOTO]
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educando-para-saude-3-ano.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 28 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Educando para a Saúde - 3º ano

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://grandjeandemontigny.blogspot.com/
Educando para a Saúde - 3º ano: 
O projeto Educando para a Saúde continua na Grandjean, vamos ver algumas fotos 
das aulas com a turma 1303 .

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
educopedia-pesquisa-online-sobre-o-uso.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 10 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

EDUCOPÉDIA - Pesquisa online sobre o uso de tecnologias

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Circular E/SUBTE n.º 04/2012Rio de Janeiro, 08 de agosto de 2012Sr(a) 
Coordenador(a),Sr(a) Gerente de GED,Sr(a) Diretor(a),Sr(a) Professor(a),
Mais um semestre se inicia e a Educopédia continua a todo vapor. Nos últimos 
meses lançamos a Educoteca, os Embaixadores começaram a atuar nas escolas, o Pé 
de Vento ficou disponível no formato offline, publicamos o Pé de Vento para o 2º
ano e muitas oficinas e capacitações foram feitas para os professores. Além 
disso, a UNESCO chancelou a Educopédia como um importante Recurso Educacional 
Aberto que muito contribuirá para o desenvolvimento da Educação no país. Estamos
avançando rapidamente e com qualidade e isso se deve ao esforço desta equipe de 
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Professores da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.Para melhorarmos as 
estratégias utilizadas na Educopédia e atender às necessidades das escolas, 
estamos realizando pesquisas importantes e precisamos da participação de todos. 
A primeira delas é uma pesquisa online sobre o uso de tecnologias e estrutura 
física das escolas. Diretores, Professores e alunos deverão respondê-la no 
seguinte endereço: http://svy.mk/OJewVsque será enviado para todos os emails 
Rioeduca. Pedimos o auxílio das CREs e direções na tarefa de divulgação do 
questionário e estímulo para que tenhamos muitas respostas. Caso alguma escola 
deseje aplicar o questionário impresso, pedimos que nos avisem pelo 
educopedia@rioeduca.net para que possamos providenciar. Outras pesquisas serão 
feitas por um grupo novo de Educopedistas Pesquisadores que liderarão 8 
diferentes estudos e buscarão identificar e mensurar o impacto do uso da 
Educopédia na aprendizagem dos alunos. Algumas escolas receberão a visita dos 
pesquisadores e pedimos a colaboração de todos. Eles são: Christiane Madeira, 
Erika Marques, Luciane Frazão, Diego Luz, Thiago Ribeiro, Luiz Felipe Ferrão, 
Marcela Goldmacher e Miriam Dolzani. Todos são Professores da rede.Agradecemos, 
mais uma vez, a atenção e a dedicação de todos.Atenciosamente,

[FOTO]
Rafael Parente :)rafaelparente@rioeduca.net / @rafael_parente / 8627-2088

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
encontro-do-pse-5-e-6-cre-equipes.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 1 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA - ENCONTRO DO PSE 5ª E 6ª CRE - CAP 3.3 - EQUIPES 
MÓVEIS - TES - UNIDADES DE SAÚDE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

No dia 25 de julho tivemos um grande encontro entre o Técnicos Educação e Saúde 
(TES), Equipe Móvel e Unidades de Saúde referência.
O encontro foi realizado no auditório da 5ª CRE. Trouxemos para dicussão o 
planejamneto geral do PSE que fala sobre:Referência da Escola com a Unidade de 
Saúde;Frequência do Técnico na Escola e na Unidade de Saúde; Integração entre a 
Equipe Móvel - TES - Unidade de Saúde - Escola;Comunicação entre todosEscolas do
Amanhã;Avaliação das atividades do 1º semestre; Planejamento de Atividades do 2º
semestre;Relatórios;Integração entre equipes;
Tivemos uma grande participação de todos e agradecemos a equipe do Saúde Carioca
que sempre com sua alegria coloca em discussão os temas referentes a saúde. 
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
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[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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<POSTAGEM>
equipe-nasf-vai-apresentar-trabalho.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 6 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

EQUIPE NASF VAI APRESENTAR TRABALHO DESENVOLVIDO NAS ESCOLAS  DE COSTA BARROS EM
CONGRESSO EM BRASÍLIA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Queremos parabenizar a Equipe do NASF SYLVIO FREDERICO BRAUNNER - COSTA BARROS 
que teve seu trabalho selecionado para apresentação  no XXII Fórum Nacional de 
Ensino em Fisioterapia da ABENFISIO e III Congresso Nacional da Fisioterapia na 
Saúde Coletiva - CONAFISC, que
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será realizado entre os dias 10 e 15 de Setembro de 2012 no Centro de Eventos e 
Treinamento - CET em Brasília - DF.O trabalho intitulado: OBESIDADE, FATORES 
POSTURAIS E PSICOLÓGICOS: RELATO DE

EXPERIÊNCIA DE ATIVIDADE DO NASF COM ESCOLARES DE UMA COMUNIDADE

CARENTE DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, é uma produção científica reconhecida 
para apresentação em congresso, fruto do trabalho de parceria entre o PSE, a 
Nutrição, a Fisioterapia e a Psicologia do NASF Sylvio F. Brauner.

Esperamos que este seja o primeiro de muitos.

Parabéns Equipe PSE - NASF - SYLVIO F. BRAUNNER

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
exercicios-ajudam-reduzir-obesidade.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 28 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Exercícios ajudam a reduzir obesidade, desânimo e sedentarismo

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Exercícios ajudam a reduzir obesidade, desânimo e sedentarismo: 
[FOTO]

Foto: Erik Isakson/Tetra Images/Corbis
Atividades físicas orientadas estão diminuindo casos de obesidade, desânimo e 
sedentarismo no município de Três Passos, no Rio Grande do Sul. A iniciativa faz
parte do NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família ligado ao Ministério da Saúde.
Orientadores físicos promovem atividades físicas por equipes com intuito de 
fortalecer um estimular a vida saudável, além de auxiliar pacientes com dores 
musculares, na coluna e que tenham má postura. Atualmente o núcleo atende por 
semana cerca de 120 pessoas com mais de 40 anos. Elas têm orientação e avaliação
física e praticam ginástica localizada, caminhada, alongamento e ginástica 
aeróbica, com movimentos que trabalham as pernas e braços.

A orientadora física do NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família no município de
Três Passos, Cleni de Lurdes Silveira, diz que a população já sente os 
benefícios das atividades no dia a dia.Em primeiro lugar é qualidade de vida. 
Diminuição de peso, obesidade o sedentarismo diminuiu bastante. E isso foi o que
proporcionou a eles um ótimo resultado. E através disso que eles estão firmes 
nessas atividades. Eles mesmos relatam para a gente:  não paro porque a minha 
vida estar melhor, eu durmo melhor. O ânimo das pessoas é outro, o stress, tudo 
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do dia a dia. As pessoas sentem muita ansiedade, nervosismo. Isso tudo eles 
repassam para a gente que isso tudo acaba.

Cleni lembra ainda que antes de iniciar as atividades físicas as pessoas recebem
orientação nutricional. Segundo ela, não adianta fazer exercícios sem se 
alimentar bem
Ouça a matéria da Web Rádio Saúde
Fonte: Alexandre Penido / Web Rádio Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
falando-de-higiene-educopedia-nossa.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 21 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FALANDO DE HIGIENE - Educopédia, nossa aliada de trabalho!!!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://emthomasjefferson.blogspot.com/
Educopédia, nossa aliada de trabalho!!!: 

Uma tecnologia que a cada dia enriquece mais as aulas das turmas de 3 ano é a 
Educopédia.
As turmas 1301 e 1302, das professoras Jussara e Camila, estavam juntas para 
aprender sobre as estações do ano e cuidados com o corpo!
O cachorrinho Doki deu umas dicas bem divertidas![FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
A criançada estava atenta à lição e pode ver, também, alguns alimentos que 
nascem de acordo com cada estação![FOTO]

[FOTO]
Com este link, a turma viu também um vídeo informativo do Doki, destacando a 
importância do banho.
Todos aprenderam que não apenas no verão, quando transpiramos mais e ficamos 
mais agitados, que a higiene deve ser mantida, e sim durante todo ano devemos 
preservar o nosso corpo limpo e apresentável!
Ao final da aula, as crianças relacionaram os assuntos apresentados para a 
importância de uma vida saudável, citando frutos e épocas de colheita, visando a
boa alimentação; além dos cuidados com o corpo, focando na"higiene e saúde". 
O 3º ano já está ansioso para a próxima aula com a Educopédia, nossa aliada de 
trabalho!!! 

--------------------------------------------------------------------------------
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feliz-dia-dos-pais.html
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<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 10 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FELIZ DIA DOS PAIS!!!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

O nó do afeto

Em uma reunião de Pais, numa Escola da Periferia, a Diretora ressaltava o apoio 
que os pais devem dar aos filhos. Pedia-Ihes, também, que se fizessem presentes 
o máximo de tempo possível.

Ela entendia que, embora a maioria dos pais e mães daquela comunidade 
trabalhasse fora, deveriam achar um tempinho para se dedicar a entender as 
crianças.

Mas a diretora ficou muito surpresa quando um pai se levantou a explicou, com 
seu jeito humilde, que ele não tinha tempo de falar com o filho, nem de vê-lo 
durante a semana.

Quando ele saía para trabalhar, era muito cedo e o filho ainda estava dormindo. 
Quando ele voltava do serviço era muito tarde e o garoto não estava mais 
acordado.

Explicou, ainda, que tinha de trabalhar assim para prover o sustento da família.
Mas ele contou, também, que isso o deixava angustiado por não ter tempo para o 
filho a que tentava se redimir indo beijá?lo todas as noites quando chegava em 
casa.

E, para que o filho soubesse da sua presença, ele dava um nó na ponta do lençol 
que o cobria.

Isso acontecia, religiosamente, todas as noites quando ia beijá-lo. Quando o 
filho acordava e via o nó, sabia, através dele, que o pai tinha estado ali e o 
havia beijado. O nó era o meio de comunicação entre eles.

A diretora ficou emocionada com aquela história singela e emocionante.

E ficou surpresa quando constatou que o filho desse pai era um dos melhores 
alunos da escola.

O fato nos faz refletir sobre as muitas maneiras de um pai ou uma mãe se fazerem
presentes, de se comunicarem com o filho.

Aquele pai encontrou a sua, simples, mas eficiente. E o mais Importante é que o 
filho percebia, através do nó afetivo, o que o pai estava lhe dizendo.

Por vezes, nos importamos tanto com a forma de dizer as coisas e esquecemos o 
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principal, que é a comunicação através do sentimento. Simples gestos como um 
beijo a um nó na ponta do lençol, valiam, para aquele filho, muito mais que 
presentes ou desculpas vazias.

É válido que nos preocupemos com nossos filhos, mas é importante que eles 
saibam, que eles sintam isso. Para que haja a comunicação, é preciso que os 
filhos "ouçam" a linguagem do nosso coração, pois em matéria de afeto, os 
sentimentos sempre falam mais alto que as palavras.

É por essa razão que um beijo, revestido do mais puro afeto, cura a dor de 
cabeça, o arranhão no joelho, o ciúme do bebê que roubou o colo, o medo do 
escuro. A criança pode não entender o significado de muitas palavras, mas sabe 
registrar um gesto de amor. Mesmo que esse gesto seja apenas um nó. Um nó cheio 
de afeto e carinho.

E você... já deu algum nó no lençol de seu filho, hoje?
FELICIDADES A TODOS OS PAIS!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fique-alerta-secretaria-de-saude-alerta.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 17 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE ALERTA - Secretaria de Saúde alerta sobre cuidados com a baixa umidade do 
ar

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://drauziovarella.com.br/
Secretaria de Saúde alerta sobre cuidados com a baixa umidade do ar: 
Há quase um mêsnão chove nacidade de São Paulo e a previsão, para os próximos 10
dias, é que as condições atmosféricas permaneçam inalteradas. Por conta disso, 
os índices de umidade relativa do ar estão em situação critica. Quem sofre as 
consequências é a população, que fica mais exposta a infecções das vias aéreas e
a viroses, além de mais vulnerável a sintomas como ardência e ressecamento nos 
olhos, na boca e no nariz.
*Poluição e a longevidade
A explicação para esse resultado está no fato de que, com a baixa umidade, 
ospoluentespresentes no ar são dificilmente dispersos, favorecendo o surgimento 
de problemas infecciosos e respiratórios.

Para minimizar as ocorrências, a Secretaria de Saúde de São Paulo indica alguns 
cuidados importantes, úteis também para os moradores de outras regiões do Pais:

*Ingerir bastante liquido;

* Evitar exercícios físicos entre 10h e 17h no período de seca;

* Lavar as narinas com soro fisiológico ou fazer inalação;
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* Manter os ambientes arejados e colocar um recipiente com água ou pano molhado 
no quarto;

*Evitarlugares fechados com grande concentração de pessoas;

É sempre importante lembrar que a atenção deve ser redobrada com as crianças, os
idosos e com as pessoas que sofrem de doenças respiratórias.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fique-atento-aos-alisamentos-uso.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 6 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE ATENTO AOS ALISAMENTOS  - Uso indevido de formol pode causar sérios 
problemas à saúde

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Uso indevido de formol pode causar sérios problemas à saúde: 

Aos desavisados frequentadores de salões de beleza, o que pode parecer uma 
solução milagrosa para colocar fim aos cabelos rebeldes, para a saúde é uma 
grande ameaça. Há cerca de dez anos, o formol, uma substância química que também
serve para alisar os cabelos, começou a ser utilizado nos salões de beleza. Mas,
desde 2009, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)proibiu a venda 
do formol puro em todo o País. O que mais preocupa as autoridades sanitárias é 
que, mesmo com todo o tipo de alerta já lançado em relação aos riscos, a procura
por esse tipo de alisamento milagroso ainda é grande. O uso de alisantes 
clandestinos com concentrações elevadas de formol pode resultar em consequências
severas à saúde.

O formol é permitido na legislação dos cosméticos apenas para conservar produtos
e como agente endurecedor de unhas. Em ambos os casos o formol é adicionado 
durante o processo de fabricação, na indústria, e não depois, quando o produto 
já está pronto. A concentração da substância nos produtos de beleza varia entre 
0,1% a 5%, dependendo da finalidade do produto. O uso indevido da substância 
pode causar irritações, coceira, queimadura, inchaço e ainda descamação e 
vermelhidão do couro cabeludo, ardência além de queda do cabelo.

Outras consequências são lacrimejamento dos olhos, falta de ar, tosse, dor de 
cabeça, ardência e coceira no nariz devido ao contato direto com a pele ou o 
vapor. A exposição frequente ao formol pode causar também um amargor na boca, 
dores de barriga, enjoos, vômitos, desmaios, feridas na boca, nariz e olhos, e 
câncer nas vias aéreas superiores (nariz, faringe, laringe, traquéia e brônquis)
e em casos extremos pode levar à morte.

A gerente-geral de Cosméticos da Anvisa, Josineire Sallum, faz um alerta aos 
consumidores: Tem pessoas que não vão sentir nada por enquanto, mas daqui a uns 
dez, quinze anos vão começar a aparecer os problemas mais graves.
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Sallum ressalta que é crime adicionar formol ao produto já pronto para uso. Além
disso, ela explica também que é importante observar o material que o 
cabeleireiro vai aplicar nos cabelos: Primeira coisa que você tem de fazer é 
perguntar ao cabeleireiro o que ele vai usar no seu cabelo e ele tem a obrigação
de não só dizer, mas como também mostrar o produto. Você pode se certificar 
disso, se o produto realmente está regularizado, pedir para abrir o produto 
porque quando abre o produto, o cheiro é muito característico porque é muito 
forte, ressalta a gerente.

Para denúncias de venda ou uso indevido do formol, basta ligar na Central de 
Atendimento da Anvisa. O número é: 0800 642 9782 ou procurar a Vigilância 
Sanitária mais próxima.

Então fique alerta: não vale à pena colocar a saúde em risco por causa da 
vaidade. 
Saiba mais:
Cartilha da Anvisa sobre Alisantes e FormolPrincipais dúvidas sobre FormolCurtiu
este post? Então vote em nós no Top Blog 2012\o/.
Ilana Paiva / Blog da Saúde e Hortência Guedes / Web Rádio Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fique-ligado-estudo-vencedor-de-premio.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 7 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE LIGADO - Estudo vencedor de prêmio liga gordura a câncer intestinal

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://redir.folha.com.br/redir/online/equilibrioesaude/rss091/*http://www1.folh
a.uol.com.br/equilibrioesaude/
Estudo vencedor de prêmio liga gordura a câncer intestinal: Uma pesquisa da 
Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) decifrou um dos mecanismos da 
obesidade no desenvolvimento do câncer colorretal, doença que afeta 30 mil 
brasileiros por ano, causando 8.000 mortes.
O trabalho venceu a categoria Pesquisa em Oncologia, do Prêmio Octavio Frias de 
Oliveira. É o segundo ano consecutivo no qual a equipe da Unicamp leva a 
premiação, uma iniciativa do Icesp (Instituto do Câncer do Estado de São Paulo 
Octavio Frias de Oliveira), em parceria com o Grupo Folha.
A láurea leva o nome do publisher da Folha, morto em 2007 e que completaria cem 
anos ontem. Ele será homenageado hoje na entrega dos prêmios, no Icesp.

Na categoria Personalidade em Destaque, ganhou a família Ermírio de Moraes.
Leia mais (06/08/2012 - 05h00)

--------------------------------------------------------------------------------
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quarta-feira, 1 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE LIGADO - Só o dentista pode dizer se siso precisa ser extraído

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Só o dentista pode dizer se siso precisa ser extraído: 
[FOTO]

Foto: Corbis Images
Popularmente conhecido como dente do juízo, o siso é o último dente permanente a
nascer. É o terceiro molar e geralmente nasce por volta dos 14 anos, segundo a 
dentista especializada em cirurgia buco facial do Grupo Hospitalar Conceição, 
Carla Soviero. A dentista explica que, em muitos casos, o siso não aparece na 
boca e somente por meio de uma radiografia é que se pode ver a posição em que 
está o dente.

A especialista informa quando os sisos devem ser extraídos:Quando ele não está 
em função mastigatória adequada, quando ele está fora do eixo, quando ele está 
parcialmente dentro da boca e parcialmente ele está incluso. Quando o 
ortodontista sugerir que ele deve ser removido porque os outros dentes estão 
ficando tortinhos pelo nascimento do siso.

A dentista diz que quando uma parte do dente estiver aparecendo na boca é 
importante retirá-lo logo, porque a pessoa terá dificuldades para escová-lo e 
isso pode causar gengivite e até infecção. Carla Soviero lembra que a cirurgia 
só pode ser feita por um profissional habilitado:A cirurgia do siso vai depender
da posição que ele está dentro da boca. É uma cirurgia que quem deve fazê-la é o
cirurgião buco-maxilo-facial que é o especialista em procedimentos cirúrgicos da
cavidade bucal.

A administradora de empresas, Marina Fabiano, extraiu os quatro sisos aos 17 
anos. O dentista dela informou que seria melhor tirá-los antes mesmo que 
nascessem para evitar problemas depois:Ele disse que tinham quatro que era 
melhor eu tirar logo antes deles nascerem e entortar os outros porque a hora que
começa a nascer pode entortar os que já estavam retos, eu já tinha usado 
aparelho então poderia entortar por não ter espaço suficiente.

A dentista Carla Soviero diz que é importante visitar o dentista com frequência 
porque só ele poderá avaliar cada caso.
Curtiu este post? Então vote em nós no Top Blog 2012\o/.
Ouça a matéria da Web Rádio SaúdeFonte: Hortência Guedes / Web Rádio Saúde
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FIQUE LIGADO - Teste da orelhinha obrigatório completa dois anos em todos os 
hospitais e maternidades

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Teste da orelhinha obrigatório completa dois anos em todos os hospitais e 
maternidades: 

Foto: Teste da Orelhinha - Senado Federal
Na quinta-feira, dia 02 de agosto, foi comemorado dois anos da lei 12.303, que 
torna obrigatório e gratuito em todas as maternidades e hospitais do país o 
Exame de Emissões Otoacústicas Evocadas, mais conhecido como Teste da Orelhinha,
nos recém-nascidos. O exame é essencial para detectar possíveis deficiências 
auditivas na criança. Ainda na gestação, o bebê já é capaz de identificar sons 
do corpo e da voz materna. Realizado ainda nos primeiros dias de vida, o teste 
identifica rapidamente se há alguma deficiência auditiva e o tratamento mais 
adequado.

O teste é indolor, dura alguns minutos e o resultado sai na hora. Para ser 
realizado, o bebê precisa estar dormindo. O Exame de Emissões Otoacústicas 
consiste em colocar um pequeno fone no ouvido da criança que emite sons para a 
cóclea, que transforma as vibrações sonoras em impulsos nervosos para o cérebro.
A resposta da cóclea ao estímulo é captada pelo e avaliado pelo médico.

O ideal é que o exame seja realizado ainda no primeiro mês de vida. Não tem, 
entretanto, nenhuma contraindicação para ser feito depois. Mas o objetivo dessa 
brevidade é, se o bebê tiver algum tipo de perda auditiva e precisar de 
intervenção, haver tempo adequado para isso, que é aos três meses de vida, 
argumenta a fonoaudióloga do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), vinculado ao 
Ministério da Saúde, Cristina Krimberg.

O exame identifica se a audição da criança é perfeita ou está perto da 
normalidade, avaliando se há resposta no aparelho de medição. Caso não haja uma 
resposta, pode ser sinal de deficiência auditiva ou o teste foi invalidado pela 
agitação da criança. Se não tem resposta, precisamos fazer um novo teste e 
analisar se nesse segundo momento se capta a resposta ou não, explica Cristina. 
Diversos fatores podem acontecer para o bebê não passar na triagem, o que não 
necessariamente indica uma deficiência. O nenê pode ter otite, ou seu conduto 
auditivo é muito pequeno ou ainda tem vernix (secreção branca que surge na pele 
da criança após nascimento), porém ele tem uma audição normal, completa.

Além do teste da orelhinha, a mãe pode ficar atenta a outras manifestações que 
podem indicar se a criança tem alguma dificuldade para ouvir. Nos primeiros 
meses, o bebê normalmente reage a sons fortes, com reflexos nas mãos e nos 
olhos. Em torno dos seis meses, ele reage ao serem chamados ou viram a cabeça 
para a direção do som. Por volta de um ano, quando se inicia a pronúncia das 
primeiras palavras, a criança que não escuta bem pode não interagir ou ficar 
menos atentas que o esperado.

Mas tudo depende do grau de perda de audição. Se ela tem uma perda leve ou 
moderada, pode reagir a alguns sons e só um exame aprofundado detecta essa 
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alteração. Se há uma perda mais severa ou profunda, fica mais claro no 
comportamento porque ela não vai reagir a vários sons, alerta a fonoaudióloga.
Teste no SUS - O teste da orelhinha é realizado pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS) desde 2006, quando o Ministério da Saúde recomendou nas Diretrizes para a 
Programação Pactuada e Integrada da Assistência à Saúde/PPI, que se fosse 
implantado a Triagem Auditiva Neonatal de maneira gradativa: prioritariamente 
para neonatos (até 28 dias de vida) e lactentes (29 dias a 2 anos) com risco 
para deficiência auditiva e ampliada posteriormente para outros recém nascidos, 
até se tornar um procedimento universal, na medida em que as condições de 
continuidade da investigação e da terapêutica para todas as crianças estivessem 
garantidas pelos gestores municipais e estaduais, nas Redes de Serviços de 
Atenção à Saúde Auditiva.

Junto com a sanção da lei em 12.303, em 2010, a Coordenação Geral da Média e 
Alta Complexidade (CGMAC/DAE/SAS), em conjunto com a Área Técnica de Saúde da 
Pessoa com Deficiência (ATSPD/DAPES/SAS), elaborou as Diretrizes Brasileiras 
para Triagem Auditiva Neonatal, que tem por objetivo promover estratégias que 
permitam identificar os neonatos e lactentes que necessitem de avaliação para 
diagnóstico da deficiência auditiva em todos os pontos de atenção da Rede do 
SUS.

Além do Exame de Emissões Otoacústicas, obrigatório em lei, consta na tabela do 
SUS outro exame mais complexo, o Potencial Evocado Auditivo do Tronco Cerebral 
(PEATE). Ambos são realizados por profissionais especializados e experientes 
(fonoaudiólogo e/ou médico otorrinolaringologista).

O diagnóstico e a intervenção precoces são determinantes para a aquisição da 
linguagem oral das crianças. Um problema auditivo que não é detectado a tempo e 
tratado corretamente, pode trazer diversas consequências ao longo do 
desenvolvimento infantil. Ela vai ter muita dificuldade na aquisição da fala e 
compreensão da linguagem, e a partir daí podem surgir problemas cognitivos, 
dificuldades escolares e de integração na vida social, esclarece a fonoaudióloga
do GHC.
Fonte: Fabiana Conte/ Comunicação Interna do Ministério da Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fique-sabendo-agenda-da-promocao-da.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 3 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 04 a 10 de agosto

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 04 a 10 de agosto: [FOTO]
MÊS DE VALORIZAÇÃO DA PATERNIDADE
Agosto é o Mês de Valorização da Paternidade. Diversas unidades de saúde, 
escolas, complexos esportivos e demais espaços de promoção da saúde participam 
da mobilização, desenvolvendo atividades lúdicas e informativas sobre tema, com 
atenção especial ao acolhimento dos papais e à saúde do homem. Quem passar pelo 
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CMS Dr Alvimar de Carvalho, em Pedra de Guaratiba, e pelo CMS Professor Masao 
Goto, em Sulacap, notará algo de diferente: as unidades de saúde serão decoradas
especialmente para a ocasião. Também serão realizadas consultas de pré-natal 
masculino, rodas de conversa com homens e debates sobre o papel do pai no 
cuidado com os filhos, além de oficinas de brincação, contação de histórias, 
brincadeiras de roda, bambolê, bola de gude, amarelinha e peteca, entre outras 
atividades divertidas. Na ÁreaProgramática 2.1, 13 de times de futebol de salão,
formados por pais frequentadores das unidades de saúde da região, disputarão o 
troféu do Campeonato da Paternidade. Durante todo o mês, as equipes serão 
treinadas pelos profissionais da Academia Carioca da Saúde, em uma preparação 
que envolve a prática de atividades físicas, a realização de exames clínicos e o
encaminhamento para programas como o de cessação do tabagismo. As partidas de 
futsal acontecem no dia 1º de setembro, no Complexo Esportivo da Rocinha, em uma
grande festa para toda a família.[FOTO]
CASAMENTO PARA TOD@S
Casais que desejem converter a união estável homoafetiva em casamento civil têm 
até segunda-feira, 06 de agosto, para agendar o atendimento junto ao Núcleo de 
Defesa da Diversidade Sexual e Direitos Homoafetivos, para facilitação do 
processo. Os atendimentos serão realizados nos dias 07, 08, 13, 14 e 15 de 
agosto, das 13h às 18h. As solicitações devem ser feitas através do Disque 
Cidadania LGBT: 0800 023 4567.[FOTO]
BRINCAÇÃO
Você já ouviu falar em brincação? Você sabe qual a relação entre arte e saúde? 
Você, jovem, já se ligou no quanto você pode ajudar sua comunidade? Essas e 
outras questões serão debatidas na próxima terça-feira, dia 07 de agosto, a 
partir das 14h, na Biblioteca-Parque de Manguinhos, em uma roda de conversa do 
Projeto CAIS, desenvolvido pelo Instituto de Comunicação e Informação Científica
e Tecnológica em Saúde (Icict/Fiocruz). Durante o encontro, as atividades serão 
dinamizadas pela pedagoga e palhaça Cléo Lima, da Coordenação de Educação e 
Saúde da Superintendência de Promoção da Saúde da Secretaria Municipal de Saúde 
e Defesa Civil do Rio de Janeiro (SMSDC-RJ), e pelo jovem Lucas Pablo Oliveira, 
arte-educador do Adolescentro Paulo Freire.O Projeto CAIS compõe uma agenda com 
debates, palestras, seminários e oficinas sobre temas de saúde e cultura no 
território de Manguinhos. A Biblioteca-Parque de Manguinhos fica na Av. Dom 
HelderCâmara, 1184, em Benfica, no Rio de Janeiro. Mais informações: (21) 
2334-8915 | (21) 2334-8916 | (21) 2334-8917.[FOTO]
GÊNERO, SEXUALIDADE E DIREITOS HUMANOS
O seminário de abertura do Curso de Especialização em Gênero, Sexualidade e 
Direitos Humanos, da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca 
(Ensp/Fiocruz), propõe a discussão crítica de questões relativas a desigualdades
sociais no âmbito da sexualidade, gênero e direitos humanos. O evento acontece 
na segunda-feira, 06 de agosto, de 9h às 16h30, e na terça-feira, 07 de agosto, 
de 9h ao meio-dia, no auditório térreo da Ensp/Fiocruz.
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FIQUE SABENDO - AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 25 a 31 de agosto

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://elosdasaude.wordpress.com/
AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 25 a 31 de agosto: 
MÊS DE VALORIZAÇÃO DA PATERNIDADE
[FOTO]
Na última semana de agosto, o Mês de Valorização da Paternidade continua a 
movimentar unidades de saúde, escolas e outros espaços de promoção da saúde. No 
sábado, 25 de agosto, a CAP 3.3 promove eventos sobre amamentação e paternidade 
na Praça Nossa Senhora das Dores, em Pavuna, e no Parque Madureira. A 
mobilização conta com a participação de profissionais de diversas unidades de 
saúde: CF Epitácio Soares Reis, PSF Nascimento Gurgel, CMS Carmela Dutra, CMS 
Alberto Borgerth e CF Souza Marques.O CMS Américo Veloso, em Ramos, dá 
continuidade às atividades da semana passada, com uma programação divertida 
preparada pelo RAP da Saúde. Na quinta-feira, dia 30, pais e filhos que 
comparecerem à unidade poderão tirar uma foto maluca, com adereços para lá de 
engraçados, e compartilhar declarações de amor e um mural montado especialmente 
para a ocasião. Também no dia 30, o CMS Alice Toledo Tibiriçá, em Irajá, promove
a palestra O pai na educação, na Escola Municipal Francisco Sertorio Portinho.O 
Mês de Valorização da Paternidade também continua no CMS Dr. Alvimar de 
Carvalho, em Pedra de Guaratiba, que promove consultas de pré-natal individual 
para os homens, às terças-feiras, às 13h, e às quintas-feiras, às 8h. Também às 
terças e quintas, às 10h, são realizadas atividades em grupo sobre amamentação. 
E de segunda à sexta-feira, de manhã e à tarde, todos os setores de atendimento 
da unidade estarão empenhados na divulgação da campanha, por meio de ações de 
sala espera. Confira a programação completa do Mês de Valorização da 
Paternidade.Acompanhe a página do Mês de Valorização da Paternidade no Facebook.
[FOTO]
PATERNIDADE, SINGULARIDADES E POLÍTICAS PÚBLICAS
OV Simpósio Paternidade, Singularidades e Políticas Públicas: 10 Anos 
Valorizando aPaternidadecomemora os 10 anos do Comitê Vida, grupo de trabalho 
intersetorial que atua na valorização da paternidade.O evento será realizado dia
29 de agosto, de 9h às 17h. Participe pelo Twitter, enviando mensagens para 
@elosdasaude. A programação é composta pelos painéis Homem, pai, profissional, 
promotor de saúde; Certificação Unidade de Saúde Parceira do Pai; Apoio ao 
cuidado paterno na escola e na sociedade; ePaternidade participativa e suas 
interfaces com políticas e projetos da SMSDC-RJ. O RAP da Saúde participa com 
uma esquete teatral sobre o tema da paternidade, que será apresentada pelos 
jovens surdos do Polo Masao Goto.
[FOTO]
PATERNIDADE, CORPO E ALEITAMENTO
Dia 30 de agosto, o Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (IPPMG/UFRJ) promove o VIII Fórum de 
Debates sobre Paternidade e o II Seminário de Pesquisa e Vivência sobre Corpo, 
com o tema Paternidade, Corpo e Aleitamento. O evento acontece de 8h às 12h, no 
IPPMG/UFRJ (Rua Bruno Lobo, n. 50, Cidade Universitária, Ilha do Fundão, Rio de 
Janeiro). Interessados em participar devem enviar aficha de inscriçãoaté 27 de 
agosto paracorpopaternidade2012@gmail.com.
[FOTO]
SAÚDE DA MULHER
ASaúde da Mulher no Pré-Natal, Parto e Puerpérioé o tema da próxima Conversa 
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Afiada, promovida pela Coordenação de Educação em Saúde da Superintendência de 
Promoção da Saúde da SMSDC-RJ e do Comitê Técnico de Saúde da População Negra. O
evento acontece na terça-feira, 28 de agosto, a partir das 14h, no auditório do 
Otics Centro (Rua Evaristo da Veiga, nº 16, 2º andar, Cinelândia). Durante o 
encontro, serão compartilhadas experiências das superintendências de 
Maternidades, de Atenção Primária e de Vigilância em Saúde e da Coordenação de 
Saúde da Mulher, da SMSDC-RJ.
[FOTO]
IMPACTOS DA VIOLÊNCIA NA SAÚDE
Foram prorrogadas até 31 de agosto, sexta-feira, as inscrições para o Curso de 
Especialização de Impactos da Violência na Saúde, oferecido pela Escola Nacional
de Saúde Pública Sérgio Arouca (Ensp/Fiocuz) na modalidade a distância. O 
objetivo do curso é qualificar profissionais quanto às competências conceituais,
comunicativas, interpessoais, técnicas e políticas em relação ao impacto da 
violência sobre a saúde. Desse modo, pretende fomentar a reflexão sobre as 
estratégias e práticas de vigilância, prevenção, promoção da saúde e cultura de 
paz e organização de serviços para atenção integral às pessoas em situação de 
violências. Estão disponíveis 90 vagas para gestores e profissionais lotados em 
diversas áreas da saúde.Acesse o edital do curso e faça sua inscrção.

AMOSTRA GRÁTIS NO SALGUEIRO
O Morro do Salgueiro recebe neste sábado, 25 de agosto a segunda edição da 
Amostra Grátis - iniciativa do grupo Norte Comum que promove atrações gratuitas 
na Quadra Raízes da Tijuca. A programação acontece de 15h30 às 23h e conta com a
participação de artistas brasileiros e estrangeiros e apresentações de soul, 
funk, hip hop, rap, samba e coco. Acesse a página do evento do Facebook.
Uma palhinha do que vai rolar na Amostra Grátis:

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fique-sabendo-agenda-da-promocao-da_31.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 31 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 1º a 07 de setembro

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://elosdasaude.wordpress.com/
AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 1º a 07 de setembro: 
[FOTO]
ORGULHO LGBT NA MARÉ
O final de semana é de Orgulho LGBT na Maré. A iniciativa busca sensibilizar 
moradores, trabalhadores e visitantes da comunidade sobre o tema, promover a 
reflexão sobre o respeito às diversidades e conscientizar sobre a prevenção das 
DST/Aids. No sábado, 1º de setembro, a Lona Cultural Municipal Herbert 
Viannasediará o desfile das Meninas Trans da Comunidade, a partir das 19h. A 
programação também inclui show com Kakau de Moraes, drag queens e atividades 
como a barraca da prevenção. No domingo, dia 02 de setembro, a mobilização 
começa às 10h, com a Feira da Saúde, no Parque Maré. Às 17h, terá início a 
Parada do Orgulho LGBT da Maré. A passeata sairá da Rua Teixeira Ribeiro, no 
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Parque Maré, e seguirá pelas ruas do bairro até o Parque União, onde haverá uma 
festa.
[FOTO]
DIVERSIDADE NA ESCOLA
Estão abertas as inscrições para o curso Diversidade na Escola, promovido pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em parceria com a Prefeitura do 
Rio. O curso inclui discussões sobre diferenças, sexualidade, gênero, racismo, 
cultura, currículo e prática pedagógica. O objetivo é empoderar profissionais de
educação atuantes na rede básica de ensino para promover uma reflexão crítica e 
transformar práticas pedagógicas. Nesta edição, serão formadas duas turmas. Uma 
terá as aulas na Cidade Nova, entre 18 de setembro e 08 de novembro, às terças e
quintas-feiras, de 18h às 21h30. A outra assistirá às aulas na Cidade 
Universitária, na Ilha do Fundão, entre 15 de setembro e 24 de novembro, aos 
sábados, de 9h às 16h30.
[FOTO]
ARTE, PREVENÇÃO E HEPATITES
Estão abertas até 20 de setembro as inscrições para o concurso Arte, prevenção e
hepatites para tatuadores e manicures, promovido pelo Ministério da Saúde. A 
iniciativa, lançada no Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais, 
comemorado em 28 de julho,premiará manicures e tatuadores por pinturas de unhas 
e desenhos de tatuagens que abordem a prevenção das hepatites. As obras 
inscritas devem focar: a prevenção às hepatites B e C por meio de medidas de 
higiene e segurança no ambiente de trabalho; o incentivo ao uso de preservativo;
os testes para as hepatites B e C; a prevenção da transmissão vertical, exames e
tratamento durante o pré-natal, para que a hepatite B não passe da mãe para o 
bebê.As peças selecionadas serão utilizadas pelo Departamento de DST, Aids e 
Hepatites Virais do Ministério da Saúde para a criação de materiais e campanhas 
visando à promoção de práticas seguras e de prevenção em relação às hepatites B 
e C. Os vencedores também receberão prêmios em dinheiro e um equipamento de 
autoclave para esterilização dos instrumentos de trabalho.Confira o edital do 
concurso.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fique-sabendo-alimentos-transgenicos.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 8 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - Alimentos transgênicos - Saiba como identifica-los

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.mundosustentavel.com.br/
Alimentos transgênicos - Saiba como identifica-los: 

Por Nadia Cozzi, consultora de alimentação consciente e desenvolvimento pessoal,
idealizadora do Instituto Pedro Cozzi - Espaço DAR VIDA
Fonte: Nosso Futuro Comum
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Alimentos transgênicos geram muitas polêmicas e nós aqui do Coletivo Verde 
estamos preparando uma matéria mais profunda sobre o assunto. Mas, o que vou 
tratar hoje é do direito do consumidor escolher se deseja ou não se alimentar de
transgênicos.

Rotulação dos alimentos trangênicos - Como saber se um produto é transgênico

Atualmente encontramos diversos alimentos com matéria prima à base de 
transgênicos e desde 2003 existe no Brasil o decreto de rotulagem (4680/2003), 
que obrigou empresas da área da alimentação, produtores, e quem mais trabalha 
com venda de alimentos, a identificarem, com um T preto, sobre um triangulo 
amarelo, o alimento com mais de 1% de matéria-prima transgênica.

A resistência das empresas foi grande, e muitas permaneceram sem identificar a 
presença de transgênicos em seus produtos. O Ministério Público Federal 
investigou e a justiça determinou que as empresas rotulassem seus produtos, o 
que começou a ser feito a partir de 2008.

A rotulagem de produtos transgênicos é um direito básico dos consumidores. Todos
nós temos o pleno direito de saber o que consumimos.

A leitura de rótulos é muito importante para identificar alimentos com o menor 
índice de aditivos químicos preservando nossa saúde e também perceber se na 
embalagem existe o selo de identificação de transgênicos, que muitas vezes está 
bem pequeno e no cantinho.

É verdade, temos transgênicos no mingau do bebe, nos óleos de soja, milho e 
algodão. Interessante saber também que a canola é uma planta transgênica. A 
alternativa é o óleo de girassol ou o azeite de oliva para quem quer consumir 
produtos não transgênicos.

Uma alimentação orgânica certificada ainda é o que podemos fazer de melhor para 
fugir dos transgênicos, agrotóxicos, promotores de crescimento e aditivos 
químicos. O objetivo deste texto é alertar que é preciso tomar uma posição, seja
quanto à informação, à alimentação, ao Meio Ambiente ou à maneira como somos 
tratados pelas Empresas. Compromisso e respeito são essenciais em todas as 
relações.

Receitas
Por falar em azeite no meu livro Um Mergulho no Mundo do Chocolate - Histórias, 
Lendas e Sabores, falo sobre os benefícios do azeite de oliva na saúde e que ele
vai muito bem em receitas doces, inclusive de chocolate. Vamos experimentar?

Bolo de Chocolate e EspeciariasIngredientes
 xícara (chá) de azeite de oliva06 ovos tipo caipira xícara (chá) de açúcar 
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mascavo03 colheres (sopa) de cacau em pó01 colher (sopa) de fermento em pó01 
colher (chá) de bicarbonato em pó01 pitada de noz-moscada ralada01 colher (chá) 
de cravo-da-índia em pó01 colher (sopa) de canela em pó01 xícara (chá) de coco 
ralado frescoModo de Preparar

Pre-aqueça o forno a temperatura media (180oC). Coloque na batedeira o azeite de
oliva (reserve 1 colher das de sopa), as gemas e o açúcar e bata bem de leve. 
Junte 03 colheres (sopa) de cacau em pó, o fermento, o bicarbonato, as 
especiarias e o coco. Bata por mais 2 minutos. Reserve.

Bata as claras em neve ate obter picos firmes. Incorpore as claras à massa e 
misture manualmente com cuidado ate ficar homogêneo.

Com o azeite de oliva reservado unte 01 forma com furo no meio e polvilhe com do
cacau em pó. Despeje a massa e leve ao forno ate que, enfiando um palito, este 
saia limpo. Retire do forno, desenforme ainda morno. É uma delicia para o café 
da manha ou o lanche da tarde.

Quer mais receitas feitas com azeite? Entre no site do AZEITE.

Postado por Daniela Kussama

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fique-sabendo-aumento-do-ideb-nao-esta.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 17 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO  - Aumento do Ideb não está diretamente vinculado à aprendizagem, 
afirma especialista em educação

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Aumento do Ideb não está diretamente vinculado à aprendizagem, afirma 
especialista em educação: 
O aumento do Ideb não está diretamente vinculado à aprendizagem. As  crianças 
são mais aprovadas não exatamente porque sabem ou se  desenvolveram mais, mas 
porque o sistema começa a garantir um fluxo  escolar melhor. Essa é a avaliação 
da coordenadora da área de Educação Formal do Instituto Ayrton Senna, Inês 
Miskalo, a respeito dos resultados do Ideb 2011, divulgados nesta terça (14) 
pelo Ministério da Educação (MEC).
Leia também:
- Desempenho melhora na educação básica, mas ensino médio ainda patina
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Segundo ela, para poder dizer que o país avançou na qualidade da educação, seria
necessário elevar os índices de aprendizagem medidos pela Prova Brasil e pelo 
Saeb, o que ainda não ocorre de forma satisfatória. Inês avalia que o aumento do
Ideb deve-se às melhores taxas de aprovação dos estudantes.O fluxo escolar pode 
estar melhorando, mas não necessariamente com bom desempenho, pondera.

Leia entrevista completa:

Ideb 20111ª a 4ª série

A média nacional  nas séries iniciais ficou em 5, um aumento de 0,4 ponto em 
relação a última avaliação, realizada em  2009. Além disso, todos os estados 
atingiram suas  próprias metas.
5ª a 8ª série
Nas séries finais do ensino fundamental, a média nacional ficou em 4,1, 
superando a meta de 3,9. No entanto, seis estados ficaram com notas inferiores  
às previstas: Alagoas, Roraima, Amapá, Pará, Sergipe e  Rio Grande do  Sul.
Ensino Médio
A média nacional da etapa do ensino que mais sofre com evasão ficou em 3,7. 
Nesses anos, os dados mostram que o Distrito Federal e mais nove estados tiveram
uma piorados resultados.
Portal Aprendiz - Como a senhora avalia os resultados do Ideb 2011 divulgados 
pelo MEC?
Inês Miskalo - A evolução deve-se mais ao fluxo escolar, já que os resultados da
Prova Brasil estão estabilizados. Não existe uma melhoria do aprendizado do 
aluno. Portanto, o aumento do Ideb não está diretamente vinculado à 
aprendizagem. As crianças são mais aprovadas não exatamente porque sabem ou se 
desenvolveram mais, mas porque o sistema começa a garantir um fluxo escolar 
melhor. Para poder dizer que o país avança você tem que aumentar o índice de 
aprendizagem medido pela Prova Brasil e Saeb. As mudanças não representam um 
salto de aprendizagem. É necessário olhar para os dados que mostram o quanto a 
criança está ou não lendo melhor, usar a aprendizagem, ou seja, o 
desenvolvimento no dia a dia.
Aprendiz - Ao que se deve o aumento da aprovação, se não há aprendizagem?
Inês - Alguns fatores: um ciclo que não reprova - e não que reprovar seja 
necessariamente a solução, não se trata disso -, ou que aprova a criança sem ela
saber, ou ainda os casos de abandono da escola no meio do ano por parte daquele 
aluno que já sabe que será reprovado, por exemplo. É o problema da educação 
cumulativa. São aquelas dificuldades que a criança traz desde os anos iniciais, 
e que a leva a concluir a formação com deficiências. Ela vai ser aprovada, mas 
leva as lacunas da formação inicial, que são reveladas lá nos anos finais. 
Gera-se um não desenvolvimento cumulativo. Estamos num processo de 
desenvolvimento da educação básica sem garantir qualidade para esses alunos que 
transitam nesses anos. O fato do aluno ter chegado ao final do ensino médio não 
significa que tenha um conhecimento compatível com o que se espera de um aluno 
daquele ciclo.
Aprendiz - E em casos de aumento do Ideb?
Inês - Muitas vezes, quando o Ideb cresce, é porque os estudantes estão sendo 
menos reprovados, e não necessariamente aprendendo mais. Pode estar ocorrendo 

Página 1839



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
uma exclusão dos que estão piores e aprovação dos que estão melhores, por 
exemplo. Podemos chegar a uma estagnação do Ideb. O fluxo escolar pode estar 
melhorando, mas não com bom desempenho. Só que o fluxo é limitante, uma hora 
deixará de crescer. Já o desempenho, não tem limite. É esse que não conseguimos 
ainda atacar.

Ideb
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb),   medido a cada dois 
anos, é calculado a partir do desempenho dos alunos   no Saeb e na Prova Brasil 
e das taxas de aprovação obtidas pelo Censo   Escolar. Criado em 2007, o índice 
obedece uma escala de 0 a 10, sendo 6 a   média dos países 
desenvolvidos.Aprendiz - Como os dados podem aprimorar a aprendizagem em sala de
aula?
Inês - Precisa pegar a prova Brasil, verificar quais são os descritores, isto é,
quais competências foram avaliadas, ler o resultado com o espírito do 
diagnóstico para poder saber onde se concentram as dificuldades e o que pode ser
feito na sala de aula para superar, acompanhando o histórico de cada local em 
que a prova foi aplicada e sua evolução ao longo do tempo. Cada escola é uma 
escola, cada turma é uma turma. É preciso reconhecer as especificidades locais. 
O Ideb não pode ser visto como um fim, mas como um meio diagnóstico para mudar a
realidade. Se for visto como rankeamento não serve pra nada. Passada essa fase 
de divulgação, é necessário que o país se debruce sobre os dados. É preciso ver 
onde houve crescimento sustentável, se ele é significativo para justificar que 
na próxima edição esperemos por um resultado diferente - ou não. Essa é a 
pergunta que tem de ser posta. O país deve observar se esse desempenho mostrado 
é consistente.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fique-sabendo-brincadeira-e-coisa-seria.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 24 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - Brincadeira é coisa séria

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Brincadeira é coisa séria: 
[FOTO]

Especialistas destacam a importância do brincar na formação de adultos 
autônomos.
No dia 24 de agosto se comemora o Dia da Infância, data dedicada à reflexão 
sobre ascondições sociais e econômicas nas quais as crianças vivem em todo o 
mundo. Segundo dados da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe 
(Cepal) e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), em 2011, cerca de
63% das crianças que viviam na região se encontravam em situação de pobreza.

Crianças e adolescentes, devido à fase peculiar de desenvolvimento em que se 
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encontram, devem ser tratados como prioridade absoluta na elaboração de 
políticas públicas que protejam e garantam o exercício pleno de seus direitos. 
Porém, existe um direito de meninos e meninas que muitas vezes passa 
despercebido, como se fosse menos importante ou supérfluo: o direito de brincar.

A professora da Universidade Estadual de Londrina (UEL) e líder do Núcleo de 
Estudos e Pesquisas do Brincar, Infância e Diferentes Contextos,Cleide Vitor 
Mussini Batista, explica queodireito de brincar é reconhecido internacionalmente
desde 1959, com a assinatura daDeclaração Universal dos Direitos da Criança, que
prevê o brincar como uma vertente do direito à liberdade de meninos e meninas. O
brincar é a ação própria da infância e um dos elementos formadores da 
personalidade infantil. É um fator determinante no desenvolvimento emocional, 
psíquico, cognitivo e social da criança., diz Batista.

De acordo comClóvis Boufleur, gestor de relações institucionais da Pastoral da 
Criança, assim como meninos e meninas precisam de amor, atenção e alimento, eles
também precisam brincar. Algumas pessoas ainda acreditam que as crianças brincam
apenas por prazer. Mas é através da brincadeira que a criança recria as ações e 
situações do seu dia, procura entender o significado das atividades realizadas 
pelos adultos, os valores e costumes de sua família e do lugar onde vive. Ao 
brincar, ela aprimora seus sentidos e movimentos, desenvolve sua linguagem e seu
pensamento, conta Boufleur.

Dada a importância dessa atividade para o desenvolvimento da criança, a Pastoral
incentiva o ato de brincar nas comunidadespor meio do projetoBrinquedos e 
Brincadeiras, que complementa as ações básicas voltadas à saúde, nutrição, 
educação e cidadania realizadas pela Pastoral. O projeto teve início em 1995 e 
utiliza um sacolão de brinquedos para garantir e incentivar que o direito de 
brincar seja respeitado. O objetivo é aumentar o interesse pelo brincar e pelas 
atividades de lazer nas comunidades, apoiando as famílias na criação de um 
ambiente favorável ao desenvolvimento e educação de suas crianças, diz Boufleur.
Entre as 45.442 comunidades acompanhadas pela Pastoral da Criança, 8.909 delas 
já contam com pessoas capacitadas para realizar a ação.

O que diz o ECA?
Art. 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e  à 
dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como  sujeitos 
de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição  e nas leis.

Art. 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos:

IV - brincar, praticar esportes e divertir-se;
Para Renata Meirelles, criadora, coordenadora e educadora responsável pelo 
projeto Território do Brincar, desenvolvido em parceria com o Instituto Alana, o
brincar é a linguagem da criança. A relação com a brincadeira é de comunicação, 
de expressão. Quanto mais você tem esse canal aberto para o brincar livre, 
espontâneo, autônomo, mais você busca sua expressão e encontra seus potenciais, 
sua forma de linguagem, diz.

O projeto Território do Brincar é fruto de mais de dez anos de pesquisa 
desenvolvido por Meirelles sobre brinquedos e brincadeiras. De abril deste ano 
até o início de 2014, a educadora e seu marido, o documentaristaDavid Reeks, 
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devem percorrer diversas comunidades em todas as regiões do Brasil paradar voz 
às crianças e apresentar a cultura humana brasileira segundo o olhar desses 
meninos e meninas. Segundo Meirelles, o mais interessante do projeto tem sido 
perceber que, apesar da realidade vivida pelas comunidades serem muito 
diferentes, existem semelhanças, principalmente na cultura da infância. Vemos 
brincadeira e brinquedos parecidos nessas comunidades, conta. Até agora os dois 
jaa cute; visitaram acomunidade de pomeranos em Alto Santa Maria, no Espírito 
Santo, e de afrodescendentes em Acupe, na Bahia. A próxima parada será uma 
comunidade indígena no Xingu.
Falta de espaço e tempo

Espaços públicos para que as crianças exerçam um brincar livre são cada vez mais
escassos. Devido aos altos índices de violência, principalmente nos grandes 
centros urbanos, as ruas e as praças já não são mais locais seguros para meninos
e meninas trocarem experiências e compartilharem momentos de diversão juntos. 
Esses encontros, quando acontecem, são sempre localizados dentro de 
instituições, como a escola, e supervisionados e coordenados por um adulto, que 
diz às crianças do que brincar, quando e como.

Para Renata Meirelles, a diminuição desses espaços onde o brincar acontece 
livremente pode gerar adultos menos autônomos. As crianças nessas condições 
estão recebendo as coisas muito prontas, sempre há alguém dando regras, dizendo 
como fazer. Com isso elas vão crescendo sem saber do que gostam e, para mim, 
isso é grave, porque mais tarde essas crianças vão se transformar em adultos 
muito susceptíveis ao desejo do outro, vulneráveis ao que os outros dizem para 
fazer em relação à política, ao consumo etc., comenta.

Além da falta de espaços, há também a escassez de tempo para o brincar, que é 
sempre deixado para depois em favor de afazeres diários e instrutivos marcados 
pelos pais. Para Cleide Vitor Mussini Batista, professora da UEL, muita vezes 
pais e sociedade adotam uma postura que menospreza os interesses da infância, 
buscando disciplinar as crianças para que, no futuro, tornem-se adultos bem 
sucedidos. Entretanto, para ela, esse excesso de afazeres e disciplina pode 
gerar um adulto dócil, submisso à autoridade e medroso.
É relevante que seja assegurado à criança a liberdade de brincar e dispor do 
tempo, no cotidiano familiar e escolar, para o pleno desenvolvimento de sua 
personalidade e de suas potencialidades. Libertar a criança é reconhecer o 
direito de, na medida do possível, dar-lhe a chance de governar a si própria e 
de ser ela própria. Em outras palavras, libertá-las é não abafar suas almas e 
tirar a oportunidade de serem elas mesmas, diz Batista.
Assista ao vídeo do Território do Brincar:

Clique aqui para assistir o vídeo inserido.
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FIQUE SABENDO - CNS discute saúde mental na proposta de Lei Orçamentária de 2013

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
CNS discute saúde mental na proposta de Lei Orçamentária de 2013: 

Por meio de sua Comissão Intersetorial de Saúde Mental (CISM), o Conselho 
Nacional de Saúde está acompanhando atentamente as políticas de ações de 
assistência ao usuário de crack e para saúde mental, elaborando propostas para 
aprimorar o atendimento e a prevenção, com base na 14ª Conferência Nacional de 
Saúde, cuja diretriz 13 aponta para a necessidade de consolidar e ampliar as 
políticas e estratégias para saúde mental, deficiência e dependência química.

Estudo realizado em 2010 pela Confederação Nacional dos Municípios informa que 
71% dos municípios brasileiros enfrentam problemas com drogas. Diante desse 
desafio, compreender as especificidades e avaliar os fatores que influenciam o 
uso de drogas é um dos passos apontados pelo CNS para que ações de assistência 
social e de saúde mental sejam mais eficazes nos municípios.

Observando que a dependência de drogas tem forte impacto nos gastos do Sistema 
Único de Saúde, o conselheiro nacional Clóvis Boufleur adianta que, na próxima 
reunião extraordinária do CNS, nesta quinta (23), será discutida a proposta de 
que a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2013 preveja ações específicas para 
fortalecimento da rede de saúde mental. Trata-se de um tema que merece atenção 
especial, pois relaciona-se com qualidade de vida, envelhecimento e também 
dependência química. Por isso, merece linhas de ação que ampliem o alcance das 
políticas atuais, considera Boufleur.

A assessora do Ministério da Saúde, Cristina Hoffmann, que responde pela a área 
técnica de saúde mental, álcool e outras drogas, elenca várias ações que compõem
a Rede de Atenção Psicossocial, envolvendo serviços em unidades de atenção 
básica, atendimento em consultórios de rua e iniciativas de geração de trabalho 
e renda, entre outras ações.

Acesse o levantamento do CNS sobre legislação de combate e prevenção dos efeitos
do crack e de outras drogas ilícitas

Acesse a apresentação do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (Conanda), que junto com o CNS acompanha de perto a reestruturação 
da política de combate e prevenção dos efeitos do crack e de outras drogas 
ilícitas

Acesse a apresentação de Medidas de Prevenção e de Tratamento para Dependentes 
de Crack, da Área Técnica de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério 
da Saúde
Fonte: Conselho Nacional de Saúde
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Crises emocionais podem afetar a pele: 
O ritmo estressante da vida contemporânea tem contribuído para o surgimento e/ou
agravamento de muitas doenças, desencadeadas ou determinadas pela sobrecarga 
emocional. E a pele também sofre com toda essa pressão mental. Cada vez mais 
constata-se a prevalência de órgãos e sistemas participando das influências das 
emoções, diz o dermatologista Fernando Passos de Freitas.[FOTO]
As mensagens entre o sistema nervoso e a pele se dão por meio de substâncias 
químicas, os neuropeptídios, que levam os códigos das variações psicológicas 
para a pele. Essa comunicação é constante e imediata, provocando alterações 
muito sutis como alterações na produção do suor. No entanto, algumas reações não
são tão discretas e algumas doenças podem se agravar devido a esse turbilhão de 
pensamentos.Psoríase
Ela se apresenta desde sob a forma de mínimas lesões até uma forma mais severa, 
em que a pele de todo o corpo pode estar comprometida. A forma mais frequente é 
a Psoríase em placas, caracterizada pelo surgimento de lesões de cor avermelhada
e descamativa bem delimitadas e de evolução crônica. Também é comum ocorrerem 
fases de melhora e de piora, possivelmente devido às oscilações emocionais. Em 
casos mais leves, o tratamento é feito por meio de medicações tópicas. A 
resposta ao tratamento varia de um paciente para outro e o componente emocional 
nunca deve ser menosprezado.Dermatite Seborréica
Conhecida popularmente como caspa, a Dermatite Seborréica tem caráter crônico, 
com tendência a períodos de melhora e de piora. A doença costuma se agravar no 
inverno e em situações de fadiga ou estresse emocional. Suas manifestações mais 
frequentes ocorrem no couro cabeludo e são caracterizadas por intensa produção 
de oleosidade (seborreia), descamação (caspa) e prurido (coceira). A caspa pode 
variar desde fina descamação até a formação de grandes crostas aderidas ao couro
cabeludo. O tratamento geralmente é feito com medicações de uso local na forma 
de xampus e loções capilares. Há casos em que a medicação via oral é indicada. 
Evitar o estresse ou tratar problemas emocionais que possam estar mantendo o 
quadro podem colaborar para a melhora.Vitiligo
É uma patologia de despigmentação, em que manchas brancas leitosas surgem na 
pele, especialmente nos pés, mãos, órgãos genitais e face. Normalmente são 
bilaterais, mas também se apresentam únicas, isoladas ou disseminadas. Embora o 
elemento emocional não esteja relacionado ao surgimento dessas manchas, alguns 
pacientes referem problemas emocionais consideráveis depois do aparecimento das 
lesões, acompanhado de substancial piora do quadro clínico. Apesar de o Vitiligo
não causar nenhum prejuízo à saúde física, as alterações estéticas costumam 
causar distúrbios psicológicos, por isso, o tratamento emocional pode ser 
fundamental para um bom resultado do tratamento da doença.Dermatite atópica
É um transtorno crônico e recorrente que se caracteriza por lesões com 
vermelhidão, prurido intenso e ressecamento em diferentes partes do corpo, que 
se apresenta em episódios agudos, por tempos e intensidade variáveis. Vale 
destacar que o estresse pode elevar ou contribuir para uma crise de Dermatite 
Atópica. No entanto, ele não é a causa do transtorno em si. Algumas vezes os 
episódios desaparecem espontaneamente e dispensam medicamentos ou cremes 
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especiais que podem ser prescritos em crises mais acentuadas.Acne
As lesões surgem mais na face, ombros, peito e costas e variam de intensidade 
conforme o tipo de pele. Dor, coceira e irritação nas áreas afetadas são 
sintomas da doença. Além desses, por causa da aparência que as lesões conferem 
aos portadores, podem surgir problemas emocionais e comprometimento da 
autoestima. Hereditariedade, predisposição genética, alterações na produção dos 
hormônios sexuais, infecção por bactérias e até o estresse são considerados 
fatores de risco para a sua manifestação ou o seu agravamento. O tratamento tem 
como referência o tipo e a gravidade das lesões. Em casos mais leves, pode ser 
suficiente a aplicação local de medicamentos para desobstruir os folículos 
pilosos. Já os antibióticos por via oral ou tópica representam uma opção 
terapêutica para os casos mais graves.Fonte: Fernando Passos de 
Freitas,Dermatologista
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O Ministério da Saúde fala um pouco sobre o colesterol e a dieta saudável.
Dia de combate ao colesterol: dieta saudável e exercícios físicos auxiliam 
prevenção:

[FOTO]

Foto: Corbis Images
No Dia Nacional de Combate ao Colesterol, lembrado nesta quarta-feira, 8 de 
agosto, é importante ressaltar a necessidade de aliar à prática de atividades 
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físicas uma dieta saudável. Como o colesterol alto normalmente é uma doença 
silenciosa, também é recomendado acompanhamento médico para exames de rotina.
O excesso de colesterol é o principal fator de risco para as doenças 
cardiovasculares. Por isso, é preciso combinar uma alimentação rica em 
nutrientes, e também aumentar o consumo de fibras, que diminuem a absorção do 
colesterol, orienta a nutricionista da Coordenação de Atenção à Saúde do 
Servidor do Ministério da Saúde, Nádia Barrem. A atividade física, além de 
prevenir o excesso de peso e diminuir o nível de gordura no sangue, auxilia no 
aumento do HDL (colesterol bom), fundamental para o bom funcionamento do 
organismo.

A nutricionista explica que as alterações inicialmente causadas pelo alto índice
de colesterol não costumam ser acompanhadas de sintomas. Por isso, é essencial 
que o indivíduo realize exames de sangue. O ideal é fazer exames uma vez por ano
a partir dos 10 anos de idade, com atenção maior depois dos 30. Se a pessoa 
tiver antecedente na família de doenças cardiovasculares, o indicado é começar o
tratamento na infância e continuar ao longo da vida, diz.

O fígado produz diariamente um grama de colesterol, quantidade suficiente para 
suprir as necessidades do corpo. Mas, a alimentação é uma fonte importante na 
produção do bom colesterol. O colesterol é responsável pela formação de 
membranas celulares, pela produção de hormônios sexuais, cortisol, vitamina D e 
de sais biliares. Além disso, o bom colesterol contribui para remoção do LDL 
(colesterol ruim) e diminui a formação de gordura, devendo ser mantido em bons 
níveis, finaliza.
Curtiu este post? Então vote em nós no Top Blog 2012\o/.Fonte: Érica Santos / 
Agência Saúde
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FIQUE SABENDO - Dia Nacional de Controle do Colesterol

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.psfsantamarta.com/

O PSF SANTA MARTA fez esta postagem em seu Blog, achei muito interessante e 
repassei pra todos. 
Dia Nacional de Controle do Colesterol: [FOTO]

Celebrado no dia 8 de agosto, o Dia Nacional de Controle do Colesterol  não é só
um alerta aos riscos que o colesterol elevado apresenta. É  também um convite às
mudanças de hábitos alimentares, à prática de  exercícios físicos e ao abandono 
do cigarro. O conjunto de medidas  saudáveis resulta não só no equilíbrio dos 
níveis de colesterol como na  prevenção e manutenção de doenças como diabetes e 
hipertensão arterial.
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O  colesterol é uma substância responsável por diversas funções do  organismo. 
Entre elas, o transporte das gorduras pelo sangue, a  manutenção das células e a
fabricação de hormônios e de vitamina D ,  explica Cyntia Carla da Silva, 
coordenadora de nutrição do Hospital do  Coração.

A especialista esclarece ainda que a maior parte do  colesterol é fabricada pelo
próprio organismo. Apenas 30% do colesterol  total são provenientes da 
alimentação. Os outros 70% são sintetizados  pelo fígado , completa. O 
colesterol proveniente da dieta está  exclusivamente presente nos alimentos de 
origem animal, como gema de  ovo, frutos do mar, carnes gordas, embutidos, leite
e laticínios  integrais.

As gorduras saturadas e trans também são apontadas  como contribuintes para o 
aumento do colesterol. As gorduras saturadas  são encontradas principalmente nas
gorduras das carnes, no leite  integral e nos seus derivados, no coco e no 
azeite de dendê. Já as  margarinas em tabletes, as gorduras industriais usadas 
na preparação de  chocolates, cremes, biscoitos recheados e sorvetes são 
alimentos ricos  em gordura trans , lista a especialista do HCor.

Cyntia alerta  que os problemas surgem, na maioria das vezes, quando as pessoas 
passam a  ingerir colesterol e gordura saturada em excesso. Ela explica que,  
nestes casos, a gordura excedente não é totalmente aproveitada pelo  organismo e
começa a ser depositada nas artérias, formando as placas de  gordura. O uso de 
pílulas anticoncepcionais e problemas como  hipotireodismo são outros fatores 
contribuintes para o aumento do  colesterol.

Um dos pontos negativos do colesterol elevado é que,  normalmente, o descontrole
não apresenta sintomas até levar a uma  conseqüência mais grave. Todos que 
tiverem as taxas de colesterol  elevadas precisam de acompanhamento médico. As 
primeiras alternativas de  tratamento são mudanças no cardápio e prática de 
exercícios. Mas, é  sempre bom lembrar que cada indivíduo tem a necessidade de 
um tratamento  específico , orienta Samantha Christie Enande, nutróloga da 
Clínica  Valéria Marcondes.

Mantenha os níveis saudáveis

É  importante ressaltar que, por desempenhar tarefas importantes no  organismo, 
o colesterol não pode ser visto apenas como vilão. Dividido  em colesterol bom 
(HDL) e ruim (LDL), as duas frações devem se manter  equilibradas.

O HDL remove o excesso de colesterol no  sangue, reduzindo o risco de formação 
das placas de gordura. Por isso,  quanto maior a quantidade, melhor. Os baixos 
níveis do colesterol do bem  indicam grande risco para o desenvolvimento de 
doenças cardíacas, como  infarto. É aconselhável que a taxa de HDL seja maior ou
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igual a 60  mg/dL.

Enquanto isso, o LDL é o responsável pela formação de  placas de gordura nas 
artérias, o que prejudica a passagem de sangue,  indicando risco de infarto e 
derrame cerebral. O nível de LDL sangüíneo  tido como ótimo é menor do que 100 
mg/dL.

Dicas para atingir os níveis recomendados

1. Substitua o leite e seus derivados integrais (requeijão, iogurtes, queijos 
gordurosos) pelas versões desnatadas.

2. Dê preferência à margarina vegetal cremosa, rica em gordura insaturada.

3. Evite preparar os alimentos com banha de porco, bacon e gordura de coco.

4. Controle a ingestão de miúdos de boi e ave, como coração, miolo e fígado.

5.  Controle a ingestão de ovos. Consuma, no máximo, dois por semana.  Atente 
ainda às preparações que levam ovos, como panquecas, tortas,  suflês e bolos.

6. Evite carnes gordurosas, como picanha, cupim, lingüiça e embutidos. Controle 
também a ingestão de frutos do mar.

7. Retire a pele do frango antes do cozimento.

8. Leia os rótulos alimentícios e evite os alimentos que contêm gorduras 
saturadas e hidrogenadas.

9. Prefira alimentos grelhados e cozidos.
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DIREITO DE SER PAI: LICENÇA PATERNIDADE: 
[FOTO]

A participação do pai no crescimento e desenvolvimento de seus filhos é 
fundamental para a construção de vínculos familiares fortes e saudáveis. Estudos
comprovam que o envolvimento do pai no cuidado de seus filhos desde a gestação 
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contribui para a redução de índices de sífilis congênita e de violência 
doméstica.

No entanto, o pleno exercício da paternidade ainda é um desafio para os homens 
que trabalham no mercado formal. Nos últimos anos, as leis trabalhistas 
avançaram muito na temática da licença-maternidade, com o alargamento do período
de afastamento previsto em lei. Mas no que diz respeito à licença-paternidade, 
os avanços permanecem limitados.
Dá licença, sou pai!Pela extensão da licença-paternidade

Inicialmente, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) previa a licença 
paternidade de um dia, para que o pai pudesse realizar o registro de nascimento 
do bebê. Com o passar do tempo, e com o entendimento de que a função do pai vai 
além deste compromisso legal, o período para que o trabalhador fique em casa 
junto à parceira e à criança aumentou para cinco dias. Neste período, o depósito
de FGTS é obrigatório e deve ser respeitado um prazo de 30 dias de estabilidade 
no emprego.

Esse direito é garantido pelo artigo nº 7 da Constituição Federal de 1988, que 
versa sobre os direitos dos trabalhadores. No entanto, a norma ainda não foi 
regulamentada e os cinco dias hoje em vigor estão previstos com base em uma 
regra transitória. Por isso, diversos projetos de lei em tramitação no Congresso
propõem soluções definitivas para o assunto.

Um dos mais cotados para ser transformado em lei aumenta a licença-paternidade 
para 15 dias. O projeto já foi aprovado pelo Senado e pela Comissão de 
Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados. Se receber o sinal verde de
outras quatro comissões na Câmara, pode virar lei sem precisar passar pelo 
plenário. O projeto estabelece a licença-paternidade de 15 dias corridos a 
partir do dia do nascimento, inclusive em situações de adoção. Caso o bebê nasça
durante as férias do pai, a licença começa a contar no dia em que voltaria ao 
trabalho.

Também tramita na Câmara dos Deputados projeto de lei para extensão da 
licença-paternidade para o período de 180 dias, quando a mãe falecer ou se 
tornar inválida em decorrência de complicações no parto. Quanto à remuneração, a
proposta é de que o salário-paternidade seja pago nos moldes do 
salário-maternidade, pelo período de duração da licença.

Esses e outros assuntos relacionados à paternidade estarão em debate noV 
Simpósio Paternidade, Singularidades e Políticas Públicas: 10 Anos Valorizando a
Paternidade, que acontece dia 29 de agosto, de 8h30 às 17h.Acompanhe a cobertura
do evento pelo Twitter @elosdasaude. Saiba mais sobre o Mês de Valorização da 
Paternidade
 Curta a página do Mês de Valorização da Paternidade no Facebook
 Acesse o site do Instituto Papai
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Envelhecimento saudável: o que fazer?: 
[FOTO]
Segundo o censo 2010, realizado pelo IBGE, o total da população brasileira foi 
de 190.755.799 habitantes, sendo que destes 7,4% apresentavam idade de 65 ou 
mais. Estima-se que em 2050 essa parcela da população suba para 22,51%.

Tomando como base as informações acima, devemos nos preocupar e garantir que 
essa população envelheça de forma saudável, garantindo a manutenção da autonomia
e da capacidade sem que essas pessoas descuidem da saúde física e mental, 
independente da presença ou não de alguma doença crônica.

Para te auxiliar a envelhecer de forma saudável, seguem algumas dicas 
importantes para implantar em seu dia a dia:
- Alimente-se de forma saudável - consuma frutas, verduras e legumes 
regularmente. Evite frituras, gorduras e açúcares;- Seja uma pessoa ativa - 
pratique atividades e exercícios físicos regularmente;- Cuide de sua saúde 
mental - controle seus níveis de estresse e ansiedade, busque estratégias de 
enfrentamento;- Siga o tratamento à risca - caso alguma doença crônica se 
instale no decorrer de sua vida, não se descuide, faça o tratamento da forma 
correta e qualquer intercorrência procure seu médico;- Durma bem - o sono é o 
nosso principal renovador de energia, é essencial dormir com qualidade e na 
média de 6 a 8 horas por noite;- Higiene bucal e corporal - escove os dentes e 
passe o fio dental diariamente e após cada refeição. Tomar banho também é 
importante para evitar micoses, assaduras e auxiliar na prevenção de diversas 
doenças;- Evite o uso de álcool, drogas ilícitas e fumo - essas substâncias são 
prejudiciais a saúde e podem causar dependência;- Olha o sol - evite os horários
em que o sol é mais nocivo e use sempre protetor solar.
E se alguém perguntar para quê tudo isto?

Para garantir que na velhice você mantenha sua autonomia nas ações, 
independência para ir e vir, vitalidade mental e física prevenindo as 
incapacidades.
E você, quer chegar aos 65 anos com plena capacidade física e mental e sem 
complicações? Para os que responderam sim: por que não começar a promoção da sua
saúde agora mesmo?
Fonte: Equipe Victory Consulting
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Erisipela: 

Calor, rubor e dor são três sintomas de inflamação que a medicina conhece há 
muito tempo e que se manifestam também na erisipela. Essa infecção é provocada 
por bactérias que, encontrando uma porta de entrada nas camadas mais 
superficiais da pele, espalham-se formando uma mancha vermelha, quente e 
dolorosa.Dentro do organismo, a proliferação das bactérias faz com que sejam 
liberadas toxinas que provocam febre, dor de cabeça e mal-estar.

Normalmente, as lesões da erisipela aparecem mais nas pernas e nos pés, embora 
possam surgir também na face. O tratamento da erisipela precisa ser seguido à 
risca para evitar crises de repetição que podem evoluir para complicações 
graves.REGIÃO MAIS AFETADADrauzio - Em que região do corpo costumam surgir as 
lesões características da erisipela?Carlos Machado - Atualmente, em cerca de 
70%, 80% dos casos, as regiões do corpo mais afetadas são os membros inferiores,
as pernas. No passado, a face era o local mais visado.Drauzio - Os livros de 
medicina mais antigos registravam que a face era o local preferido pela 
erisipela. A prática, porém, mostra que a erisipela é mais comum nos membros 
inferiores. Por que no passado a doença acometia mais a face?Carlos Machado - 
Não saberia dizer exatamente o porquê. No entanto, não há dúvida de que qualquer
perda na continuidade da barreira da pele ou da mucosa pode funcionar como porta
de entrada para a erisipela. Atualmente, o que se sabe é que as erisipelas de 
face estão, com muita frequência, associadas à seborreia, uma irritação comum 
que afeta o couro cabeludo e regiões da face, como o sulco nasogeniano 
(popularmente conhecido como bigode chinês) e ao redor do ouvido, provocando 
descamação e prurido. Unhas contaminadas por micro-organismos, em portadores de 
dermatite seborreica (caspa), são uma das causas mais importantes da erisipela 
na face nos nossos dias.
Os textos de medicina antigos diziam que essa era a localização preferida da 
doença. Como a orofaringe, a garganta, as vias aéreas superiores, os seios da 
face e os dentes podem ser portas de entrada para bactérias, talvez a higiene 
bucal extremamente precária naquele tempo pudesse justificar a prevalência da 
doença nessa região do corpo. Mesmo assim me parece estranho, porque os fatores 
que determinam a maior incidência nos membros inferiores, provavelmente eram os 
mesmos naquela época: micoses de pele, pés de atleta, diabetes descompensada, 
obesidade.Drauzio - Fatores esses acrescidos pelos ferimentos constantes nos pés
que a falta de calçados adequados e a vida rural propiciavam.Carlos Machado - Na
verdade, não faz muito sentido o que os livros antigos descreviam a respeito da 
região do corpo mais acometida pela erisipela.CARACTERÍSTICAS DA DOENÇADrauzio -
Em termos bem simples, você poderia dar uma ideia da fisiopatologia da 
doença?Carlos Machado - Geralmente, a erisipela é causada por um tipo comum de 
bactéria, o estreptococo. Toda vez que há perda da barreira da pele, isto é, 
toda vez que a pele se rompe por algum motivo, o estreptococo pode penetrar e 
provocar uma infecção superficial acompanhada de vermelhidão e calor, que 
rapidamente afeta os vasos linfáticos existentes na segunda camada da 
pele.Drauzio - As bactérias migram para os vasos linfáticos e provocam uma 
reação inflamatória que caracteriza a erisipela. Que outras características tem 
a doença?Carlos Machado - Uma das características principais é a lesão ter 
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limites muito precisos, ou seja, forma-se uma placa com bordas bem nítidas que 
vai avançando e se diferencia muito da pele normal.Drauzio -Erisipela aparecendo
em vários pontos do membro inferior é muito raro. Em geral, as lesões se formam 
ao redor de um ponto determinado.Carlos Machado - Começam a formar-se ao redor 
do ponto por onde o germe penetrou. Evidentemente, à medida que ele vai se 
multiplicando, o sistema de defesa tenta destruí-los todos, mas o organismo 
perde essa briga e a mancha vermelha se espalha.
Por isso, um dos sinais que se utilizam para diferenciar a erisipela de outras 
infecções das partes moles ou da pele é a existência de focos múltiplos ou o 
fato de a lesão atingir as duas pernas ou outras partes do corpo. A ocorrência 
de tais eventos sugere outra infecção que não a erisipela.SINTOMASDrauzio - A 
bactéria penetra na pele, migra pelos vasos linfáticos, provoca uma reação 
inflamatória e surge uma mancha avermelhada com limites precisos que vai 
progressivamente crescendo. O que a pessoa sente a partir do momento em que se 
instala a doença até as fases mais avançadas? Carlos Machado - Erisipela é uma 
infecção bacteriana normalmente ocasionada pelo estreptococo, raramente pelo 
estafilococo. Essas bactérias produzem muitas toxinas que são rapidamente 
absorvidas, porque a infecção atinge o interior dos vasos e provoca reações como
tremores, mal-estar, náusea, vômitos, enjoo, febre alta. Esses sintomas podem 
instalar-se precocemente, antes mesmo de a erisipela alcançar grandes 
proporções. A sintomatologia geral faz parte do quadro e, às vezes, é útil para 
diferenciar clinicamente a erisipela de outras infecções.Drauzio - Qual o 
primeiro sintoma: vermelhidão ou febre e mal-estar?Carlos Machado - Em geral, 
tudo começa com um traumatismo muito pequeno. Pode ser uma picada de inseto, uma
pequena erupção avermelhada ao redor do pé de atleta, um ferimento também 
pequeno, todos eles isentos de mal-estar ou qualquer outro sintoma. Os sintomas 
só se manifestarão se a pequena população bacteriana, que penetrou pelo 
ferimento da pele, tiver tempo e condições para multiplicar-se e produzir uma 
quantidade razoável de toxinas.
A erisipela não é um fenômeno imunológico. É um fenômeno tóxico que provoca os 
sintomas já descritos.EVOLUÇÃODrauzio - A partir do momento em que começa a 
infecção local até surgirem sintomas como febre e prostração, quantos dias leva 
em média?Carlos Machado - Em média, de três a sete dias, mas existem variações 
no quadro clínico. Em 80% dos casos, é possível determinar por onde o germe 
penetrou; nos restantes, não se consegue distinguir o local que serviu de porta 
de entrada.Drauzio - Existe sempre uma porta de entrada?Carlos Machado - Nos 
indivíduos imunossuprimidos, extremamente depauperados e desnutridos, existe a 
possibilidade de disseminação endógena. Por exemplo, em pacientes com câncer de 
cólon em fase avançada, pode acontecer de o germe penetrar pela mucosa 
intestinal e provocar um quadro de erisipela nos genitais. Esse quadro, porém, é
raríssimo.Drauzio - Por que a erisipela costuma acometer os membros 
inferiores?Carlos Machado - A grande maioria das erisipelas ocorre nos membros 
inferiores e está associada às micoses interdigitais, aos pés de atleta 
(onicomicoses) e às micoses de unha. As fissuras que se formam nos vãos dos 
dedos dos pés são as portas de entrada campeãs para as bactérias que provocam a 
doença.
É evidente que nem todas as pessoas que têm pé de atleta vão desenvolver 
erisipela. Existem alguns outros fatores facilitadores para o aparecimento da 
doença.FATORES DE RISCODrauzio - Quais são esses fatores facilitadores da 
erisipela?Carlos Machado - Diabetes não compensado é, estourado, o principal 
fator, seguido da obesidade e da insuficiência venosa que normalmente se 
manifesta nos obesos. Em geral, também correm maior risco as pessoas com 
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tendência a varizes, cardiopatas e nefropatas, que acordam com as pernas 
desinchadas, mas no final do dia apresentam pernas volumosas, duras por causa do
líquido retido.
A estase dos membros inferiores favorece muito a instalação da erisipela porque,
se a circulação dos pequenos vasos estiver comprometida, transforma-se num meio 
de cultura importante para a proliferação de bactérias.Drauzio - Pessoas com 
varizes estão mais sujeitas à erisipela?Carlos Machado - Estão mais sujeitas, 
especialmente quando as varizes estão associadas a úlceras. Nesses casos, além 
da circulação prejudicada, existe uma porta constantemente aberta para os germes
penetrarem. Como consequência, essas pessoas estão mais sujeitasa desenvolver 
erisipela de repetição - que danificam os vasos linfáticos e condicionam um 
edema maior e a entrar num círculo vicioso típico da doença: erisipela, 
insuficiência venosa com úlcera, obesidade, insuficiência cardíaca e renal, nova
crise de erisipela.Drauzio - Que outro grupo está mais sujeito a desenvolver 
erisipela?Carlos Machado - Os imunossuprimidos submetidos a longos tratamentos 
ou com doenças crônicas muito debilitantes, em geral, têm erisipela nos membros 
inferiores.
Neles, existe sempre um fator predisponente a mais, por exemplo, diabetes, 
inchaço nas pernas ou ferimento que funcionou como porta de entrada para as 
bactérias.PÉS DOS DIABÉTICOSDrauzio - Diabetes tem sido citado, com frequência, 
como fator predisponente para a erisipela. Além da obesidade, que é um problema 
frequente entre eles, os portadores da doença costumam apresentar a neuropatia 
diabética. Em outras palavras, suas terminações nervosas vão ficando com 
dificuldade de transmitir estímulos e eles perdem parte da sensibilidade dos 
pés, o que os torna mais suscetíveis a ferimentos e infecções. Que cuidados 
especiais os diabéticos devem tomar com os pés?Carlos Machado - Todo o 
diabético, compensado ou não, deve cuidar muito bem dos pés. Os cuidados devem 
começar pela escolha do calçado. É preciso abrir mão do estilo e pensar no 
conforto. Sapatos de bico fino, salto alto, que comprimam de alguma forma os pés
devem ser descartados, porque os portadores de diabetes perdem a sensibilidade 
nessa região. Calosidades chamadas de mal perfurante, que formam feridas de 
difícil cicatrização na planta do pé, são portas abertas para a erisipela.
Por isso, pessoa com diabetes precisa vigiar constantemente os pés. Se não 
consegue fazer isso sozinha, deve pedir ajuda. É sempre importante lembrar que 
diabéticos não sentem dor nessa região do corpo. Assim, pelo menos uma vez por 
semana, devem examinar entre os dedos para ver se não há sinais de micose e se 
nem de calosidades que possam transformar-se em úlceras difíceis de 
cicatrizar.DIAGNÓSTICODrauzio - Você recebe um paciente queixando-se de febre 
alta, dor de cabeça, astenia, dor numa região da perna. Você examina e encontra 
a mancha avermelhada com limites precisos, quente. Esses dados clínicos são 
suficientes para estabelecer o diagnóstico de erisipela? Carlos Machado - A 
maior parte dos diagnósticos costuma ser clínico, mas nada em medicina é 
definitivo. Nas enfermarias, pode-se recorrer à biópsia, quando há dúvida. Só em
20% dos casos, porém, é possível recuperar o germe no local da lesão, porque 
existem poucas bactérias ali e o episódio está sempre mais correlacionado com a 
liberação de toxinas.Drauzio - Na maioria das vezes, colhe-se o material, mas 
não encontramos bactérias no exame microscópicoCarlos Machado - Em situações 
como a que você mencionou, um recurso que se usa em enfermaria é injetar 2cc de 
soro fisiológico na borda da erisipela e aspirar. Isso aumenta quase em 80% a 
possibilidade de obter o germe responsável pela infecção. Pode-se também 
realizar a biopsia e mandar fazer cultura, mas esses não são procedimentos de 
rotina. Só são realizados quando há grande dificuldade de diagnóstico, o que não
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acontece na maioria dos casos.TRATAMENTODrauzio - Feito o diagnóstico, como se 
encaminha o tratamento?Carlos Machado - Se o indivíduo for hígido e a erisipela 
simples e em estágio inicial, a prescrição de antibióticos por via oral, repouso
e elevação do membro acometido creio que sejam medidas suficientes.Drauzio 
-Quantos dias de antibiótico são necessários?Carlos Machado - Na fase aguda, 
pelo menos duas semanas de antibiótico por via oral. Se não houver outro 
comemorativo complicador, esse esquema costuma ser suficiente. Caso contrário, 
estica-se um pouco mais o prazo.
Em geral, a resposta da penicilina ministrada por via intramuscular é mais 
rápida. No entanto, agora é um pouco difícil indicar esse tipo de tratamento, 
porque a injeção não pode mais ser aplicada nas farmácias, como era antigamente.
Tem de ser aplicada em prontos-socorros ou hospitais.Drauzio - Esquemas de cinco
dias, uma semana, são desaconselháveis para o tratamento da erisipela?Carlos 
Machado - São desaconselháveis, como provam as recidivas frequentes nesse 
esquema de tratamento.Drauzio - Estabelecida a antibioticoterapia adequada, em 
quanto tempo costumam desaparecer os sintomas e a mancha vermelha começa a 
regredir?Carlos Machado - Se o germe tiver a sensibilidade que se espera, não 
demorará muito. Em torno de três ou quatro dias, a febre baixa e há alívio da 
dor. Com uma semana de tratamento, o paciente já se sentirá bem melhor.
Todavia, dependendo da intensidade do edema, o quadro pode demorar até um mês 
para regredir. Por outro lado, a resposta na primeira crise costuma ser 
diferente daquela obtida nas erisipelas de repetição.
Infelizmente, existem casos mais complicados. Indivíduos com úlceras na perna, 
que mantêm o foco aberto, podem exigir manutenção do tratamento por tempo 
indeterminado, porque erisipelas de repetição correm o risco de transformar-se 
num problema grave de saúde.CASOS ESPECIAISDrauzio - Gostaria que você abordasse
o caso das mulheres mastectomizadas, que retiraram a mama e os gânglios debaixo 
do braço e ficam com edema no membro superior.Carlos Machado - Tenho visto pouca
erisipela pós-mastectomia. Acho que as técnicas cirúrgicas mais modernas têm 
colaborado para reduzir o número dos casos. No entanto, indivíduos que fazem 
pontes de safena podem ficar com edema residual na perna de onde foi retirada a 
veia, edema que compromete a circulação linfática e transforma-se num fator 
predisponente para a erisipela, desde que o tratamento não seja bem 
conduzido.Drauzio - O que significa conduzir bem esses edemas?Carlos Machado - 
Fisioterapia e compressão ajudam muito. Por isso, o uso de meias elásticas é 
fundamental para o tratamento. Protocolo realizado na Faculdade de Medicina do 
ABC mostrou que as benzopironas são medicamentos úteis, porque não são 
agressivos e diminuem a pressão oncótica do tecido intersticial.Drauzio - Como 
agem esses medicamentos?Carlos Machado - As benzopironas estimulam os 
macrófagos, células existentes na pele que têm a capacidade de digerir 
proteínas, pois esses edemas são provocados por macromoléculas que os vasos 
linfáticos deveriam absorver e não o fazem. Quando estão obstruídos, como 
acontece na safenectomia ou na cirurgia de mama com remoção dos gânglios, cabe 
aos macrófagos desempenhar essa função, ou seja, comer a proteína que está 
atraindo o líquido para fora dos vasos.
Felizmente, hoje podemos contar com as benzopironas, substâncias que estimulam 
os macrófagos, fazendo diminuir a atração do líquido pela pele, o que se traduz 
em menos inchaço. Trata-se de uma medicação segura, com pouquíssimos efeitos 
colaterais, extremamente útil para os indivíduos que perderam os vasos 
linfáticos. Já que não existe possibilidade de repor essa perda, os pacientes 
precisam de fisioterapia, compressão do membro e de medicamentos para controlar 
a pressão oncótica.COMPLICAÇÕES GRAVESDrauzio - Em que casos o antibiótico deve 
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ser mantido por mais tempo?Carlos Machado - Isso depende da análise global da 
situação do paciente. Se for a segunda vez que a doença se manifesta, mas o 
paciente é hígido, é possível que não tenha tratado adequadamente uma micose na 
planta dos pés ou nos vãos dos dedos. Às vezes, o uso de talco antimicótico 
basta para resolver o problema das recidivas.
No entanto, quando o paciente é obeso, com úlceras, hipertenso, cardiopata 
descompensado, tem diabetes e há dificuldade de controlá-lo clinicamente, temos 
que recorrer à manutenção do tratamento por mais tempo, porque erisipelas de 
repetição vão se tornando cada vez mais perigosas e o risco de desenvolver 
erisipela bolhosa aumenta.Drauzio - O que é a erisipela bolhosa?Carlos Machado -
É um tipo mais grave de erisipela, mais profundo. Normalmente, a erisipela é 
superficial e cresce horizontalmente. Às vezes, porém, pode crescer em 
profundidade e afetar a gordura e o músculo, constituindo casos bem mais graves,
com toxemia severa. O paciente fica largado na cama.Em geral, a erisipela 
bolhosa acomete pacientes imunossuprimidos, com câncer avançado, HIV-positivos, 
diabéticos descompensados, e pode evoluir para exposição ou destruição do 
músculo.
Existem, ainda, a fasceíte necrosante, uma forma grave da doença que destrói o 
músculo, e a gangrena de Fournier, descrita há muitos anos, que pode destruir os
genitais.
Erisipela é uma infecção que bem controlada evolui bem. Caso contrário, pode ter
graves consequências.
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Existem muitas lendas sobre o diabetes, a maioria relacionada a alimentos. 
Doença em que o nível de glicose no sangue (glicemia), chamado popularmente de 
taxa de açúcar, é mais alto que o considerado normal, o diabetes tipo 1, é 
causado pela falta de insulina. A insulina é o hormônio que atua na absorção de 
glicose pela célula. Já o tipo 2, mais comum, é uma insuficiência não na 
quantidade de insulina, mas na ação do hormônio, que não consegue produzir seus 
efeitos em função de fatores metabólicos, especialmente o excesso de peso, e 
pode ser agravado por outros fatores de risco como o sedentarismo e o hábito de 
fumar.

Confira os mitos e verdades apontados pela médica de família e comunidade e 
Coordenadora Geral de Áreas Técnicas do Departamento de Atenção Básica, Patricia
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Sampaio Chueiri e pela nutricionista do Departamento de Atenção Básica, Mariana 
Pinheiro.
Quem come muito açúcar terá diabetes?

Mito. O diabetes não é causado pela ingestão excessiva de açúcar. O diabetes tem
relação com o excesso de peso, que em parte está relacionado ao consumo de 
alimentos não saudáveis, especialmente aqueles ricos em açúcares. Mas não 
significa que o consumo excessivo de açúcar vá levar ao diabetes.
Meu pai é diabético, portanto, eu também serei?

Mito. O diabetes não é um problema genético.
Se a mãe teve diabetes na gravidez, a criança vai nascer diabética?

Mito. Nesses casos, a criança pode nascer com excesso de peso, o que poderá 
ocasionar complicações em curto e longo prazos. Mas o fato de a mãe ser 
diabética não implica o filho nascer com a mesma doença.
Frutos do mar ajudam a combater a diabetes?

Mito. A ideia é que uma dieta rica em ácido graxos insaturados, presentes em 
alimentos como azeites e peixes, pode reduzir o risco de desenvolver o diabetes,
melhorar o perfil lipídico e aumentar a sensibilidade à insulina. A relação 
entre esses benefícios e o consumo de frutos do mar não está bem estabelecida na
literatura. De outro lado, apenas o consumo de frutos do mar não parece oferecer
esse mesmo efeito protetor.
Especiarias (como a canela) ajudam a controlar a glicose no sangue?

Mito. Em pesquisas com ratos, a utilização de extrato de canela promoveu a 
redução da glicemia e melhoria dos índices do colesterol bom (HDL-colesterol). 
Entretanto, em seres humanos, os resultados das pesquisas são contraditórios, 
não conclusivos, com algumas pesquisas com resultados positivos, outras não. 
Assim, o uso de extrato de canela para controle da glicemia precisa ser melhor 
investigado pela ciência.
Diabético pode consumir mel, açúcar mascavo sem restrições?

Mito. Apesar de naturais, ou seja, não serem submetidos a etapas de 
processamento como o açúcar de mesa, esses alimentos são ricos em açúcar do tipo
sacarose, que precisa ser evitado para o cuidado do diabetes. Apesar das 
recomendações internacionais permitirem o consumo de quantidades pequenas deste 
açúcar para pessoas com diabetes, é difícil controlar a quantidade ingerida 
diariamente sem que haja descontrole glicêmico.
Alguns alimentos ajudam a controlar os níveis de glicose no sangue?

Verdade. Alimentos com índice glicêmico baixo reduzem a absorção da glicose no 
sangue e, portanto, não provocam picos glicêmicos. Quando esse índice é elevado,
a absorção de glicose é rápida, o que provoca pico de glicemia num curto período
de tempo. Alimentos ricos em fibras, como algumas frutas, verduras e cereais, 
têm baixo índice glicêmico e podem auxiliar no controle dos níveis de glicose no
sangue.
O consumo de frutas está liberado para quem tem diabetes?

Mito. Existe um limite de consumo, especialmente para quem tem diabetes. O 
açúcar está presente em vários alimentos da nossa dieta, inclusive em frutas, na
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forma de frutose. Apesar de apresentarem baixo índice glicêmico e alto teor de 
fibras, especialmente na casca e no bagaço, o consumo do açúcar presente em 
frutas não tem o mesmo efeito que o açúcar de mesa. Mas não podemos dizer que 
podemos consumir frutas à vontade. O melhor é dar preferência por consumi-las 
como sobremesa após as refeições ou acompanhadas com leite, aveia, linhaça, 
granola diet, além de evitar consumir isoladamente.
Sou diabético, por isso sou frágil para me exercitar?

Mito. De maneira geral, a prática regular de atividades físicas faz parte do 
cuidado do diabetes. Algumas pessoas, entretanto, precisam tomar mais cuidado, 
respeitando contra-indicações, se houver. Mas a maioria das pessoas com diabetes
não apresenta fragilidades para praticar atividades físicas.
Dá para evitar a insulina se você não ingere carboidratos?

Mito. Não necessariamente. No diabetes Tipo 1, é necessária a aplicação de 
insulina diariamente, já que o pâncreas não produz mais este hormônio. Portanto,
mesmo que não coma carboidratos, a pessoa com diabetes precisará aplicar 
insulina. No tratamento do diabetes Tipo 2, podem ser usados tanto a insulina 
como hipoglicemiantes orais. A utilização destes medicamentos depende de 
prescrição médica e do nível de glicemia do indivíduo, determinado em parte pelo
consumo de carboidratos. Se a glicemia estiver controlada, o uso de medicamentos
pode, inclusive, ser suspenso, mas apenas com orientação médica.
Diabetes tipo 1 é mais grave que o tipo 2?

Mito. É difícil comparar em termos de gravidade. São doenças diferentes, apesar 
de apresentarem sinais e sintomas parecidos. Mas como em geral os diabéticos 
tipo 1 convivem mais tempo com a doença, há maiores chances de lesionar um 
órgão, porque permanecem mais tempo convivendo com o diabetes durante a vida. 
Mas quem tem diabetes tipo 2 e não se cuida, pode ter lesões igualmente ou mais 
graves.
Fonte: Ana Paula Ferraz/ Comunicação Interna do Ministério da Saúde
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Foto: 3rd of May Productions/Image Source/Corbis
Dentre inúmeros benefícios de praticar atividades físicas aliadas a uma 
alimentação saudável, está a diminuição do percentual de gordura, o controle dos
níveis de colesterol, diabetes, fortalecimento da estrutura óssea e muscular. 
Além de contribuir para melhora da condição cardiovascular do indivíduo, auxilia
no combate e controle da hipertensão arterial.

Pessoas hipertensas devem fazer programas de exercícios físicos regulares. É 
importante que antes da prática seja feita avaliação médica prévia. Os 
exercícios devem ser de intensidade moderada, de três a seis vezes por semana, 
em sessões de 30 a 60 minutos de duração. A frequência cardíaca deve monitorada 
e mantida entre 60% e 80% da máxima ou entre 50% e 70% do consumo máximo de 
oxigênio, orienta o professor e técnico em assuntos educacionais do Departamento
de Gestão da Educação em Saúde do Ministério da Saúde, Rodrigo Honorato da 
Rocha.

Existem vários estudos e pesquisas que comprovam os resultados positivos dos 
exercícios físicos em pessoas hipertensas e com outros fatores de risco ligados 
à doenças crônicas. A caminhada, por exemplo, colabora no controle da pressão 
arterial e melhora a aptidão física e sensação de bem estar.
A caminhada pode retardar os declínios funcionais do organismo, além de 
controlar a hipertensão e diminuir o aparecimento de doenças crônicas. Os 
elementos do exercício contribuem para que o sistema cumpra com suas funções de 
maneira correta e eficiente, ajudando a ajustar o sistema cardiovascular, 
explica.

Os exercícios físicos, realizados de maneira regular e moderados, independentes 
da faixa etária ou do tipo de exercício físico (aeróbio, resistido com peso, 
alongamento e anaeróbio), contribuem para transformações positivas no controle e
combate da pressão arterial.

Quem possui problemas cardiovasculares deve verificar com o médico se não possui
restrições para exercícios. Não se deve iniciar um programa de atividade física 
sem o devido acompanhamento de um profissional. O primeiro passo é procurar um 
médico, fazer os exames necessários para saber se está apto, principalmente se 
já foi diagnosticado com alguma doença crônica. A partir dessa avaliação, a 
pessoa fica liberada ou não para as práticas esportivas, finaliza.
Fonte: Érica Santos/ Comunicação Interna do Ministério da Saúde
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FIQUE SABENDO - Fumar diminui produção e qualidade do leite da mãe

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Fumar diminui produção e qualidade do leite da mãe: 

O leite materno é a melhor fonte de nutrição para o bebê. O alimento possui os 
nutrientes necessários para o desenvolvimento da criança. Já no caso das mães 
fumantes, isso muda. O consumo de tabaco traz uma série de riscos à saúde da mãe
e principalmente do bebê, pois altera e diminui a produção e qualidade do leite 
materno.

É o que explica a nutricionista e responsável técnica pelo Banco de leite Humano
do Hospital Fêmina (RS), vinculado ao Ministério da Saúde, Beatriz Strepel. O 
tabaco reduz o volume de leite produzido e afeta a produção dos nutrientes do 
leite. Todas as substâncias do tabaco passam por meio do leite materno para o 
bebê.

A recomendação do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OMS) é 
de não fumar durante a amamentação. Para as mães que ainda não largaram o vício,
o correto é diminuir a quantidade de cigarros. O banco de leite humano do 
Hospital Fêmina segue as orientações da OMS e do Ministério da Saúde e não 
aceitam doadoras que consomem mais de 10 cigarros por dia. Em função do cigarro,
muitos bebês nascem prematuros e mesmo que essas mães não sejam doadoras para o 
banco, elas vão coletar o leite para os seus bebês. Por isso o ideal é reduzir o
número de cigarros, diz.
[FOTO]

Foto: Corbis
Mulheres fumantes tendem a amamentar menos do que as que não fumam. Em razão do 
vício, por muitas vezes, elas ficam desmotivadas a amamentar e interrompem 
precocemente o período de amamentação. Para minimizar os efeitos do cigarro na 
criança, as mulheres que não conseguirem parar de fumar devem ser orientadas a 
reduzirem o máximo possível o número de cigarros. Se não for possível parar de 
fumar, o ideal é que a mulher fume depois das mamadas. Apesar dos riscos que as 
mulheres fumantes apresentam, o leite materno ainda é a melhor fonte de nutrição
para o recém-nascido. Recomendamos é que as mães não fumem em ambientes fechados
e nunca na presença do bebê para evitar problemas respiratórios, finaliza.

Amamentação - O leite materno tem tudo o que os bebês precisam para crescer com 
saúde. Se a mãe reduzir a quantidade de cigarros, o leite ainda é melhor do que 
os leites de fórmula. A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera ideal que 
90% a 100% das crianças menores de seis meses tenham o leite materno como 
alimento exclusivo.

Homens lideram redução do tabaco - A frequência de fumantes continua maior em 
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homens (18,1%) do que entre as mulheres (12%). Porém, é a população masculina 
quem também lidera a redução do hábito de fumar entre os brasileiros: um quarto 
dos homens declarou ter abandonado o cigarro (25%).

Uma série de medidas para reduzir a atratividade do cigarro vem sendo liderada 
pelo Ministério da Saúde. Dentre elas, destacam-se a proibição de publicidade do
tabaco, a adesão à Convenção-Quadro do Controle do Tabaco de 2005, aumento das 
alíquotas dos impostos para 85%, proibição de fumódromos e a ampliação do espaço
reservado às advertências sobre os efeitos danosos do fumo nos maços. 
Recentemente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu os 
aditivos de sabores e aromas no cigarro.
Fonte: Érica Santos / Agência Saúde
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FIQUE SABENDO - Governo lança programa que promove a entrada de pessoas com 
deficiência no mercado de trabalho

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/

Interessante iniciativa. 
Governo lança programa que promove a entrada de pessoas com deficiência no 
mercado de trabalho: 

Por Carolina Sarres, da Agência Brasil

O Distrito Federal e os municípios brasileiros terão de identificar pessoas com 
deficiência que recebem o Benefício de  Prestação Continuada (BPC), entre 16 e 
45 anos, para participar do  Programa BPC Trabalho, que visa a oferecer aos 
beneficiários acesso a  trabalho, programas de aprendizagem e qualificação 
profissional.

O BPC Trabalho irá intermediar a oferta e a demanda de mão de obra de  pessoas 
com deficiência, considerando as habilidades e os interesses dos  trabalhadores 
e incentivando autônomos, empreendedores e cooperativas  por meio do acesso a 
microcrédito.

Os programas de qualificação serão oferecidos pela rede federal de  educação 
profissional e em entidades nacionais de aprendizagem, tais  como o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), o Serviço  Social da Indústria 
(Sesi) e o Serviço Nacional de Aprendizagem  Comercial (Senac).

O programa foi lançado por meio de portaria publicada hoje (3) no Diário Oficial
da União pelo  Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), em  
parceria com os ministérios da Educação, do Trabalho e Emprego, e com a  
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Secretaria de Direitos Humanos (SDH). O BPC Trabalho integra o Plano  Nacional 
dos Direitos da Pessoal com Deficiência - Viver sem Limite, de  novembro de 
2011.

De acordo com a portaria, o DF e os municípios serão os responsáveis  por 
executar o programa. Deverão buscar e orientar beneficiários  potencialmente 
interessados em participar, designar servidores, fazer o  registro de 
encaminhamentos no âmbito do programa e garantir o acesso às  pessoas com 
deficiência a serviços e benefícios.

Os recursos do programa serão do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e do 
Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem).

Têm acesso ao BPC, para receber um salário mínimo (R$622), pessoas  
comprovadamente incapacitadas para a vida independente e o trabalho -  mediante 
avaliação do serviço social e de perícia médica do Instituto  Nacional do Seguro
Social (INSS) - cuja renda mensal familiar per  capita seja inferior a um quarto
de salário mínimo (cerca de R$ 155).

Esse benefício é pago pela Previdência por meio do Sistema Único de  Assistência
Social (Suas), e suspenso caso a pessoa passe a ter renda  maior.

Para a coordenadora da área de direitos da pessoa com deficiência do  Instituto 
Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência (IBDD),  Priscilla Selares, 
apesar de a expectativa em relação ao programa ser  positiva, a portaria é 
genérica e contraditória, pois menciona que para  participar do programa a 
pessoa deve ter deficiência que incapacite para  a vida independente e o 
trabalho.

De acordo com a Lei 8.742/93, que regulamenta o BPC, receberão o  benefício 
aqueles que têm impedimentos de longo prazo de natureza  física, intelectual ou 
sensorial, os quais, em interação com diversas  barreiras, podem obstruir sua 
participação plena e efetiva na sociedade  com as demais pessoas.
A contradição está em uma medida que visa a fomentar a oferta de  trabalho, mas 
estabelece como pré-requisito a não condição de trabalhar e  de ter uma vida 
independente, disse Priscilla. Segundo ela, o Programa  não contempla 
dificuldades importantes que pessoas com deficiência  enfrentam para entrar no 
mercado de trabalho, como a própria suspensão  do BPC caso haja aumento de renda
derivada do trabalho.
Hoje, independentemente da política, o que é mais importante é ter  
regulamentado de forma clara a questão da suspensão. Não adianta ter a  política
se a pessoa não se sente segura para abrir mão do benefício.  Esse aspecto 
faltou ser abordada de forma mais clara. A grande  preocupação é essa, explicou 
a coordenadora do IBDD.
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FIQUE SABENDO - Ideb: escolas com notas altas contam a receita do sucesso

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Ideb: escolas com notas altas contam a receita do sucesso: 

Por Paula Laboissière, Fernando César Oliveira e Isabela Vieira, da Agência 
Brasil

Bom relacionamento entre os pais e a escola, o incentivo à leitura,  baixa 
rotatividade no quadro de funcionários e aulas de reforço são  pontos em comum 
entre as três escolas públicas municipais com as notas  mais altas no Índice de 
Desenvolvimento da Educação (Ideb), divulgado  hoje (14) pelo Ministério da 
Educação.

No  Centro Integrado de Educação Pública (Ciep) Glauber Rocha, na zona  norte do
Rio de Janeiro, um livro na mão, uma ideia na cabeça é a  filosofia. Com nota 
8,5 (em uma escala de 0 a 10), a escola tem cerca de  550 estudantes da 
pré-escola ao 5º ano. Apesar das turmas cheias, a  avaliação dos professores e 
funcionários é que o resultado reflete os  pilares do projeto pedagógico: 
leitura, reforço e família.

Situada em um bairro com alguns dos piores índices socioeconômicos  da capital 
fluminense, a diretora Ioliris Paes, que comanda o centro há  15 anos, conta que
já precisou resgatar panelas roubadas em um ferro  velho. Um pai me contou onde 
estavam e eu fui buscar, revelou sobre o  episódio, em 2002, o último de uma 
série de saques à escola em 25 anos.

Com a abertura da unidade escolar à comunidade,horário integral,  dedicação 
exclusiva de 80% dos professores, contratação de estagiários  para aulas de 
reforço e 5 mil títulos na biblioteca que podem ser  emprestados aos alunos e 
suas famílias, o colégio Glauber Rocha  coleciona resultados positivos. Em 2009,
no último Ideb, conseguiu nota  6,7, antecipando a meta prevista para 2021.

O incentivo à leitura e a pouca troca de funcionários também é a  receita de 
sucesso da Escola Municipal Carmélia Dramis Malaguti, de Itaú  de Minas (MG), 
que tirou a nota mais alta no Ideb: 8,6. À frente de 250  alunos da educação 
infantil ao 5ª ano, a maioria de classe média, a  diretora Maria Flávia de 
Oliveira diz que os colaboradores tem um  espírito de pertencimento.

O entrosamento da escola com a família, além da formação continuada  dos 
professores, asseguram o bom desempenho do colégio no Ideb O  município tem um 
compromisso com a formação continuada do professor e  isso é fundamental, 
destaca Maria Flávia.

Empatada com a escola de Minas Gerais, está a Escola Municipal Santa  Rita de 
Cássia, de Foz do Iguaçu (PR), que também investe na  valorização dos 
funcionários. Nosso diferencial é o trabalho conjunto,  disse a diretora Shirlei
Carvalho. Lá, aulas de reforço também ajudam a  corrigir deficiências no 
aprendizado dos alunos, assim como na escola  Glauber Rocha, no Rio.
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A escola do Paraná - com aproximadamente 200 alunos sendo, no  máximo, 30 por 
sala de aula - também colhe os frutos da aposta no  atendimento individualizado 
e no envolvimento da família com o ambiente  escolar. Procuramos trazer os pais 
para dentro do espaço escolar,  inclusive levando-os em passeios culturais com 
seus filhos, porque  sabemos que a participação deles é fundamental, diz a 
diretora.

A unidade não tem uma biblioteca, mas dribla o problema oferecendo  um conjunto 
de obras literárias infanto-juvenis na própria sala de aula e  fazendo um 
trabalho de base desde a pré-escola. Atividades ao ar  livre e culturais são 
outras formas usadas para conseguir atenção dos  estudantes.
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FIQUE SABENDO - A importância do café da manhã...
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A importância do café da manhã...: 
[FOTO]

Você já deve estar cansado de ouvir isso: café da manhã é realmente a refeição 
mais importante do dia. Mas, muitas pessoas ainda estão perdendo ou deixando de 
fazer seu desjejum! Você é um dos mais de 150 milhões de pessoas que não fazem o
café da manhã? Ou sua idéia de café da manhã é um café e um bolo ou ainda o pão 
francês com café preto? Se assim for, então siga estas dicas para começar a 
consumir um desjejum perfeito.Há várias razões principais para começar cada dia 
com uma refeição nutritiva pela manhã:
1.O café da manhã estimula o metabolismo. Ao iniciar o seu dia com carboidratos 
complexos saudáveis (FIBRAS), juntamente com proteínas magras, você irá aumentar
a queima de calorias, acelerando o seu metabolismo.Então, você realmente DEVE 
comer para perder peso!
2.Pessoas com hábito de realizar o desjejum são mais magras.As pessoas que tomam
café da manhã estão mais propensas a manter o peso saudável do que aqueles que 
não o fazem. Pesquisas mostram que cerca de 78% das dietas bem sucedidas possuem
o café da manhã como uma das principais refeições, em comparação com apenas 4% 
que raramente comem no período da manhã. Por quê isso acontece? Pessoas que não 
costumam realizar o desjejum geralmente passam horas sem se alimentar, gerando 
um excesso de fome na próxima refeição associada ao consumo de grandes porções e
alimentos ricos em calorias. Um café da manhã realizado de forma adequada pode 
mantê-lo longe de comer em excesso no final do dia.
3.O café da manhã fornece o "combustível" para iniciar o seu dia.Consumir uma 
refeição matinal equilibrada irá ajudá-lo a realizar suas atividades melhor no 
seu dia a dia, tanto mentalmente quanto fisicamente.COMO CONSTRUIR UM DESJEJUM 
EM 3 PASSOS
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Passo 1 - ProteínaUm estudo publicado recentemente na crescente literatura 
científica mostrou que comer mais proteínas no café da manhã pode ajudar a comer
menos nas próximas refeições, reduzir o consumo de alimentos "não saudáveis", 
tornando mais fácil ficar com vontade de comer alimentos saudáveis e com 
calorias boas bem distribuídas. Boas fontes de proteína incluem ovos, iogurte 
desnatado e queijos magros (ricota, cottage), peixes de águas frias e proteínas 
do pão integral.
Passo 2 - Cereais integraisGrãos integrais são responsáveis pela energia que 
você precisa para alimentar sua manhã e o resto do dia, mais fibras devem ser 
consumidas para promover a saciedade e controlar a fome. Boas fontes são: pão 
integral com pelo menos 3 g de fibra, cereais integrais, farinha ou flocos de 
aveia, quinua, linhaça, amaranto em flocos, granola sem açúcar, entre outros.
Passo 3 - Frutas e vegetaisTodos nós precisamos aumentar o consumo de frutas e 
vegetais, e café da manhã é o momento perfeito para consumirmos algumas porções 
destes alimentos na dieta. Eles irão proporcionar ao nosso organismo vitaminas e
sais minerais, fibras e antioxidantes.
10 desjejuns em menos de 10 minutosSe você acha que não tem tempo para preparar 
seu café da manhã, pense novamente. Em apenas 10 minutos ou menos, você pode ter
uma refeição saborosa, nutritiva, e que para começar o seu dia com muita 
disposição.
Aí vão algumas rápidas ideias para o preparo de um desjejum saudável, confira a 
lista abaixo:
Acrescente 1 xícara de flocos de aveia com 2 colheres de sopa de nozes picadas e
2 colheres de sopa de frutas secas, uma pitada de canela e uma colher de sopa de
mel.Junte 1 ovo + 2 claras, uma pitada de sal marinho e ervas a vontade, mexa e 
prepare um omelete simples, mas muito saboroso.Corte 1 banana grande em fatias, 
acrescente 2 colheres de sopa de quinua em flocos e salpique canela + uma colher
de sopa de mel.1 iogurte desnatado batido com  papaya e 2 colheres de sopa de 
amaranto em flocos.3 rolinhos de peito de peru com mussarela + café com leite 
semi ou desnatado.2 fatias de queijo minas com tomate e manjericão + suco de 
couve com limão.2 ovos mexidos com ervas e chá com mel ou stévia.1 pote de 
iogurte desnatado natural batido com essência de baunilha e canela em pó + 10 
morangos com farinha de linhaça1 copo de leite desnatado batido com cacau em pó,
adoçante e 1 banana nanica.
Ou Creme de abacate batido com água + 1 medida de Whey Protein do seu sabor 
preferido deixo para vocês meu vídeo realizando essa receita.
ASSISTA:[VÍDEO]
http://www.youtube.com/watch?v=KLzLBJ4PFTwfeature=share
Enjoy!
Mais dicas em minha fan Page no Facebook: Juliana Pansardi - Nutricionista 
Desportiva.
[FOTO]

*** O texto acima é de responsabilidade do autor. Para dúvidas sobre o conteúdo 
do texto, deixe seu comentário ou entre em contato com o autor através dos 
contatos disponibilizados em sua assinatura.
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - Inscrições abertas para curso a distância ABC do Câncer

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Inscrições abertas para curso a distância ABC do Câncer: 
[FOTO]

Estão abertas, até o dia 20 de agosto, as inscrições do curso ABC do 
Câncer:Abordagens para o Controle do Câncer, oferecido pelo InstitutoNacional de
Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca). O curso tem o objetivo de ensinar 
como identificar o câncer como um problema de saúde pública no Brasil e 
descrever as principais ações e políticas de controle.

O público-alvo são profissionais de nível superior não especialistas em 
oncologia e alunos dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação na Área da Saúde, com
carga horária total de 30 horas. O curso é gratuito e o período para realizá-lo 
é de 1 a 30 de setembro de 2012.
Acesse a ficha online para fazer a inscrição
No final do curso haverá uma avaliação (on-line) composta de uma 
situação-problema e dez questões sobre todo o conteúdo do curso.

Para esclarecer mais dúvidas, basta enviar um email para:ead@inca.gov.br
Fonte: Inca
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FIQUE SABENDO - Lançado 0800 para reclamações dos Planos de Saúde
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Lançado 0800 para reclamações dos Planos de Saúde: 

Por TV Brasil

A Associação Paulista de Medicina e o Instituto Proteste lançaram um  canal 
nacional para recebimento de reclamações contra planos de saúde. O  serviço 
pretende auxiliar o usuário na busca por informações e oferecer  soluções 
rápidas para os clientes.Atualmente, o Brasil tem quase 48  milhões de usuários 
cadastrados em planos. As ligações são gratuitas e  podem ser feitas pelo número
0800 200 4200.
Clique aqui para assistir o vídeo inserido.
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FIQUE SABENDO - Light Recicla chega a mais sete comunidades pacificadas do Rio
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Light Recicla chega a mais sete comunidades pacificadas do Rio: 
Segunda fase do projeto vai alcançar cerca de 40 mil clientesALightlança amanhã,
dia 23 de agosto, a nova etapa do programaLightRecicla, no Centro Cultural 
Light, às 10h. O projeto, já existente no Santa Marta, Chapéu-Mangueira e 
Babilônia chegará às comunidades Rocinha, Vidigal, Cabritos, Tabajaras, 
Pavão-Pavãozinho, Cantagalo e Chácara do Céu, além do conjunto habitacional 
Cruzada de São Sebastião. O projeto oferece aos moradores a troca de material 
reciclável -como garrafas pet, latas, plástico, papelão, papel, vidro - por 
descontos na conta de energia. Nesta nova etapa, oLightReciclaterá a parceria da
Supergasbras, a Hortifruti e a Coca-Cola Brasil.

Lançado em agosto de 2011, oLightRecicla já alcançou números expressivos: 320 
toneladas de material recebido, além dos 2 mil litros de óleo, que seriam 
descartados sem o tratamento adequado.

Na quinta-feira, além da diretoria daLight, estarão presentes no evento de 
lançamento representantes do Governo do Estado do Rio de janeiro e da Prefeitura
do Rio, líderes comunitários e representantes das empresas-madrinhas, a 
Presidente do Instituto Pereira Passos, EduardaLa Rocquee a representante da ONG
Rio Solidário, Rita Paes.
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Mais de 1,5 milhão de brasileiros consomem maconha todos os dias - Saúde - 
Notícia - VEJA.com
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FIQUE SABENDO - Mais um round na luta contra o crack
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Mais um round na luta contra o crack: 
[FOTO]
A Câmara dos Deputados aprovou ontem projeto que aumenta as
penas para o tráfico de crack.Foi um golaço de enorme importância para
desestimular ainda mais a venda desta droga assassina.O projeto altera a
lei que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas
(Sisnad) e dobra a pena para o traficante de crack, de dois terços até o dobro
se a substância entorpecente for o cloridrato de cocaína de pedra.Segundo o
texto, além de aumentar a pena para quem produz, fabrica, transporta etc, pode
dobrar em alguns casos para quem induzir, instigar e auxiliar alguém ao uso do
crack.
Outro projeto que também foi aprovado é o que dobra a pena
para quem vende droga ou fornece produtos que causam dependência física e
química para crianças e adolescentes. Eu votei também! Para mim, esse é muito
importante! Somado ao que estamos fazendo no Rio, com o abrigamento compulsório
de crianças e adolescentes usuários, mais o aumento da pena para o traficante,
vamos vencer esta droga a médio prazo. Acredito que é mais um round nessa
difícil luta contra o crack.
O último projeto aprovado ontem em votação simbólica retira
da Lei de Contravenção Penal a prática de vadiagem e de mendicância. Agora, os
três projetos seguem para votação no Senado.
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Material apoia a inserção da igualdade racial na educação infantil: 

Por Blog Educação
[FOTO]

Guia orienta professores e diretores escolares para trabalhar com o tema.
A discriminação racial ainda é uma forte realidade dentro das  escolas. Pequenas
ofensas entre os colegas sobre a característica do  cabelo (liso, crespo, 
ondulado), a cor da pele e o tipo físico  predominam nas salas de aula e acabam 
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influenciando o comportamento da  criança ao longo de sua vida. Por isso, é de 
extrema importância que  haja um trabalho de estímulo à igualdade já na educação
infantil.

Pensando nisso, o Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades - 
CEERT, em parceria com o Instituto Avisa Lá, a Universidade Federal de São 
Carlos - UfsCar e o Ministério da Educação - MEC,desenvolveu  um material de 
apoio aos profissionais de Educação para promover a  igualdade racial entre os 
alunos da educação infantil.

Composto por quatro vídeos educativos e um guia prático, oEducação Infantil e 
práticas promotoras de igualdade racial foi lançado exclusivamente para 
diretores e gestores de escolas, professores da educação infantil e secretarias 
de educaçãoe pode ser adquirido pelo portal do MEC.  A ideia é introduzir a 
temática racial sem induzir ao preconceito. O  objetivo do material é justamente
quebrar essa visão das crianças,  explica a coordenadora geral do projeto, 
Silvia Pereira de Carvalho, do Instituto Avisa Lá.

Dessa forma, o material ensina o profissional a inserir a cultura  africana nas 
aulas ou na própria gestão da escola. Eles terão contato  com discussões geradas
pelos conteúdos dos vídeos. Assim, é possível  desenvolver um processo 
consistente de formação, que incluirá a dimensão  da igualdade racial nas 
práticas pedagógicas das instituições, disse  Carvalho.

Um exemplo simples é a inserção dos padrões de estética africanos nos  contos de
fadas. A princesa loira de olhos azuis pode virar uma  princesa africana. Acho 
que isso até aproximará os contos de fadas, que  obedecem os padrões europeus, à
realidade brasileira. Afinal, nossas  crianças, em sua maioria, não são 
parecidas com as bonecas Barbie,  relatou a coordenadora.
Lei

Inserir a igualdade racial na educação infantil não é uma questão  apenas de 
valores. Desde 2003, a Lei 10.639 obriga o ensino da cultura  afro-brasileira 
nas escolas. As disciplinas devem englobar no currículo  os seguintes temas: 
história da África e dos africanos, a luta dos  negros no Brasil, a cultura 
negra brasileira e o negro na formação da  sociedade nacional, resgatando a 
contribuição do povo negro nas áreas  social, econômica e política, pertinentes 
à história do Brasil.
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Ministério da Saúde e SBP lançam a Campanha Nacional de Amamentação 2012: 

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o presidente da Sociedade Brasileira 
de Pediatria, Eduardo Vaz, lançaram, nesta quarta-feira (1/08) no Rio de 
Janeiro, a Campanha Nacional de Amamentação 2012. O evento integra a 21º Semana 
Mundial de Amamentação, que ocorre até o dia 7 de agosto, com comemorações em 
todo o País. Durante a ocasião, Padilha anunciou R$ 45 milhões para investir na 
qualificação do pré-natal em 2.120 municípios. As ações fazem parte da 
estratégia Rede Cegonha, lançada em 2011, para ampliar e qualificar a 
assistência prestada às gestantes e aos bebês no Sistema Único de Saúde (SUS).
As mães que enfrentaram dificuldades de amamentar no passado foram fundamentais 
para reforçar a importância de conscientizar as mulheres sobre os benefícios do 
aleitamento hoje, lembrou o ministro Alexandre Padilha durante o lançamento da 
campanha que este ano tem como tema Amamentar hoje é pensar no futuro. A 
madrinha deste ano é a cantora Wanessa, mãe de José Marcus, nascido em janeiro. 
Agradeço profundamente a você Wanessa por ter aceitado este convite. O 
Ministério da Saúde tem sempre gratidão e alegria em saber que mulheres como 
você nos ajudam a acabar com mitos sobre aleitamento materno, declarou Padilha.

A campanha produzida pelo Ministério da Saúde e a SBP tem como objetivo 
incentivar às mães brasileiras a amamentar até os dois anos ou mais e de forma 
exclusiva até os sexto mês de vida do bebê. Foi a maior descoberta da minha vida
este dom que é amamentar. Se a mulher pode e tem saúde para amamentar não há 
motivo para não fazê-lo, destacou Wanessa. O leite materno é um dos maiores 
aliados no combate à mortalidade infantil. Só na última década, o Brasil reduziu
a taxa em 47%, graças a um conjunto de políticas públicas voltada para a 
família, a gestante e a criança.

Nesta campanha, serão distribuídos cartazes e folhetos aos municípios de todo o 
país, com a imagem da madrinha Wanessa amamentando o seu primeiro filho e com 
orientações para as mulheres sobre como amamentar e quais os benefícios dessa 
prática. Também foram produzidas peças para a internet, televisão e rádio.

A Semana Mundial de Amamentação é uma estratégia idealizada pela Aliança Mundial
para Ação em Aleitamento Materno (Waba, a sigla em inglês) e ocorre em cerca de 
150 países. Esse ano, o tema escolhido são os 10 anos da Estratégia Global para 
a Alimentação de Lactentes e Crianças de Primeira Infância (OMS e Unicef) e seu 
objetivo é aprimorar as práticas alimentares, melhorando o impacto na 
sobrevivência, no crescimento e no desenvolvimento, na saúde dos bebêscomo um 
todo.
REDE CEGONHA -Os recursos anunciados pelo ministro serão destinados para a 
qualificação do pré-natal. As consultadas de pré-natal são importantes para um 
acompanhamento da gestação para uma gravidez sem riscos e um parto tranquilo. 
Durante o pré-natal, por exemplo, as mães são orientadas sobre como amamentar 
seu bebê e informadas sobre a importância do aleitamento exclusivo até os seis 
meses de vida e sobre continuar amamentando a criança até os dois anos ou mais.

O Ministério da Saúde tem investido, por meio da Rede Cegonha, na ampliação dos 
exames do componente pré-natal, além do teste rápido de gravidez. Essas medidas 
buscam garantir acolhimento e captação precoce da gestante, além de ampliar o 
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acesso aos serviços de saúde e melhorar a qualidade do pré-natal.

Dentre as ações previstas do componente pré-natal, está o acolhimento às 
intercorrências na gestação; acesso ao pré-natal de alto de risco; realização 
dos exames de pré-natal de risco habitual e de alto risco; acesso rápido aos 
resultados; vinculação da gestante - desde o pré-natal - ao local em que será 
realizado o parto; implementação de ações relacionados à saúde sexual e 
reprodutiva, incluindo a população de adolescentes e jovens; além de prevenção e
tratamento das DST/HIV/Aids e Hepatites. Com a Rede Cegonha, já foi possível 
avançar no acesso às consultas de pré-natal. Em 2011, mais de 1,7 milhão de 
mulheres fizeram, no mínimo, sete consultas pré-natais.

A Rede Cegonha também traz em suas ações a promoção da amamentação na primeira 
hora de vida e o fortalecimento do vínculo mãe/bebê por meio do contato pele a 
pele logo após o nascimento. O primeiro ano de funcionamento da estratégia 
também permitiu a redução de 21% dos óbitos maternos.
Curtiu este post? Então vote em nós no Top Blog 2012\o/.
Fonte: Zeca Moreira/ Agência Saúde
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Nutricionistas ajudam a prevenir doenças ligadas a má alimentação: 

Fonte: John Block/Blend Images/Corbis
Alimentação saudável e prevenção de doenças relacionadas à alimentação e 
nutrição fazem parte do trabalho do NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família do 
Ministério da Saúde. Por isso, o ministério coloca à disposição da sociedade 
nutricionistas para ajudar a população a se alimentar melhor e assim prevenir 
doenças ligadas à má alimentação. Esses profissionais estão espalhados por todo 
o Brasil nas Unidades Básicas de Saúde e junto às Equipes de Saúde da Família, 
com o objetivo de combater as principais doenças ocasionadas pela alimentação 
incorreta.Entre essas doenças estão anemia, falta de vitamina A, desnutrição, 
obesidade, diabetes, hipertensão e câncer.

A nutricionista do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, Márcia Costa Pinheiro 
Nery, diz que a alimentação inadequada é uma das principais causas de mortes no 
País e por isso a importância do acompanhamento nutricional da população.Então a
gente trabalha com os casos crônicos. É obesidade, diabetes, hipertensão e a 
gente trabalha também com a prevenção junto com as Equipes de Saúde da Família. 
Então, a grande importância da inserção do nutricionista é isso. Fora que o 
nosso perfil epidemiológico de hoje mostra que as doenças crônicas estão tomando
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conta das principais causas de mortalidade no país hoje.

A nutricionista do Núcleo de Apoio à Saúde da Família do Ministério da Saúde 
Márcia Costa Pinheiro Nery explica como eles atendem a população.Então a gente 
pode fazer um atendimento simples ou atendimento compartilhado. Que seria um 
atendimento com mais de um profissional. Um nutricionista mais um médico, um 
nutricionista mais um enfermeiro, um nutricionista mais um fisioterapeuta 
dependendo do caso a gente pode compartilhar mais de um profissional para 
atender o paciente. Então, a gente atende tanto na unidade de saúde quanto nas 
unidades básica das equipes de saúde da família também e dentro da comunidade 
também. Nas casas, a gente faz visitas se for o caso a gente faz visitas com 
pacientes com problemas de locomoção a gente faz visitas em casa também.

Alimentação e estilo de vida saudáveis fazem parte daPolítica Nacional de 
Alimentação e Nutrição nos estados e municípios brasileiros.
Ouça a matéria da Web Rádio Saúde
Fonte: Alexandre Penido / Web Rádio Saúde
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O desafio de superar as doenças tropicais: 

Fonte: IHU On-line

Para compreender a crescente proliferação dasdoenças tropicais, é fundamental 
estudar a saúde nas favelas e nas grandes cidades tropicais. Esse é um passo 
importante a ser dado para compreendermos esse problema, que é gravíssimo, mas 
que ainda não temos conhecimento da sua dimensão, assinala o médico e professor 
da Universidade Federal do Piauí,Carlos Costa àIHU On-Line, em entrevista 
concedida por telefone. Segundo ele, embora ainda não seja possível identificar 
o que está por trás dessa proliferação das doenças tropicais, sabe-se que esse 
fenômeno está de certo modo relacionado com a superpopulação.

Costa enfatiza que as doenças tropicais estão diretamente relacionadas com as 
más condições desaneamento básico nas comunidades e com a precarização da vida 
urbana. Em sua avaliação, a globalização econômica não favoreceu uma 
globalização social, porque o capital procura ambientes em que exista mão de 
obra mais barata para se desenvolver, e não considera as condições de vida das 
pessoas e dos trabalhadores. Como o Estado não taxa as empresas, ele não 
arrecada. Nesse processo de globalização, a arrecadação é restrita à indústria, 
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que oferece emprego, mas o Estado não tem condições de proteger as populações. 
Essa é a raiz do enfavelamento e também, de certo modo, da proliferação de 
algumas doenças.

Também em sua avaliação,Costa diz que a erradicação das doenças perpassa pelo 
desafio de os países tropicais superarem a dependência das indústrias 
farmacêuticas dos países do Norte, que têm uma ótica assistencialista, e 
tampouco se preocupam em erradicar o problema principal, que é a pobreza. Está 
na hora de reverter esse quadro. Brasil, Índia, Austrália, Arábia Saudita e 
México já têm riquezas suficientes para fazer um grande consórcio de pesquisa 
voltado para essas doenças e liderar a pesquisa da malária, da leishmaniose, da 
dengue, salienta.
Carlos Henrique Nery Costa é médico, formado pela Universidade de Brasília - 
UnB. É mestre em Medicina Tropical e doutor em Saúde Pública Tropical pela 
Harvard University. É professor da Universidade Federal do Piauí, médico do 
Instituto de Medicina Tropical Natan Portella, e Presidente da Sociedade 
Brasileira de Medicina Tropical.
Confira a entrevista.

IHU On-Line - O que são as doenças tropicais e quais estão em maior evidência no
país?

Carlos Henrique Nery Costa (foto) - As doenças tropicais têm uma definição 
bastante ampla, tratando-se de doenças que ocorrem exclusivamente ou, com mais 
frequência, nos trópicos ou onde não foram devidamente controladas. Entre as 
doenças tropicais mais importantes hoje em dia, destaca-se a Aids, surgida na 
África. Entre as doenças tropicais existem outras muito sérias como a 
tuberculose, ligada às condições precárias nas grandes cidades e nas favelas. 
Por outro lado, ao contrário da Aids e da tuberculose, amalária é uma doença 
rural, transmitida por mosquitos, e hoje está restrita aos trópicos. Essa é uma 
doença gravíssima que, na África, por exemplo, ainda mata milhares de crianças. 
Outra importante doença tropical reemergente nos trópicos é ocólera, uma doença 
que se desenvolve onde não existe saneamento básico adequado ou onde a 
vulnerabilidade das pessoas é muito grande. As principais epidemias por conta 
dessa doença ocorrem no Haiti, na Índia e na África, ao sul do Saara. Mais de 10
mil pessoas morreram de cólera nos últimos dois anos noHaiti. Existem outras 
doenças, como a de Chagas, que é uma doença brasileira, a febre amarela, a 
leishmaniose, a verminose, que proliferam entre populações em situação de 
vulnerabilidade, geralmente aquelas abandonadas pelo Estado.

IHU On-Line - Alguns pesquisadores evidenciam que o mundo vive uma transição 
epidemiológica de muitas doenças que estão deixando as áreas rurais e se 
urbanizando. Em que consiste essa transição e por quais motivos ela está 
acontecendo?

Carlos Henrique Nery Costa - Entre o final do século XIX e início do século XX, 
quando a Inglaterra era uma potencia colonial, além da independência dos países 
da África e da Ásia, houve uma grande diáspora rural, o que aconteceu mais cedo 
nos países desenvolvidos, depois na Índia, no sudeste da Ásia, na China e, 
posteriormente, de forma exuberante, na África. Só que, além do processo de 
atração das migrações, como acesso a emprego, outros fenômenos acompanharam esse
processo de urbanização: nos anos 1980 os países em desenvolvimento tiveram um 
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crédito provisório e depois tiveram uma cobrança monetária, que deu origem, por 
sua vez, à crise no Terceiro Mundo. Posteriormente, o que arruinou a África foi 
a revolução verde, iniciada pela descoberta dos fertilizantes químicos. Mas mais
importante do que isso foi o fato de os países desenvolvidos começarem a 
subsidiar fortemente a agricultura, porque dispunham de uma produção tecnológica
avançada. A partir do momento em que os produtos agrícolas começaram a entrar no
terceiro mundo, a agricultura de subsistência ficou mais cara, as pessoas 
passaram a perder qualidade de vida e deram início a um processo de migração 
para as cidades. Com esse processo migratório, o cenário das doenças tropicais 
mudou da zona rural empobrecida para as cidades, e surgiram novas doenças, como 
Aids, tuberculose, cólera, malária urbana e leptospirose. Pode-se dizer que 
houve uma série de fenômenos de natureza econômica, geopolítica, social e 
cultural que levaram as populações para as cidades. Ocorre que esse processo 
migratório gerou um excedente populacional, que não encontrou local de habitação
adequada. Evidentemente, as pessoas mais pobres foram abandonadas pelo Estado e 
passaram a se aglomerar em favelas. Para se ter ideia, ainda hoje de 10 a 15% da
população brasileira vive em favelas. Na África e na Ásia, esse percentual deve 
ser ainda maior. Esse é um cenário novo que os países dos trópicos têm de 
encarar.

IHU On-Line - Por que doenças como a febre amarela, que já se considerava 
erradicada, encontram terreno fértil para se desenvolverem nas favelas e grandes
centros urbanos?

Carlos Henrique Nery Costa - Alguns fenômenos nós ainda não compreendemos. Entre
o ressurgimento de novas doenças tropicais, o mais surpreendente é a urbanização
do calazar. Essa doença entrou no Brasil na década de 1980, nas cidades de 
Teresina e São Luís, onde surgiram epidemias que se espalharam para o resto do 
país. 90% dos casos de calazar no Brasil são oriundos da zona rural do Nordeste.
A doença também se espalhou para cidades do Sudeste e Centro-Oeste, como São 
Paulo, Belo Horizonte, Brasília, São Borja (Rio Grande do Sul) e parece que está
chegando a Uruguaiana em breve, e possivelmente em Buenos Aires, também.

Ainda não sabemos o que está por trás dessa proliferação das doenças tropicais, 
mas sabemos que esse fenômeno está de certo modo relacionado com a 
superpopulação. Veja o caso das favelas: elas são habitadas por dezenas de 
pessoas que vivem em um mesmo ambiente. Então, doenças como tuberculose 
proliferam em ambientes em que as pessoas estão mais vulneráveis, onde não há 
saneamento básico. As doenças infecciosas também estão nesses lugares. Por 
exemplo, a leptospirose é uma doença que ocorre no mar, por causa da urina dos 
ratos, mas na época das chuvas, ela se espalha nas favelas.

IHU On-Line - Muitos pesquisadores enfatizam que, sem reduzir as desigualdades 
sociais, o Brasil não resolverá o problema das doenças tropicais. Que relações 
estabelece entre a proliferação de doenças e as más condições de saneamento 
básico? Em que medida as melhorias no saneamento também representam a prevenção 
destas doenças?

Carlos Henrique Nery Costa - É surpreendente como o Brasil não se interessa por 
questões fundamentais da vida social, como ainda não existem no país escolas 
públicas de turno integral, por exemplo. Por que o Estado ainda delega ao 
traficante a gestão das favelas, e por que não saneia esses ambientes? As 
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populações que vivem nesses locais são completamente marginalizadas pelo Estado.

Por que razão o Estado não investe e não melhora as condições de saneamento, não
sei. Realmente existe um excedente populacional, que a economia industrial não 
foi capaz de absorver. Não existe emprego para todos, e o Estado não é forte o 
suficiente para proteger a população e reverter esse quadro. Mas essa não é a 
realidade apenas do Brasil. Acontece também em Jacarta, na Indonésia, em 
Nairóbi, no Quênia, entre outras cidades.

Houve uma globalização econômica, mas não houve uma globalização social, porque 
o capital procura ambientes em que exista mão de obra mais barata para se 
desenvolver, e não considera as condições de vida das pessoas e dos 
trabalhadores. Como o Estado não taxa as empresas, ele não arrecada. Nesse 
processo de globalização, a arrecadação é restrita à indústria, que oferece 
emprego, mas o Estado não tem condições de proteger as populações. Essa é a raiz
do enfavelamento e também, de certo modo, da proliferação de algumas doenças. O 
Brasil precisa investir em uma política voltada para a saúde na favela, que é um
problema grave.

Além das doenças tropicais, a poluição das grandes cidades também tem gerado 
inúmeros problemas de saúde; os acidentes de motocicletas talvez sejam um dos 
problemas mais graves de saúde pública do Brasil hoje. A saúde não encara esse 
fato como problema de saúde pública; ela ainda delega esse caso ao trânsito, aos
legisladores, aos engenheiros.

IHU On-Line - É possível diagnosticar em que estados brasileiros o saneamento 
básico enfrenta maiores desafios?

Carlos Henrique Nery Costa - Essa situação não está mapeada, mas sabe-se que as 
condições de saneamento básico são mais frágeis em regiões do Norte e Nordeste. 
Entretanto, nas favelas do Sul e do Centro-Oeste também inexiste saneamento, e 
doenças como tuberculose aparecem, porque há um ambiente tropical propício para 
elas se desenvolverem.

IHU On-Line - Como as doenças tropicais são abordadas no sistema de saúde 
brasileiro? Elas são negligenciadas?

Carlos Henrique Nery Costa - Existe um esforço para preveni-las, mas ainda são 
bastantenegligenciadas. O conceito negligenciado surgiu nos anos 2000 a partir 
de uma publicação holandesa que denunciava a negligência da indústria 
farmacêutica com algumas doenças. As doenças negligenciadas são aquelas que 
ocorrem em pequenas quantidades, em países remotos, com pessoas pobres, que não 
participam ativamente do mercado de medicamentos. Depois, algumas pessoas 
começaram a falar de doenças tropicais para as populações negligenciadas, ou 
seja, para aproximadamente um bilhão de pessoas que vivem em situação muito 
precária. E, por fim, passou-se a mencionar as doenças que são pouco 
pesquisadas.

No Brasil, existe uma preocupação maior com duas doenças tropicais: a dengue e a
leishmaniose, que é o calazar. Essas doenças continuam se expandindo e nós não 
temos perspectiva de controle. Estão providenciando vacinas para essas doenças, 
e talvez isso gere algum resultado, porque a solução tradicional, de educar as 
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pessoas para a retirada do foco da dengue, por exemplo, não tem funcionado. O 
calazar é ainda pior, porque, além de matar mais pessoas por ano - entre 200 e 
250 -, segue inexorável a despeito de qualquer medida de saúde pública. Matam-se
os cães contaminados para tentar controlar a expansão da doença. Embora isso 
tenha sido eficaz, não foi capaz de erradicá-la.

Tem havido um esforço para erradicar as doenças tropicais, mas ele ainda é muito
tímido, comparado com a China, por exemplo, que se livrou desse problema de 
saúde pública há 40 ou 50 anos. O Brasil continua sendo uma nação negligente com
seu próprio povo; uma nação rica com o povo pobre. O investimento em saneamento,
educação e outros benefícios sociais acabariam resultando na prevenção dessas 
doenças.

Os médicos estão razoavelmente treinados para lidar com as doenças tropicais, 
mas enfrentam outros problemas, como a fragilidade da terminalidade doSUS, que é
a atenção médica. Como o Estado é fraco, não existe uma política de excelência, 
não existe uma política de integridade. Então, o que prolifera é a negligência 
do serviço público, que se manifesta através da fragilidade de diagnósticos, a 
realidade do tratamento etc.

IHU On-Line - E o fato do SUS ter uma política tímida de prevenção à saúde 
também contribui para a proliferação dessas doenças?

Carlos Henrique Nery Costa - Geralmente, a qualidade da vacinação está bem 
montada no Brasil, e a rede de vacinação funciona bem. Mas ainda faltam vacinas 
para doenças complexas, como malária, a doença de chagas,leishmaniose, dengue - 
para esta parece que terá em breve uma vacina. Se tivéssemos as vacinas, seria 
mais fácil intervir na área da saúde sem mexer nas condições sociais. As doenças
que podem ser prevenidas com a vacinação estão controladas, como a varíola, a 
hepatite e a meningite.

IHU On-Line - É possível estimar qual o índice de mortalidade por conta das 
doenças tropicais?

Carlos Henrique Nery Costa - Depende da doença. Os índices de morte por causa da
doença de chagas e da esquistossomose continuam altos. O índice de mortalidade 
por causa do calazar é de 5 a 10%, mesmo com o diagnóstico feito e a doença 
tratada. Não tenho ideia de quantas pessoas morrem, porque ninguém conhece de 
fato a realidade das favelas. A discussão que estamos promovendo das doenças 
tropicais voltada para as cidades ainda encontra muita resistência, porque quase
todos os médicos são treinados a tratar doenças infecciosas e parasitárias. Os 
médicos não sabem lidar com outros fatores externos, como a violência que também
gera problemas de saúde. Por isso é importante desenvolver um trabalho com as 
diversas especialidades médicas em conjunto com os urbanistas, sociólogos, 
arquitetos, antropólogos para colocarmos em discussão as doenças tropicais que 
predominam nas favelas. É isto o que estamos propondo para aSociedade Brasileira
para o Progresso e a Ciência - SBPC: estudar a saúde nas favelas e nas grandes 
cidades tropicais. Esse é um passo importante a ser dado para compreendermos 
esse problema, que é gravíssimo, mas que ainda não temos conhecimento da sua 
dimensão.

IHU On-Line - Como as doenças tropicais são abordas em outros países? Além do 
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Brasil, onde mais podemos perceber a proliferação dessas doenças?

Carlos Henrique Nery Costa - A Aids é um exemplo de como as doenças tropicais se
proliferaram. Os países desenvolvidos, de modo geral, reagem com muita 
tecnologia e conhecimento. Doenças como a deChagas, que é recorrente em cidades 
do interior, migraram da América Latina para os EUA e a Espanha junto com os 
trabalhadores. Geralmente, a transmissão acontece através da doação de sangue 
contaminado. Como nesses países não existe a triagem para adoença de Chagas, 
porque ela é uma doença característica do Brasil, acaba-se criando um grande 
problema de saúde pública nos países devido à transmissão da doença. A 
tuberculose também voltou a crescer depois daAids.

Os países ricos lidam com as doenças tropicais através da ação das indústrias 
farmacêuticas. A ótica deles é assistencialista, ou seja, não é uma ótica de 
erradicação do problema principal, que é a pobreza, situação que é causada pela 
política econômica internacional. Por isso eles não enxergam os problemas 
oriundo dessa situação econômica, não comentam e nem gostam de comentar.

IHU On-Line - Quais os maiores desafios do Brasil para erradicar as doenças 
tropicais?

Carlos Henrique Nery Costa - O Brasil por ser, em minha opinião, o mais 
proeminente das nações tropicais, por ser a maior nação tropical, o quinto maior
país do mundo e por ter um parque tecnológico razoavelmente desenvolvido, apesar
das precariedades, tem condições de liderar a investigação e o combate das 
doenças tropicais no mundo. Até agora, todo o conhecimento a respeito das 
doenças tropicais é oriundo do Norte. As descobertas em relação aos tratamentos 
vêm dos países ricos, juntamente com a ótica deles, lógico, de consumir 
medicamentos.

Mas está na hora de reverter esse quadro. Brasil, Índia, Austrália, Arábia 
Saudita e México já têm riquezas suficientes para fazer um grande consórcio de 
pesquisa voltado para essas doenças, liderar a pesquisa da malária, da 
leishmaniose, da dengue. Esses países têm condições de estabelecer políticas que
sejam realmente eficazes para os planos urbanos. O Brasil pode liderar as 
políticas para lidar com as favelas e criar novos mecanismos de combate àAids. O
país pode aparecer pela sua proeminência e unificar os trópicos dando uma 
unidade cultural e climática a eles. Essa reapropriação dos trópicos por 
tropicais é fundamental. Até hoje nós vemos os trópicos através do espelho do 
Norte. Nós conhecemos a Índia pelo que é publicado na imprensa europeia, ou 
seja, pelas percepções culturais dos europeus.

Um dos aspectos mais agravantes é não só a distância entre os centros produtores
de ciência e tecnologia, mas principalmente a inapropriedade das criações 
biotecnológicas do Norte, que são aplicadas nos trópicos. Temos de priorizar os 
nossos problemas a partir da nossa ótica e tentar encontrar soluções adequadas 
para a nossa realidade. No reviver e renascer dos trópicos, a partir de uma 
conjunção de todos os trópicos, poderemos resolver vários problemas nas diversas
áreas (saúde, agricultura, arquitetura etc.).
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FIQUE SABENDO - Pesquisa mostra os efeitos da resistência a inseticidas no 
mosquito da dengue
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http://www.blog.saude.gov.br/
Pesquisa mostra os efeitos da resistência a inseticidas no mosquito da dengue: 
[FOTO]

Pesquisador alerta que a forma mais eficaz de diminuir a proliferação do Aedes é
por meio da eliminação dos criadouros, e não pela utilização de inseticidas | 
Foto: Fiocruz
Não é de hoje que o uso de inseticidas para controle doAedes aegyptitem sido 
colocado em debate, por selecionar os insetos resistentes, quando usado de modo 
inadequado. Um estudo realizado por pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz 
(IOC/Fiocruz), além de reforçar essa evidência, analisou a dinâmica da 
resistência a inseticidas e os efeitos biológicos nos mosquitos.
A pesquisa identificou que a resistência tem um custo evolutivo para o vetor, 
afetando seu desenvolvimento, tempo de vida e reprodução. Foram realizados 
testes com mosquitos de populações naturais provenientes de cinco cidades 
brasileiras - Fortaleza, Maceió, Cuiabá, Uberaba eAparecida de Goiânia. Também 
foi feita uma experiência de pressão de seleção com inseticida piretróide 
(utilizado contra o mosquito adulto) em laboratório com vetores originários de 
Natal. Esta pressão de seleção, que podemos considerar como uma simulação do que
ocorreria na natureza, foi feita por nove gerações consecutivas de mosquitos, 
divididos em um grupo mantido com inseticida e outro sem.
Os mosquitos de populações naturais e aqueles mantidos sob pressão de seleção no
laboratório foram testados quanto ao nível de resistência ao larvicida 
organofosforado temephós e ao adulticida piretróide deltametrina. Em paralelo, 
foram analisados aspectos de desenvolvimento e reprodução, como o número de ovos
colocados, a quantidade de sangue ingerido durante a picada, o tempo de 
desenvolvimento da larva e a longevidade do adulto.Foi verificado que quanto 
mais resistente a população, maiores suas desvantagens em ambiente livre de 
inseticida. O grupo mantido no laboratório sob pressão de seleção por nove 
gerações foi o que demonstrou maiores efeitos negativos, provavelmente devido ao
acúmulo de genes letais. Estes resultados corroboram estudos que vêm 
demonstrando efeitos negativos da resistência a inseticidas para a fisiologia do
inseto, explicou o pesquisador Ademir Martins, que desenvolveu o estudo 
juntamente com a estudante Camila Ribeiro e outros pesquisadores dos 
Laboratórios de Fisiologia e Controle de Artrópodes Vetores e de Biologia 
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Molecular de Insetos do IOC/Fiocruz.Efeitos do inseticida no mosquito
O estudo mostra que o processo de resistência a inseticidas é capaz de gerar 
desvantagens biológicas para o próprio vetor. O uso contínuo desses compostos 
químicos seleciona população deAedesresistentes, mas pode trazer de carona 
efeitos negativos à fisiologia normal do inseto, tornando-o menos competitivo em
ambientes livres de inseticida. É o que chamamos de custo evolutivo, pois, se 
por um lado ele sobrevive ao inseticida, por outro, passará a ter menos aptidão 
para acasalar, levará maior tempo até chegar à fase adulta e a quantidade de 
ovos colocados pela fêmea será menor, complementou.
Em uma primeira impressão, poderia-se pensar que esse custo evolutivo seria bom 
para o homem, uma vez que os mosquitos resistentes tenderiam a sumir se o 
inseticida deixasse de ser aplicado. Entretanto, o atual cenário de desvantagens
para o mosquito, tende, em projeções futuras, a ter um fim. A evolução é um 
processo muito dinâmico e já foi verificado em outros insetos que ocorre a 
seleção dos chamados genes modificadores, cuja pressão contínua com inseticida 
acaba por extinguir as desvantagens atreladas à resistência, o que originaria um
cenário nada animador, enfatiza o especialista. Além disso, esse custo atual não
impede que o mosquito continue transmitindo a dengue, completa.Controle do vetor
Diferentemente do que muitos pensam, a forma mais eficaz de diminuir a 
proliferação doAedes aegyptié por meio do controle mecânico, que consiste na 
eliminação dos criadouros, e não pela utilização de inseticidas contra adultos e
larvas, que é apenas uma das formas de controle, mas não a principal, já que 
apresenta uma série de efeitos colaterais.O inseticida é uma das formas de 
controle, que pode ser benéfica e ajudar a eliminar o mosquito quando utilizada 
de maneira adequada. Mas, quando utilizado indiscriminadamente, ele seleciona as
populações de mosquitos resistentes, o que propicia novas gerações também 
resistentes, perdendo, assim, sua finalidade inicial. É muito mais interessante 
que as pessoas criem o hábito constante de eliminar ou tratar adequadamente 
potenciais criadouros de larvas dentro de suas casas. Este método, que deve ser 
um hábito tão comum como escovar os dentes todos os dias, não seleciona 
resistência, não polui o meio ambiente e evita a proliferação de outras doenças,
inclusive., afirma o pesquisador.Curtiu este post? Então vote em nós no Top Blog
2012\o/.Fonte:Vinicius Ferreira / Agência de Notícias Fiocruz
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PESQUISA MOSTRA OS EFEITOS DA RESISTÊNCIA A INSETICIDAS NO MOSQUITO DA DENGUE: 
[FOTO]
Pesquisador alerta que a forma mais eficaz de
diminuir a proliferação do Aedes é por meio da eliminação
dos criadouros, e não pela utilização de inseticidasNão é de hoje que o uso de 
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inseticidas para controle do Aedes aegypti tem sido colocado em debate, por 
selecionar os insetos resistentes, quando usado de modo inadequado. Um estudo 
realizado por pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), além de 
reforçar essa evidência, analisou a dinâmica da resistência a inseticidas e os 
efeitos biológicos nos mosquitos. A pesquisa identificou que a resistência tem 
um custo evolutivo para o vetor, afetando seu desenvolvimento, tempo de vida e 
reprodução. Foram realizados testes com mosquitos de populações naturais 
provenientes de cinco cidades brasileiras - Fortaleza, Maceió, Cuiabá, Uberaba e
Aparecida de Goiânia. Também foi feita uma experiência de pressão de seleção com
inseticida piretróide (utilizado contra o mosquito adulto) em laboratório com 
vetores originários de Natal. Esta pressão de seleção, que podemos considerar 
como uma simulação do que ocorreria na natureza, foi feita por nove gerações 
consecutivas de mosquitos, divididos em um grupo mantido com inseticida e outro 
sem.Pesquisador alerta que a forma mais eficaz de diminuir a proliferação do 
Aedes é por meio da eliminação dos criadouros, e não pela utilização de 
inseticidas
Os mosquitos de populações naturais e aqueles mantidos sob pressão de seleção no
laboratório foram testados quanto ao nível de resistência ao larvicida 
organofosforado temephós e ao adulticida piretróide deltametrina. Em paralelo, 
foram analisados aspectos de desenvolvimento e reprodução, como o número de ovos
colocados, a quantidade de sangue ingerido durante a picada, o tempo de 
desenvolvimento da larva e a longevidade do adulto.

Foi verificado que quanto mais resistente a população, maiores suas desvantagens
em ambiente livre de inseticida. O grupo mantido no laboratório sob pressão de 
seleção por nove gerações foi o que demonstrou maiores efeitos negativos, 
provavelmente devido ao acúmulo de genes letais. Estes resultados corroboram 
estudos que vêm demonstrando efeitos negativos da resistência a inseticidas para
a fisiologia do inseto, explicou o pesquisador Ademir Martins, que desenvolveu o
estudo juntamente com a estudante Camila Ribeiro e outros pesquisadores dos 
Laboratórios de Fisiologia e Controle de Artrópodes Vetores e de Biologia 
Molecular de Insetos do IOC/Fiocruz.
EFEITOS DO INSETICIDA NO MOSQUITO
O estudo mostra que o processo de resistência a inseticidas é capaz de gerar 
desvantagens biológicas para o próprio vetor. O uso contínuo desses compostos 
químicos seleciona população de Aedes resistentes, mas pode trazer de carona 
efeitos negativos à fisiologia normal do inseto, tornando-o menos competitivo em
ambientes livres de inseticida. É o que chamamos de custo evolutivo, pois, se 
por um lado ele sobrevive ao inseticida, por outro, passará a ter menos aptidão 
para acasalar, levará maior tempo até chegar à fase adulta e a quantidade de 
ovos colocados pela fêmea será menor, complementou.
Em uma primeira impressão, poderia-se pensar que esse custo evolutivo seria bom 
para o homem, uma vez que os mosquitos resistentes tenderiam a sumir se o 
inseticida deixasse de ser aplicado. Entretanto, o atual cenário de desvantagens
para o mosquito, tende, em projeções futuras, a ter um fim. A evolução é um 
processo muito dinâmico e já foi verificado em outros insetos que ocorre a 
seleção dos chamados genes modificadores, cuja pressão contínua com inseticida 
acaba por extinguir as desvantagens atreladas à resistência, o que originaria um
cenário nada animador, enfatiza o especialista. Além disso, esse custo atual não
impede que o mosquito continue transmitindo a dengue, completa.
CONTROLE DO VETOR
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Diferentemente do que muitos pensam, a forma mais eficaz de diminuir a 
proliferação do Aedes aegypti é por meio do controle mecânico, que consiste na 
eliminação dos criadouros, e não pela utilização de inseticidas contra adultos e
larvas, que é apenas uma das formas de controle, mas não a principal, já que 
apresenta uma série de efeitos colaterais.
O inseticida é uma das formas de controle, que pode ser benéfica e ajudar a 
eliminar o mosquito quando utilizada de maneira adequada. Mas, quando utilizado 
indiscriminadamente, ele seleciona as populações de mosquitos resistentes, o que
propicia novas gerações também resistentes, perdendo, assim, sua finalidade 
inicial. É muito mais interessante que as pessoas criem o hábito constante de 
eliminar ou tratar adequadamente potenciais criadouros de larvas dentro de suas 
casas. Este método, que deve ser um hábito tão comum como escovar os dentes 
todos os dias, não seleciona resistência, não polui o meio ambiente e evita a 
proliferação de outras doenças, inclusive., afirma o pesquisador.
Disponível em: 
http://www.fiocruz.br/ccs/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=4755sid=9. Acesso 
em 17 ago. 2012.
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Projetos aumentam punição para violência sexual contra crianças com deficiência:

Por Agência Câmara

O Código Penal  já estabelece uma pena maior quando a violência sexual atinge 
pessoas  com deficiência. O estupro, por exemplo, tem pena de reclusão de 6 a 10
 anos, aumentando para de 8 a 15 anos nos casos de menores e de pessoas  com 
deficiência mental ou que não possam oferecer resistência.

Na Câmara, alguns projetos atualmente em análise pretendem aumentar as penas 
para crimes contra crianças com deficiência. O Projeto de Lei 660/11, da 
deputada Nilda Gondim (PMDB-PB), modifica o Estatuto da Criança e do Adolescente
para aumentar as penas para crimes ou infrações administrativas cometidas contra
crianças ou adolescentes com deficiência.

Em crimes como entregar filho a terceiro mediante recompensa ou  filmar cena de 
sexo envolvendo criança ou adolescente, as penas serão  aumentadas em 1/3. Para 
as infrações administrativas, como deixar de  comunicar às autoridades suspeita 
de maus-tratos contra criança ou  adolescente, a pena será acrescida em 1/4 das 
já previstas para os  jovens sem deficiência.
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Autismo

Outra proposta em tramitação para aumentar a punição aos infratores é o Projeto 
de Lei 1631/11,  que cria a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa
com  Transtorno do Espectro Autista. O texto equipara os autistas, para todos  
os efeitos legais, às pessoas com deficiência.

A relatora do projeto na Comissão de Seguridade Social e Família, deputada Mara 
Gabrilli (PSDB-SP), alterou o texto original para tipificar como crime qualquer 
forma de castigo  corporal, ofensa psicológica ou tratamento degradante imposto 
à criança  ou ao adolescente com deficiência física, sensorial, intelectual ou  
mental, como forma de correção, disciplina e educação. O crime será  punível com
detenção de seis meses a dois anos.

Já o Projeto de Lei 4207/12, do deputado Romário (PSB-RJ), aumenta a  pena para 
quem cometer abuso ou violência sexual contra crianças com  deficiência. É 
preciso que o agressor seja impedido de continuar   praticando esse crime 
hediondo e silencioso, diz o parlamentar.
Sem julgamento

Para o deputado Eduardo Barbosa (PSDB-MG), não adianta aumentar a pena -  é 
preciso fazer a lei ser cumprida. Falta julgamento para os casos de  violência. 
Vimos casos de juízes que absolveram o réu, sendo que na  defesa havia a 
alegação de que a criança era sem-vergonha, disse ao  relatar casos da CPMI do 
Abuso Sexual da qual fez parte em 2004.

Ele foi presidente da Federação Nacional das Associações de Pais e  Amigos de 
Excepcionais (Fenapaes), secretário de Trabalho, da  Assistência Social, da 
Criança e do Adolescente do Estado de Minas  Gerais, de 1995 a 1998.
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FIQUE SABENDO - Retenção de líquidos? Invista em alimentos diuréticos...
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Retenção de líquidos? Invista em alimentos diuréticos...: 
[FOTO]

Quem não sofre com inchaço, seja frequentemente, seja "naqueles dias". E dá para
se livrar do inchaço comendo, o que é muito bom, então se joga!
- Legumes/ervilha, abóbora, beterraba,
repolho, tomate, broto de feijão, pepino, vagem, alcachofra, berinjela e nozes;

- Raízes, incluindo batata e cenoura; 
- Verduras como o espinafre, escarola,
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agrião, salsinha, alface;
- Frutas como a maçã, laranja, morango,
melancia, melão, limão, abacaxi, maracujá;
- Consuma mais chás,
principalmente chá verde, hibisco, hortelã e erva-doce, suco de limão;
- Ingerir no mínimo 2 litros de água por
dia. Ah, suco de limão também é mara!
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Saiba como evitar que o bico do seio fique rachado durante amamentação: [FOTO]

A amamentação é essencial para fortalecer o laço entre mãe e filho. Só que 
muitas mulheres desistem de amamentar quando aparecem rachaduras no bico do 
seio. O problema pode até mesmo provocar inflamação. Mas se a mãe estiver 
amamentando de forma correta, nunca sentirá dor. O bico do seio só fica dolorido
e machucado quando a boca do bebê está mal encaixada no peito da mãe.
A jornalista Fernanda Afonso, por exemplo, teve rachaduras nos bicos dos seios 
logo nos primeiros dias da amamentação porque não foi bem orientada:Quando o meu
filho nasceu, eu tive rachadura no meu seio porque ninguém me orientou como eu 
tinha que fazer, como tinha que ser a pegada dele, e acabou que ele machucou. 
Então eu fiquei toda debilitada e ai com isso eu tive que usar aquele bico de 
silicone porque saia muito sangue quando ele pegava no bico do meu peito.[FOTO]

Foto: Corbis Images
Para evitar a rachadura durante a amamentação, basta observar se a criança está 
colocando toda a boca na aréola, o círculo que fica em volta da ponta do seio. 
Se o bebê estiver sugando apenas o bico, a mãe deve interromper a amamentação e 
começar novamente.
Outra forma simples de evitar que o seio fique machucado é tomar sol nas mamas, 
conforme explica o coordenador de Saúde da Criança do Ministério da Saúde, Paulo
Bonilha.Quando a gente toma sol na pele, a pele fica mais grossa, então a mulher
que toma sol nas mamas, no bico do peito, deixa o bico com a pele mais grossa, 
com melhores condições, por exemplo, de evitar rachaduras.
O Sistema Único de Saúde tem profissionais capacitados para oferecer, por meio 
do programa Rede Cegonha, do Ministério da Saúde, assistência à mulher que 
amamenta.Ouça a matéria da Web Rádio SaúdeFonte: Débora Rocha / Web Rádio Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fique-sabendo-saiba-mais-sobre.html
<DATA DA POSTAGEM>

Página 1882



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
sexta-feira, 17 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - Saiba mais sobre a importância da Caderneta de Vacinação

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.blog.saude.gov.br/
Saiba mais sobre a importância da Caderneta de Vacinação: 

Todo bebê quando nasce recebe na maternidade a caderneta de vacinação. O 
documento foi criado pelo Ministério da Saúde para registrar as vacinas que a 
criança tomou e as que ela precisa tomar. Como a quantidade de doses é muito 
grande, o calendário de vacinação deve ser sempre acompanhado por um 
profissional de saúde. É o que explica a coordenadora do Programa Nacional de 
Imunização do Ministério da Saúde, Carla Domingues:Cada vacina geralmente tem 
mais de uma dose a ser aplicada, então ela precisa tomar duas, três, as vezes 
mais um reforço. Por isso a necessidade da mãe estar sempre levando ao posto de 
saúde para que se atualize a carteira de vacinação.

A dona de casa Débora Oliveira é mãe de gêmeas de um ano e meio de idade e 
presta bem atenção no que está escrito na caderneta de vacinação das filhas.As 
duas tomam tudo no mesmo dia. E a caderneta separada a gente só preocupa de 
estar anotando na caderneta correta. É bom na hora que está aplicando em uma ter
certeza de estar anotando na caderneta dela . Eu tenho essa preocupação.

Logo que nasce, a criança é vacinada ainda na maternidade contra a tuberculose e
a hepatite B. O Ministério da Saúde informa que entre dois e seis meses de vida,
ela tem que tomar mais três doses contra a hepatite B. A coordenadora do 
Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, Carla Domingues, fala da
importância dos reforços da vacina da hepatite B e de outras doenças.O organismo
da criança não tem a capacidade só com uma dose de vacina fazer com que essa 
vacina garanta a imunidade para aquela doença. Por isso a necessidade de dois, 
três ou mais reforços. Só você tomando o esquema completo que você vai fazer com
que o organismo, a medida de cada vacina que você toma, vai aumentando a 
eficácia contra a doença.

A coordenadora do PNI do Ministério da Saúde, Carla Domingues, explicou também 
que quem perder a caderneta de vacinação deve voltar ao posto de saúde onde 
costuma vacinar a criança para refazer o documento. Para conhecer o ciclo 
completo da vacinação infantil basta procurar um posto de saúde ou acessar o 
endereço www.saude.gov.br/svs. Todas as vacinas são aplicadas de graça pelo 
Sistema Único de Saúde, o SUS.

Ouça a matéria da Web Rádio Saúde
Curtiu este post? Então vote em nós no Top Blog 2012\o/.Fonte: Débora Rocha / 
Web Rádio Saúde
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<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 30 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - Saúde mental: Manual vai auxiliar profissionais de saúde no 
tratamento de DST e aids

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Saúde mental: Manual vai auxiliar profissionais de saúde no tratamento de DST e 
aids: 
[FOTO]

Foto: Luís Oliveira / Ascom-MS
Foi lançado ontem (29), nos Congressos Brasileiros e Latino Americanos e do 
Caribe de Prevenção e Fóruns em HIV/aids, DST e hepatites virais, que acontecem 
em São Paulo, o manual de Atenção em Saúde Mental nos Serviços Especializados em
DST/Aids. A publicação foi elaborada pelo Ministério da Saúde e tem por objetivo
orientar os profissionais de saúde que atendem pessoas com doenças sexualmente 
transmissíveis, HIV e aids. A ideia é focar no tratamento psicológico desses 
pacientes.

Segundo o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Jarbas 
Barbosa, o livro vai ajudar a oferecer um tratamento completo a quem busca 
auxílio nos serviços de saúde.O manual vem contribuir com essa visão que nós 
temos que a pessoa que vive com HIV/aids ela precisa receber um tratamento 
integral que olhe todos os aspectos da condição que ela tem, não só em relação 
ao tratamento do vírus com os antirretrovirais, mas também às outras dimensões, 
as outras necessidades que essa pessoa tem. Uma delas está relacionada com todo 
o problema do sofrimento, da angústia, que muitas vezes acompanha a condição de 
viver com HIV/Aids. Por isso, esse manual em Atenção em Saúde Mental nos 
Serviços Especializados é exatamente para orientar os profissionais de como 
abordar essa pessoa que vive com HIV/aids e que está sob tratamento para que ela
tenha atenuado, que ela tenha mais conforto psicológico, que ela sofra menos e 
que ela consiga viver com mais qualidade à sua vida.

Jarbas Barbosa lembra que um dos primeiros desafios do profissional de saúde que
atende pessoas com HIV/aids é tentar criar uma relação acolhedora e de 
confiança.Além do conhecimento técnico, que é importante, sobre o vírus, sobre 
os antirretrovirais, sob a condição clínica, eu creio que desenvolver uma 
relação, uma conexão com aquela pessoa, ajuda muito na confiança que precisa ser
estabelecida entre o paciente e o médico, entre o paciente e o enfermeiro, entre
o paciente e a equipe de saúde que o está atendendo, de maneira que se crie esse
lanço de confiança, de respeito, e que se sinta acolhida.

O manual de Atenção em Saúde Mental nos Serviços Especializados em DST/Aids pode
ser encontrado no site do Ministério da Saúde no endereço: http://bit.ly/NCCOz8.
Ouça a matéria da Web Rádio SaúdeFonte: Amanda Mendes / Web Rádio Saúde
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fique-sabendo-semana-do-aleitamento.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 1 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - Semana do Aleitamento Materno ressalta importância da 
amamentação

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://drauziovarella.com.br/
Semana do Aleitamento Materno ressalta importância da amamentação: 

A Semana Mundial do Aleitamento Materno começa nesta terça-feira (01/08/2012) e 
vaiaté o dia 07/08/2012. A iniciativa da OMS (Organização Mundial da Saúde) tem 
como objetivo estimulara amamentação e melhorar a saúde de crianças menores de 5
anos em mais de 170 países.
* Primeiros cuidados com o bebê
*Vantagens do leite materno em relação aos outrosA comemoração não é à toa, a 
data celebra a assinatura daDeclaração de Innoceti, em agosto de 1990, documento
que estabelece um comitê nacional de coordenação da amamentação e uma legislação
para proteger a mulher que amamenta no trabalho.

É por meio do aleitamento materno que o recém-nascido recebe os nutrientes 
necessários para o organismo, por isso é essencial que eles sejam alimentados 
durante os primeiros seis meses exclusivamente com leite materno. Porém, no 
mundo isso acontece com menos de um em cada três bebês. A partir dos seis meses 
podem ser acrescentado alimentos complementares, de preferência na forma 
pastosa, associados com a amamentação, que ainda deverá ser mantida por dois 
anos ou mais.

Vale lembrar que a malnutrição responde por uma em cada três mortes entre 
crianças menores de 5 anos, sendo mais de dois terços associadas a alimentação 
inapropriada no primeiro ano de vida da criança.

No caso do colostro (leite mais grosso e de cor amarelada produzido ao final da 
gestação), a recomendação é que ele seja dado ao recém-nascido até uma hora após
o parto.
Benefícios do leite materno

Segundo o Ministério da Saúde, o aleitamento maternofunciona como uma verdadeira
vacina e protege a criança de muitas doenças, como a anemia. Além disso, o leite
é rico em molécula PSTI, responsáveis por proteger e reparar o intestino do 
bebê, o que é ótimo para evitar as cólicas intestinais que afligem os pequenos 
com frequência neste período.

Outro benefício é a sucção do peito que a amamentação exige. O movimento é um 
excelente exercício para o desenvolvimento dos músculos da face da criança e 
ajuda na formação da arcada dentária, da fala e, ainda, melhora a respiração da 
criança.

O aleitamento materno auxilia também a recuperação da mãe, diminundo o risco de 
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hemorragia, anemia, diabetes, câncer de mama e de ovário. E mais: ainda ajuda a 
perder os quilinhos adquiridos durante a gravidez e a estreitaros laços entre a 
mãe e o bebê.
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FIQUE SABENDO - Sua pele: protetor solar ganha novas regras

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blogdasaude.com.br/
Sua pele: protetor solar ganha novas regras: 
[FOTO]

Os produtos de proteção solar utilizados pela população brasileira ganharam 
novas regras, informou a Anvisa.
Uma das principais mudanças é que o valor mínimo do Fator de Proteção Solar 
(FPS) vai aumentar de 2 para 6 e a proteção contra os raios UVA terá que ser de 
no mínimo 1/3 do valor do FPS declarado.
Para tais comprovações, as metodologias aceitas pela Anvisa foram atualizadas e 
foi estabelecida uma metodologia específica para a comprovação contra raios UVA,
que, até então, não estava definida.

O FPS mede a proteção contra os raios UVB. O FP UVA mede a proteção contra os 
raios UVA.
Os fabricantes terão prazo de dois anos para adequação à norma.
A resolução RDC 30/12, publicada no dia 04 de junho pela Anvisa, também aumenta 
os níveis dos testes exigidos para comprovar a eficácia do protetor. Pela norma,
alegações, como resistência à água, terão que ser comprovadas por metodologias 
específicas definidas no novo regulamento.Os fabricantes poderão indicar em seus
rótulos as expressões Resistente à água,  Muito Resistente à água, Resistente à 
Água/suor ou Resistente à Água/transpiração, desde que comprovem essa 
característica.
O rótulo dos protetores solares terá mudança ainda em suas informações 
obrigatórias. A orientação sobre a necessidade de reaplicação será obrigatória 
para todos os produtos, mesmo aqueles mais resistentes à água. Além disso, fica 
vedada qualquer alegação de 100% de proteção contra as radiações solares ou a 
indicação de que o produto não precisa ser reaplicado.

Hidrate a pele
A hidratação também é um passo importante para manter uma pele saudável. Confira
este post que ensina a deixar ainda mais potente a hidratação.
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fique-sabendo-trabalho-infantil-coloca.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 31 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - Trabalho infantil coloca em risco educação de 640 mil crianças

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://ultimosegundo.ig.com.br/index.html
Trabalho infantil coloca em risco educação de 640 mil crianças: 
Priscilla Borges

Mesmo proibidas, atividades econômicas ou domésticas fazem parte da rotina de 
crianças por mais de 28 horas semanais. Mais de 40 mil já abandonaram os 
estudos, diz Unicef

Combater a exclusão escolar de crianças e adolescentes brasileiros exige medidas
urgentes para a erradicação do trabalho infantil. Essa é uma das conclusões de 
estudo elaborado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e pela 
Campanha Nacional pelo Direito à Educação divulgado nesta sexta-feira. Ao todo, 
o País deveria receber em suas escolas 3,7 milhões de alunos a mais. Mas eles 
desistiram de aprender.

Estudo da Unicef:Jovens de 15 a 17 anos são maioria dos excluídos da escola

A fim de sensibilizar sociedade e políticos sobre a situação de exclusão que 
atinge tantas crianças e adolescentes, o Unicef analisou dados da Pesquisa 
Nacional de Amostra por Domicílio (PNAD) de 2009, para levantar o número de 
excluídos. O relatório Todas as crianças na escola em 2015 - Iniciativa global 
pelas crianças fora da escola, realizado ao mesmo tempo em outros 25 países, 
mostra que, no mundo todo, 72 milhões de crianças com idade para cursar os anos 
finais do Ensino Fundamental (11 a 14 anos), por exemplo, estão fora da escola. 
Do total, 54% são meninas. No Brasil, há 3,7 milhões de crianças e adolescentes 
com idades entre 4 e 17 anos longe das salas de aulas.

O trabalho infantil ganhou um capítulo exclusivo no relatório, tamanho o impacto
dessas atividades para a vida escolar das crianças. Ele coloca, segundo o 
estudo, 640 mil brasileiros de 5 a 14 anos em situação de risco de abandono da 
escola. Isso porque eles executam atividades econômicas ou serviços domésticos -
mesmo o trabalho abaixo dos 16 anos sendo proibido no Brasil - por mais de 28 
horas semanais. Os meninos negros, que moram em áreas urbanas e vêm de famílias 
pobres são os mais prejudicados com essa situação.

Exclusão:Só metade dos brasileiros entre 15 e 17 anos está no ensino médio
Motivações:Ensino médio afasta aluno da escola

Do total de crianças trabalhadoras de 5 a 14 anos, 6,6% (40.140) está fora da 
escola. Mais da metade deles vive nas regiões Nordeste e Sudeste, em áreas 
urbanas, e a mãe tem pouca ou nenhuma instrução. Entre os 571 mil estudantes 
dessa faixa etária envolvidos com o trabalho e que ainda frequentam a escola, 
350 mil são meninos.
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Se a população for ampliada para os jovens de até 17 anos, segundo a Pnad 2009, 
4,3 milhões de brasileiros nessa faixa etária trabalham, em média, 26 horas 
semanais no País, quase equivalente à população da Costa Rica. Houve uma queda 
nos últimos oito anos - em 2004, eram 5,3 milhões de jovens nessas condições. 
Porém, o ritmo ainda é lento. Entre os adolescentes de 14 ou 15 anos, 12,1% que 
trabalham estão fora da escola e o índice sobe para 26,4% entre os jovens de 16 
e 17 anos.
Ideb 2011:Desempenho melhora na educação básica, mas ensino médio ainda patina
O trabalho infantil é um importante fator de exclusão em todos os países 
avaliados. Isso não pode ser naturalizado e precisa ser combatido por todos, 
afirma Maria de Salete Silva, chefe do Programa de Educação do Unicef e 
coordenadora-geral do estudo no Brasil.
Extremos excluídos

No Brasil, o Unicef incluiu os adolescentes e as crianças de 4 e 5 anos na 
avaliação por conta da Emenda Constitucional nº 59, que determinou a ampliação 
da oferta obrigatória de ensino. Antes, a educação pública brasileira deveria 
garantir matrículas às crianças de 7 a 14 anos. Agora, a oferta obrigatória se 
estendeu para a toda a população entre 4 e 17 anos. Entretanto, os dois extremos
etários são os que apresentam maior percentual de exclusão do processo 
educacional.

Dos 3,7 milhões de crianças e adolescentes que não estudam, 1,5 milhão tem entre
15 e 17 anos. Faixa etária mais preocupante para especialistas e o próprio 
governo, já que as políticas públicas para os jovens não têm demonstrado 
eficácia. Além disso, eles pertencem à população que mais sofre com o fracasso 
escolar, acumulado durante toda sua trajetória educacional.

Porém, ainda há muitas crianças de 4 e 5 anos (1,4 milhão), que deveriam estar 
na pré-escola, longe das salas de aulas. Apenas 18,4% das crianças de até 3 anos
frequentam creches, percentual bem menor do que o previsto no Plano Nacional de 
Educação que estava em vigor até 2010 (50%). As maiores desigualdades ocorrem 
por conta do local onde moram e da renda de suas famílias.

Em áreas urbanas, 20,2% das crianças frequentam creches, contra 8,8% na zona 
rural. Apenas 11,8% das crianças das famílias mais pobres estão matriculadas 
nessa etapa, enquanto entre os mais ricos a taxa é de 34,9%. Na região Sul, 
24,1% das crianças estão matriculadas em creches e, na região Norte, 8,2%. Entre
as crianças de 4 a 6 anos, 93,6% dos que vivem em famílias mais ricas estuda. 
Entre os mais pobres, a frequência cai para 75,2%.

Além disso, 375 mil crianças que estão fora da escola têm entre 6 e 10 anos e 
355 mil, de 11 a 14 anos. Nos finais do ensino fundamental, o trabalho infantil 
e o atraso escolar impactam de forma significativa a continuidade dos. Apenas no
ano de 2009, 1,1 milhão de alunos deixaram o ensino fundamental sem concluí-lo.

Em todas as fases, as camadas da população com histórico de exclusão social são 
as mais atingidas também na falta de inclusão educacional, ressalta Iracema 
Nascimento, coordenadora-executiva da Campanha Nacional pelo Direito à Educação.
Moradores das áreas rurais, negros, indígenas, quilombolas, pessoas com 
deficiências e famílias de baixa renda são os mais prejudicados.
Estado e sociedade não podem se enganar: é preciso um esforço concreto, que 
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supere barreiras político-partidárias, para superar essa realidade, defende. 
Iracema diz que as três esferas governamentais responsáveis pela educação - 
federal, estadual e municipal - precisam trabalhar juntas em ações de inclusão 
dessas crianças e adolescentes. E é preciso mais dinheiro para resolver essa 
lacuna: construir escolas, equipar e contratar profissionais, mantendo 
capacitação e formação deles, defende.

César Callegari, secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, 
acredita que o País já encontrou o caminho para solucionar as dificuldades de 
inclusão das crianças de 4 e 5 anos. Além das verbas garantidas pelo Fundo de 
Manutenção e de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), que garantem 
recursos para essa etapa, ele cita os programas de transferência de renda como 
importantes motivadores para as famílias manterem essas crianças na escola.
Não é fácil, mas esse problema está sendo resolvido. Novas unidades escolares 
estão em construção e diminuímos bastante a exclusão nos últimos anos. Agora, 
vamos investir na aprendizagem na idade certa e teremos uma enorme redução 
dessas desigualdades, afirma.
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FIQUE SABENDO - USP estuda nova fórmula para calcular IMC capaz de identificar 
falsos magros

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://drauziovarella.com.br/
USP estuda nova fórmula para calcular IMC capaz de identificar falsos magros: 

Novo cálculo propõe equação que leva em conta a massa gorda
Uma nova tese para calcular o IMC (Índice de Massa Corporal) foi recentemente 
publicada pelo Departamento de Nutrição da Usp (Universidade de São Paulo) de 
Ribeirão Preto. O estudo propõe uma equação capaz de identificar os falsos 
magros, que apesar de exibirem uma silhueta esguia apresentam altos níveis de 
gordura, e os falsos gordos, que têm um IMC alto em decorrência de ganho de 
massa muscular, e não de gordura.
*Calcule seu IMC
* Gordura acumulada na cintura pode estar associada a doenças crônicas
* Estudo monstra que estratégias alimentares podem combater a obesidade
Após quatro anos de estudo, a pesquisa da nutricionista Mirele Savegnago Mialich
Grecc, inédita no Brasil, estabelece uma equação que leva em conta a massa gorda
do indivíduo, além do peso e da estatura, as duas medidas usadas no cálculo do 
IMC. A fórmula é expressa pela soma do triplo do peso com o quádruplo do 
percentual de gordura, tudo dividido pela altura.

A equação usada atualmente foi obtida em 1835 pelo estatístico belga Lambert 
Adolphe Jacques Quételet e adotada como ideal pela OMS (Organização Mundial da 
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Saúde) em 1997. O cálculo divide o peso pela altura ao quadrado, obtendo uma 
numeração que indica em qual grupo a pessoa se encaixa: abaixo do peso ideal, 
peso normal, sobrepeso, obesidade. Entretanto, a fórmula não leva em conta 
quanto desses quilos estão relacionados a gordura e quantos se referem a massa 
muscular.

Veja as diferenças entre o cálculo do IMC clássico e a equação proposta pela 
USP:
IMCIMC da USP
Peso (kg)  Altura (m) ao quadrado
(3 x Peso (kg) + 4 x Percentual de gordura)  Altura (cm)

Dentro da nova proposta, o valor que separa sobrepeso de obesidade grau 1 deixa 
de ser igual ou superior a 30 kg/m, como proposto na equação de Quételet, e 
passa a ser 28 kg/m2 para homens e 25 kg/m2 para mulheres.

Para chegar à nova fórmula, Mirele avaliou as medidas (peso, altura e gordura 
corporal) de 501 pessoas de ambos os gêneros, com idades entre 17 e 38 anos. 
Foram coletadas informações sobre padrão alimentar e prática de atividades 
físicas.

Segundo a pesquisadora, o novo cálculo se encaixa dentro da tendência mundial 
que leva cada país a buscar fórmulas condizentes com sua realidade. Nos Estados 
Unidos, a principal pesquisa, realizada com mais de 13 mil pessoas, propõe que a
classificação de obesidade deva ficar por volta de 25 kg/m2. Levando-se em 
consideração o IMC tradicional, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, esse 
valor é o início do sobrepeso, explica Mirele.

O ponto desfavorável desse novo índice é a necessidade de se conhecer o valor da
massa gorda. Para obter esse número, é preciso passar por um exame chamado 
bioimpedância ou por avaliação física, comumente feita nas academias.
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FIQUE SABENDO - Vacina tetra viral será ofertada pelo SUS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Vacina tetra viral será ofertada pelo SUS: 
[FOTO]

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o presidente da Fiocruz, Paulo 
Gadelha, anunciam neste sábado (4), no Rio de Janeiro, parceria para 
transferência de tecnologia entre o laboratório público Biomanguinhos e o 
laboratório privado britânico GlaxoSmithKline (GSK).
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A parceria tem como objetivo a produção nacional da vacina tetra viral, que vai 
imunizar as crianças contra quatro doenças - caxumba, rubéola e sarampo e agora,
a varicela (catapora). A vacina tríplice viral já é ofertada pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS), desde 1992.

Com a entrada de mais esta vacina (varicela), a população passa a contar com a 
tetra viral que será disponibilizada ao Programa Nacional de Imunização (PNI) do
Ministério da Saúde a partir de agosto de 2013. Será aplicada em duas doses - a 
primeira, quando a criança tem 12 meses, e a segunda, aos quatro anos de idade. 
O desenvolvimento de tecnologias no Brasil tem um impacto decisivo na saúde, 
além de gerar emprego, tecnologia e inovação. O acordo dá soberania ao país, e 
garante a sustentabilidade do acesso à população. Com o fortalecimento das 
produções nacionais vamos ampliar o espaço brasileiro no mercado internacional, 
afirma o ministro Padilha.

O Ministério vai investir R$ 127,3 milhões para a compra de 4,5 milhões de doses
por ano. Atualmente, a vacina contra catapora não faz parte do calendário básico
de imunizações anual do SUS. É disponível em dose separada na rede pública 
apenas em épocas de surto e campanhas específicas. Na rede privada, a dose 
custa, em média, R$ 150.

A vacina tetra viral que vai entrar para o calendário básico de imunizações do 
Sistema Único de Saúde tem 97% de eficácia e raramente causa reações alérgicas. 
Com a inclusão da vacina no SUS, o Ministério da Saúde estima uma redução de 80%
das hospitalizações por catapora. Por ano, aproximadamente 11 mil pessoas são 
internadas pela doença. Com a tetra viral, o SUS passa a oferta 25 vacinas, 13 
já disponibilizadas no calendário básico de imunizações.
Parcerias - Nos acordos de transferência de tecnologia, firmados pelo Ministério
da Saúde, a produção se dá por meio de Parcerias para o Desenvolvimento 
Produtivo (PDP), feito com os laboratórios públicos. Nessa parceria o Ministério
é responsável pela compra dos medicamentos.

Já os laboratórios da rede privada, são responsáveis por produzir o princípio 
ativo e transferir a tecnologia. Como contrapartida, o governo garante 
exclusividade na compra do medicamento por cinco anos.

Esta é a sétima parceria entre o laboratório privado GSK e o laboratório público
Biomanguinhos. Desde 1980, os laboratórios produzem em parceria as vacinas 
contra poliomielite, Haemophilus influenzae tipo b (Hib) - que causa meningites 
e outras infecções bacterianas -, tríplice viral, rotavírus, dengue e 
pneumocócica conjugada, que protege contra a pneumonia e meningite causada por 
pneumococo. Ao total, estão em vigor 36 Parcerias para o Desenvolvimento 
Produtivo (PDP) que envolvem 37 laboratórios - sendo 11 públicos e 26 privados, 
nacionais e estrangeiros.
Fonte: Tatiana Alarcon /Agência Saúde
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fique-sabendo-vitamina-d-ajuda-evitar.html
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terça-feira, 21 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - Vitamina D ajuda a evitar infecções respiratórias em crianças no
inverno - Saúde - Notícia - VEJA.com

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://veja.abril.com.br
Vitamina D ajuda a evitar infecções respiratórias em crianças no inverno - Saúde
- Notícia - VEJA.com
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<POSTAGEM>
forum-de-saude-mental-cap33.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 27 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FORUM DE SAÚDE MENTAL  - CAP3.3

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

O Fórum de Saúde Mental é um espaço democrático de informações acerca de 
deliberações da Reforma Psiquiátrica. Tem a finalidade de fortalecer as ações e 
estratégias de Saúde Mental .
Este espaço democrático de informação e discussão tira os profissionais do 
isolamento e ajuda a despertar para o trabalho em rede e do trabalho 
multiprofissional. [FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
PSE PRESENTE NOS FÓRUNS DE SAÚDE MENTAL!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ginastica-laboral-na-clinica-da-familia.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 1 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Ginástica Laboral na Clínica da Família - EPITÁCIO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Ginástica Laboral na Clínica da Família: Hoje fizemos pela primeira vez a 
ginástica laboral na nossa unidade!

Página 1892



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Movimentar o corpo alguns minutos no meio da rotina do trabalho é muito 
importante. Melhora a circulação do sangue e ajuda a prevenir dores causadas por
ficar muito tempo na mesma postura ou por fazer movimentos repetidas vezes.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Para que a equipe da Clínica da Família possa cuidar bem da população 
cadastrada, estamos também cuidando dos profissionais!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Convidamos também alguns pacientes que estavam aguardando, não foi todo mundo 
que se animou desta vez, mas da próxima teremos mais pessoas se movimentando 
junto com a gente!

[FOTO]
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<POSTAGEM>
grupo-d-eobesidade-no-cf-epitacio.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 10 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

GRUPO D EOBESIDADE NO CF EPITÁCIO - Tratando a Obesidade

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cfepitaciosoaresreis.blogspot.com/
Tratando a Obesidade: Iniciamos em 09/08/2012 o Grupo de Obesidade, visando 
cuidar dos nossos cadastrados e colaboradores que estão acima do peso. 
Conhecendo melhor a sua alimentação, mastigação, digestão e principalmente 
iniciando uma atividade física.

Apresentado pela Dra. Valéria Menezes ( Equipe Araguatins) e Enfermeira Sônia 
(Equipe Araguatins).

Aberto a todas as equipes!

Contamos com vocês!!!!
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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<POSTAGEM>
higiene-e-organizacao-na-sala-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 7 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

HIGIENE E ORGANIZAÇÃO  DA SALA DE LEITURA - Organize a estante forma prática e 
mantenha a leitura em dia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.clubdoural.com.br
Achei interessante para organização de Bibliotecas e Salas de Leitura.
MARÇO 29, 2012 AT 06:00VOLTAR
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Você adoraler, mas quando chega próximo àestanteacaba mudando de ideia? Calma, 
com um pouco de dedicação e regras, tudo fica maisorganizado. Confira as dicas 
para vocêencontrar seus livrosno devido lugar:1 passo:retire todos oslivrosda 
estante e limpe-os com um pano umedecido em querosene, aplicando o mesmo método 
naestante. Essa é a melhor forma de espantar traças e cupins que reduzem o tempo
de vida dos seuslivros;2 passo:analise cada um dos seuslivrose separe aqueles 
que podem ser doados para escolas, livrarias, presídios, asilos, hospitais ou 
sebos. Assim estará contribuindo paradivulgar o prazer da leitura;3 
passo:planeje a disposição dos livrose agrupe-os porcategoriascomo autor, título
e assunto. Oslivros de receitaspodem ser armazenados em um armário nacozinha. Se
as prateleiras possuírem limitação de altura, agrupe seuslivrospor tamanhos;4 
passo:para deixar a visualização dos seuslivrosmais dinâmica, crie etiquetas 
para identificar ascategorias dos livros, e cole-as na estante de maneira que 
sejam vistas.
Agora que sua estante estáorganizadae oslivrosfáceis de serem encontrados, vamos
à leitura!
Aproveitem que na Doural você também encontradiversos livros do universo 
gastronômicoa preços incríveis.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
homenagem-aos-pais.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 12 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

HOMENAGEM AOS PAIS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

[FOTO]
Homenageando aos pais as turmas de educação infantil trabalha: o respeito pelos 
pais e a família como base da sociedade, pois no seu ppp a escola semea valores 
e colhe educação, neste contexto vamos plantando sementes para um mundo melhor. 
CONFIRAM![FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]
O presente para o papai e a ajuda através de nossas mãos[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Papai é o número 1[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Faz de Conta: Criando hitórias de família, Papai e mamãe rato.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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homens-devem-ficar-atentos-aos-exames.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 13 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Homens devem ficar atentos aos exames preventivos do câncer de próstata

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Homens devem ficar atentos aos exames preventivos do câncer de próstata: 
[FOTO]

Foto: Corbis Images
O preconceito ainda é o maior inimigo dos homens quando o assunto é o exame da 
próstata. A próstata é uma glândula que só o homem possui e que fica abaixo da 
bexiga. Ela produz parte do sêmen. O câncer de próstata é silencioso e só começa
a apresentar sintomas quando já está em um estágio avançado. Por isso, os 
médicos recomendam exames regulares de prevenção para os homens com mais de 45 
anos. O principal deles é o toque retal seguido de exame de sangue.

O advogado André Carlos Oliveira não tem preconceito e faz anualmente o exame de
prevenção.Eu já fiz três vezes, uma com toque e as outras duas eu fiz com exame 
de sangue. Eu não tenho preconceito nenhum e aconselho a todos os homens a 
partir dos 40 anos a fazerem o exame. O primeiro sendo o de toque e os demais 
com o exame de sangue.

O chefe do serviço de urologia do Hospital Federal da Lagoa, ligado ao 
Ministério da Saúde, Tomás Accioly, explica o que acontece com a pessoa quando o
câncer de próstata já está avançado.Pode urinar sangue, pode obstruir a passagem
da urina, vai dar metástase óssea, vai ter dores horríveis no corpo. E vai 
avançando e a pessoa morre no estado de caquequicia uma morte muito lenta, 
porque tumor de próstata ele vem crescendo progressivamente. A qualidade de vida
da pessoa vai cair próximo de zero. Então, acho que para evitar esse tipo de 
sofrimento todo que vai ter passar é preferível fazer um exame simples de 
próstata.

O Ministério da Saúde repassa dinheiro para as ações da Política Nacional de 
Atenção Integral à Saúde do Homem nos municípios e estados. O dinheiro vai para 
o monitoramento da doença, material de propaganda para conscientização das 
pessoas, capacitação de profissionais do SUS e a implantação do pré-natal 
masculino.
Curtiu este post? Então vote em nós no Top Blog 2012\o/.
Ouça a matéria da Web Rádio SaúdeFonte: Alexandre Penido / Web Rádio Saúde
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i-mostra-intinerante-de-arte-insensata.html
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I Mostra Intinerante de Arte Insensata no Rio

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
I Mostra Intinerante de Arte Insensata no Rio: 

Realizada  bianualmente em Belo Horizonte, desde 2008 a Mostra de Arte Insensata
 chega ao município do Rio de Janeiro em setembro, com a participação de 
usuários de saúde mental e artistas da cidade. Este evento itinerante é uma 
parceria com a OPAS, o Ministério da Saúde e a rede de atenção psicossocial de 
BH, com a intenção de divulgar e discutir a arte realizada na rede de atenção 
psicossocial.
Durante os 4 dias do evento  irão ocorrer mesas redondas, shows musicais, 
exposição de obras de arte,  desfiles, teatro e diversas oficinas.
A Mostra de Arte Insensata no Rio se inicia na quinta-feira, dia 27/09 ás 14hs e
só  termina no domingo, dia 30/09 com um desfile de blocos nas ruas de Santa  
Teresa.Venha participar e traga sua alegria para esta festa cultural !Entrada é 
gratuita!A programação oficial será divulgada em breve 
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<POSTAGEM>
ideb-2011-entre-as-capitais-rio-avanca.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 14 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Ideb 2011: entre as capitais, Rio avança no ensino fundamental

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://oglobo.globo.com/
Ideb 2011: entre as capitais, Rio avança no ensino fundamental: 

RIO - A educação no município do Rio de Janeiro avançou nos dois últimos anos. 
Dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2011, indicador 
bienal divulgado nesta terça-feira pelo Ministério da Educação (MEC), mostram 
que, entre as capitais do país, o Rio subiu uma posição nos anos iniciais do 
ensino fundamental. O Ideb aumentou de 5,1, em 2009, para 5,4. Já nos anos 
finais, a melhora foi de cinco posições e a nota subiu de 3,6 para 4,4. Nas duas
classificações a cidade está no sexto lugar.

Veja também
Estado do Rio pula do penúltimo lugar para o 15º no IdebInfográfico detalha os 
resultados do Ideb 2011Ideb 2011: Brasil supera metas, mas ensino médio ainda 
preocupaMinistério da Educação não irá pressionar pelo corte de pontoMPF entra 
com ação contra o Colégio Pedro II pelo fim da greve
No primeiro segmento, a liderança entre as capitais ficou com a rede municipal 
de Florianópolis, com Ideb igual a 6, a única a atingir a meta do Brasil para 
2021 e conseguir atingir o patamar dos países desenvolvidos da Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). A capital catarinense foi também 
a protagonista do maior salto dado, com um crescimento de 0,8. Em seguida, vem 
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Curitiba (5,8), Palmas (5,8), Campo Grande (5,8) e Belo Horizonte (5,6).

No segundo segmento, foi a vez de o Rio ter o maior crescimento do país, ao dar 
um salto de 0,8, de 3,6 para 4,4. O município bateu a meta estabelecida pelo 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 
de 4,2. Em 2009, a meta de 3,9 não tinha sido atingida.

Nos anos iniciais, o que mais prejudicou o Ideb do município foi a taxa de 
aprovação. Isso porque o índice é calculado a partir das notas dos estudantes na
Prova Brasil, em que são cobrados conteúdos de português e matemática, e da 
eficiência do fluxo escolar. Quanto menos alunos passam para o ano seguinte, 
menor será o índice. No município, o Índice de Rendimento (IR), que toma como 
base a taxa de aprovação, é de 0,91 nos anos iniciais, bem abaixo de 
Florianópolis, com 0,99. Apesar de notas melhores do que Belo Horizonte e Palmas
nas avaliações , a cidade fica atrás das duas por reprovar mais.

Já nos anos finais, o crescimento do IR, de 0,74, em 2009, para 0,87, em 2011, 
ajudou o Rio a subir no ranking. Contudo, o número ainda é menor do que de 
outras sete capitais. Em 2009, houve uma queda significativa no IR devido ao fim
da aprovação automática. No entanto, o número voltou a subir em 2011 e está 
perto da taxa observada em 2007, de 0,92, quando os estudantes não eram 
reprovados.
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<POSTAGEM>
ideb-confira-lista-com-os-resultados.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 20 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDEB - Confira a lista com os resultados das escolas municipais no IDE-Rio e 
IDEB 2011

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
FONTE: PCRJ - SME
Confira a lista com os resultados das escolas municipais no IDE-Rio e IDEB 
2011[VÍDEO]
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<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 19 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDEB - ÍNDICE DE EDUCAÇÃO BÁSICA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Índice da Educação Básica - criado pelo Ministério da Educação, busca 
representar a qualidade da educação em uma rede de ensino ou escola, através de 
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um número que varia de 0 a 10, sendo 6 a referência para uma escola ou rede com 
qualidade adequada. O valor do IDEB é obtido pela multiplicação do indicador de 
rendimento (fluxo) pela nota média padronizada (proficiência).Vejam mais 
detalhes passando pelo portal do IDEB.Lá você encontra o Fluxo (aprovação e 
reprovação) e a Proficiênica (indica o aprendizado adquirido pelos alunos).
http://www.portalideb.com.br/

IDEB DAS ESCOLAS DA 6ª CRE - 5º ANO 

IDEB DAS ESCOLAS DA 6ª CRE- 9º ANO:
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ideias-30-ideias-de-atividades.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 26 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - 30 idéias de atividades, lembranças, mural para a Primavera carimbando 
as mãos com tinta ou recortando! Lindo!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://espacoeducar-liza.blogspot.com.br/2012/08/30-ideias-de-atividades-lembran
cas.html
30 idéias de atividades, lembranças, mural para a Primavera carimbando as mãos 
com tinta ou recortando! Lindo!:  As idéias abaixo podem ser utilizadas de 
muitas maneiras! Desde lembrancinhas de Primavera até mural ou painel de 
Primavera, enfeites de Primavera para a sala de aula, e o melhor: Tudo de modo 
bastante colorido carimbando as mãozinhas dos alunos! Eles irão amar!! Liza

Página 1900



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

funfamilycrafts

Esta cestinha é feita com prato descartável, flores recortadas e as folhas são 
as mãozinhas

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-50-modelos-de-lembrancas-para-o.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 4 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - 50 modelos de  lembranças para o dia dos pais: moldes, cartões, muitas 
idéias e sugestões!!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://espacoeducar-liza.blogspot.com/

50 modelos de  lembranças para o dia dos pais: moldes, cartões, muitas idéias e 
sugestões!!:  É isso mesmo! São nada menos que 50 sugestões de lembrancinhas 
para o Dia dos Pais! Reuni muitas, muitas sugestões de diversos sites, para que 
possamos ter muitas opções! Divirta-se! Liza

1. Prende-canetas para o papai, feito com pregador! Que fofo!

Assista ao vídeo com o passo a passo:

2. Porta-retratos feito com cd usado! 
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A base você pode fazer com argila pintada, papelão

--------------------------------------------------------------------------------
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ideias-atividades-da-turma-da-monica.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 6 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - Atividades da Turma da Mônica contra a dengue!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://espacoeducar-liza.blogspot.com/
Atividades da Turma da Mônica contra a dengue!: Atividades sobre dengue com a 
Turma da Mônica
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<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 21 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - Consciência Negra - link de atividades

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://meustrabalhospedagogicos.blogspot.com/
Consciência Negra - link de atividades: 

Preparei uma coletania de atividades e temas referente a consciência negra e 
africanidade que tem aqui no blog, como é muita coisa então achei um meio 
facilitador abrir esta postagem para vocês.

ConciênciaNegra- Livro + Atividades - Meus Trabalhos Pedagógicos

(reflita aqui sobre o tema)

Desenhos para colorir consciêncianegra- Meus Trabalhos...

(lindos desenhos para colorir)

" Meus Trabalhos Pedagógicos ": Projeto MeninasNegras

(Projeto meninas negras - período de uma semana para ser trabalhado, de minha 
autoria para ser adaptado)
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" Meus Trabalhos Pedagógicos ": LivroMeninasNegras + Atividades

(livro e atividades elaboradas por mim para trabalhar o tema)

Receba nossas atividades Digite aqui seu email:
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ideias-dia-dos-pais-atividades-desenhos.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 2 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - DIA DOS PAIS - ATIVIDADES DESENHOS E LEMBRANCINHAS PARA COLORIR PINTAR 
IMPRIMIR III

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.atividadesedesenhos.com/
DIA DOS PAIS - ATIVIDADES DESENHOS E LEMBRANCINHAS PARA COLORIR PINTAR IMPRIMIR 
III: .

Atividades para o Dia dos Pais e desenhos para colorir
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<POSTAGEM>
ideias-dia-dos-pais-murais-cartazes-eva.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 1 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - DIA DOS PAIS - MURAIS CARTAZES EVA - ATIVIDADES II

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.portalescolar.net/
DIA DOS PAIS - MURAIS CARTAZES EVA - ATIVIDADES II: .

Atividades - Murais Cartazes e EVA para o Dia dos Pais

--------------------------------------------------------------------------------
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ideias-faceis-para-decoracao-para-o-dia.html
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quinta-feira, 2 de agosto de 2012
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

Ideias fáceis para decoração para o dia dos pais

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://revistasobretudo.blogspot.com.br/

Adorei as idéias postadas neste Blog, estou repassando pra todos!!
Ideias fáceis para decoração para o dia dos pais: Você quer deixar o almoço do 
dia dos pais mais bonito e inesquecível? Que tal decorar a mesa do churrasco ou 
a mesa do almoço com ideias simples de tecido e papel?

O mais importante da decoração é lembrar das coisas que seu pai gosta de fazer 
ou se interessa: Um hobbie, o time de futebol, coisas do trabalho, um jogo, uma 
ferramenta que sempre usa,o passatempo, etc.

Canecas e Copos decorados com papel contact em forma de bigode:
[FOTO]

[FOTO]

Bigodes de papel ou E.V.A também podem ser usados para decorar canudinhos e 
palitos para petiscos:
[FOTO]

No centro de mesa, arames encapados e na ponta aviõezinhos de dobradura feitos 
com papel colorido
[FOTO]
 Chaves de papel podem ser espalhadas pela mesa com recadinhos para os pais 
presentes na festa:
[FOTO]

Os presentes podem ficar em pacotes e embrulhos de saco de papel e por fora 
gravatas recortadas de papel para presente:[FOTO]

[FOTO]

Se a comemoração for mais estilosa, pode-se decorar o ambiente com bandeirinhas 
especiais com recadinhos para os pais, além de usar gravatas de tecido e 
colarinhos para enfeitar a mesa dos petiscos e as garrafas de bebida:
[FOTO]

Aqui as gravatas de papel cartão enfeitam bandeirinhas, palitos de enfeite para 
os bolinhos e também as garrafas de bebida:[FOTO]

Gravata e colarinho de papel cartão podem ser usados para enfeitar os potes e 
vasilhas dos quitutes e petiscos:
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[FOTO]

Bigodes e gravatas borboleta de papel são usados como pingentes para decorar o 
ambiente:
[FOTO]

Outra ideia legal é criar com guardanapos de tecido gravatas para decorar os 
pratos e também cobrir os talheres na mesa:[FOTO]

A mesa de doces pode ser decorada usando vasinhos de barro como suporte e 
decorados com gravatinhas de tecido. Se o seu pai gostar de jardinagem, esse 
mimo vai ser com certeza muito mais que especial![FOTO]

fontes: reprodução google.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-gibi-contra-dengue.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 6 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - Gibi contra a dengue!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://espacoeducar-liza.blogspot.com/

O legal desta proposta é que os alunos produzem o texto da cartilha.

Vejam!!!! 
Gibi contra a dengue!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-inspiracao-lar-doce-lar.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 9 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - Inspiração Lar doce Lar

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.acasaqueaminhavoqueria.com/
Inspiração Lar doce Lar: 

No último sábado o Lar doce lar foi muito bacana, assistiram? Como sempre a 
história foi super emocionante , de uma catadora de lixo do ES, que com os 
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livros achados no lixo e muita dedicação, passou na universidade federal e sonha
em virar professora de artes.
A casa ficou muito bacana e muitas ideias de reaproveitamento de materiais foram
usadas na decoração, para quem não assistiu, vale o clique para conhecer a casa 
inteira. Legal que identifiquei várias ideias vistas em blogs =)
Duas delas me chamaram muita atenção: Primeiro esse porta revista feito com 
garrafa pet e madeiras (reaproveitando até mesmo um estrado de cama), e depois 
essas lindezas de plantinhas dentro de conchas.Fotos: Rocio Fotografia

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-legais-7-de-setembro-55.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 30 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS LEGAIS  - 7 DE SETEMBRO 55 ATIVIDADES DESENHOS EXERCÍCIOS COLORIR PINTAR 
IMPRIMIR

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.atividadesedesenhos.com/
7 DE SETEMBRO 55 ATIVIDADES DESENHOS EXERCÍCIOS COLORIR PINTAR IMPRIMIR: 
Atividades para o dia 7 de setembro - Dia da Independência do Brasil

Cavalinho de sucata

Máscara para 7 de setembro - Meninas

Máscara para 7 de setembro - Meninos

Para receber atualizações do AtividadeseDesenhos.comDigite seu e-mail:

FeedburnerVocê receberá um e-mail - é só seguir o link e confirmar.
CONTINUA

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-mural-ou-painel-ampliado-para-o.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 6 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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IDÉIAS - Mural ou painel ampliado para o Dia de combate ao fumo

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://espacoeducar-liza.blogspot.com/
Mural ou painel ampliado para o Dia de combate ao fumo:  Uma excelente idéia de 
mural para o Dia de Combate ao fumo. Ampliei e estou postando as partes, basta 
unir, colar e montar. Uma frase boa para o painel: "Apague essa idéia!"

Siga a ordem da numeração das páginas abaixo na hora de colar.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-para-escola-de-integral.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 28 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS PARA ESCOLA  INTEGRAL 

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
FONTE: http://revistaescola.abril.com.br
Gestão do curriculo

Gestão dos Professores:

Gestão da Merenda:

Gestão do Espaço:

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-para-primavera-200-atividades.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 26 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS PARA PRIMAVERA - 200 Atividades para a Primavera: lembranças, sugestões, 
desenhos colorir, idéias, moldes!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://espacoeducar-liza.blogspot.com.br/2012/08/200-atividades-para-primavera.h
tml
200 Atividades para a Primavera: lembranças, sugestões, desenhos colorir, 
idéias, moldes!: Estou repostando as atividades sobre Primavera, adicionando 
outras.
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CLIQUE AQUI PARA ACESSAR

Desenhos de primavera para colorir

Desenhos de flores para colorir

Atividades sobre estaçoes do ano

Atividades de Primavera para Educação Infantil

Atividades de primavera

Cadastre-se e receba muitas novidades!Digite seu e-mail:    Ao receber o

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-para-semana-da-patria.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 31 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS PARA SEMANA DA PÁTRIA 

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://espacoeducar-liza.blogspot.com.br

SEMANA DA PÁTRIA
Gincana da Cidadania[FOTO]

1.Cidadania se aprende com exercícios de participação. Uma 
gincana requer trabalho de equipe, envolvimento, que todos se integrem e
 participem ativamente.

2. Cooperação: ter clareza de que as idéias que vão direcionar o 
trabalho não serão de competição, mas de cooperação. As tarefas terão 
esse objetivo.

3. Aprender brincando: o que se deseja é favorecer o envolvimento
 da comunidade (crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos) em 
torno de uma busca comum: crescer na consciência de que é cidadão quem 
participa e se envolve.

4. Indignação geradora de transformação: a indignação dos 
descontentes não pode ficar sufocada, mas gerar energia para buscar 
mudanças, para decidir a lutar e trabalhar coletivamente pelas mudanças 
que se deseja. Entender indignação como sinônimo de trabalho ativo e não
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 de algo desordenado.

Pontuação e premiação:

Ao contrário de estimular a competição, estimular a cooperação e a 
alegria da participação. Exemplo: pontuar pelas atitudes: a equipe que 
mais movimentou pessoas, que demonstrou mais alegria, criatividade. 
Prêmio: Exemplo: as equipes recebem sementes para serem plantadas ao 
final da gincana.

Exemplo de tarefas

1 - Montagem das equipes (mistas, integrando idades)

2 - Escolha dos nomes - algo ligado ao espírito da gincana 
(consciência, união, solidariedade, cooperação, respeito, amizade...).

3 - Exemplos de tarefas:

- Entrevista com uma pessoa da comunidade, de mais ou menos 60 anos, 
para perguntar como era o voto no Brasil quando ela era jovem (com que 
idade era permitido votar, quem votava, que partidos existiam, como era o
 processo da eleição, o que havia de curioso...) e como isso evoluiu.

- Montagem de dramatização a partir de uma música, retratando o Brasil que temos
e o Brasil que queremos.

- Fazer uma paródia de música conhecida, e nela falar sobre a importância do 
voto.

- Criação de uma camiseta, com mensagem que fale de cidadania, participação.

- Fazer um vídeo de cinco minutos com jovens de 16 anos, que vão votar 
pela primeira vez, falando de como estão se preparando para as eleições.

- Gravar 10 minutos de um horário político e contar quantos partidos 
apareceram. Apresentar uma lista das propostas possíveis de se realizar e
 das que são só promessas.

- Entrevistar uma ONG ou algum grupo da comunidade para conhecer qual trabalho 
social realiza e depois apresentar.

- Encaminhar cinco crianças para fazerem o registro de nascimento.

Página 1909



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

- Cada equipe organizar faixas, bandeiras e formar blocos com os excluídos da 
comunidade, dando voz àqueles que 

Acesse o Artigo Original: 
http://espacoeducar-liza.blogspot.com/2009/08/gincana-para-semana-da-patria.html
#ixzz259R04peV
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-para-sua-sala-de-aula-lindas.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 24 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS PARA A SUA SALA DE AULA - Lindas figuras para enfeitar sua sala!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://suzettepaula.blogspot.com/
Lindas figuras para enfeitar sua sala!: 
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-paternidade-programacao-2012.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 9 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - PATERNIDADE: PROGRAMAÇÃO 2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://elosdasaude.wordpress.com/PATERNIDADE: PROGRAMAÇÃO 2012: 
Em agosto, o Mês de Valorização da Paternidade é oportunidade para realizar 
atividades e debates sobre a importância do envolvimento do pai no crescimento e
desenvolvimento de seus filhos. Em 2012, a iniciativa promovida pelo Comitê Vida
completa dez anos e comemora as experiências exitosas que resultam de parcerias 
intersetoriais. Este ano, a mobilização chama atenção para o papel do pai 
durante a amamentação, com o lema Pai, você é muito importante para o sucesso da
amamentação![FOTO]

Clique na imagem para ampliarConfira a programação do Mês de Valorização da 
Paternidade 2012envie suas contribuições para elosdasaude@gmail.com[FOTO]
PEDRA DE GUARATIBA: ATENÇÃO AO HOMEM
Em agosto, o CMS Dr Alvimar de Carvalho, em Pedra de Guaratiba, está decorado 
especialmente para o Mês de Valorização da Paternidade. Além disso, a unidade 
promove consultas de pré-natal individual para os homens, às terças-feiras, às 
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13h, e às quintas-feiras, às 8h. E o melhor: a partir de setembro, a consulta 
individual de pré-natal masculino será uma atividade permanente na unidade de 
saúde, nas tardes de quinta-feira!Também às terças e quintas-feiras, às 10h, 
serão realizadas atividades em grupo sobre amamentação. De segunda à 
sexta-feira, de manhã e à tarde, todos os setores de atendimento da unidade 
estarão empenhados na divulgação do Mês de Valorização da Paternidade, por meio 
de ações de sala espera. A programação inclui, ainda, debates sobre paternidade 
nos grupos de homens, de pré-natal e da Iniciativa Unidade Básica Amiga da 
Amamentação (IUBAAM), que se encontram regularmente na unidade.CMS Dr Alvimar de
Carvalho
Rua Soldado Eliseu Hipólito, s/nº, Pedra de Guaratiba, Rio de Janeiro

(21) 3404.7799[FOTO]

[FOTO]
SULACAP:ACESSIBILIDADE
Na véspera do Dia dos Pais, sábado, 11 de agosto, um café da manhã receberá as 
famílias que comparecerem à unidade para vacinar seus filhos. A celebração 
também inclui oficina de brincação com pais e filhos, contação de histórias, 
brincadeiras de roda, bambolê, bola de gude, amarelinha e peteca, entre outras 
atividades divertidas.Durante todo o mês de agosto, serão realizadas rodas de 
conversa sobre cuidados com a próstata, abordando os mitos e verdades sobre o 
tema. A unidade de saúde também será decorada especialmente para o Mês de 
Valorização da Paternidade, de forma a melhor acolher os homens. O grande 
diferencial da unidade é a integração de surdos e ouvintes nas 
atividades.Relembre a experiência do CMS Professor Masao Goto no Mês de 
Valorização da Paternidade 2011.CMS Professor Masao Goto - CAP 5.1
Av. Carlos Pontes, s/nº, Sulacap, Rio de Janeiro ||(21)335-77471[FOTO]
EM MADUREIRA, ATIVIDADES LÚDICAS E INFORMATIVAS
No Hospital Maternidade Herculano Pinheiro, em Madureira, a equipe de saúde 
promove atividades com os companheiros e maridos das pacientes internadas. Os 
pais recebem orientações sobre o registro civil da criança, licença-paternidade,
rotinas da maternidade e têm a oportunidade de tirar suas dúvidas sobre outros 
aspectos que envolvem a paternidade, a própria saúde, a da mãe e do bebê. 
Durante a conversa, são distribuídas cartilhas com informes da unidade e 
informações sobre direitos dos pais.De 13 a 17 de agosto, a equipe de saúde do 
CMS Alberto Borgerth lançará mão dos postais da saúde para discutir a 
importância do envolvimento dos pais no cuidado com os filhos, nos diferentes 
ciclos de vida. A atividade será realizada nas salas de espera das clínicas 
médica, de ginecologia, pediatria, dermatologia e do grupo de planejamento 
familiar.Hospital Maternidade Herculano Pinheiro
Av. Ministro Edgard Romero, nº 276, Madureira, Rio de Janeiro

(21) 2458-8601, ramais 220 e 228CMS Alberto Borgerth
Rua Padre Manso, s/nº, Madureira, Rio de Janeiro || (21)2450-2097[FOTO]
MÚSICA E POESIA EM IRAJÁ
Durante o Mês de Valorização da Paternidade, o CMS Alice Toledo Tibiriçá, em 
Irajá, investe na música e na poesia para transformar-se em um espaço de 
afirmação dos afetos familiares e fortalecer vínculos entre pais e filhos. A 
campanha tem como mote o verso de Roberto Carlos Pai: meu querido, meu velho, 
meu amigo e aposta na interação entre a equipe de saúde e a comunidade. A 
programação inclui atividades de sala de espera, jornada recreativa com pais e 
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avós e debates sobre o papel do pai na gestação, na educação e paternidade 
responsável.Confira a programação completa do CMS Alice Toledo Tibiriçá para o 
Mês de Valorização da Paternidade.CMS Alice Toledo Tibiriçá - CAP 3.3
Rua Juriti, s/nº, Irajá, Rio de Janeiro || (21) 2471-2397
[FOTO]
CAMPEONATO DA PATERNIDADE, NO COMPLEXO ESPORTIVO DA ROCINHA
NaÁreaProgramática 2.1, 13 de times de futebol de salão, formados por pais 
frequentadores das unidades de saúde da região, disputarão o troféu do 
Campeonato da Paternidade. Durante todo o mês, as equipes serão treinadas pelos 
profissionais da Academia Carioca da Saúde, em uma preparação que envolve a 
prática de atividades físicas, a realização de exames clínicos e o 
encaminhamento para programas como o de cessação do tabagismo. As partidas de 
futsal acontecem no dia 1º de setembro, no Complexo Esportivo da Rocinha, em uma
grande festa para toda a família.[FOTO]
PATERNIDADE, SINGULARIDADES E POLÍTICAS PÚBLICAS
O V Simpósio Paternidade, Singularidades e Políticas Públicas: 10 Anos 
Valorizando aPaternidadecomemora os 10 anos do Comitê Vida, grupo de trabalho 
intersetorial que atua na valorização da paternidade.O evento será realizado dia
29 de agosto, de 8h30 às 17h, na Estão Otics Centro (Rua Evaristo da Veiga 16, 
4ºandar, Cinelândia, Rio de Janeiro). Mais informações: (21) 2273.7398.Confira a
programação preliminar:
8h30: Recepção
9h: Painel Homem, pai, profissional
* Representante da Clínica da Família Santa Marta

* Jovens do RAP da Saúde
10h: Certificação Unidade de Saúde Parceira do Pai
* Mediação: Viviane Manso Castello Branco, coordenadora de Políticas e Ações 
Intersetoriais da Superintendência de Promoção da Saúde da SMSDC-RJ
* Representantes da Clínica da Família Emygdio Alves Costa Filho, Centro 
Municipal de Saúde Dr. Mario Rodrigues Cid, Clínica da Família do Catiri e 
Hospital Maternidade Carmela Dutra
11h30: Esquete com os jovens surdos do RAP da Saúde / Polo Masao Goto
13h30: Painel Apoio ao cuidado paterno na escola e na sociedade
15h: Painel Promoção da paternidade participativa e sua interfaces com políticas
e projetos da SMSDC-RJ
* Mediação: Marcio Luiz Ferreira (ABENFO)

* Projeto Cegonha

* Promoção do Aleitamento Materno

* Saúde do Homem

* Estratégia Brasileirinhas e Brasileirinhos Saudáveis[FOTO]
PATERNIDADE, CORPO E ALEITAMENTO
Dia 30 de agosto, o Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (IPPMG/UFRJ) promove o VIII Fórum de 
Debates sobre Paternidade e o II Seminário de Pesquisa e Vivência sobre Corpo, 
com o tema Paternidade, Corpo e Aleitamento. O evento acontece de 8h às 12h, no 
IPPMG/UFRJ (Rua Bruno Lobo, n. 50, Cidade Universitária, Ilha do Fundão, Rio de 
Janeiro).
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Confira a programação preliminar:
8h: Recepção
* Exposição: Campanha Você é meu pai, do Instituto Promundo
9h15: Painel Aleitamento, corpo e família
* Anna Luz Frances - Rede Reich e Rede pela Humanização do Parto e do Nascimento
(ReHuNa)
* Maria Luiza de Carvalho - Curso de Terapia Ocupacional da Faculdade de 
Medicina da UFRJ
* Marcus Renato de Carvalho - Maternidade-Escola da UFRJ
* Jovens do RAP da Saúde / Polo Masao Goto
* Coordenação: Vera Lúcia Vieira de Sousa - Curso de Terapia Ocupacional da 
Faculdade de Medicina da UFRJ
11h10: Painel Unidades de Saúde Parceira do Pai
* Clesimary Evangelista Molina Martins - Coordenação de Atenção Integral à Saúde
do Homem, do Ministério da Saúde
* Viviane Manso Castello Branco - Coordenação de Políticas e Ações 
Intersetoriais da Superintendência de Promoção da Saúde da SMSDC-RJ
* Maternidade Carmela Dutra
* Clínica da Família Emygdio Alves Costa Filho
* Coordenação: Bruno Leite - IPPMG/UFRJ

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-plataformas-digitais-grandes.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 20 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - Plataformas digitais: grandes aliadas da Educação

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blogeducacao.org.br/
Plataformas digitais: grandes aliadas da Educação[VÍDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-reciclagem-lembranca-para-o-dia.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 10 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - RECICLAGEM: LEMBRANÇA PARA O DIA DO SOLDADO - SOLDADO COM GARRAFA PET

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://espacoeducar-liza.blogspot.com/ RECICLAGEM: LEMBRANÇA PARA O DIA DO 
SOLDADO - SOLDADO COM GARRAFA PET: É uma linda lembrança para o dia do Soldado: 
Um bilboquê feito com garrafa pet
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-voce-sabia-independencia-do.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 30 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - Você sabia Independência do Brasil Turma da Mônica Atividades

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://espacoeducar-liza.blogspot.com/
Você sabia Independência do Brasil Turma da Mônica Atividades: Clique aqui

Se não funcionar clique aqui
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Cadastre-se e receba muitas novidades!Digite seu e-mail:    Ao receber o 1º 
email do feedburner você precisa confirmar sua inscrição, clicando no link 
seguro de confirmação.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
iii-semana-de-saude-coletiva-da-ufrj.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 24 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

III SEMANA DE SAÚDE COLETIVA DA UFRJ

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://otics-iraja.blogspot.com/
III SEMANA DE SAÚDE COLETIVA DA UFRJ: 
É com muita satisfação que o Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro aguarda a todos de23 a 28 de setembro 
de2012para a IIISemana de Saúde Coletiva da UFRJ.Sob o tema "Construções 
Coletivas: Perspectivas Viáveis" através de debates buscamos estimular em torno 
dos desafios e perspectivas que permeiam os atuais processos de expansão e 
consolidação da Saúde Coletiva em todo o Brasil.

Clique na Imagem e faça o download daCarta-convite

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
inicio-da-campanha-de-vacinacao-18-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 18 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Inicio da Campanha de vacinação  18 de Agosto

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cfepitaciosoaresreis.blogspot.com/
Inicio da Campanha de vacinação  18 de Agosto: 
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Está bombando!!!!! Venha trazer seu filho para atualizar sua caderneta de 
vacinação!!!!
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NOSSA SALA DE ESPERA ESTÁ COM DVD DA GALINHA PINTADINHA!!!! VENHAM ASSISTIR E 
ATUALIZAR A CADERNETA DE VACINAÇÃO!!!!!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
inscricoes-na-agencia-de-redes-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 6 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Inscrições na Agência de Redes Para Juventude.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Estão abertas as inscrições para o novo ciclo da Agência de Redes para 
Juventude. Em 2012, jovens com idade entre 15 e 29 anos, moradores de qualquer 
comunidade com UPP
 implementada ou iniciada, podem se inscrever para experimentar a 
metodologia que transforma ideias em projetos de intervenção 
territorial.
Durante 4 meses, aos sábados, serão realizados estudos em arte, 
cultura digital e cidade. Os agenciados recebem bolsa mensal de cem 
reais. Ao final do ciclo de estímulos, você defende a sua ideia e 
concorre a dez mil reais em prêmios para realizar o seu projeto.
A metodologia da Agência está inventando um novo lugar para a 
juventude popular da cidade e foi premiada internacionalmente pela Fundação 
Calouste Gulbenkian,
 o que permitirá a chegada da Agência de Redes para Juventude ao Reino 
Unido. Trinta projetos de intervenção territorial desenvolvidos na 
Agência estão em ação em seis comunidades cariocas. Leia os perfis dos projetos 
no blog.Se liga nessa: bolsa de R$100 para expressar sua ideia usando arte, 
cultura digital e discutindo a cidade. Ao final do ciclo, concorra a 
R$10.000,00 para realizar seu projeto na sua comunidade. Tá esperando o 
quê? Inscreva-se agora na Agência. Já se inscreveu? Marque seus amigos 
nesta filipeta. Jovens com idade entre 15 e 29 anos, moradores de 
comunidades pacificadas, podem se inscrever até 20/8! 
www.agenciarj.org/inscricoes-2012

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
inscricoes-para-congressos-de-prevencao.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 7 de agosto de 2012
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

Inscrições para congressos de prevenção das DST/aids podem ser feitas até dia 15

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Inscrições para congressos de prevenção das DST/aids podem ser feitas até dia 
15: 
[FOTO]
Termina em 15 de agosto o prazo de inscrições para os Cursos Pré-Congresso e 
para o IX Congresso Brasileiro de Prevenção das DST e Aids, do II Congresso 
Brasileiro de Prevenção das Hepatites Virais, do VI Fórum Latino-americano e do 
Caribe em HIV/Aids e DST e do V Fórum Comunitário.

A realização dos eventos constitui desafio e ao mesmo tempo oportunidade de 
diálogo entre tantos atores envolvidos na prevenção das DST/aids e hepatites 
virais. A oportunidade maior está dada pela possibilidade de fortalecimento 
regional, dialogando perspectivas e prioridades de ação que fazem pensar a 
prevenção das DST/aids e das hepatites virais em todo o continente 
latino-americano.

O desafio é o equilíbrio entre tão diferentes cenários e tantos atores sociais: 
organizações não governamentais e organizações governamentais; instituições de 
ação local, nacional e continental; conhecimento prático e conhecimento 
técnico-científico; pesquisadores e militantes da sociedade civil; serviços, 
programas, redes, lugares e contextos culturais e políticos diversos. O esforço 
em construir a programação desses quatro dias de evento busca conciliar todos os
aspectos citados, proporcionando a cada participante selecionar diferentes 
trajetórias.

Os dois congressos e os dois fóruns mantêm a meta de atualizar e revolucionar o 
campo da prevenção, superando o preconceito e o estigma, além de minimizar as 
desvantagens comparativas em relação ao acesso aos medicamentos e aos benefícios
do conhecimento sem restrições com relação à propriedade intelectual, sendo 
muitas dessas desvantagens impostas por medidas baseadas no interesse do mercado
e pressão da indústria farmacêutica.

Estima-se que as proposições originadas dos debates mostrem influência na 
formulação de políticas públicas nacionais e continentais que busquem a 
universalidade de acesso a medicamentos e a insumos de prevenção. A utopia que 
nos move segue sendo aquela da construção de respostas que sejam efetivas, 
justas e pautadas pelas perspectivas da saúde coletiva e dos direitos humanos.
Saiba como participar:
Congresso
O valor da inscrição no Congresso é de R$ 150.

Como fazer:

Usar a opção Inscrição para Congresso disponível neste site.

Após a digitação dos dados solicitados, o sistema de inscrição on-line enviará 
automaticamente um e-mail de confirmação. É muito importante a informação 
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correta do seu e-mail. Todos os campos com * no formulário são de preenchimento 
obrigatório.

Se for necessário alterar a forma de pagamento da sua inscrição, entre novamente
na opção Inscrição para Congresso para as devidas complementações/alterações dos
dados de pagamento.

Para os congressistas residentes no Brasil, o pagamento poderá ser realizado por
meio de: Boleto Bancário, Cartão de Débito, Cartão de Crédito ou Nota de 
Empenho.

A sua inscrição só será confirmada após o processamento do pagamento ou 
aprovação da Nota de Empenho. Caso a forma de pagamento seja Nota de Empenho:

1- A Nota de Empenho deverá ser emitida em favor de:

Queen Bee Turismo e Eventos Ltda.
www.queenbeeturismo.com.br

CNPJ: 33.459.157/0001-39

CF/DF: 07.324.050/001-14

EMBRATUR Organizadora de Eventos

07.004109.80.0001-5

Endereço: SHS- Galeria do Hotel Nacional, Qd. 01, Bl A, lj 60/61

CEP 70.322.900 Brasilia - DF

Telefone para contato: (61) 3321-1161

2- A Nota de Empenho deve conter: a razão social, o CNPJ da instituição 
responsável pelo pagamento, o valor do empenho, a quantidade de inscrições e o 
nome dos congressistas vinculados a este empenho para confirmação das 
inscrições.

3- Na opção Inscrição para Congresso, o participante deverá anexar a nota de 
empenho em arquivo .pdf, para validação e posterior confirmação da inscrição.

A programação preliminar do evento já encontra-se disponível. Acesse aqui.

Para verificar a confirmação da sua inscrição, entre no site da inscrição do 
Congresso, no menu Consulta Inscrição no Congresso no prazo de até cinco dias, e
consulte o status de sua solicitação.

No caso de inscrição de bolsista, a inscrição será gratuita e deverá ser 
realizada também no site de inscrição, que solicitará o número do trabalho para 
efetuar a inscrição.

Em caso de dúvida, favor entrar em contato com: congressoprev2012@aids.gov.br
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Entre no site de inscrições.
Pré-Congresso (28 de agosto)
A inscrição nos Cursos Pré-Congresso é gratuita. Estão disponíveis os cursos 
listados abaixo:

1- Bases técnicas para elaboração de programa de controle e prevenção das 
hepatites virais

Nº de vagas: 90

Horário: 10h às 18h

2- Prevenção da transmissão vertical do HIV, sífilis e hepatite B

Nº de vagas: 80

Horário: 10h às 18h

3- Prevenção das DST/HIV/aids e hepatites virais e promoção da saúde para 
pessoas que usam álcool e outras drogas

Nº de vagas: 90

Horário: 10h às 18h

4- Prevenção das DST/aids/hepatites virais na atenção básica: estratégias para o
fortalecimento das ações

Nº de vagas: 90

Horário: 10h às 18h

5- Avanços e impacto dos tratamentos de aids e hepatites virais

Nº de vagas: 60

Horário: 10h às 18h

6- Novas abordagens comportamentais de prevenção para gays e outros HSH

Nº de vagas: 90

Horário: 10h às 18h

7- Atendimento integral para travestis e transexuais: contextos e 
especificidades da abordagem

Nº de vagas: 80

Horário: 10h às 18h

8- Prevenção ao HIV/aids no quadro da vulnerabilidade e dos direitos humanos
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Nº de vagas: 60

Horário: 9h às 18h
Como fazer
Usar a opção Inscrição para curso (Pré-Congresso) disponível neste site.

Após a digitação dos dados solicitados, o sistema de inscrição on-line enviará 
automaticamente um e-mail de confirmação. É muito importante a informação 
correta do seu e-mail. Todos os campos com * no formulário são de preenchimento 
obrigatório.

Caso seja necessário cancelar ou alterar sua inscrição, usar a opção 
Consulta/alteração para o participante. Após a alteração, será enviado novo 
e-mail de confirmação de inscrição.

A inscrição garante a vaga apenas até o horário de início do curso.
Fonte: Ministério da Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
into-realiza-mutirao-de-cirurgias.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 28 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Into realiza mutirão de cirurgias reconstrutoras

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Into realiza mutirão de cirurgias reconstrutoras: 

O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad (Into) realiza, 
de 28 a 31 de agosto, o primeiro mutirão de cirurgias reconstrutoras que irá 
beneficiar 40 crianças com deformidades congênitas e sequelas devido a problemas
ocorridos no parto. A ação é coordenada pelos cirurgiões Pedro Bijos e Anderson 
Monteiro, com a participação do médico francês Alain Gilbert, especialista em 
anomalia congênita e lesões dos nervos dos membros superiores.

Nos dias 28 e 29, a equipe médica fará a avaliação dos pacientes e ministrará um
curso de malformações da mão com palestras e aulas voltadas a médicos e 
residentes inscritos no mutirão de anomalias congênitas e sequelas de lesões 
obstétricas do plexo braquial (ou seja, lesões dos nervos dos membros 
superiores). As cirurgias acontecem nos dias 30 e 31, a partir das 8h, e serão 
transmitidas por vídeo para o auditório, onde os participantes poderão 
acompanhar ao vivo.
É a primeira vez que um hospital público realiza um mutirão para operar crianças
com esse tipo de problema. São crianças que não tem movimento nos braços, mãos e
dedos, além de sequelas de queimaduras e de várias deformidades articulares, 
como dedos menos desenvolvidos, aumentados ou ausência de dedos, afirma Pedro 
Bijos, chefe do Serviço de Cirurgia Plástica e Microcirurgia Reconstrutiva.
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Para ser atendido no Into, o paciente deve ser encaminhado por uma unidade do 
SUS.
Fonte: Into

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
iv-congresso-paulista-de-medicina-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 17 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IV CONGRESSO PAULISTA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://otics-iraja.blogspot.com/

IV CONGRESSO PAULISTA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE: 

O congresso ocorrerá de 27 a 30 de setembro de 2012 na cidade de Águas de 
Lindóia, terá uma programação que abordará os principais temas que envolvem a 
atenção primária no estado, entre eles: atualização clínica, trabalho em equipe,
formação profissional, cuidado da comunidade, participação social e gestão.
Como todos sabem a estruturação da Atenção Primária à Saúde (APS) é essencial 
para que o sistema de saúde do estado consiga responder adequadamente as 
necessidades de saúde da população. A APS Brasileira, que é a Estratégia Saúde 
da Família (ESF), é apontada como uma experiência exitosa de APS, por vários 
estudos nacionais e internacionais. Em 2008 foi citada pela Organização Mundial 
da Saúde no seu relatório, Atenção Primária à Saúde, Agora Mais do que Nunca.
No momento, a APS se lança, dentro da nova Política Nacional de Atenção Básica 
2011, como primeiro ponto de atenção e principal porta de entrada do sistema, 
constituída de equipe multidisciplinar que cobre toda a população, integrando, 
coordenando o cuidado, e atendendo as suas necessidades de saúde e parte 
fundamental da Rede de Atenção à Saúde (RAS).
Efetue sua inscrição até 20 de agosto !Visite nosso site
Navegue pelo site do Congresso e confira a Programação Preliminar do evento.

Informe-se também sobre o local do evento, hospedagem e o Concurso de 
fotografia.
Contamos com sua participação!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jovens-de-15-17-anos-sao-maioria-dos.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 31 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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Jovens de 15 a 17 anos são maioria dos excluídos da escola brasileira

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://ultimosegundo.ig.com.br/index.html
Jovens de 15 a 17 anos são maioria dos excluídos da escola brasileira: 
Priscilla Borges

Pesquisa feita pelo Unicef traça perfil dos 3, 7 milhões de crianças e 
adolescentes que não estudam. Mais de 40% são adolescentes e estão atrasados na 
trajetória escolar

Adolescentes de 15 a 17 anos são a maioria entre os brasileiros excluídos da 
escola - mesmo fazendo parte da faixa etária que deve ter atendimento 
obrigatório por lei desde 2009. Estudo realizado pelo Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef) e pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação mostra
que esses jovens representam 42% dos 3,7 milhões de crianças e adolescentes fora
da escola no Brasil. A pesquisa traçou o perfil dos excluídos.

Os grupos mais vulneráveis à exclusão escolar ou risco de abandono são os de 
baixa renda, moradores de áreas rurais, negros, indígenas ou deficientes. No 
caso dos adolescentes, o fator que provoca mais desigualdade entre os que 
estudam e os que estão fora da escola é a renda. Dos 1,5 milhão que não vão à 
aula e têm idade entre 15 e 17 anos (15% dessa população), 336 mil têm renda 
familiar per capita de até um quarto de salário mínimo.

Evasão em alta:Ensino médio afasta aluno da escola

Eles representam 20,4% dos adolescentes dessas famílias. Já entre os que têm 
renda superior a dois salários mínimos, o índice de jovens da mesma faixa etária
fora da escola cai para 5,5% (52 mil jovens). A metade dos adolescentes 
brasileiros (25 mil) que nunca pisou em uma escola é de família com renda per 
capita de até meio salário mínimo. Dos 51 mil totais, 29 mil são negros.

O Unicef analisou os dados Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio (PNAD) de 
2009 para elaborar o estudo. Lançado nesta sexta-feira, o relatório Todas as 
crianças na escola em 2015 - Iniciativa global pelas crianças fora da escola foi
realizado também em outros 25 países. A proposta é mostrar aos gestores desses 
países quem são as crianças e os adolescentes que estão fora da escola ou em 
risco de evasão, quais são as dificuldades que enfrentam para obter sucesso 
escolar e as possíveis alternativas para sanar os problemas.

Ideb 2011:Desempenho melhora na educação básica, mas ensino médio ainda patina

Apesar de os números não serem inéditos, o retrato da exclusão elaborado pelo 
Unicef e a Campanha Nacional pelo Direito à Educação pretendem sensibilizar 
políticos e sociedade a respeito da exclusão. Não podemos naturalizar essa 
exclusão e suas causas como vem acontecendo. Não podemos dizer que esses 
resultados são fruto do passado e adiar soluções. O direito de aprender é de 
cada um, afirma Maria de Salete Silva, chefe do Programa de Educação do Unicef e
coordenadora-geral do estudo.
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Nos próximos meses, o Unicef vai elaborar relatórios específicos para os 
prefeitos de todos os municípios brasileiros. Segundo Salete, a proposta é 
mostrar a eles quantos e quem são as crianças e os adolescentes que estão fora 
das escolas em cada cidade. Com isso, a entidade espera comprometimento dos 
gestores para acabar com essa situação. Vamos entregar tudo em detalhes. 
Queremos mobilizar a sociedade, diz.
Causas e recomendações

O atraso escolar e o trabalho são duas das principais barreiras à trajetória de 
inclusão dos jovens na vida educacional. A repetência provoca distorções entre a
série cursada e a idade do adolescente e, em geral, leva ao abandono dos 
estudos. Mais de 5 milhões de alunos das séries finais do ensino fundamental têm
idade superior à recomendada para a série que frequentam: 42% do total de 
estudantes dessa fase.

Com isso, metade dos jovens de 15 a 17 anos ainda está no ensino fundamental e 
não no ensino médio como deveriam. Na etapa final da educação básica, 24,2% dos 
estudantes têm idade superior à recomendada (2, 8 milhões). Os jovens excluídos 
concentram-se, principalmente no Nordeste (524 mil) e Sudeste (471 mil). Além 
disso, os dados mostram que 673 mil adolescentes de 15 a 17 anos trabalham. Mais
de 2 milhões (21,1% dessa população) dos adolescentes de 15 a 17 anos estudam e 
trabalham ao mesmo tempo.

Salete acredita que a situação de quase pleno emprego vivida pelo País 
atualmente atrai os jovens para o mundo do trabalho. A falta de programas 
específicos para a juventude torna os salários do mercado mais atraentes do que 
a transferência de renda de programas como o Bolsa Família. Consequentemente, a 
escola também perde o sentido.

As características de etnia também aparecem como pontos marcantes da exclusão. 
Há 937 mil adolescentes negros fora da escola, contra 593 mil brancos. As 
diferenças entre os moradores de áreas urbanas e rurais também é ressaltada pelo
Unicef. Nas áreas urbanas metropolitanas, 57,3% dos adolescentes estão no ensino
médio, contra 35,7% da zona rural.
Soluções

Os pesquisadores defendem políticas públicas que integrem diferentes áreas para 
solucionar os problemas de acesso e permanência das crianças e adolescentes na 
escola. Esse é um fenômeno complexo e multifatorial, que combina desigualdades 
de várias naturezas e que, por isso, precisa de políticas públicas integradas, 
agrárias, de saúde, segurança. E precisa também de integração efetiva dos vários
níveis de governo. E temos um longo caminho a percorrer ainda nesse sentido, 
afirma Iracema Nascimento, coordenadora-executiva da Campanha.

Para o Unicef, valorizar o professor e tornar os conteúdos desenvolvidos em sala
de aula mais atraentes são providências urgentes para mudar a realidade de 
ensino para os jovens. Apesar dos esforços feitos pelas diferentes esferas de 
governo, é preciso encontrar soluções mais urgentes para essa faixa etária.

O secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, César Callegari, 
conta que uma proposta curricular e de métodos de ensino específicos para os 
estudantes de 15 a 17 anos que estão atrasados será apresentada aos gestores 
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municipais e estaduais até o fim do ano. Não queremos segregar, mas esses jovens
precisam de uma atenção diferenciada, diz.

Callegari admite que a inclusão dos adolescentes brasileiros na vida escolar não
tem sido ágil como nas fases iniciais de ensino. Mas, para ele, as políticas de 
financiamento do ensino médio, expansão do ensino superior e, agora, a aprovação
das cotas nas federais, terão impactos positivos para estimular esses 
adolescentes a permanecer na escola.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
legal-demais-turma-1202-bridageiro.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 20 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

LEGAL DEMAIS - Turma 1202 - bridageiro pedagógico!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://ciepglauberocha.blogspot.com/
Turma 1202 - bridageiro pedagógico!: 

Que atividade deliciosa! A turma 1202 está trabalhando várias receitas!
Hoje, prepararam um delicioso brigadeiro!
Muitos conteúdos foram trabalhados, explorando leitura, escrita, quantidade, 
sequência, etc.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Estava muito saboroso! Olha só a alegria de quem provou!
[FOTO]

Huuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmm!!!
[FOTO]

[FOTO]

[VÍDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
legal-demais-uma-boa-noticia-brasil.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 21 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

LEGAL DEMAIS - Uma boa notícia - Brasil está entre países líderes em número de 
ex-fumantes
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://blogdalergia.blogspot.com/
Uma boa notícia - Brasil está entre países líderes em número de ex-fumantes: 
[FOTO]

O Brasil está entre os países com maiores taxas de fumantes que abandonaram o 
vício, segundo um estudo divulgado na última quinta-feira (16) pela revista 
médica The Lancet.O país também tem a menor taxa de homens fumantes em relação 
ao total da população, comparado com os outros países analisados.

Segundo o levantamento feito entre outubro de 2008 e março de 2010, 46,4% dos 
homens brasileiros e 47,7% das brasileiras que disseram que já fumaram 
diariamente no passado tinham abandonado o vício. O número é o terceiro mais 
alto da pesquisa, atrás apenas do Reino Unido (com 57,1% para os homens e 51,4% 
para as mulheres) e dos Estados Unidos (48,7% e 50,5%, respectivamente).  Em 
quarto lugar, o Uruguai também apresenta um bom resultado, com 42,8% de homens e
41% de mulheres ex-fumantes. A pior situação é encontrada na China (12,6% de 
homens e 16,8% de mulheres) e na Índia (12,1% e 16,2%).

A pesquisa avaliou o hábito de fumar nos Estados Unidos, no Reino Unido e em 14 
países de baixa ou média renda: Brasil, Bangladesh, China, Egito, Índia, México,
Filipinas, Polônia, Rússia, Tailândia, Turquia, Ucrânia, Uruguai e Vietnã.  De 
acordo com os autores, há uma epidemia global de uso de tabaco nos países em 
desenvolvimento no século 21.

O fumo, segundo o estudo, causa cerca de 9% das mortes no mundo. De acordo com a
Organização Mundial da Saúde, seis milhões de pessoas morrem por causas ligadas 
ao tabaco todos os anos, diz a pesquisa.

O levantamento mostra que em todos os países estudados o fumo é um hábito mais 
comum entre homens do que entre mulheres, mas que o uso do tabaco por elas está 
aumentando e começando cada vez mais cedo.  De todos os países estudados, o 
Brasil tem a menor porcentagem de homens fumantes: 21,6%. Em segundo lugar vem o
Reino Unido, com 22,8% e os Estados Unidos, com 24%.  Entre as mulheres, o país 
está em décimo: 13,1% das mulheres brasileiras fumam - 11,5% diariamente. O país
com menor quantidade de mulheres fumantes é o Egito, com 0,5%, seguido pelo 
Vietnã, com 1,4%.   Os dados mais recentes do Ministério da Saúde sobre o fumo 
na população brasileira trazem um panorama mais positivo.

Segundo a última pesquisa Vigitel (Vigilância de Fatores de Risco e Proteção 
para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico), divulgada em abril de 2012, 
18,1% dos homens brasileiros e 12% das mulheres admitem ser fumantes.  
Fonte: sis saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
lidando-com-o-transtorno-de-aprendizado.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 30 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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Lidando com o transtorno de aprendizado

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Lidando com o transtorno de aprendizado: 

Por Patrícia Gomes, do *Redação na Rua 
[FOTO]

Instituto capacita professores a elaborar aulas em que todos possam aprender.
Numa sala de aula cheia, alguns alunos aprendem muito rápido; outros,  nem 
tanto. Ali, no meio de crianças e jovens com ritmos diferentes de  aprendizado, 
há alguns que não aprendem nunca. É preguiça de estudar,  dizem alguns; iiih, 
com aquele nem adianta insistir, repetem outros.  Mas a verdade é que o problema
desses meninos pode ser um transtorno de  aprendizado, como dislexia ou 
discalculia, e, sem o tratamento correto, a  chance de eles desistirem da escola
é grande. Foi para ajudar quem lida  com alunos com essas dificuldades que o 
Instituto ABCD começou, neste mês, a capacitar professores de escolas estaduais 
de São  Paulo a prepararem aulas em que todos os alunos consigam aprender.

A capacitação começou com os coordenadores de polos. A partir do ano  que vem, o
treinamento ganhará um reforço: o instituto está produzindo  vídeos curtos em 
que dá orientações para professores sobre como  trabalhar a questão da 
neurodiversidade na sua prática cotidiana de sala  de aula. Esses vídeos serão 
disponibilizados pelo QMágico, uma plataforma de ensino on-line idealizada por 
alunos do ITA.
Cada aluno aprende de um jeito. Tem aluno que aprende melhor lendo;  outros, 
ouvindo; há os que precisam de estímulos táteis ou sinestésicos.  O professor 
tem que ensinar de formas diferentes. Ele não pode só  ensinar na lousa; deve 
usar imagens, experimentações, diz Mônica  Weinstein, diretora do instituto. 
Assim, ao usar diferentes recursos,  não apenas quem tem dificuldade é 
beneficiado, mas toda a turma, já que  os alunos são estimulados cognitivamente 
de várias formas, afirma a  especialista. No ensino público, ter uma atenção 
individualizada é  difícil. Para ajudar um aluno com dificuldade de 
aprendizagem, não  precisa prejudicar os outros. Todos saem ganhando com essa 
abordagem  diferente.

De acordo com a diretora do IABCD, quanto antes os alunos com essa  condição 
forem corretamente diagnosticados, melhor. Os estudantes com  dislexia, por 
exemplo, têm muitas dificuldades com a leitura. Se a  escola, a família e os 
profissionais de saúde demoram a perceber isso,  ele passará anos sem acompanhar
os colegas, com baixa motivação e  autoestima. Ano após ano, a escola repetiu 
que ele era um fracassado.  Isso traz um trauma psicoafetivo enorme e ele acaba 
desistindo de  estudar.

Mônica cita o caso de um jovem que cumpria medida socioeducativa na  Fundação 
Casa e que tinha abandonado os estudos havia três anos. Ao ser  perguntando por 
que ele decidiu parar de frequentar a escola, ele disse:  Muito antes de eu 
desistir da escola, a escola tinha desistido de  mim, narrou a especialista. E o
rapaz não estava errado. Apesar das  estimativas serem de que entre 3% e 5% das 
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pessoas tenham algum tipo de  transtorno de aprendizagem, a sociedade ainda não 
está pronta para  tratar do assunto. A escola passa o problema para a saúde, que
não  consegue resolver sozinha e devolve para a família. A solução tem que  
envolver as três áreas.

Veja, a seguir, vídeo em que crianças e jovens narram suas dificuldades com 
transtorno de aprendizagem.
Clique aqui para assistir o vídeo inserido.

*Fazem parte do Redação na Rua os sitesCatraca Livre,Guia de Empregos,Portal 
Aprendiz,Porvir eVilaMundo.
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Mamães devem continuar amamentando depois de voltar ao trabalho: 
O difícil momento chegou. Depois de alguns meses passando o tempo todo com o 
bebê, é hora de se separar dele e voltar à rotina do trabalho. Todas as mamães 
sabem que a recomendação é oferecer o aleitamento materno exclusivo até os seis 
meses de idade da criança e com complementação até os dois anos. Mas como dar o 
leite materno ao bebê neste período em que estará fora de casa?

Nestes casos, a ordenha manual pode ser a solução. Mas a mãe precisa se planejar
antes de voltar ao batente e começar o ato com pelo menos 15 dias de 
antecedência.

Para realizar a ordenha manualmente, é preciso realizar o seguinte procedimento:

- Escolha um frasco de vidro incolor com tampa plástica - os melhores são os de 
maionese ou de café solúvel.

- Lave bem com água e sabão e depois ferva a tampa e o frasco por 15 minutos, 
contando o tempo a partir do início de fervura.

- Escorra vidro e tampa sobre um pano limpo até secar.

- Depois de secos feche bem o frasco.

- Identifique o frasco de vidro onde vai colocar o leite com seu nome, data e 
hora da coleta.

- Retire anéis, pulseiras e relógio.

- Coloque uma touca ou um lenço no cabelo e amarre um lenço/tecido limpo na 
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boca.

- Lave as mãos até o cotovelo com água e sabão.

- Lave as mamas apenas com água limpa.

- Seque as mãos e as mamas com papel toalha, evitando deixar resíduo de papel, 
ou com um pano limpo.
Caso a mamãe ainda tenha dúvidas de como realizar o processo, a estratégia Rede 
Cegonha também oferece orientações sobre como retirar o leite e armazená-lo. 
Basta procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS), que conta com equipes 
capacitadas para ajudá-la nesse momento marcante.
Acesse a cartilha para a mãe trabalhadora que amamenta
Segundo a coordenadora de Aleitamento Materno do Ministério da Saúde, Fernanda 
Monteiro, o armazenamento de leite materno é necessário para que o bebê continue
sendo amamentado com o alimento correto. A coordenadora também alerta: A mãe 
também precisa, ao voltar a trabalhar, dar continuidade à retirada de leite, 
porque se ela fica muito tempo sem estimular a glândula mamária, a produção pode
diminuir. Ela não pode, por exemplo, ficar oito horas do dia sem tirar o leite, 
deixando a mama encher e só quando retornar a casa oferecer o peito para a 
criança ou ordenhar. Ela precisa ter uma frequência maior de retirada de leite.
[FOTO]
Salas de apoio à amamentação - Para auxiliar as mamães com a ordenha nesse 
período, em 2010, o Ministério da Saúde e Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) instituíram nota técnica conjunta para orientar a instalação 
de salas de apoio à amamentação em empresas públicas ou privadas.
Essa sala garante à mãe um espaço para ela ordenhar o seu leite. Em alguns 
locais onde não existe a sala, a mulher acaba indo ao banheiro e faz somente a 
ordenha de alívio, jogando fora o leite porque a mama fica cheia. E quando ela 
tem essa sala de apoio, ela pode armazenar o seu leite e no final da jornada de 
trabalho, leva o leite em um recipiente térmico e deixa em casa para o bebê, 
explica Fernanda Monteiro.

É importante que o ambiente destinado à sala de apoio à amamentação seja 
tranqüilo e confortável, permitindo a adequada acomodação da nutriz, sem 
interrupções e interferências externas e, de preferência, que dê privacidade à 
mulher. A sala precisa, basicamente, de uma cadeira de coleta, um ponto de água 
fria e lavatório e freezer com termômetro para monitoramento diário da 
temperatura.
Se o local de trabalho ainda não tiver a sala de apoio, a mamãe pode sugerir à 
empresa, que precisa, somente, seguir as recomendações do Ministério da Saúde e 
da Anvisa presentes na cartilha.
Mesmo o leite congelado tem validade. A orientação é que ele seja tomado pelo 
bebê em até dez dias depois da ordenha. Se a mamãe perceber que a produção de 
leite está alta e poderá sobrar alguns potes, ela pode fazer doação a um banco 
de leite.
Curtiu este post? Então vote em nós no Top Blog 2012\o/.
Mônica Plaza / Blog da Saúde
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MINISTRO LANÇA CAMPANHA PARA ATUALIZAR CADERNETA DE VACINAÇÃO DE 18 A 24 DE 
AGOSTO: 
A pentavalente e a Vacina Inativada Poliomielite passam a fazer parte do 
Calendário Básico. Crianças menores de cinco anos, das regiões Norte, Nordeste e
parte de Minas, irão receber megadoses de vitamina A, dentro do Programa Brasil 
Carinhoso.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, lançou nesta terça-feira (14) campanha 
de atualização da caderneta de vacinação das crianças. A ação tem como objetivo 
a melhoria da cobertura vacinal do público infantil e será realizada em conjunto
entre o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais e municipais de saúde de 
todo o país. A ação ocorrerá no período de 18 a 24 de agosto, sendo 18 o dia D 
de divulgação e mobilização nacional.

Durante a entrevista coletiva, o ministro anunciou também a oferta de suplemento
de vitamina A àscrianças menores de cinco anos - moradoras das regiões Norte, 
Nordeste e dos vales do Jequitinhonha e Mucuri, em Minas Gerais. A medida 
integra o Programa Brasil Carinhoso, lançado em maio desde ano e que tem como 
meta a superação da extrema pobreza na primeira infância. 

Na campanha de atualização serão oferecidas à população alvo - crianças menores 
de cinco anos - várias vacinas. A pentavalente e a Vacina Inativada Poliomielite
(VIP) também passam a fazer parte do calendário básico de criança.

Confira a apresentação sobre atualização da caderneta de vacinação.

Crianças menores de cinco anos de idade devem ser levadas a um posto de 
vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS) para que a caderneta de saúde seja 
avaliada e o esquema vacinal atualizado, de acordo com a situação encontrada. 
Estarão disponíveis para esta ação todas as vacinas do calendário básico da 
criança. São elas: BCG, hepatite B, pentavalente, Vacina Inativada Poliomielite 
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(VIP), Vacina Oral Poliomielite (VOP), rotavírus, pneumocócica 10 valente, 
meningocócica C conjugada, febre amarela, tríplice viral (sarampo, rubéola e 
caxumba) e DTP (difteria, tétano e coqueluche).

A partir de agora, no primeiro semestre, haverá a campanha de vacinação com as 
gotinhas para combater a poliomielite. No segundo semestre, teremos a campanha 
de atualização da caderneta infantil, explicou o ministro. Ele destacou também a
distribuição da vitamina A durante a campanha. Vamos aproveitar este momento de 
mobilização para expandir a oferta da vitamina A, já que o público é o mesmo, ou
seja, crianças menores de cinco anos, afirmou. Padilha explicou que serão 
utilizados as mesmas unidades de saúde e os profissionais para otimizar o 
atendimento. Queremos evitar que crianças tenham deficiências com a vitamina A, 
que são a causa de doenças, como diarréia, pneumonias e infecções pulmonares, 
enfatizou.

Para a operacionalização desta campanha, serão disponibilizados cerca de R$ 18,6
milhões, transferidos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) aos fundos estaduais e 
municipais. Aproximadamente 34 mil postos fixos de vacinação estarão abertos, 
além de postos volantes. Haverá o envolvimento de 350 mil profissionais de saúde
e a utilização de cerca de 42 mil veículos. O público-alvo nesta faixa etária é 
de 14,1 milhões de crianças.

Confira a matéria toda aqui:http://bit.ly/PrQfau[VÍDEO]
[VÍDEO]
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MS destina R$ 31 milhões para notificação e prevenção de violência contra a 
mulher: 
Para incentivar a notificação e promover o desenvolvimento de ações de 
vigilância e prevenção de violências, o Ministério da Saúde destinará, neste 
ano, R$ 31 milhões às secretarias estaduais e municipais de saúde de todo o 
país. No ano anterior, foram investidos R$ 25 milhões em projetos semelhantes.

Levantamento de dados do Sistema de Informações de Agravos de Notificação 
(Sinan), do Ministério da Saúde revela que as mulheres ainda são as maiores 
vítimas de violência no país e as mais vulneráveis a sofrer maus-tratos em 
ambientes domésticos.
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Em 2011, o sistema notificou que 37.717 mulheres, entre 20 e 59, anos foram 
vítimas de algum tipo de violência no Brasil. O número representa um aumento de 
38,7% em relação ao ano anterior, quando foram registrados 27.176 casos. Naquele
ano, a notificação não era obrigatória. O levantamento traz informações de 
diversos tipos violência, enquadrados na Lei Maria da Penha, que completa seis 
anos nesta terça-feira (07).
O crescimento da notificação de violência reforça que a decisão do Ministério da
Saúde de torná-la obrigatória foi acertada. O sistema é um importante meio para 
oportunizar a criação de mecanismos de prevenção e proteção, assegura o ministro
da Saúde, Alexandre Padilha. Segundo ele, é preciso estender o debate sobre este
tema às escolas, comunidades, famílias, serviços de saúde e demais setores da 
sociedade como forma de diminuir o contingente de mulheres agredidas.

Entre as principais agressões notificadas, se destaca a física, com 78,2%, 
seguida por violência psicológica (32,2%) e sexual (7,5%). Um dado que preocupa 
é a reincidência: em 38,4% dos casos, não era a primeira vez que a agressão 
ocorria. Em 2011, 5.496 mulheres foram internadas em decorrência de violência.

A maioria das agressões sofridas pelas mulheres ocorre dentro da própria 
residência (60,4%). Os homens com os quais elas se relacionam ou se relacionaram
- seja namorado, companheiro, marido ou ex - são os maiores agressores. Eles 
respondem por 41,2% dos casos. Amigos ou conhecidos representam 8,1% e 
desconhecidos 9,2%. A suspeita de uso de álcool estava presente em 31,7% das 
notificações. Nas ocorrências que envolvem agressões sexuais, 51% dos principais
agressores são desconhecidos; 13,5% os próprios cônjuges e 13,4% amigos ou 
conhecidos.
Proteção - Hoje, o país conta com 552 serviços de atendimento às mulheres em 
situação de violência sexual e doméstica, além de 65 serviços de abortamento 
legal. As ações de combate à violência, no Sistema Único de Saúde (SUS), incluem
também o treinamento dos profissionais em toda rede pública, a ampliação dos 
serviços sentinelas de notificação e dos serviços que prestam assistência às 
mulheres agredidas.
Monitoramento - Em janeiro de 2011, o governo federal universalizou a 
notificação de violências doméstica, sexual e outras agressões para todos os 
serviços de saúde, incluindo todas elas na relação de doenças e agravos, que são
registradas no SINAN. Também fortaleceu a Rede de Núcleos de Prevenção de 
Violências e Promoção da Saúde.

A ficha de notificação, preenchida nos serviços de saúde, classifica os tipos de
violência entre lesão autoprovocada, violência física, violência 
psicológica/moral, tortura, violência sexual, tráfico de seres humanos, 
violência financeira/econômica, negligência/abandono, trabalho infantil, 
intervenção legal e outras.
Curtiu este post? Então vote em nós no Top Blog 2012\o/.Fonte: Fabiane Schmidt e
Samuel Bessa / Agência Saúde
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Cartilha ajuda no combate ao colesterol (mau): 

Você sabe o que é colesterol? O colesterol ajuda na formação de parte das 
células do corpo e de alguns hormônios, também protege os nervos e contribui na 
produção de vitamina D e da bile. Isso mesmo, ele ajuda! Assim como as gorduras,
ele não é nosso inimigo. O segredo está em escolher alimentos que aumentam o bom
colesterol (HDL) e reduzem o mau colesterol (LDL).
Existem dois tipos de colesterol: HDL (bom), que remove o excesso de colesterol 
no sangue, reduzindo o risco de acúmulo de gordura nas artérias, e o LDL (ruim),
responsável pela formação destas placas de gordura, que prejudicam a passagem do
sangue e podem causar doenças cardíacas.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 17 milhões de pessoas 
morrem a cada ano em consequência de doença cardiovascular.08 de agosto é o Dia 
Nacional de Combate ao Colesterol
A Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) promove a campanha Brasil - 
Colesterol na Meta que propõe um índice máximo de 200 mg/dl para cada pessoa. 
Para conscientizar a população sem usar termos complicados, a SBC lançou 
cartilhas que ilustram os cuidados para atingir a taxa ideal com dicas de 
prevenção e receitas para alimentação saudável. Faça o download da cartilha AQUI

Cartilha SBCNíveis de colesterol total acima de 200, LDL (colesterol ruim) acima
de 100 e HDL (colesterol bom) abaixo de 40 são um sinal de alerta de que podem 
ocorrer problemas de saúde, disse Carlos Alberto Machado, diretor de promoção de
saúde cardiovascular da SBC, em matéria do jornal ZeroHora.
Alimentos
Você não faz ideia de como é simples incluir alimentos que colaboram para 
desenvolver o colesterol bom. Veja algumas dicas da cartilha do que consumir ao 
longo do dia: 2 colheres de sopa de azeite, 3 colheres de sopa de aveia, 1 copo 
(180 ml) de iogurte, 1 copo (180 ml) de suco de uva, 1 tomate, entre outros. 
Baixe o arquivo e confira também um cardápio completo.Brasil: pesquisas nesta 
áreaO professor Mário Maróstica, do Departamento de Alimentos e Nutrição (Depan)
da Unicamp, encontrou na casca de jabuticaba um fator que pode ajudar no combate
ao colesterol e diabetes.A casca de jabuticaba suplementada por 30 dias na dieta
de animais reduziu em 50% o colesterol ruim e em 30% os radicais livres em seu 
sangue. Em outra pesquisa, ela foi capaz de aumentar o colesterol bom dos 
animais obesos, oferecendo capacidade de reversão da resistência à insulina, 
informa o pesquisador, acrescentando que os animais eram saudáveis e receberam 
de 1% a 2% de casca de jabuticaba na dieta.6 dicas para prevenir problemas com o
colesterol:
- Use óleos vegetais nos alimentos. Azeite de oliva, canola e soja são ricos em 
gorduras poli-insaturadas. Inclua esses óleos nas preparações de suas saladas, 
bolos e outras receitas.
- Fuja das gorduras trans. Nos supermercados, sempre leia os rótulos procurando 
a quantidade de gordura trans nas informações nutricionais. Evite ao máximo.
- Coma pelo menos uma porção de ômega-3 por dia. Procure incluir algum alimento 
rico em ômega-3, pode ser uma porção de peixe, uma salada com azeite ou canola, 
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um lanche com nozes ou castanhas.
- Escolha carnes magras. Se for comer carne vermelha, procure cortes magros, 
evitando aqueles excessos de gorduras que acompanham os bifes.
- Prefira leite desnatado. Além de dar preferência para leite com baixo teor de 
gordura, é importante fazer o mesmo com queijos, iogurtes e outros derivados.
- Pratique exercícios físicos, quanto mais exercício menos colesterol ruim 
estará presente no seu corpo.[FOTO]

Cartilha SBCLembre-se: Quem já toma medicação para controlar os níveis de 
colesterol não deve parar sem orientação médica, pois o seu colesterol retornará
aos níveis iniciais. O colesterol alto não tem sintomas iniciais, para saber só 
fazendo o exame de sangue! Mulher, homem ou criança, dose sempre o seu 
colesterol!
Fonte: Unicamp/CECOM (Centro de Saúde da Comunidade)Para saber como anda o 
colesterol é muito importante consultar o médico e realizar exames anuais. Os 
pais devem ficar de olho nas crianças que abusam de guloseimas.
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Projeto Piolho - Parte II: 

Ótimo projeto sobre piolho, excelentes dicas. São mais de 50 atividades![FOTO]
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Normas para Autorização de Funcionamento de Instituições Privadas de Educação 
Infantil do Sistema de Ensino Municipal do Rio: 
[FOTO]

Deliberação E/CME nº 22 de 02/08/2012 (D.O. Rio nº 95 de 03/08/2012 - p. 64 a 
68).Fixa normas para autorização de funcionamento de instituições privadas de 
Educação Infantil do Sistema de Ensino do Município do Rio de Janeiro e dá 
outras providências.(Publicado no Ecoando n.º 20 - 2012)
Novo D.O. Eletrônico da Cidade do Rio de Janeiro
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Nota alta vale bônus para servidores de 529 escolas - Educação - O Dia Online: 
Nota alta vale bônus para servidores de 529 escolas - Educação - O Dia Online
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Interessante Alerta!!
O que fazer em sala de aula quando se identifica um caso de bullying?: Olá 
pessoal! Tudo bem? Vamos aprender mais um pouco? Hoje leremos um pequeno texto 
do site da Revista Nova Escola, excelente pois nos aponta a necessidade de 
agirmos rapidamente em caso de bullying. Confira: Ao surgir uma situação em 
sala, a intervenção deve ser imediata.Se algo ocorre e o professor se omite ou 
até mesmo [...]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
oportunidade-pessoas-com-deficiencia.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 22 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

OPORTUNIDADE - Pessoas com deficiência podem se cadastrar para novas 
oportunidades de emprego
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

FONTE: PCRJ
21/08/2012

  De segunda a sexta-feira, entre 8h e 18h, pessoas com deficiência 
podem cadastrar-se com documentos de identidade, carteira profissional, 
CPF e PIS, no Ciad Mestre Candeia (Avenida Presidentes Vargas, 1997), 
para novas oportunidades de empregos.

As vagas são oferecidas 
por empresas comerciais e industriais do Rio, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego, conforme publicação no 
Diário Oficial do Município de ontem, dia 20.

Com Ensino 
Fundamental incompleto, há disponibilidade de 52 vagas de empacotador 
para pessoa com deficiência física leve, visual parcial ou auditiva 
parcial; 15 para operador de supermercados; e sete vagas para ajudante 
de açougueiro.

Com Ensino Fundamental completo, as 
oportunidades são para quem tem deficiência física leve, nanismo, 
auditiva parcial, visual parcial ou ostomia: dez vagas para promotor de 
vendas, 20 para cobrador de transportes coletivos; e 14 para operador de
 telemarketing.

Com Ensino Médio completo, pessoas com 
deficiência física leve, auditiva parcial, visual parcial ou nanismo 
podem candidatar-se a oito vagas de almoxarife, cinco de assistente 
administrativo, dez de atendente de telemarketing, 30 de auxiliar de 
linha de produção e oito de recepcionista atendente.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pacto-nacional-pela-alfabetizacao-na.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 6 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PACTO  NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - Alfabetização: MEC precisa 
definir parâmetros

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://oglobo.globo.com/
Alfabetização: MEC precisa definir parâmetros: 

SÃO PAULO - Um mês após ter sido criado pelo Ministério da Educação, o Pacto 
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa já recebeu a adesão de 19 estados e 
3.300 municípios brasileiros. O programa prevê que os governos assumam o 
compromisso de alfabetizar as crianças até os 8 anos de idade, ao final do 3º 
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ano do ensino fundamental (antiga 2ª série). Especialistas, porém, afirmam que 
falta definir melhor o nível de conhecimento esperado dos alunos em cada um dos 
três primeiros anos do ensino fundamental. E temem que, sem esta definição, 
alunos de escolas públicas sejam prejudicados.

Veja também
Não existe método descartado para a alfabetização
Tabulações feitas pelo GLOBO nos dados do Censo do IBGE mostram que, entre as 
crianças mais ricas, de famílias com renda per capita superior a R$ 1.020, a 
imensa maioria (83%) já está alfabetizada aos 6 anos. Entre as mais pobres 
(renda per capita inferior a R$ 128), são menos da metade (42%). Aos 10 anos, o 
analfabetismo entre as mais ricas é residual (1%), mas ainda é significativo 
entre as mais pobres, chegando a 14%. No total da população dessa idade, o 
analfabetismo atinge 6%.

De acordo com o ex-secretário executivo do MEC e presidente da organização não 
governamental Instituto Alfa e Beto, João Batista Oliveira, crianças de 6 anos 
já são capazes de entender o código alfabético e compreender como as letras 
transcrevem os sons da língua. Mas, para ele, o MEC precisa definir melhor o que
entende como alfabetização, e isto não está explicitado no texto do pacto:

- Alfabetizar é aprender como funciona o alfabeto. Não são necessários mais que 
alguns meses para aprender isso. Nas escolas particulares, a alfabetização 
ocorre aos 6 anos. O MEC não define o que é alfabetizar.
Compreensão de texto e matemática

A professora do Programa de Pós-graduação em Distúrbios de Desenvolvimento da 
Universidade Mackenzie Alessandra Seabra teme que os professores responsáveis 
por alfabetizar as crianças fiquem perdidos sobre o que se espera dos alunos de 
8 anos.

- Os professores podem pensar que apenas para dominar o código alfabético as 
crianças podem levar três anos. Ou seja, o professor pode ficar três anos 
fazendo o que poderia fazer em um ano - afirma.

O secretário de Educação Básica do MEC, Antônio César Callegari, concorda que é 
possível fazer com que os alunos, aos 6 anos, sejam capazes de compreender o 
código alfabético. Mas diz que o objetivo do ministério é que, aos 8 anos, eles 
saibam mais do que isso, que consigam entender e construir textos e resolver 
questões matemáticas.

De acordo com Callegari, as definições sobre o que se espera das crianças em 
cada etapa dos três primeiros anos do ensino fundamental em relação à 
alfabetização estarão expressas de forma clara em um programa, que está sendo 
finalizado pelo governo, de formação continuada para os 315 mil professores 
alfabetizadores.

- Esse programa de formação continuada dos 315 mil professores alfabetizadores 
no Brasil contém os objetivos e direitos de aprendizagem durante o ciclo de 
alfabetização, esclarecendo quais são as habilidades, os conteúdos e direitos 
que qualquer criança tem que ter concretizado durante o ciclo de alfabetização. 
Estamos organizando quais são os objetivos intermediários ao final de cada uma 
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das etapas dos três primeiros anos do ensino fundamental - afirma Callegari.

Assim como o MEC, a ONG Todos pela Educação tem como meta lutar para que todas 
as crianças estejam plenamente alfabetizadas aos 8 anos, sejam capazes de 
interpretar um texto, compreender o contexto dele e tenham noções mínimas de 
matemática. Exame aplicado pela ONG em 2011 em escolas públicas e privadas 
concluiu que apenas 56% das crianças que terminaram o 3º ano do ensino 
fundamental compreenderam o que era esperado em leitura; e 43%, em matemática.

- Se a criança não consolida a alfabetização na idade certa, ela compromete o 
seu desempenho nos anos seguintes - afirma a coordenadora-geral da ONG, Andrea 
Bergamaschi.

Presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undimes), 
Cleuza Repulho lembra que cada criança tem um ritmo próprio e diz que apressar a
escolaridade, fazendo com que os alunos pulem etapas, não é aconselhável.

- Uma criança pode ser alfabetizada antes (dos 8 anos), mas não queremos 
forçá-la a ter o mesmo ritmo. O aluno pode até entender o código alfabético aos 
5 anos, mas o que não pode é ultrapassar os 8 anos sem estar alfabetizado - 
afirma Cleuza.
Preparo de professor é criticado

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa prevê que sejam feitas três 
avaliações para analisar se os estudantes sabem de fato ler e escrever: no 
início e no final do 2º ano do ensino fundamental, além de uma no final do 3º 
ano. E estão previstos ainda a formação continuada de professores 
alfabetizadores e o apoio do MEC com material didático.

A maneira como as universidades e os cursos preparam os professores que vão 
ensinar as crianças a ler e escrever é alvo de críticas de especialistas.

- A formação de professores está muito distante do que é necessário. Tem muito 
professor que chega com um conteúdo grande em sala, mas não sabe como gerir uma 
sala de aula, não está preparado para a prática - afirma Andrea Bergamaschi.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
para-evitar-problemas-futuros-mochila.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 1 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Para evitar problemas futuros, mochila escolar deve pesar no máximo 10% do peso

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.samshiraishi.com/
Para evitar problemas futuros, mochila escolar deve pesar no máximo 10% do peso:
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Para a maioria dos pais que tem filhos em escolas particulares (as públicas, 
pelo que sei, tem um calendário levemente diferente, pelo menos aqui em São 
Paulo) hoje é dia de voltar à rotina das aulas.

Verificando a mochila dos meus filhos, notei que vou me incomodar novamente com 
o peso dos materiais. Falo do tema há anos e já demonstrei inclusive minha 
simpatia pelos projetos que substituem parte dos livros ou apostilas por 
tablets, lembram-se?

O bom é saber que a preocupação está ganhando força social: um projeto de lei 
que define a quantidade de material que deve ser carregada na mochila ou pasta 
escolar está sendo analisado pelo Senado brasileiro. A Sociedade Brasileira de 
Ortopedia e Traumatologia (SBOT) tem uma recomendação oficial sobre o tema: 

O que é transportado nas costas não deve ultrapassar 10% do peso corporal da 
criança ou adolescente.
Com ou sem uma lei que defina isso - e se houver, a responsabilidade pelo 
excesso de peso deveria recair sobre a escola, que seria obrigada a manter 
armários para guardar material entre as aulas ou calcular o peso para cada série
antes de emitir as listas de material no começo do ano letivo -, os pais devem 
cuidar deste detalhe pelo bem estar de seus filhos. As dicas para escolher são 
simples: 
A mochila ideal deve ter alças largas e acolchoadas e vários compartimentos, 
para uma melhor distribuição do peso. 
- A mochila deve ficar encostada sempre na altura da lombar.

- As malas de rodinha são uma opção, mas, se a escola for cheia de escadas (como
é o caso da unidade onde meus filhos estudam), melhor ficar com a mochila mesmo.

- O cálculo do peso é simples: se seu filho tem 30 quilos, por exemplo, o 
material que leva nas costas não deveria passar de 3kg.

- E vale lembrar que se a criança vai para a escola caminhando, vale a pena 
reduzir este peso máximo, sempre que possível.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
parabenscoelho-neto-na-midia.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 24 de agosto de 2012
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Parabéns!!!!Coelho Neto na mídia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portalgeccoelhoneto.wordpress.com
Coelho Neto na mídia: 

Nossa escola foi escolhida para participar da campanha publicitária do MEC- Toda
Escola Pública Pode Ser um Boa Escola. Participando de um ensaio fotográfico e 
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filmagem onde o foco era o laboratório de informática na escola. Quer conferir o
resultado?[FOTO]

Mais informações: http://umaboaescola.mec.gov.br/proinfo.html

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
participe-semana-cultural-da.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 6 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PARTICIPE - Semana Cultural da Diversidade de 07 a 11/08

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://saudementalrj.blogspot.com/
Semana Cultural da Diversidade de 07 a 11/08: 
[FOTO]

[FOTO]
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<POSTAGEM>
participem-terminam-hoje-inscricoes.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 6 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PARTICIPEM - Terminam hoje inscrições para curso de prevenção do uso de drogas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.viablog.org.br/
Terminam hoje inscrições para curso de prevenção do uso de drogas: Hoje é o 
último dia de inscrições para os professores da rede pública que queiram 
participar da quinta edição do Curso de Prevenção do Uso de Drogas para 
Educadores de Escolas Públicas. Parte do eixo Prevenção do plano Crack, é 
Possível Vencer, o curso é gratuito e deverá atender até 70 mil educadores.

--------------------------------------------------------------------------------
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pense-nisso-copa-do-mundo-e-olimpiadas.html
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PENSE NISSO - Copa do Mundo e Olimpíadas podem ajudar a desenvolver o esporte 
nas escolas brasileiras

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/

Copa do Mundo e Olimpíadas podem ajudar a desenvolver o esporte nas escolas 
brasileiras: 
[FOTO]

Pesquisa revela que 30% das escolas públicas brasileira não tem nem um espaço 
adequado para as aulas de Educação Física.
Com a aproximação da Copa do Mundo, em 2014, e os Jogos Olímpicos e 
Paraolímpicos, em 2016, muito tem se falado sobre o que essas obras deixarão 
para as cidades em termos de infraestrutura e mobilidade urbana. Mas, para além 
da discussão do investimento físico feito nos locais, qual será o legado social 
desses eventos para a população brasileira?

Em ano de eleições municipais, organizações sem fins lucrativos têm se 
mobilizado para que essa questão seja colocada no centro do debate eleitoral. 
Nesse sentido, a ONG Atletas pela Cidadania, o Instituto Ethos, a Rede Nossa São
Paulo e a Rede Brasileira de Cidades Sustentáveis, em parceria com a Fundação 
Avina e apoio da Cidade Escola Aprendiz têm organizado encontros com os 
candidatos à prefeitura em cada uma das 12 cidades-sede da Copa.

A ideia é aproveitar a discussão em torno do tema e propor metas que 
democratizem e qualifiquem o esporte no país. Devemos seguir a inspiração de 
Londres, que investiu na questão sustentável das construções, mas também 
promoveu programas federais para aumentar a atividade física dos britânicos e 
melhorar a prática esportiva nas escolas, afirma a diretora executiva da Atletas
Pela Cidadania, Daniela Castro.

A instituição propõe que os candidatos assinem o Termo de Compromisso Cidades do
Esporte, que visa o desenvolvimento de uma cultura esportiva e a garantia do 
acesso ao esporte de qualidade. Para isso, deve-se dobrar a prática esportiva 
dos moradores das cidades-sedes, até 2016, e da população em geral, até 2022; 
ter 80% das escolas públicas das cidades-sede com aulas qualificadas de educação
física, e em 100% do país, até 2022; além da criação de um Sistema Nacional do 
Esporte.

Daniela explica que será feito monitoramento e um relatório anual da evolução 
dos indicadores dessas metas. O termo foi assinado por candidatos do Rio de 
Janeiro, Manaus (AM) e Cuiabá (MT), onde o encontro já foi realizado. O próximo 
debate será promovido em São Paulo, em 1º de agosto, no Teatro do Sesc 
Consolação.
Esporte educacional nas escolas

Quando o assunto é esporte nas escolas brasileiras, existem problemas não só de 
infraestrutura, mas também de qualidade do ensino. Uma pesquisa realizada pelo 
Ibope (Instituto Brasileiro de Opinião e Estatística), em novembro de 2011, em 
escolas públicas do Ensino Fundamental e Médio do Brasil revela que 30% desses 
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estabelecimentos não oferecem um espaço qualquer para a prática de Educação 
Física - não necessariamente uma quadra. Além disso, 13% não têm bola de futebol
e 56% não têm um vestiário adequado.

Apesar da maioria dos professores entenderem a importância da prática esportiva 
no desenvolvimento dos alunos, 21% afirmam que a Educação Física não é tratada 
com a mesma importância de outras disciplinas. Daniela acredita que isso é 
bastante prejudicial para a qualidade da educação. Se o esporte fosse inserido 
dentro de um projeto pedagógico, ele poderia contribuir para o aprendizado de 
outras matérias e aumentar o interesse do aluno pela escola, diminuindo a evasão
escolar, enfatiza.

Esporte Educacional
Conceito criado pela Unesco para a prática  esportiva que transcende a   busca 
por performance e resultado e se  fundamenta em valores de   co-educação, 
emancipação, participação e  cooperação.
A ex-tenista Patrícia Medrado, considerada a melhor atleta da modalidade por 11 
anos consecutivos, reforça que o esporte tratado de forma lúdica pode inserir 
noções de disciplinas como matemática, história, artes e ciências, trabalhando a
interdisciplinaridade e abrindo a cabeça das crianças para o mundo em que vivem.
A baiana é fundadora do Instituto Patrícia Medrado, que leva a prática esportiva
orientada, com um enfoque educacional, a inúmeros espaços públicos, ampliando a 
oferta à comunidade em geral.

A organização trabalha o conceito de esporte educacional elaborado pela Unesco, 
o mesmo defendido pela Atletas pela Cidadania. Nada mais é do que o esporte de 
qualidade voltado a todos, contribuindo para a formação integral dos indivíduos 
e não simplesmente para o alto rendimento, que são as competições e a conquista 
de medalhas, dando menos ênfase ao ganhar e mais ao participar, explica.

Segundo ela, esse tipo de trabalho pode estimular o aprendizado de valores como 
disciplina, cooperação, emancipação, totalidade e ainda desenvolver noções de 
pertencimento, o que ajuda na transformação e inclusão social. Patrícia explica 
que 75% dos professores ainda são adeptos da prática livre, o que na maioria das
vezes gera uma segregação entre os alunos mais hábeis e os menos hábeis.

Em contrapartida, a ideia do esporte educacional é que o esporte de qualidade 
seja levado a todos da mesma forma, sem diferença de gênero ou habilidades 
motoras. Preparamos os atletas para ganhar medalhas nesses grandes eventos, mas 
depois disso, não vai ficar nada. Precisamos criar uma estrutura sólida, pensar 
no esporte lá da base para que haja uma real transformação no país, finaliza.
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pense-nisso-muita-gente-ja-se-declarou.html
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PENSE NISSO - Muita gente já se declarou doador de órgãos no Facebook
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Muita gente já se declarou doador de órgãos no Facebook: 
[FOTO]
Muita gente está se declarando doador de órgãos pelo Facebook. Tudo por causa da
parceria do Ministério da Saúde com o Facebook, lançada nesta semana. A 
pareceria permite que qualquer usuário da rede social possa dizer que tem 
vontade de doar os órgãos. O gestor de tecnologia Peterson Danda, de 28 anos, já
pôs no Facebook que é doador.As vezes nossa família, nossos amigos, ou quem está
próximo de nós no momento que acontece alguma infelicidade não tem esse 
conhecimento. Se a gente divulgar isso com clareza a gente pode conseguir salvar
outras vidas com os nossos órgãos.
O analista educacional Fernando Caixeta aprova a nova funcionalidade do 
Facebook.É uma forma de tornar público, porque não é uma coisa que você costume 
comentar com amigos, com familiares. Então, se você tem essa opção de colocar lá
no facebook é uma forma de tornar público, todo mundo fica sabendo ao mesmo 
tempo, todos os seus contatos.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, aposta que a ferramenta vai criar um 
fórum de discussão sobre o assunto.Inclusive, com essa ferramenta do Facebook 
nós estamos acreditando que além de permitir mais uma opção individual para a 
pessoa revelar seu desejo de ser um doador, nós vamos criar um burburinho sobre 
isso. Nós achamos que vamos dialogar com o público jovem, e é importante esse 
diálogo para que já desde o começo ele possa optar para registrar em vida seu 
desejo de ser doador para sua família saber.
Dizer no Facebook que é doador de órgãosnão substitui o caminho legal que a 
pessoa tem que percorrer. Mesmo a pessoa querendo,é a família que decide se 
autoriza ou não a doação de órgãos. Para dizer no Facebook que você é um doador 
de órgãos, vá na linha do tempo e clique em Evento Cotidiano. Selecione a opção 
saúde e bem-estar e clique em doador de órgãos, selecionando depois quem você 
quer que tenha acesso a essa informação.Curtiu este post? Então vote em nós no 
Top Blog 2012\o/.Ouça a matéria da Web Rádio SaúdeFonte: Amanda Mendes/ Web 
Rádio Saúde
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<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 30 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PLANEJAMENTO - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA LÚCIO DE MENDONÇA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Clínica da Família Maria de Azevedo SantinhaEquipe Cipriano BarataRelatório de 
Atividade do Programa Saúde na Escola (02 de
Agosto de 2012)

A atividade de Educação em Saúde
realizada nas escolas tem como objetivo principal a propagação de informações,
em relação à saúde, para toda a família e toda a comunidade onde a criança está
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inserida, além é claro, de incorporar novos conhecimentos à própria criança.
A partir deste conceito, foi
realizada uma visita à EM Lucio de
Mendonça, no dia 02 de agosto de 2012, pela Equipe Cipriano Barata, representada
pela médica Manoela e as ACs
Carla e Thaís, com a finalidade de se formular, junto à direção da unidade, um
calendário de atividades a serem desenvolvidas no segundo semestre de 2012.
Segue abaixo o calendário
desenvolvido junto à direção da unidade e de acordo com a disponibilidade do
calendário de atividades da escola.

16 
AGOSTO
30AGOSTO
13 SETEMBRO
27 SETEMBRO
25 OUTUBRO
08 
NOVEMBRO
29 NOVEMBRO
TABAGISMO
SOCIEDADE E SAÚDE
ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE
FAMÍLIA E SAÚDE
HIGIENE
SEXUALIDADE*
PREVENÇÃO ACIDENTES

Esta proposta temática foi
desenvolvida a partir de informações dadas pelos professores e pela diretoria
da unidade e segundo as observações feitas durante a visita, em relação ao
ambiente escolar e a comunidade onde a escola está inserida e traria maior
benefício no atual momento. 
A EM Lucio de Mendonça está
localizada fora da área de abrangência da Equipe Cipriano Barata, porém está
inserida como responsabilidade da equipe para a atividade de Educação em Saúde.
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<POSTAGEM>
por-que-vitamina-d-virou-queridinha-da.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 28 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Por que a Vitamina D virou a "queridinha" da ciência ?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://ligadasaude.blogspot.com/
Por que a Vitamina D virou a "queridinha" da ciência ?: 
[FOTO]
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Certamente alguém já deve ter comentando contigo que está suplementando vitamina
D. Mas afinal, porque tantas pessoas estão recebendo suplementação dessa 
vitamina ? Por que só agora os cientistas estão dando importância à Vitamina D.

Primeiramente devemos deixar claro que a Vitamina D foi classificada 
erroneamente como Vitamina. Na verdade é um pró-hormônio, um composto que dará 
origem a vários hormônios que atuam em pontos diferentes do organismo.

O nome da vitamina foi criada pelo bioquímico polonês Casimir Funk em 1912, 
baseado na palavra em latim vita (vida) e no sufixo -amina. Foi usado 
inicialmente para descrever estas substâncias do grupo funcional amina, pois 
naquele tempo pensava-se que todas as vitaminas eram aminas. Apesar do erro, o 
nome manteve-se.

Recentemente a queridíssima dos cientistas estampou a capa de uma das principais
revistas brasileiras: Revista IstoE de 08/08/12

[FOTO]

Conforme lido na capa, tal substância tem múltiplas ações, ou seja, os livros de
medicina terão que ser atualizados assim como os docentes, já que até alguns 
anos atrás acreditava-se que a Vitamina D limitava-se à formação dos ossos e 
dentes.Muitos médicos estão solicitando a dosagem dos níveis de vitamina D em 
seus pacientes e colocando tal prática como rotina, semelhante à solicitação da 
dosagem de colesterol, triglicérides e glicemia.

Mas o que sustenta todo esse alvoroço acerca da vitamina D?

 Bem, um dos achados mais reveladores e que ajuda a sustentar a nova atitude dos
médicos, surgiu de um trabalho de cientistas da Universidade de Oxford 
(Inglaterra). O grupo coordenado pelo Dr. Andreas Heger, sequenciou o código 
genético humano para averiguar quais regiões do DNA apresentavam receptores para
a Vitamina D.

Receptores são uma espécie de fechadura química só aberta por chaves 
compatíveis, nesse caso, a vitamina D. O time de Oxford descobriu nada menos do 
que 2.776 PONTOS DE LIGAÇÃO com receptores de vitamina D ao longo do genoma. 
Segundo o Dr. Andreas Heger, a pesquisa mostra de forma dramática a ampla 
influência que ela exerce sobre a saúde humana. O estudo foi publicado na 
renomada revista "Genome Research".

A reportagem da revista IstoÉ traz alguns dados interessantes acerca da vitamina
e o link para a reportagem segue após as imagens.

[FOTO]
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[FOTO]
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[FOTO]
Reportagem disponível 
em:http://www.istoe.com.br/reportagens/226714_A+PODEROSA+VITAMINA+D?pathImagens=
path=actualArea=internalPage

Deficiência de Vitamina D como fator de risco para múltiplas patologias

Hipertensão arterial

Bem, um artigo publicado pelo American Heart Association em 2009 mostrou que 
adeficiência de vitamina D na menopausa pode aumentar o risco de desenvolvimento
de hipertensão arterial sistólica (identificada pelo maior valor numérico 
verificado durante a aferição de pressão arterial), provavelmente pela ativação 
de um sistema (sistema renina-angiotensina-aldoesterona) que está ligado à 
gênese de alguns casos de hipertensão arterial. Desde então praticamente 
diariamente a Pubmed indexa artigos sobre o tema: Vitamin D.

Na pesquisa559 mulheres que tinham em média 38 anos em 1992 foram acompanhadas 
por meio daaferição anual da pressão sanguínea e do nível de vitamina D no 
corpo. Os grupos foram controlados observando a idade, o uso de medicação para 
hipertensão e o tabagismo.

Aquelas mulheres que nafase pré-menopausa foram diagnosticadas no início do 
estudocomo portadoras de déficit de vitamina D,tinham o triplo de chance 
dedesenvolver Hipertensão arterial sistólica, após 15 anos. Quando comparadas as
que tinham níveis adequados de vitamina D.Esse estudo é diferente de outros 
realizados, por acompanhar os indivíduos durante um longo tempo - o maior 
registrado até agora - e os resultados mostram que essa deficiência em vitamina 
D está ligada ao aumento do risco de pressão alta na meia-idade afirma Flojaune 
Griffin, da Universidade de Michigan, EUA.

A deficiência em vitamina D entre as mulheres é um problema comum. Alguns 
pesquisadores indicam como causa a falta de exposição à luz do sol ou dietas 
restritivas e hábitos alimentares que podem não suprir a necessidade ideal da 
vitamina (já que habitualmente não possuímos uma dieta com boas fontes de 
vitamina D).

A sintetização dessa vitamina acontece tanto na pele - pela exposição aos raios 
ultravioleta do sol - quanto pela ingestão diária de alimentos ricos na 
substância.

A produção de vitamina D pode variar de acordo com os fototipos de pele:

[FOTO]

Para uma pessoa fototipo II (Caucasiano), a exposição de 6% (cada Mão 
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corresponde a 1 %) da superfície cutânea a uma exposição de 24 minutos em um 
índice UVB de 6, resulta na produção de 600 IU vitamina D por dia. Fototipos 
mais altos precisam de maior tempo de exposição.

Um estudo recente também evidenciou que Níveis de 25-OH-vitamina-D são 
inversamente associados a hipertensão arterial: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21191311

Outro estudo também publicado em 2010 fez uma breve revisão sobre os efeitos 
anti-hipertensivos da Vitamina D e eles incluem: supressão da renina, supressão 
dos níveis hormonais da paratireóide, efeito renoprotetor e vasoprotetor, ação 
anti-inflamatória. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21090935

O American Heart Association elaborou um material sobre Correlação da Vitamina D
com doenças cardiovasculares: 
http://www.americanheart.org/downloadable/heart/1259606448237Vitamin%20D%20and%2
0CVD%20INAP%20Nov%2009.pdf

Como já citado no começo do post, diariamente são publicados estudos 
quecorrelacionama deficiência de vitamina D com diversas doenças:Síndrome 
metabólica,Alteraçõesrespiratórias,Câncer e déficit imunológico,Doenças 
auto-imunes,Envelhecimento celularEstudo recente de 2011, mostrou que a Vitamina
D influencia na atividade da telomerase. Mas o que são tais enzimas?As 
extremidades dos cromossomos, denominadas telômeros, consistem em seqüências 
repetitivas especializadas de DNA, sendo úteis na manutenção da integridade do 
cromossomo. Na ausência da enzima telomerase, os telômeros encolhem a cada 
divisão celular. Eventualmente, as células param de se dividir quando percebem 
que seus telômeros são muito pequenos para manter a integridade do cromossomo. 
Em contrapartida, a telomerase mantém o comprimento do telômero adicionando 
nucleotídeos, um de cada vez, às extremidades do cromossomo, de maneira regular.

A deficiência de telomerase é associada ao envelhecimento, a morte celular, 
obesidade, doenças cardiovasculares, depressão e diabetes.

No estudo, os pesquisadores perceberam que a suplementação de Vitamina D 
aumentou a atividade da telomerase em 19% e com isso os autores postularam que a
Vitamina D pode diminuir a senescência celular.

Níveis séricos de 25-hidroxivitamina D (25-OH-Vitamina D)

A deficiência de vitamina D está cada vez mais evidente nas pesquisas e nos 
pacientes. É cada vez mais comum encontrar pessoas com menos de30ng/ml de 
vitamina D séricas (25-OH-Vitamina-D).Há controvérsias na literatura quanto à 
concentração sérica ideal de vitamina D, porém segundo a Sociedade Americana de 
Endocrinologia o patamar deve ser elevado de 30ng/ml para 50ng/ml.

Se utilizamos esse patamar, aproximadamente 95% dos pacientes atendidos na nossa
clínica (Clínica de Ecologia Médica) se enquadrará no grupo de portadores de 
deficiência de Vitamina D.

Recomendações dietéticas
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As recomendações dietéticas (RDAs; cobrindo as necessidades de =97.5% da 
população ) para vitamina D do 2011 Report on Dietary Reference Intakes for 
Calcium and Vitamin D from the Institute of Medicine, publicado no J Clin 
Endocrinol Metab. 2011 January; 96(1): 53-58 são:
600 IU/d para idades de 1 até 70anos800 IU/d para pacientes acima de 71 anosO 
limite máximo foi elevado de 2.00 para 4.000UI por dia.
Ao ingerir ou produzir tais quantidades de vitamina D, isso corresponderia no 
sangue a uma25-hidroxivitamina D (sigla = 25(OH)vit D)de pelo menos 20 ng/ml (50
nmol/litro).

Os médicos devem ter em mente que geralmente 100UI (2,5 mcg) de Vitamina D por 
dia elevam a 25-OH-Vitamina D em apenas 1ng/ml (2,5nmol/L) após 2 a 3 meses (o 
que ocorre realmente na prática).

Frequentemente atendemos pacientes que já estão em uso de Vitamina D há vários 
meses e os níveis sérico de 25-OH-vitamina D não se elevam. Na clínica de 
ecologia médica seguimos a tabela publicada numa revisão sobre vitamina D e 
disponível em:http://entiabio.com/images/Vitamin_D_A_Rapid_Review.pdf
100UI por dia durante 2 a 3 meses, eleva os níveis sérico de vitamina D em 1 
ng/ml (2.5 nmol/L).200UI por dia durante 2 a 3 meses, eleva os níveis sérico de 
vitamina D em 2 ng/ml (5 nmol/L).400UI por dia durante 2 a 3 meses, eleva os 
níveis sérico de vitamina D em4 ng/ml (10 nmol/L).500UI por dia durante 2 a 3 
meses, eleva os níveis sérico de vitamina D em5 ng/ml (12.5 nmol/L).800UI por 
dia durante 2 a 3 meses, eleva os níveis sérico de vitamina D em8 ng/ml (20 
nmol/L).1000UI por dia durante 2 a 3 meses, eleva os níveis sérico de vitamina D
em10 ng/ml (25 nmol/L).2000UI por dia durante 2 a 3 meses, eleva os níveis 
sérico de vitamina D em20 ng/ml (50 nmol/L).Atenção para as Unidades (nmol/ml e 
ng/ml)

Mas diversas outras publicações, inclusive com grandes meta-análises, aceitam 
níveis de 25(OH) vit D entre 75 e 200 nmol/l (30 a 70 ng/ml), com insuficiência 
abaixo de 75 nmol/l e deficiência abaixo de 25 nmol/l. E descrevem que o nivel 
de 75 nmol/l nao foi estabelecido de modo arbitrário, corresponde ao nível 
sérico abaixo do qual oparatormônio é estimulado pela falta de vitamina D.

Estudos sugerem que níveis séricos de pelo menos 90 (ou 36ng/ml) ou 100 nmol/l 
(40ng/ml) são necessários para aperfeiçoar o metabolismo de cálcio e fósforo, 
reduzir osteoporose, proteger contra fraturas patológicas e também melhorar a 
prevenção de doenças auto-imunes (diabetes, esclerose múltipla, lúpus, artrite 
reumatóide etc.), cânceres (cólon, mama, próstata) e outras síndromes comuns 
(astenia, depressão, hipertensão) e infecções em 
geral.http://www.discoverymedicine.com/Prue-H-Hart/2012/06/14/vitamin-d-suppleme
ntation-moderate-sun-exposure-and-control-of-immune-diseases/

Países nórdicos têm níveis baixos de vitamina D (44 nmol/l no verão e 24 nmol/l 
no inverno) na Finlândia (n = 220 homens jovens).
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Já os adultos depaíses tropicaistêm níveis muito mais elevados (105 nmol/l em 
mulheres e 168 nmol/l (67ng/ml) em homens) na Tailândia (n = 158 adultos) e mais
de 100 nmol/l em vários grupos de crianças e adolescentes no Brasil, inclusive 
grupos mal nutridos (n = 638).

Por estes estudos observamos que os níveis de vitamina D obtidos pela exposição 
solar atingem concentrações séricas mais elevadas, sem riscos de toxicidade. 
Porém na prática percebemos que mesmo pacientes que possuem exposição diária ao 
Sol, apresentam níveis deficientes de vitamina D.

Qual seria a razão?Tempo insuficiente de exposição solar?A qual horário do dia 
eles se expõem (sol da manhã, do meio dia ou final da tarde ?).Alguns 
especialistas acreditam que o melhor sol (infelizmente) é o do meio dia e a 
produção varia com o fototipo do paciente. A recomendação que os 
endocrinologistas estão dando é:
Suplementar Vitamina D via oral sob supervisão médicaOUExpor parte dos corpo 
(braços e pernas, por exemplo) entre 20 a 30 minutos ao sol diariamente, 
preferencialmente das 11:00 às 13:00, sem filtro solar.Alguns especialistas 
acreditam que pelo fato da mesma ser lipossolúvel, tomar banho logo em seguida 
reduz drasticamente a produção, devendo o paciente permanecer por no mínimo 8 
horas sem tomar banho, após a exposição.Por receio do câncer de pele, há uma 
corrente que sugere até 15 minutos de Sol sobre 15% da superfície da pele 
(equivale a 2 braços) pelo menos 3 vezes por semana, com filtro-solar e usar a 
suplementação;
Se a deficiência em adultos já é grave (vitamina D é preventivo de câncer, de 
diabetes, de osteoporose, e vários outros), imagine nas crianças onde o corpo 
está todo sendo preparado para a fase adulto e o envelhecer com saúde!? 
Portanto, peça para o seu médico dosar a sua 25(OH)vitamina D !

Em 2010 surgiram novos valores para a Ingesta diária recomendada (IDR) de 
Vitamina D e cálcio. A seguir a nova tabela:
[FOTO]

Porém aqui também existem controvérsias, em menos de 2 anos, 3 estudos mostraram
que a suplementação de Cálcio isolado (ou Cálcio + Vitamina D) aumentam o risco 
de infarto agudo do miocárdio. Mais uma vez corroborando com algo que a 
ortomolecular fala há praticamente 30 anos (sim, 3 décadas). Nunca deve-se 
administrar cálcio isolado, osso não é feito apenas de cálcio e leite não é e 
jamais será a melhor fonte de cálcio.

Fontes de Vitamina D

1) SOL: A forma mais fácil de gerar vitamina D, e os dermatologistas que me 
perdoem, é a exposição ao sol, sem protetor solar, sem a interposição do vidro 
(por exemplo, do lado de dentro da janela, pois o vidro impede a passagem do 
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raio UV), durante 15 minutos, 3 vezes por semana, em face, braço e colo, que 
chega a provocar eritema em pele. É importante salientar que os raios UVB não 
tem aspectos positivos apenas no que tange a Vitamina D.
Estudos recentes mostram efeito hipotensor pelos raios, via aumento da produção 
de óxido nítrico, com isso melhorando a saúde cardiovascular. Além disso há 
estudos evidenciando efeito antimicrobiano e até mesmo ação como 
neurotransmissor, aumentando a produção de endorfinas e modulando o 
humor:http://www.landesbioscience.com/journals/dermatoendocrinology/article/2001
3/?show_full_text=true

2) Fontes alimentares (na tabela abaixo)[FOTO]

Infelizmente as fontes alimentares de vitamina D são apenas os peixes, ovos e 
fígado.
Um cáculo simples de uma dieta para uma criança entre 2 e 3 anos (pelas nodas 
IDRs ela precisaria de 15mcg/dia ou 600UI/dia):1ovo tem cerca de 26UI de 
vitamina D que dão cerca de 0,65mcg de vitamina D. 50g de sardinha (e só há boa 
quantidade de vitamina D em peixes gordos, mesmas fontes de ômega-3, como 
salmão, sardinha e atum) tem cerca de 2,5mcg de vitamina D. 
Somando teriamos 3mcg, e o que ainda faltaria 12mcg para alcançar os 15mcg 
necessários para uma criança de 2 a 3 anos. Ou seja, a criança precisa consumir 
ovo e peixe quase diariamente, e para variar, trocar um destes dois por 
fígado,tomar sol, além deconsumir algum alimento enriquecido com vitamina D. 

Complicado, pois quem garante que o ovo de granja terá 20UI de Vitamina D ?Quem 
garante que sardinhas "possivelmente contaminadas" tenham 2,5mcg de Vitamina D 
?Tem ainda a questão do Ovo ser um alimento alergênico para alguns...Portanto 
dentre as políticas de saúde pública está a fortificação de alguns alimentos com
ácido fólico e vitamina D.
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Visite:http://www.ecologiamedica.net/e http://www.ligadasaude.blogspot.com
*** O texto acima é de responsabilidade do autor. Para dúvidas sobre o conteúdo 
do texto, deixe seu comentário ou entre em contato com o autor através dos 
contatos disponibilizados em sua assinatura.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
postura-errada-pode-atrapalhar-o.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 22 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Postura errada pode atrapalhar o aprendizado e a memória

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blogdasaude.com.br/
Postura errada pode atrapalhar o aprendizado e a memória: Teoria divide 
opiniões. Um estudo apontou que a postura corporal facilita o acesso e retenção 
de memórias autobiográficas em jovens e adultos.[FOTO]

Sentar corretamente pode não só colaborar para o bem da coluna e evitar lesões, 
mas também influenciar no aprendizado e na retenção de memórias. Essa é a 
conclusão da Universidade Estadual da Flórida após algumas pesquisas, segundo 
matéria da Brainscape.
A retenção de memórias autobiográficas em jovens e adultos melhorou muito depois
que adotaram uma postura adequada, revelam os pesquisadores. O registro da 
lembrança está relacionado ao estado de aprendizagem, um conceito que inclui não
só a postura, mas também emoções e ambiente circundante. Se a postura não está 
correta, a leitura no cérebro também não será absorvida como deve.
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Na contramão, há outros estudos que apontam o oposto, estar em uma posição 
desconfortável pode estimular o lado esquerdo do cérebro, que também é a parte 
que fica mais ativa quando estamos aprendendo algo novo. Assim, adotar uma 
postura relaxada na hora de estudar ou ler alguma coisa não é a melhor das 
opções.
A realidade provavelmente está em algum lugar entre essas duas ideias, pois 
nossa capacidade de memorizar deve de alguma forma ser conectada com o corpo e 
mente no momento da aprendizagem.Na dúvida, arrume a postura, pois das duas 
formas faz bem à saúde =)

--------------------------------------------------------------------------------
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praticar-exercicios-pode-melhorar-o-sono.html
<DATA DA POSTAGEM>
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Praticar exercícios pode melhorar o sono

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Praticar exercícios pode melhorar o sono: 
[FOTO]

Foto: Image Source/Corbis
Uma pesquisa desenvolvida por uma universidade nos Estados Unidos verificou que 
a pessoa que não faz atividade física pode dormir mal. A pesquisa mostra que 
quem pratica exercícios físicos regularmente consegue dormir melhor e se sentem 
mais dispostas durante o dia do que aqueles que não fazem. A auxiliar de 
serviços gerais, Maria de Lourdes Pereira, fez exercícios físicos durante três 
meses, mas teve que parar por causa de uma tendinite. Ela conta que durante o 
período que fez exercícios estava dormindo bem melhor.Ás vezes me dava insônia, 
eu não dormia e eu me sentia muito mal mesmo, acordava várias vezes. Depois que 
eu voltei a fazer a caminhada para mim melhorou tudo, o meu peso diminuiu, meu 
trabalho desenvolveu mais e, à noite eu dormia bem.

O especialista em medicina do sono do Hospital Federal da Lagoa no Rio de 
Janeiro, vinculado ao Ministério da Saúde, Lucas Lemes recomenda fazer 
exercícios físicos durante o dia para que os hormônios liberados na prática não 
prejudique o sono.Pela manhã de preferência porque se for à noite, tende a 
atrapalhar um pouquinho a qualidade do sono, a gente libera muitos hormônios e 
substâncias durante a atividade física e quando ela é feita pela manhã é mais 
recomendável. Tem gente que faz à noite, mas isso pode atrapalhar uma boa noite 
de sono. A gente limita até às sete ou oito horas da noite a atividade física.

A atividade física é apenas um dos hábitos que levam a pessoa a dormir melhor. 
Mas quem segue todas as recomendações para dormir bem e não consegue deve 
procurar um médico para investigar o problema. O Sistema Único de Saúde oferece 
tratamento gratuito para pessoas que têm problemas para dormir.
Fonte: Amanda Mendes / Web Rádio Saúde
[VÍDEO]
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PROGRAMA JUVENTUDE APRENDIZ - SUPERVIA - INSCRIÇÕES ABERTAS
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Promoção do aleitamento materno em creches é um dos destaques no seminário de 
lançamento da Semana Mundial de Aleitamento Materno

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://inad-smsdc.blogspot.com/
Promoção do aleitamento materno em creches é um dos destaques no seminário de 
lançamento da Semana Mundial de Aleitamento Materno: A Semana Mundial de 
Aleitamento Materno (SMAM), de 01 a 08 de agosto, tem como tema as palavras 
Entendendo o passado, planejando o futuro. O Ministério da Saúde, em parceria 
com a Sociedade Brasileira de Pediatria, criou o slogan Amamentar hoje é pensar 
no futuro.

O lançamento da SMAM/2012 aconteceu no dia 01 de agosto, no Rio de Janeiro, com 
a participação do Ministro da Saúde Alexandre Padilha e da madrinha da campanha,
a cantora Wanessa Camargo. No mesmo dia, aconteceu o seminário organizado pela 
Secretaria de Estado de Saúde que abordou as estratégias para promoção do 
aleitamento materno e da alimentação saudável em diferentes ambientes como a 
própria comunidade, as unidades de saúde e de educação. O INAD apresentou as 
ações de promoção de alimentação saudável na rede municipal de ensino, com foco 
na estratégia de promoção de aleitamento materno nas creches. Esta ação vem 
sendo realizada em parceria com a Gerência do Programa de Saúde da Criança e com
a Secretaria Municipal de Educação.

Na perspectiva de que Amamentar é pensar no futuro, o projeto Amamentação nas 
Creches busca estimular e apoiar o aleitamento materno. O quadro, símbolo do 
projeto, traz a pergunta A mãe dá o peito, o que sente o bebê? (imagem ao 
lado).Ele foi produzido para incentivar a prática da amamentação estimulando a 
mobilização de crianças, mães e profissionais da comunidade escolar.
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[FOTO]

Utilizado em diferentes eventos, as respostas mostram que a amamentação é vista 
como doação de vida e de bons sentimentos. As palavras mais escritas são amor, 
segurança, proteção e carinho. Palavras que exprimem acolhimento no início da 
vida, e deixam um lastro para o futuro. Veja abaixo:

[FOTO]

Clique aqui e saiba como é a utilização do painel.
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO SIMEC

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Prezados,segue abaixo comunicado do site do SIMEC com relação à prorrogação do 
prazo de preenchimento das ações da semana saúde na escola.

Att,

Equipe GTI
ATENÇÃO
O prazo de registro das ações realizadas na Semana Saúde na Escola 
estáprorrogadopara o dia30/11/2012.

Os dados das ações referentes à Semana Saúde na Escola devem ser preenchidos na 
aba específica: Semana saúde na escola. As informações que não constarem nesta 
aba não serão contabilizadas.

Atenciosamente,
Equipe Saúde na Escola.
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PSE em Ação no Ciep Adão Pereira Nunes

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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http://creged06.blogspot.com/
PSE em Ação no Ciep Adão Pereira Nunes: 
Aprofessora  Gwendolyn Sonia, do CIEP Adão Pereira Nunes, e a enfermeira Geiza  
colocaram em açãoo PSE, Programa Saúde na Escola, com os alunos da  turma 1.303.
Elas utilizaram o livro/CD A Família Sujo, que conta a  história de uma família 
que não se esmera na limpeza. Esta ação tem por  objetivo ensinar às crianças, 
desde cedo, hábitos de higiene; a fim de  desenvolver sua conscientização quanto
a este tema e para que sejam  capazes de cuidar do próprio corpo.
O PSE (Programa Saúde na Escola) foi lançado em setembro de 2008. Este  programa
é resultado de uma parceria entre os Ministérios da Saúde e da  Educação, que 
tem por objetivo reforçar a prevenção à saúde dos alunos  brasileiros e 
construir uma cultura de paz nas escolas.O  programa está estruturado em quatro 
blocos: O primeiro consiste na  avaliação das condições de saúde do estudante; o
segundo trata da  promoção da saúde e da prevenção; o terceiro bloco do programa
é voltado  à educação permanente e capacitação de profissionais e jovens. O 
último  prevê o monitoramento e a avaliação da saúde dos estudantes por  
intermédio de duas pesquisas: PENSE (Pesquisa Nacional de Saúde da  Escola) e 
Encarte Saúde no Censo Escolar (Censo de Educação Básica).
Símbolo do Programa Saúde na EscolaA equipe do PSE entrou em ação na turma 
1.303, da professora Gwendolyn Sonia,do Ciep Adão Pereira Nunes, com aenfermeira
Geiza.A professora da turma passou para os alunos o DVD A Família Sujo, com o 
grupo Cuidado que Mancha. Ela recomenda a todos este DVD, que além de divertido 
é extremamente educativo.
Capa do CD com a história A Família Sujo, apresentado aos alunos pela prof.ª 
Gwendolyn SoniaO grupo Cuidado que Mancha tem  seu núcleo formado por dois 
gaúchos: Gustavo Finkler e Jackson  Zambelli. Musicalmente, a proposta do grupo 
é buscar a modernidade do  timbre do acordeon, do clarinete, da tuba, do 
bandolim. As letras do  grupo contam histórias absurdas de personagens que têm 
seu cotidiano  invadido pelo realismo fantástico.O Cuidado que Mancha lançou,  
em 1995, o seu primeiro CD. O grupo é formado por Gustavo Finkler  (violão e 
voz), Marcelo Delacroix (baixo e voz), Adriana Marques (voz),  Sérgio Olivé 
(piano), Jorge Cardoso (acordeon), Jorge Matte (bateria) e  Jackson Zambelli 
(percussão).Integrantesdo grupo Cuidado que ManchaDepois de assistirem ao DVD, a
enfermeira Geiza contou a história A Família Sujo para os alunos da turma 1.303.
As crianças ficaram encantadas!A Família Sujo é  um livro / CD que conta, de 
maneira divertida, a história de uma  família que não se preocupa com a limpeza.
Sérgio Sujo, o pai e Sula  Sujo, a mãe, vivem momentos de atrapalhação quando a 
filha do casal,  Silvia Sujo, desaparece em meio à sujeira. Este livro foi 
escrito por  Gustavo Finkler e publicado pela Editora Projeto. Vamos conferir o 
trabalho realizado com os alunos da turma 1.303 pela professora Gwendolyn Sonia 
e pela enfermeira Geiza!Alunos da turma 1.303 assistem ao filme e escutam a 
leitura do livro A Família SujoOs  hábitos de higine pessoal devem ser ensinados
às crianças desde cedo, a  fim de desenvolver sua conscientização e para que 
sejam capazes de  cuidar do próprio corpo de forma a promover sua saúde e 
autoestima.Parabéns  à professora Gwendolyn Sonia e à enfermeira Geiza por 
oportunizar aos  alunos momentos em que eles puderam conhecer e/ou consolidar 
bons  hábitos de higiene através da cultura e da leitura de bons livros.Envie  o
seu projeto / ação para ser publicado no blog da GED! Este espaço  é seu! 
Aproveite para divulgar para toda a rede municipal de ensino o  trabalho de 
excelência que você realiza na sua Unidade Escolar. Nós  somos a seXta CRE
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Os resultados do Ideb 2011

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://oglobo.globo.com/infograficos/ideb-2011/

Powered by Tableau
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Regulamento da Medalha Carioca de Educação para 2012
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http://crhsmerjecoando.blogspot.com/
Regulamento da Medalha Carioca de Educação para 2012: 
[FOTO]

Regulamento CME de 17/08/2012 (D.O. Rio nº 106 de 20/08/2012 - p. 246 a 247).O 
Conselho Municipal de Educação torna público o REGULAMENTO DA MEDALHA CARIOCA DE
EDUCAÇÃO para o ano de 2012, cujas inscrições, visando a indicação de nomes para
o recebimento da Medalha, nos termos da Deliberação CME nº 14, de 21 de 
fevereiro de 2006, das disposições regimentais estabelecidas pelo Conselho 
Municipal de Educação e das instruções constantes do presente Regulamento, 
deverão ser ultimadas no período de 20 de agosto a 17 de setembro de 2012, não 
havendo possibilidade de prorrogação.(Publicado no Ecoando n.º 20 - 2012)
Novo D.O. Eletrônico da Cidade do Rio de Janeiro

[VÍDEO]
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Resultado da 3ª Votação da Biblioteca do Professor
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

FONTE: SMEA
 Secretaria Municipal de Educação informa o resultado da 3ª votação da 
Biblioteca do Professor. O projeto Biblioteca do Professor faz parte do 
programa Rio, uma cidade de leitores e tem como objetivo incentivar a 
leitura literária entre os professores da rede municipal.

 Os livros escolhidos para o terceiro bimestre deste ano foram:

 - Histórias que os jornais não contam, de Moacyr Scliar (Editora Agir) 
 - As Divas do Rádio Nacional, de Ronaldo Conde Aguiar (Editora Casa da Palavra)

 Os professores receberão um livro de literatura nacional (escolhido 
entre os dois mais votados) e um voucher para a compra de outro livro de
 sua preferência. Os bibliotecários e agentes auxiliares receberão um 
título entre os dois mais votados. 
[VÍDEO]
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Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil destaca World Nutrition Rio2012 e 
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http://inad-smsdc.blogspot.com/
Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil destaca World Nutrition Rio2012 e 
dossiê sobre agrotóxicos: 
[FOTO]

A Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil destacou em seu 
editorialAlimentação, Agrotóxico e Saúde, o World Nutrition Rio 2012 e o Dossiê 
sobre o impacto dos agrotóxicos na saúde dos brasileiros. Para Malaquias Batista
Filho e Mariana Navarro Tavares de Melo, mesmo com as delimitações e 
especificidades temáticas e de abordagem metodológica na organização de um 
evento científico, o World Nutrition assumiu as características de uma reunião 
de cúpula que, extrapolando as restrições de um encontro internacional de 
estudiosos, estendeu-se ao espaço aberto e universal das questões de cidadania. 
Neste contexto, o dossiê, mais do que um manifesto acadêmico ou corporativista, 
deve ser entendido, divulgado e, sobretudo, apoiado como um movimento de ideias 
a respeito de um dos problemas mais cruciais de nosso tempo: os impactos dos 
agrotóxicos na saúde. É uma tomada de posição oportuna e necessária, pelos 
efeitos nocivos já evidenciados e dos riscos potenciais crescentes que se 
prenunciam pelo uso dos chamados defensivos agrícolas no Brasil. Leia o 
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editorial completo clicando aqui.
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Sábado é dia de campanha de multivacinação
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FONTE: PCRJ
Sábado é dia de campanha de multivacinação

16/08/2012

Neste sábado, dia 18, será realizada a campanha de multivacinação na cidade. No 
dia, serão disponibilizadas as vacinas do calendário básico, além da introdução 
das vacinas VIP (Vacina Inativada contras Poliomielite) e Pentavalente.

A VIP é administrada por via injetável, é segura, eficaz, desencadeia uma 
excelente resposta imune contra os três tipos de poliovírus. A pentavalente é 
indicada para crianças, a partir de dois meses de idade, contra difteria, 
tétano, coqueluche, hepatite B e doenças causadas por Haemophilus influenzae 
tipo b.

Nesse ano, o Brasil passou a realizar em uma única etapa a CampanhaNacional de 
Vacinação contra Poliomielite, que aconteceu no último dia16 de junho. O país 
está há 23 anos sem a doença no país e no ano de 1994 o Brasil recebeu o 
Certificado Internacional de Erradicação daTransmissão do Poliovirus Selvagem.

Aproximadamente 90% das crianças do município do Rio de Janeiro já estão com 
calendário de vacinação atualizado. No entanto, os pais e responsáveis que 
estejam em dúvida quanto à condição vacinal de seus filhos devem comparecer à 
unidade básica mais próxima de sua residência levando a Caderneta de Vacinação 
da criança.

Cerca de 200 unidades de saúde que estarão funcionando neste sábado, das 8h às 
17h. Para obter mais informações sobre a campanha ou saber quais os locais de 
vacinação, a população pode entrar em contato com o Disque Rio, no telefone 
1746, que funciona 24 horas. A relação dos postos também está disponível pela 
internet, na página da SMSDC:www.rio.rj.gov.br/web/smsdc.
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Saiba como ajudar o seu pai a cuidar da saúde

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Saiba como ajudar o seu pai a cuidar da saúde: 
[FOTO]

Foto: Corbis Images
Várias pesquisas mostram que os homens são mais resistentes na hora de cuidar da
saúde. Por isso, o Blog da Saúde conta com a ajuda dos filhos de plantão, neste 
Dia dos Pais, para ajudar a reverter tal situação. Infarto, derrame, doenças 
mentais e câncer, principalmente o de pulmão, são doenças que costumam atacar 
mais o sexo masculino do que as mulheres. Além disso, eles também sofrem mais 
com colesterol alto e pressão alta. Por isso, os homens precisam de atenção 
especial na hora de cuidar da saúde.

O Ministério da Saúde recomenda que a partir dos 20 anos os homens comecem a 
medir periodicamente a glicose para verificar o nível de açúcar no sangue, e 
assim evitar o diabetes. Exames de pressão arterial, colesterol e doenças 
sexualmente transmissíveis também devem ser feitos a partir dos 20 anos. Já aos 
50 anos, o Ministério da Saúde recomenda que os homens que têm histórico de 
câncer na família façam exame de próstata.

O coordenador daSaúde do Homem do Ministério da Saúde, Eduardo Chakora, conta 
que os homens são mais resistentes na hora de cuidar da saúde porque eles têm 
dificuldade de dizer o que sentem. Chakora explica a importância de se cuidar. 
Os homens, que de alguma maneira cuidam da sua saúde, podem preservar o seu bem 
mais precioso mantendo-se saudável durante todo o ciclo de vida. Um homem que 
está saudável, que está sempre nutrindo e gerando a vida, nunca lesa e destrói. 
Esse é o conceito mestre que a gente tem buscado trabalhar, que um homem que se 
cuida pode se preservar saudável durante toda sua vida.

O engenheiro civil Pedro Fridman, de 47 anos, faz exames regularmente e explica 
o porquê da preocupação com a saúde. A preocupação maior é com relação a como 
vai ser a nossa idade mais avançada, a velhice. Então a gente tem que cuidar a 
partir de agora.

De acordo com Chakora, fazer exercícios físicos, não fumar, beber moderadamente 
e ter uma alimentação saudável reduz consideravelmente os riscos de desenvolver 
doenças que vão prejudicar a saúde.
Ouça a matéria da Web Rádio SaúdeFonte: Amanda Mendes /Web Rádio Saúde
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SAÚDE BUCAL - Alexandre Padilha: Cuidar dos dentes é cuidar da saúde integral do
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cidadão

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Alexandre Padilha: Cuidar dos dentes é cuidar da saúde integral do cidadão: 

Foto: Luís Oliveira - ASCOM/MS
No passado, o serviço público de saúde bucal no Brasil se caracterizou como uma 
das áreas da saúde de maior exclusão social, pois se tratavam de ações reativas,
apenas no sentido do atendimento de demanda. Estudo concluído em 2003 pelo 
Ministério da Saúde apontou, por exemplo, que 13% dos adolescentes nunca haviam 
ido ao dentista, 20% da população brasileira havia perdido todos os dentes e que
45% dos brasileiros sequer possuíam acesso regular à escova de dente. Mas isso 
está mudando.

Com a implementação da Política Nacional de Saúde Bucal, por meio do Sistema 
Único de Saúde (SUS), o Brasil Sorridente é hoje o maior programa odontológico 
público e gratuito do mundo. São mais de 21 mil equipes de dentistas e técnicos 
em saúde bucal em consultórios odontológicos nos centros de saúde e nas mais de 
180 Unidades Odontológicas Móveis (UOM), cobrindo quase 90% das cidades 
brasileiras, atendendo a população nas localidades mais pobres e distantes do 
País. Para se ter uma ideia, em 2011, o Brasil Sorridente fez mais de 150 
milhões de atendimentos, dos mais simples aos mais complexos. E esse número 
crescerá, porque o Ministério da Saúde tem adquirido, gradualmente, mais 
consultórios para oferecer mais serviços. Estou convencido de que temos mudado a
história de muitas pessoas que não iam ao dentista porque não tinham dinheiro 
para pagar o tratamento.

Mas precisamos aprimorar e ampliar os investimentos para que a população tenha 
um tratamento dentário continuado, que vá desde a infância até a idade adulta, 
seja prevenindo cáries, fazendo obturações ou atendimentos especializados, como 
canal, tratamento de gengiva. Em parceria com estados e municípios o Ministério 
da Saúde tem antecipado o repasse dos recursos a estes entes federados para 
organizarem mutirões e atendimento nas áreas rurais e nos assentamentos. Ou 
seja, onde a população mais pobre não tem acesso aos serviços. Serão R$ 3,6 
bilhões de investimentos no Brasil Sorridente até 2014.

O Programa Brasil Sorridente tem também uma ação fundamental que ingressa o 
plano Brasil Sem Miséria para incluir socialmente a população de extrema 
pobreza, que é a confecção de próteses dentárias, as chamadas dentaduras. 
Estima-se que hoje, no Brasil, são 4,3 milhões de adultos precisando dessas 
dentaduras. Ao ofertar essas próteses, o Ministério da Saúde age nas saúdes 
física e psíquica do cidadão. Nesta, dando mais qualidade de vida às pessoas, 
que muitas vezes têm dificuldade de se socializarem, com vergonha de conversar, 
sorrir ou até mesmo de conseguir um emprego. Naquela, porque ao cuidar dos 
dentes, prevenimos problemas de digestão, no coração e até nos rins. Por isso, 
também estamos investindo na instalação de novos laboratórios de prótese para 
que eles possam produzi-las nas diferentes regiões do País. Atualmente, 
destinamos mais de R$ 8 milhões para confecção de dentaduras e há laboratórios 
habilitados em mais de 1.300 municípios brasileiros. E foram esses laboratórios 
que entregaram 340 mil próteses só no ano passado.
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O Ministério da Saúde tem trabalhado muito no Brasil Sorridente, programa que já
é um dos principais do SUS. Ofertar à população atendimento odontológico de 
qualidade é cuidar da saúde integral da pessoa, logo, um dos nossos principais 
objetivos.
Alexandre Padilha é médico, ministro da Saúde e presidente do Conselho Nacional 
de Saúde.
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SAÚDE MENTAL - Mapa da Rede de Atenção Psicossocial
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Mapa da Rede de Atenção Psicossocial: 
[FOTO]
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SAÚDE MENTAL - Oficina: Ação Expressiva no IM Nise da Silveira

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://saudementalrj.blogspot.com/
Oficina: Ação Expressiva no IM Nise da Silveira: 
[FOTO]
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http://saudementalrj.blogspot.com/
Onde ser Atendido na Atenção Primária no RJ?: 

Está disponível pela SMSDC/SUBPAV uma ferramenta de busca das Unidades  de 
Atenção Primária de acordo com o endereço do paciente.

Algumas funcionalidades:

1) permite localizar endereço a partir do CEP ou parte do endereço;

2) caso o endereço seja coberto pela abrangência da saúde da família, será 
retornada a unidade responsável pelo cuidado;

3) caso seja uma área descoberta, o sistema buscará a unidade da AP mais próxima
que seja modelo B ou C;

4) é possível traçar a rota do endereço encontrado até a unidade em modo 
dirigindo ou a pé;

5) é possível usar o street view para visualizar a unidade;

6) para ajustar o endereço encontrado, basta mover o icone para outro enedereço.
Todos os dados vêm automaticamente do cadastro no CNES

Clique aqui ou no mapa da Cidade do Rio de Janeiro e encontre as unidades de 
atenção primária
Por enquanto só funciona no navegador google chrome (é  gratuito e facilmente 
instalável) e menos estável no Firefox Mozilla. 
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SAÚDE MENTAL - Projeto "Salve uma Vida" - Parceria entre justiça e saúde no Rio 
de Janeiro

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://saudementalrj.blogspot.com/
Projeto "Salve uma Vida" - Parceria entre justiça e saúde no Rio de Janeiro: 
[FOTO]
 No dia 02 de agosto de 2012a DIATI - Divisão e Apoio Técnico  Interdisciplinar 
da Corregedoria -realizou a segunda reunião com a  Secretária de Saúde da 
Prefeitura do Rio de Janeiro a fim de firmar  parceria para a concretização do 
projeto Salve uma Vida.
Este  Programa foi idealizado pelo Juiz de Direito Titular da 2ª Vara  Criminal-
Regional de Madureira a partir da experiência deste Juízo.  Ele observou que as 
prisões em flagrantes se dão, na maioria das vezes,  quando o criminoso ainda se

Página 1964



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
encontra sob o efeito da droga e se empenha  no delito para o sustento de seu 
vício.
O objetivo do programa é  oferecer tratamento ambulatorial do toxicodependente 
em vias de se  tornar inimputável ou semi-imputável em razão do consumo de 
substancias  psicotrópicas, em especial, o crack. Essa ação deverá ser executada
pela  equipe técnica da prefeitura em parceria com os profissionais da Equipe  
do TJ/RJ, seguindo o fluxo estudado e acordado entre ambas as Equipes  Técnicas 
e Equipe de Psicólogos e Assistentes Sociais da DIATI.
As reuniões têm sido realizadas com a presença dos profissionais da Área  de 
Saúde Mental da Prefeitura, o Secretário de Saúde da Prefeitura  Dr.Hans Dohmam,
o Juiz de Direito Dr. Marcelo Oliveira, equipe Técnica  da DIATI e equipe 
técnica do Tribunal de Justiça do Estado do Rio De  Janeiro. Ressaltamos que 
essa iniciativa tem o apoio da Juíza Dra.  Cristiane Cantisano, Juíza Auxiliar 
da Corregedoria.
Fonte: http://cgj.tjrj.jus.br/web/cgj/pagina-inicial/-/noticias/visualizar/91701
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<POSTAGEM>
saude-na-escola-municipal-manoel-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 23 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DE ABREU

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

No dia 13 de agosto, a
Equipe Mercúrio da ESF do CMS Dr. Nascimento Gurgel, fez uma ação educativa na
Escola Municipal Manoel de Abreu. Esta ação aconteceu nos dois turnos de aula e 
abordou
o tema Higiene, na qual a equipe apresentou vídeos, teatro de fantoches,
exercícios de fixação, além de uma palestra explicativa sobre o assunto. Cerca
de 200 crianças participaram e aprenderam um pouco mais sobre higiene, cuidados
com o corpo e com o ambiente, como também a forma correta de escovação dos 
dentes.Participaram desta
ação: Enfª: Denize Soares e
Elke Oliveira, ACSs: Eliton, Nathália
Castro, Nathália Rangel e Sônia.Agente de Saúde Bucal:
Lenita Quagliane

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA!!! 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-creche-municipal.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 24 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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SAÚDE PRESENTE NA CRECHE MUNICIPAL JUREMA GOMES

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

No dia 8 de agosto, a equipe do CMS SILVYO FREDERICO BRAUNNER, responsável pela 
CRECHE MUNICIPAL JUREMA GOMES, localizada na Pedreira - Costa Barros - esteve na
creche para falar sobre sexualidade, planejamento familiar e família com os 
responsáveis e profissionais dos alunos matriculados na creche.As
mães mostraram-se atentas e participativas no tocante ao planejamento familiar,
paternidade, sexualidade, onde foi realizado um estudo de caso entre as mães e
profissionais, com a colaboração de suas vivencia.[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-creche-zilka-salaberry.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 20 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA CRECHE ZILKA SALABERRY

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Clínica da Família Marcos Valadão tem uma parceria muito estreita com todas as
escolas e creches que compõe a sua área de responsabilidade. Vai a todas as 
escolas e creches da sua região, faz o planejamento junto com as equipes dos 
NASF, NES E Equipe referência de cada Creche ou Escola.
É muito bom vê o cuidado, a implicação, a responsabilidade que a equipe tem com 
cada morador da sua região.
No dia 14 de agosto foi dia de estar na Creche Zilka Salaberry, vendo a boquinha
da criançada, todos muito alegres, com dentinhos lindos, bem cuidados e aquele 
sorriso.
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
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[FOTO]

SÓ ALEGRIA COM A SAÚDE PRESENTE NA CRECHE!!!
[VÍDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-creche.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 20 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA CRECHE SÔNIA MARIA ANGEL JONES

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
A CMS NASCIMENTO GURGEL parceiro da Creche Sonia Maria Angel Jones, ambos 
situados no bairro da Pavuna. A boa articulação estimulada peloPrograma Saúde na
Escola entre a saúde, educação e assistência; possibilitou ações em prol da 
melhoria da qualidade de vida dos baixinhos. Dandoaos alunos o acesso a cuidados
básicos de saúde.

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA!! [VÍDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-culminancia-da-semana.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 27 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA CULMINÂNCIA  DA SEMANA DA EDUCAÇÃO INFANTIL

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://otics-iraja.blogspot.com/
EVENTO DA SEMANA DA EDUCAÇÃO INFANTIL: 
Foi realizado naPraça da Pavuna(próximo a escola Max Fleiuss e a igreja de Santo
Antonio) no dia 25/08/2012,onde foi realizadaAções do Mamaçoe prevenção de 
DST/AIDS em parceria da 6ª CRE com a Coordenadoria de Saúde da AP 3.3. No evento
ocorreram diversas apresentações de Alunos das escolas e creches da 6ª CRE e 
apresentação de peça Teatral do grupo Saúde Carioca enfocando a Importância do 
Aleitamento Materno.
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

PSE - SAÚDE E EDUCAÇÃO JUNTAS!!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-andreia-fontes.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 13 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA ANDREIA FONTES - CSF MARCOS VALADÃO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

No dia 9 de agosto, a equipe da Clínica da Família Marcos Valadão esteve na E. 
M. Andrea Fontes Peixoto, localizada em Acari. A equipe que tem um planejamento 
anual de Promoção de Saúde falou com os alunos sobre "Paternidade Responsável".
A comunidade Escolar foi muito receptiva ao tema, pergu ntaram, tiraram dúvidas.
[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
 O mais importante da conversa foi falar de responsabilização, carinho, cuidado.
SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-ciep-anton.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 20 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA - CIEP ANTON MAKARENKO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Estiveram presentes no CIEP ANTON MAKARENKO a equipe de referência da CMS 
PORTHUS QUITANDA.
Falou -se de higiene bucal, como escovar os dentinhos, porque é importante ter 
uma boa mastigação e higiene. Todos estavam muito atentos.
No final foram distribuídos Kits de higiene dental para todos os alunos.

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA!!! [VÍDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-ciep-antonio.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 10 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA - CIEP ANTONIO CANDEIA FILHO PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Trabalho desenvolvido pelo NES (Bruna) e BAIRRO EDUCADOR( Carlos Carvalho) nas 
turmas 1301 e 8601.Realizamos atividades que ao mesmo tempo promoveram conceitos
didáticos, morais
e éticos referentes a temática da violência, assim como os malefícios que a 
violência pode
trazer para a saúde dos escolares no seu conceito amplo; em que saúde não é
apenas o bem-estar físico, mas também psíquico e social.Foi também debatido em 
sala os efeitos ruins que o
ritmo funk com letras erradas traz para a nossa vida e como podemos transformar
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essa realidade compondo letras que tragam mensagens boas com esse mesmo ritmo.
Foi cantado na sala de aula em ritmo de funk:
Violência é um absurdo! Eu quero Paz pra Todo o Mundo! Esse apenas o Refrão!

[FOTO]

[FOTO]

Os alunos da turma 1301
desenharam o que eles vivem em sua realidade que consideram atos de 
violência:[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
Este aluno retrata uma operação policial na comunidade onde
vive.
A aluna Fabiana escreve aquilo que ouve no seu dia a dia.
[FOTO]

A aluna Marcele desenha uma pessoa jogando lixo no chão...
[FOTO]

O aluno Nicolas desenha ele próprio sendo caçoado pelos
colegas. Expressando seus sentimentos.Alunos da turma 1401
realizaram uma pequena cena para demostrar um tipo de violência do seu
cotidiano e ao final das cenas cada grupo escreveu formas de prevenção à
violência.
Parabéns pela iniciativa de abrir espaço de expressão e escuta de tão importante
tema.SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-ciep-candeia.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 15 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA  - CIEP CANDEIA - MAIS PATERNIDADE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Voltamos no dia 13 de agosto para conversarmos com outras turmas sobre 
PATERNIDADE. Foi bem interessante compartilhar com toda comunidade o conceito de
família e a figura paterna.[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-cms-morro.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 21 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA - CMS MORRO UNIÃO ESCOLA MUNICIPAL FIRMINO COSTA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://otics-iraja.blogspot.com/
CMS MORRO UNIÃO ESCOLA MUNICIPAL FIRMINO COSTA: 
No dia 15 de Agosto estivemos presente na Escola Muinicipal Firmino Costa, com a
presença da Equipe Bucal ( Dra Ana Paula,ASB Cristiane,TSB Cíntia e ACS Andréa 
(Eq. Jaqueira).Realizamos Escovação,Orientação em saúde bucal,Aplicação de 
Flúor,Exame bucal com finalidade epidemiológica e entrega de Kits (escova de 
dente,pasta de dente e fio dental).
Foram realizado em 140 crianças com faixa etária de 4 á 6 anos, dessas crianças 
avaliadas 83 estão livre de cárie.

A equipe de saúde bucal gostaria de agradecer e parabenizar os profissionais da 
educação da Escola Firmino Costa pela sua organização,dedicação e participação 
nas atividades realizadas com seus alunos.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-csf-marcos_10.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 10 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA - CSF MARCOS VALADÃO - NASF NO CIEP CANDEIA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

No dia 8 de agosto, mais uma vez a equipe do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família, estiveram no CIEP ANTÕNIO CANDEIA para conversar com alunos sobre 
postura -Benefícios de uma boa postura no ambiente
escolar.Como podemos ter melhor qualidade na nossa aprendizagem através dos 
cuidados com o nossa postura ao sentar, escrever, lê, ficar de pé e etc, podendo
assim evitar probelmas de coluna ou ainda a perda da concentração.

TES BRUNA,
FISIOTERAPEUTAS JULIANA E PRISCILA - NASF E TSB E ACADEMICA EM FISIOTERAPIA 
SIMONE
CABRAL.
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-csf-marcos_8859.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 10 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA - CSF MARCOS VALADÃO E O KIT DO AMOR
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

O trabalho no CIEP ESTADUAL RAINHA NZINGA, Acari, feita pela equipe CSF MARCOS 
VALADÃO sobre violência no namoro foi muito interessante e serve como exemplo 
para as dicussões sobre a violência nos relacionamentos.
Equipe que participou do
evento, ACS Marcos Paulo, ASB Édila ,TSBDILMEA,Enfermeira Raquel , Residente de 
Odontologia Joseane, Dentista
Candida.
Vejam as fotos:[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA!!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-cyro-monteiro.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 24 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA CYRO MONTEIRO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://esccyro.blogspot.com/ 
A equipe da Clínica da Família Profª Santinha, esteve na Escola Municipal Cyro 
Monteiro, falando sobre Higiene Bucal.Escovação correta dos dentes;Como evitar a
Cárie dentária;Avaliação epidemiológica;
Os alunos participaram e colocaram o no Jornal da escola, "A voz Estudantil" -  
Bacana isso!!! 

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-e-m-lucio-d.html
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<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 30 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA E. M. LÚCIO D EMENDONÇA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Clínica da Família Maria de Azevedo Santinha

Equipe Cipriano Barata

Relatório de Atividade do Programa Saúde na Escola (16 de Agosto de 2012)

TABAGISMO

Em 16 de Agosto de 2012, foi realizada atividade de Saúde na Escola, na EM Lucio
de Mendonça pela Equipe Cipriano Barata, representada pela médica Manoela e as 
ACSs Thaís e Carla. Com o intuito de transmitir as crianças informações sobre o 
relevante tema do TABAGISMO e de gerar um momento de reflexão entre elas a cerca
do assunto, realizamos uma palestra em duas turmas da unidade, do quinto ano 
escolar.

Iniciando a palestra como um bate-papo, permitimos a participação ativa dos 
estudantes, nos contando o que entendiam sobre a palavra TABAGISMO e o seu 
significado. Em seguida, pedimos que listassem os males que o tabagismo causa e 
introduzimos o conceito de fumante passivo. A partir dos relatos, explicamos a 
importância de serem multiplicadores destas informações em suas residências, com
os amigos e na comunidade onde vivem. Utilizamos o quadro branco, em espaço 
gentilmente cedido pelas professoras, para listar os problemas que os estudantes
levantavam e para refletirmos sobre eles.

PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-e-m-thomas.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 11 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA - E. M. THOMAS JEFFERSON -  Papo Cabeça

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://emthomasjefferson.blogspot.com/
Essa semana, profissionais do P.S.E. estiveram na turma 1501, desenvolvendo 
trabalho de orientação sexual. [FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]
A psicóloga Josilene, o enfermeiro Diego e a T.E.S Ernestina conversaram com os 
alunos, que estavam curiosos sobre o assunto.[FOTO]
As crianças perguntaram sobre sexo, pedofilia, abuso sexual... Anotaram suas 
curiosidades e as depositaram em uma urna, para o próximo encontro.[FOTO]
Parabéns à equipe pela iniciativa e belo trabalho desenvolvido!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-e-na-creche.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 3 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA E NA CRECHE - SAÚDE BUCAL

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://zilkacreche.blogspot.com/
SAÚDE BUCAL: 
 Em parceria com o PSE, realizamos em julho com os responsáveis atividades sobre
SAÚDE BUCAL. Nosso objetivo é zelar pela saúde das crianças, responsáveis e 
funcionários, que estiveram atentos durante apresentação da equipe do PSE. A 
equipe falou sobre a importancia de fazer uma boa higiene bucal e orientou sobre
como fazer a escovação no adulto e nas crianças. Tudo isso numa linguagem clara 
e de uma forma dinâmica. Os adultos fizeram várias perguntas e se envolveram com
o tema. A equipe voltará em agosto para ver os dentinhos das crianças junto com 
a odontóloga que faz os procedimentos necessários sob autorização dos 
responsáveis. Até o próximo encontro com um tema bem legal.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
 SAÚDE E EDUCAÇÃO, parceria que não pode faltar.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-eugenia-dutra.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 15 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA EUGÊNIA DUTRA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Clínica da Família Marcos Valadão esteve na escola Eugênia Dutra e conversou 
com os alunos sobre tuberculose.A atividade
foi muito bem desenvolvida, com grande participação das crianças com 
autenticidade
permitiu troca de experiências porque algumas relataram ter familiares
envolvidos com o tratamento, reportando até o ACS indo a residência levar
ofertar o medicamento.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA!!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-isaias-alves.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 8 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA ISAIAS ALVES

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
O Clínica da Família Maestro Celestino participou da Reunião de responsáveis no 
último sábado, trazendo informações de Saúde para as famílias que ali estavam.A 
proposta foi uma Roda de Conversa sobre HIGIENE :PessoalAmbientalColetivaMentalA
Higiene consiste na prática constante de atos e ações que contribuam para o bem 
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estar e manutenção da saúde. São um benefícios para osseres humanos. Em seu 
sentido mais comum, podemos dizer que significalimpezaacompanhada do asseio. 
ASanidadeno seu amplo sentido significaordemperfeita de funcionamento. 
Ahigienecompreendehábitosque visem preservar o estado original do ser, que é o 
bem-estar e asaúdeperfeita.
As famílias tiraram dúvidas, participaram muito.

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-municipal-ana.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 24 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANA MARIA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

No dia 23 de agosto estivemos na Escola Municipal Ana Maria Cristina Marques 
Ribeiro.

A Ação programada foi TRA (Tratamento Restaurador Atraumático) na escola: foram 
atendidas 08 crianças, sendo restaurados 16 dentes. As 08 crianças receberam 
alta.

Profissionais participantes: ASB Fernanda Pereira e C.D. Lívia Oliveira.[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-municipal.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 23 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARISE GARCIA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

O CMS NASCIMENTO GURGEL esteve no dia 20 de agosto na E.M.Profª Marise Garcia, 
que fica situada no bairro da Pavuna. Realizaram ação de Higiene - Saúde Bucal:

Orientação quanto escovação;
Escovação;
Distribuição de Kits odontológicos; 

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA - PSE

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-municipal_24.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 24 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA MUNICIPAL OCTÁVIO TARQUÍNIO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-clinicadafamilia-ngurgel.blogspot.com.br

Sábado, dia 4 de agosto de 2012, aproveitando a reunião de pais que 
ocorreu na Escola Municipal Octávio Tarquínio à equipe Sargento Antônio 
Ernesto realizou uma campanha de triagem, com orientação e prevenção de 
hipertensão arterial e diabetes mellitus. 

Houve distribuição de folders, uma breve palestra, verificação da 
pressão arterial e glicemia capilar, também fizemos solicitação de 
exames laboratoriais quando se fez necessário.

Usamos esta oportunidade para captar pacientes que estavam 
afastados do CMS Nascimento Gurgel e traze-los de volta ao nosso 
convívio. Profissionais que participaram da ação: Dr. Alexandre Herrera,
 Enfermeira Juliana Avelar, Técnica de Enfª Glória Messias e ACS Leandro
 Silveira e Aline Oliveira.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-municipal_6010.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 24 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DE GUSMÃO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

No dia 16 de agosto a equipe referência - Clínica da Família Enf. Marcos Valadão
- foi a Escola Municipal Alexandre de Gusmão, localizada em Acari, para mais uma
tividade de orientação e promoção de hábitos saudáveis de Saúde.
Atividades realizadas:Escovação supervisionada;Levantamento 
epidemiológico;Distribuição de Kits Odontológicos[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
DENTISTA RESPONSÁVEL: RODRIGO MOTTA

PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-portus.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 7 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA - PORTUS - QUITANDA NO CIEP GLAUBER ROCHA - Saúde veste
Kimono!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Apresentação do Projeto Saúde veste Kimono do CMS Porthus Quitanda,. Parabéns!!
Saúde veste Kimono!: 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-projeto-saude.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 10 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA - Projeto Saúde Veste Kimono no CIEP Glauber Rocha

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cms-portusquitanda.blogspot.com/
Projeto Saúde Veste Kimono no CIEP Glauber Rocha: Tendo em vista o grande 
impacto social que o Projeto Saúde Veste Kimono tem causado no cotidiano da 
comunidade e devido ao fato do jiu-jitsu em sua aplicabilidade e filosofia, 
favorecer um elevado nível de consciência social, onde os pilares de 
conhecimento repassados pelo Mestre Osmar e nossa equipe são repassados 
atualmente para cerca de 250 crianças e jovens, estamos, cada vez mais, 
reafirmando nossa parceria com as escolas da região a fim de transmitir e 
multiplicar valores como disciplina, responsabilidade e humildadepara ainda mais
crianças e adolescentes.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-no-ciep-anton-makarenko.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 24 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NO CIEP ANTON MAKARENKO 

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

O Núcleo Edicação e Saúde - NES, Tem como Técnico em Educação em Saúde, a 
técnica de enfermagem Joyce, localizado no CIEP ANTON MAKARENKO, em Costa 
Barros. Joyce relata sobre a dificuldade de algumas famílias em mater a higiene 
adequada da criança, pois moram em locais sem água, sem banheiro, sem esgoto, 
habitações sem condições de moradia. Fez algumas ações que tiveram seuas 
efeitos, mesmo que transitórios.
Conversa com pais;Relato do caso na Clínica da Família;Indicação e fornecimento 
de medicação, via Clínica da Família;Ensinar a criança fazer sua higiene - Dar 
banho;Escovação de dente;Verificação de infestação de piolhos e orientação;
PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA

.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-no-ciep-candeia-educacao.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 29 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NO CIEP CANDEIA - EDUCAÇÃO POSTURAL

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Subsecretaria de Atenção Primária, Vigilância e Promoção da
SaúdeCoordenadoria de Saúde da AP 3.3Estratégia de Saúde da Família 
Clínica
da Família Enfermeiro Marcos Otávio Valadão

PSE no Ciep Antônio
Candeia Filho - ATIVIDADE FÍSICA E CORREÇÃO POSTURAL

No dia 22 de Agosto de 2012 realizamos uma atividade
educativa com a temática Importância da Atividade Física e Correção Postural
no Ciep Antônio Candeia Filho, localizada em Acari. A atividade foi organizada
pela equipe de Saúde Bucal, havendo a participação de 01 Auxiliar de Saúde
Bucal (ASB Simone Cabral), 01 Estagiária de Enfermagem (Cláudia Fernandes), 01
Técnica de Saúde nas Escolas (Bruna), e Equipe NASF (Educadora Física Priscila
Duarte e Fisioterapeutas Juliana Alves e Priscila Ximenes) vinculadas à Clínica
da Família Enfermeiro Marcos Otávio Valadão.

O público-alvo foram os adolescentes na faixa etária de 10 a 15 anos e o 
objetivo
da atividade foi discutir a importância da movimentação corporal em geral e a
importância da Correção Postural, mostrando as doenças causadas pela falta de
prática de exercícios físicos e pela falta de postura, conscientizando os
alunos sobre a importância das atividades também no ambiente escolar e mostrando
alguns efeitos no organismo, falando sobre cuidados com a coluna. Além de criar
vínculo com estes adolescentes.

Utilizamos como recursos: auditório, retroprojetor e computador. Em média 56
adolescentes participaram da atividade.

Os adolescentes foram participativos e interativos na atividade, levantando
questionamentos sobre os temas, assim houve esclarecimento de todas as dúvidas.

Houve um interesse dos participantes pelo tema.Os profissionais de
saúde colocaram-se à disposição dos adolescentes. O resultado foi muito
satisfatório, pois várias perguntas surgiram e a participação foi efetiva.

Abaixo segue foto ilustrando a ação:
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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[FOTO]

PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-no-ciep-candeia.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 8 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NO CIEP CANDEIA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
A Clínica da Família Marcos Valadão referência do CIEP CANDEIA em conjunto com a
TES,fizeram no dia 6 de agosto uma roda de conversa com a Comunidade Escolar - 
alunos do PEJA - sobre TUBERCULOSE, doença de grande incidência na nossa 
região.A Equipe tirou dúvidas, orientou e encaminhou casos solicitados. [FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Veja também as orientações do Ministério da Saúde sobre esta 
doença.Características Clínicas e Epidemiológicas

No Brasil e em outros 21 países em desenvolvimento, a tuberculose é um 
importante problema de saúde pública. Nesses países encontram-se 82% dos casos 
mundiais da doença. Segundo estimativas, cerca de um terço da população mundial 
está infectada com o Mycobacterium tuberculosis, com o risco de desenvolver a 
enfermidade. Todos os anos são registrados por volta de5,4 milhões de novos 
casos e quase1,5 milhões de mortes. Pessoas idosas, minorias étnicas e 
imigrantes estrangeiros são os mais atingidos nos países desenvolvidos. Nos 
países em desenvolvimento, o predomínio é da população economicamente ativa (de 
15 a 54 anos) e os homens adoecem duas vezes mais do que as mulheres. No Brasil,
estima-se que mais de64 milhões de pessoas estão infectadas pelo bacilo da 
tuberculose. Por ano são notificados aproximadamente69 mil casos novos e de 4,6 
mil mortes em decorrência da doença. Com o surgimento da Síndrome de 
Imunodeficiência Adquirida (SIDA/ Aids), em 1981, observa-se, tanto em países 
desenvolvidos como nos países em desenvolvimento, um crescente número de casos 
notificados de tuberculose em pessoas infectadas pelo Vírus da Imunodeficiência 
Humana (HIV). A associação dessas duas enfermidades constitui um sério problema 
de saúde pública, podendo levar ao aumento da morbidade e mortalidade pela TB em
muitos países.Agente Etiológico
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Mycobacterium tuberculosis ou Bacilo de Koch (BK). Mycobacterium tuberculosis, 
bovis, africanum e microti são espécies do bacilo. Outras espécies de 
microbactérias podem produzir quadro clínico semelhante ao da tuberculose. E 
para efetuar o diagnóstico diferencial e identificar as microbactérias é preciso
realizar a cultura nos laboratórios de referência.ReservatórioO homem é o 
principal reservatório. Entretanto, em algumas regiões, o gado bovino doente 
pode também servir de fonte de infecção. Raramente primatas, aves e outros 
mamíferos exercem papel de reservatório. De maneira geral, a fonte de infecção é
o indivíduo com a forma pulmonar da doença, que elimina bacilos para o exterior.
Estima-se que a pessoa que apresenta esse quadro pode infectar de 10 a 15 
pessoas da sua comunidade num período de um ano.
Modo de Transmissão

A transmissão é direta, de pessoa a pessoa, principalmente através do ar. Ao 
falar, espirrar ou tossir, o doente de tuberculose pulmonar lança no ar 
gotículas, de tamanhos variados, contendo o bacilo. As gotículas mais pesadas 
caem no solo. As mais leves podem ficar suspensas no ar por diversas horas. 
Somente os núcleos secos das gotículas (Núcleo de Wells), com diâmetro de até 5µ
e com 1 a 2 bacilos em suspensão, podem atingir os bronquíolos e alvéolos e aí 
iniciar a multiplicação.
Período de Incubação

Em média, de 4 a 12 semanas até a descoberta das primeiras lesões. Grande parte 
dos novos casos de doença pulmonar ocorre por volta de 12 meses após a infecção 
inicial.
Período de Transmissibilidade

É plena enquanto o doente estiver eliminando bacilos e não tiver iniciado o 
tratamento. Com o uso do esquema terapêutico recomendado, há uma redução na 
transmissão, gradativamente, a níveis insignificantes, ao fim de poucos dias ou 
semanas. As crianças geralmente não são foco de infecção.
Diagnóstico Diferencial

Pneumonias, micoses pulmonares (paracoccidioidomicose, histoplasmose), 
sarcoidose e carcinoma brônquico, dentre outras enfermidades.
Diagnóstico Laboratorial

São utilizados os seguintes métodos: bacterioscópico (baciloscopia e cultura), 
radiológico, prova tuberculínica, anátomo-patológico (histológico e citológico),
sorológico (a sorologia para TB não apresenta a acurácia necessária, não sendo, 
ainda, método aceito universalmente) , bioquímico e de biologia molecular.
Tratamento

A tuberculose é uma doença curável em praticamente 100% dos casos novos, 
sensíveis aos medicamentos anti-TB, desde que obedecidos os princípios básicos 
da terapia medicamentosa e a adequada operacionalização do tratamento.
A associação medicamentosa adequada, as doses corretas e o uso por tempo 
suficiente são os princípios básicos para o adequado tratamento evitando a 
persistência bacteriana e o desenvolvimento de resistência aos fármacos, 
assegurando, assim, a cura do paciente. A esses princípios soma-se o Tratamento 
Diretamente Observado (TDO) como estratégia fundamental para o sucesso do mesmo.
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Em 2009, o Programa Nacional de Controle da Tuberculose, juntamente com o seu 
Comitê Técnico Assessor reviu o sistema de tratamento da TB no Brasil. Baseado 
nos resultados preliminares do II Inquérito Nacional de Resistência aos 
medicamentos anti-TB, que mostrou aumento da resistência primária à isoniazida 
(de 4,4 para 6,0%), introduz o Etambutol como quarto fármaco na fase intensiva 
de tratamento (dois primeiros meses) do Esquema básico.

A apresentação farmacológica deste esquema passa a ser em comprimidos de doses 
fixas combinadas dos quatro medicamentos (Rifampicina, Isoniazida, Pirazinamipa 
e Etambutol), nas seguintes dosagens: R 150 mg, H 75 mg, Z 400 mg e E 275 mg. 
Essa recomendação e apresentação farmacológica são as preconizadas pela 
Organização Mundial da Saúde e utilizadas na maioria dos países, para adultos e 
adolescentes. Para as crianças (abaixo de 10 anos), permanece a recomendação do 
Esquema RHZ.
SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA!!! 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-no-ciep-candeia_24.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 24 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NO CIEP CANDEIA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

No dia 22 de agosto estivemos no CIEP CANDEIA, onde estamos realizando um 
trabalho de capacitação de alunos para realização de Ações de Saúde na escola - 
PROTAGONISMOJUVENILDando o continuidade ao nosso trabalho realizamos uma roda de
conversa sobre Correção Postural, com as Fisioterapeutas Priscila e Juliana e 
sobre os benefícios da Atividade Física com a Educadora Física Priscila (Equipe 
NASF)Os alunos se mostraram muito interessados nas informações.
FISIOTERAPEUTAS
PRISCILA XIMENES E JULIANA, EDUCADORA FÍSICA PRISCILA DUARTE NASF, ESTAGIÁRIA DE
ENFERMAGEM CLÁUDIA FERNANDES, TSB SIMONE CABRAL E TES BRUNA CASTRO.
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

PSE - SAUDE PRESENTE NA ESCOLA 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-no-ciep-candeia_31.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 31 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NO CIEP CANDEIA
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
No dia 28 de agosto a Clínica da Família Enf. Marcos Valadão realizou mais uma 
capacitação  de alunos para realizar Ações de Saúde dentro da Escola - 
PROTAGONISMOJUVENIL
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
ASB Rodrigo Oscar,
Enfermeiro Márcio Henrique e TES Bruna.Responsável pelas
fotos TSB Simone Cabral.Participação da Dra.
Ilzada Equipe móvel que estava presente
na escola.PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-no-ciep-dr-adao-pereira.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 30 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NO CIEP DR. ADÃO PEREIRA NUNES - NES

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Geisa é a técnica de educação e saúde do PSE do CIEP Dr. Adão Pereira 
Nunes, realizou atividades 
de combate ao fumo do dia 28/08/2012.
Atividades realizadas:Vídeo que fala sobre 
influências e cigarro gravado pelo grupo Rap da Saúde Cartazes sobre o temaE 
finalmente uma Roda de Conversa onde foi debatido o tema;Foi um dia muito 
produtivo.
No dia 29/08/2012 
levamos os alunos para visitar a tenda feita pelo CMS Enfermeira Edma Valadão 
sobre tabaco,onde foi feito uma roda de conversa explicando as 
consequências do cigarro.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-no-ciep-glauber-rocha.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 29 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NO CIEP GLAUBER ROCHA - PSE - vídeo sobre higiene bucal

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://ciepglauberocha.blogspot.com/

Equipe do CMS NASCIEMNTO GURGEL esteve no CIEP GLAUBER ROCHA apresentando um 
vídeo sobre higiene e Saúde Bucal . Os alunos ficaram muito atentos e 
interessados.PSE - vídeo sobre higiene bucal: [FOTO]

PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-no-ciep-joao-do-rio-e-m.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 24 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NO CIEP JOÃO DO RIO - E. M. ISAIAS ALVES - E. M. EMÍLIO CARLOS - 
REUNIÃO DE PAIS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

<TÍTULO DA POSTAGEM>

http://smsdc-cms-maestrocelestino.blogspot.com.br/2012/08/a-insercao-do-programa
-saude-escolar-em.html
<TÍTULO DA POSTAGEM>
A INSERÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ESCOLAR EM GUADALUPE
Estivemos juntos a escola, também da reunião de pais, no sábado do mês de 
agosto.
Houve aparticipação dos profissionais do CMS Maestro 
Celestino, nas escolas Isaías Alves, Emílio Carlos e CIEP João do Rio, 
as quais abrangem a área, abordando temas de prevenção e promoção de 
saúdeaos pais e alunos que encontravam-senestes locais, que estavam em
 reunião escolar.

[FOTO]
[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA!! 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-no-ciep-joao-do-rio.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 24 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NO CIEP JOÃO DO RIO 

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

<TÍTULO DA POSTAGEM>
FONTE: 
http://smsdc-cms-maestrocelestino.blogspot.com.br/2012/08/acao-saude-bucal-na-es
cola.html
<TÍTULO DA POSTAGEM>
AÇÃO SAÚDE BUCAL NA ESCOLA

A equipe de saúde bucal do CMS Maestro Celestino está realizando ações 
de saúde bucal nas escolas hoje , 8 de agosto, estivemos no CIEPJoão do Rio, com
a dentista Fernanda e sua equipe, 
fazendo TRA - Tratamento Restaurador Atraumático nas crianças que frequentam a 
escola.

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-no-edi-ernani-cardoso.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 24 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NO EDI ERNANI CARDOSO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

EDI ERNANI CARDOSO, localizada em Guadalupe, está sendo atendida pela Clínica da
Família Raimundo Alves do Nascimento.
Na Semana da Educação Infantil a Clínica da Família esteve presente, fazendo 
orientação de famílias sobre Saúde da Criança. 
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-no-edi-prof-helia.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 23 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NO EDI PROF.ª HÉLIA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

No dia 11 de
julho de 2012, a equipe P3 Monte Sinai da Unidade de Saúde Sylvio
Brauner realizou uma atividade educativa no Espaço de Desenvolvimento Infantil
Helia Lucia Monteiro Ferreira; com o objetivo de orientar os pais sobre a
prevenção, transmissão, sintomas e tratamento da Pediculose. Além de estimular
a multiplicação das informações. A atividade desenvolvida foi através de roda
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de conversa e palestra sobre pediculose,orientando os pais como tratar e 
prevenir a pediculose.Responsável
pela Atividade: Enfermeira Érika da SilvaACS: Rafael,
Eliane, Meri e Márcio
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA!!! 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
seminario-corpos-sexualidades-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 30 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SEMINÁRIO : CORPOS, SEXUALIDADES E FEMINILIDADES

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
simec.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 17 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SIMEC 

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://nossomosacre06.blogspot.com/[FOTO]

De acordo com a capacitação realizada hoje, no auditório da E/SUBE/5ª CRE, as 
informações da Semana Saúde na Escola - prevenção da obesidade (realizada em 
março de 2012) deve ser inserida no SIMEC até o dia 31/08/2012 por profissionais
das equipes de saúde da família e das escolas.

Orientações para trabalhar o SIMEC:
1- O Diretor da escola elegerá um profissional da equipe escolar como 
responsável por alimentar as informações no SIMEC,
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2- Esse profissional eleito e o diretor da escola devem acessar 
http://simec.mec.gov.br e solicitar cadastro,

3- Em seguida devem enviar email para  pse.simec@gmail.com informando: nome, 
CPF, código e nome da escola, solicitando acesso ao SIMEC.

 ESTANDO CADASTRADOS, VAMOS AOS PRÓXIMOS PASSOS.

4- O profissional da equipe escolar deverá inserir no SIMEC  até o dia 
24/08/2012 - Perfil do Educador -, as informações das ações realizadas na Semana
Saúde na Escola - Prevenção da Obesidade (05 a 09 do março de 2012), que 
alimentará as informações das ações do Componente II do PSE - Ações de Prevenção
e Promoção de Saúde,

5- O Diretor da Unidade Escolar deverá validar as informações, alimentadas pelo 
profissional da escola e da Saúde, no SIMEC no perído de 25/08/2012 a 31/08/2012
- Perfil Diretor.

Obs. Após o dia 31/08/2012 o sistema será fechado.

Dúvidas em relação ao SIMEC devem ser enviadas para o email : 
pse.simec@gmail.com

Escolas da 6ª CRE no SIMEC
0622001 ESCOLA MUNICIPAL GUILHERME TELL
0622004 ESCOLA MUNICIPAL PARAIBA
0622005 ESCOLA MUNICIPAL CYRO MONTEIRO
0622007 ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE FARAH
0622009 ESCOLA MUNICIPAL COELHO NETO
0622014 ESCOLA MUNICIPAL BELGICA
0622020 ESCOLA MUNICIPAL MAURICE MAETERLINCK
0622023 ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO AMADO
0622024 ESCOLA MUNICIPAL MARIO PIRAGIBE
0622026 ESCOLA MUNICIPAL CLAUDIO GANNS
0622027 ESCOLA MUNICIPAL HILDEGARDO DE NORONHA
0622201 CIEP POETA FERNANDO PESSOA
0622202 CIEP GENERAL AUGUSTO CESAR SANDINO
0622203 CIEP OSWALD DE ANDRADE
0625001 ESCOLA MUNICIPAL ALIPIO MIRANDA RIBEIRO
0625002 ESCOLA MUNICIPAL FIRMINO COSTA
0625003 ESCOLA MUNICIPAL MONTE CASTELO
0625004 ESCOLA MUNICIPAL GENERAL OSORIO
0625005 ESCOLA MUNICIPAL CHARLES ANDERSON WEAVER
0625006 ESCOLA MUNICIPAL ERICO VERISSIMO
0625007 ESCOLA MUNICIPAL JI ANA DE BARROS CAMARA
0625008 ESCOLA MUNICIPAL VIRGILIO FRANCISCO MONTEIRO
0625011 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ESCRAGNOLLE DORIA
0625012 ESCOLA MUNICIPAL FROTA PESSOA
0625013 ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA
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0625028 ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HILTON GAMA
0625035 ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO MARCOS TAMOYO
0625039 ESCOLA MUNICIPAL ANA MARIA CRISTINA MARQUES RIBEIRO
0625040 ESCOLA MUNICIPAL AMARELINHO
0625204 CIEP RUBENS GOMES
0625205 CIEP ANTONIO CANDEIA FILHO
0625206 CIEP ANTON MAKARENKO
0625501 CIEP DOUTOR ADAO PEREIRA NUNES
0625502 CIEP ZUMBI DOS PALMARES

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
sono-dormir-bem-e-essencial-para-saude.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 14 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Sono: Dormir bem é essencial para a saúde

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Sono: Dormir bem é essencial para a saúde: [FOTO]

Foto: Corbis Images
De acordo com especialistas, um adulto deve dormir de sete a nove horas por dia 
para manter o bom funcionamento do organismo. Mas grande parte das pessoas não 
consegue dormir bem. É o caso da técnica de segurança no trabalho Cristiane 
Brito:É horrível passar a noite olhando para o teto. Aí no outro dia eu tenho 
séria dor de cabeça, tipo ressaca, mal estar. Depois do almoço não precisa 
contar comigo mais. E isso me prejudica no trabalho.
Além de atrapalhar a concentração no trabalho, dormir mal prejudica a saúde. É o
que explica o especialista em medicina do sono do Hospital Federal da Lagoa, no 
Rio de Janeiro, Lucas Lemes:O sono tem funções da fisiologia do nosso corpo e se
a gente para de dormir de forma adequada a gente começa a ter depois de alguns 
anos repercussões clínicas. Hoje em dia a gente sabe que as pessoas que dormem 
mal, por exemplo, engordam, tendem a ser hipertensas. Tem se associado cada vez 
mais essas doenças antigas, frequentes e conhecidas aos distúrbios do sono. 
Para dormir melhor, Lucas Lemes recomenda hábitos simples.Você ter um ambiente 
favorável, com pouca luminosidade, não se estressar, não ficar tendo uma 
atividade de conversa ou de trabalho próxima ao momento do sono, e alguns 
macetes que são receitas da vovó funcionam também como tomar um banho morno, um 
leite quente. Essas coisas hoje em dia tem provas cientificas de que têm função 
de melhorar a qualidade do sono.
Caso a pessoa não consiga pegar no sono mesmo com bons hábitos, a recomendação é
procurar orientação médica para investigar o problema. O Sistema Único de Saúde 
(SUS) oferece tratamento gratuito para pessoas que têm problemas para 
dormir.Ouça a matéria da Web Rádio SaúdeFonte: Débora Rocha / Web Rádio Saúde
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TELESSAÚDE  - COMPARTILHANDO SABERES

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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TELESSAÚDE - PROGRAMA SEMANAL

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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TELESSAÚDE - PROGRAMAÇÃO SEMANAL

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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<POSTAGEM>
tempo-seco-aumenta-as-chances-de-levar.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 22 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Tempo seco aumenta as chances de levar choque ao tocar em pessoas e em objetos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blogdasaude.com.br/
Tempo seco aumenta as chances de levar choque ao tocar em pessoas e em objetos: 
[FOTO]

Não estranhe se hoje (22/08) você sentir um choqueao tocar em pessoas ou em 
objetos. Você sabia que o ar seco aumenta as chances desse fenômeno acontecer?De
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acordo com o Climatempo, o ar seco vai predominar sobre grande parte do Sul, do 
Sudeste e em todo o Centro-Oeste do País.
A física explica:

- Nosso corpo tem eletricidade estática (carga elétrica, positiva ou negativa, 
que todos os materiais e pessoas possuem), que é invisível, mas sentimos quando 
às vezes produz os choques elétricos;

- Isso acontece quando duas pessoas se cumprimentam ou se toca em um carro ou em
outras superfícies metálicas; os choques causados pela eletricidade estática são
habituais e resultam do contato entre cargas diferentes;

- A reação aumenta quando o ar está seco, pois é isolador e não deixa que as 
descargas elétricas se façam de forma contínua;Com o isolamento, as pessoas 
concentram em si mais energia e, quando tocam em outra ou em algum outro 
material, com carga elétrica diferente, a descarga é maior;

- Quando o tempo está mais úmido, com a presença de água na atmosfera, as 
descargas acontecem com mais regularidade e, por isso, são menos notadas;

- Além do ar frio e seco, os ambientes mantidos por ar-condicionado propiciam a 
ocorrência deste tipo de choques, pois provocam diminuição de umidade.

*Com informações Folha de SP/Agência Lusa
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<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 28 de agosto de 2012
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TOME NOTA - 1,3 milhão de crianças tiveram a caderneta de vacinação atualizada

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blogdasaude.com.br/
1,3 milhão de crianças tiveram a caderneta de vacinação atualizada: 
[FOTO]
O Ministério da Saúde divulgou o resultado da campanha de atualização da 
caderneta infantil, que terminou no dia 24 de agosto e durou quase uma semana: 
1,3milhão de crianças vacinadas contra várias doenças no País.

Divulgamos aqui no blog informações completas sobre essa ação.
Vacinas - números56.125 crianças (18,7%) receberam megadoses de vitamina A 
durante a campanha de atualização; 1,8 milhão de crianças (62% da meta) 
receberam vitamina A em 2012 (rotina e campanha); Ao todo foram distribuídas, em
2012, 1.954.309 cápsulas de vitamina A;Foram aplicadas 2.259.916 milhões de 
doses de vacinas em crianças menores de cinco anos;A vacina tríplice bacteriana 
(DTP) foi a mais administrada, com 456.385mil doses;Também foram aplicadas 
381.177mil doses da vacina oral poliomielite;374.724doses da tríplice 
viral;280.576doses da vacina pneumocócica conjugada 10 valente;Em todo o País, a
campanha contou com 34 mil postos de vacinação, 350 mil profissionais de saúde e
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42 mil veículos.Sobre algumas vacinasPENTAVALENTE- É injetável e reúne em uma 
única aplicação a proteção de duas vacinas distintas, a tetravalente - que deixa
de ser ofertada e protege contra difteria, tétano, coqueluche e doenças causadas
peloHaemophilus influenzaetipo b, como meningite, e a vacina hepatite B. 
Significa uma picada a menos para as crianças.

A pentavalente será aplicada aos dois, aos quatro e aos seis meses de vida. Se a
criança tiver começado o calendário com a tetravalente - sem que tenha terminado
o esquema vacinal - deverá tomar a pentavalente.

Mas no caso de o município ter estoque remanescente da tetravalente, a criança 
poderá concluir o esquema com esta vacina.

Além da pentavalente, a criança manterá os dois reforços com a DTP. O primeiro 
deverá ser administrado aos 12 meses e o segundo aos quatro anos. Os 
recém-nascidos continuam a receber a primeira dose da vacina hepatite B nas 
primeiras 24 horas de vida, preferencialmente nas 12 horas, para prevenir a 
transmissão vertical.
PÓLIO INATIVADA -As crianças que nunca foram vacinadas contra a paralisia 
infantil irão tomar a primeira dose aos dois meses e a segunda aos quatro meses,
com a vacina inativada poliomielite, de forma injetável.

Já a terceira dose (aos seis meses), e o reforço (aos quinze meses) continuam 
com a vacina oral, ou seja, as duas gotinhas.

As crianças que já começaram o calendário básico com a vacina oral continuam o 
esquema antigo com as gotinhas: dois meses, quatro meses, seis meses e 15 meses.

Enquanto a pólio não for erradicada no mundo, o Ministério da Saúde continuará a
utilizar a vacina oral poliomielite (VOP), pois ainda existem três países 
(Nigéria, Afeganistão e Paquistão) endêmicos para a doença.

O Brasil já está se preparando para utilizar apenas a vacina inativada quando 
ocorrer a erradicação da doença no mundo.

A vacina será incluída na pentavalente junto com a vacina meningocócica C 
(conjugada) transformando-se na vacina heptavalente. Os laboratórios 
Bio-Manguinhos, Butantan e Fundação Ezequiel Dias (FUNED) estão desenvolvendo 
este projeto. A previsão é que a vacina heptavalente esteja disponível no 
Programa Nacional de Imunizações em quatro ou cinco anos.
*Com informações da Agência Saúde.
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TOME NOTA - Debater saúde sexual nas escolas é fundamental para combater o vírus
HIV
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Debater saúde sexual nas escolas é fundamental para combater o vírus HIV: 
[FOTO]
Educação e saúde sexual e reprodutiva nas escolas: avanços e perspectivas. Esse 
foi o tema do fórum da tarde desta terça-feira do IX Congresso Brasileiro de 
Prevenção das DST e Aids, do II Congresso Brasileiro de Prevenção das Hepatites 
Virais, do VI Fórum Latino-americano e do Caribe em HIV/Aids e DST e do V Fórum 
Comunitário, que acontecem até o próximo dia 31 no Centro de Convenções do 
Anhembi, em São Paulo (SP). O evento debateu os avanços da saúde e da educação 
no que se refere às políticas públicas direcionadas aos jovens com relação à 
prevenção das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), aids e hepatites virais.

Para a coordenadora da Saúde do Adolescente do Ministério da Saúde, Teresa de 
Lamare, a educação sexual é um tema muito carregado de tabus e preconceitos. 
Nós, adultos, precisamos enxergar o adolescente como um sujeito de direito, que 
precisa ser orientado e informado sobre o que está acontecendo com ele, com o 
corpo dele, disse. Por isso, ela considera que a articulação dos Ministérios da 
Saúde e da Educação para criar o programa Saúde na Escola foi pioneira e 
fundamental para trabalhar a questão da saúde sexual nas escolas.
Nós estamos com o programa e o projeto Saúde e Prevenção nas Escolas em mais da 
metade dos municípios. E essa articulação entre saúde e escola é muito 
importante que a gente possa contribuir para que os profissionais da educação 
possam, cada vez mais, olhar para essa população de uma maneira mais positiva, 
compreendendo que a sexualidade faz parte do ser humano, que a escola é um 
espaço cheio de significados para essa população do ponto de vista das suas 
relações afetivas e sexuais. Então, eu considero extremamente importante ter 
cada vez mais esses congressos para ratificar e mostrar que estamos indo no 
caminho certo e é necessário que a gente avance cada vez mais, destacou a 
coordenadora.

Uma das ações do Saúde na Escola é a distribuição de camisinhas nas escolas, 
feita em quase dez mil escolas. Além disso, a escola disponibiliza um espaço com
profissionais da área da educação para conversar com os adolescentes. E esse 
profissional faz a articulação da escola com a Unidade Básica de Saúde (UBS), 
pois se o menino ou a menina relatar algum problema, aí o profissional pode 
encaminhá-lo para uma UBS. Isso é importante para que o adolescente tenha a 
porta aberta, e não tenha nenhuma burocracia para ter acesso a esses serviços, 
explicou Teresa.

O coordenador da Rede Nacional de Adolescentes e Jovens que vivem com HIV/Aids, 
José Rayan, disse que as discussões sobre o assunto são fundamentais para 
estabilizar o número de casos de infectados pelo vírus HIV. Alguns dados mostram
que a epidemia está se estabilizando, mas precisamos nos preocupar, cada vez 
mais, com a juventude. E esse tema é importante no que diz respeito à promoção 
dos direitos humanos, à saúde e à prevenção. Precisamos entrar muito forte nas 
escolas. Mas a escola não é o único espaço onde os jovens estão. Por isso, temos
que trabalhar também com a família, disse.

O Programa Saúde na Escola (PSE) foi lançado em setembro de 2008 e tem o 
objetivo de reforçar a prevenção à saúde dos alunos brasileiros e construir uma 
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cultura de paz nas escolas.
Mônica Plaza / Blog da Saúde
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TOME NOTA - Maconha na adolescência reduz a capacidade intelectual - Saúde - 
Notícia - VEJA.com

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://veja.abril.com.br
Maconha na adolescência reduz a capacidade intelectual - Saúde - Notícia - 
VEJA.com
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TRÂNSITO É EDUCAÇÃO E É SAÚDE  - CM PROFESSORA BEATRIZ

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Na Creche Municipal Professora Beatriz, em Costa Barros é desde pequeno que se 
aprende a respeitar a vida!!!
Pessoas respeitando carros e principalmente carros respeitando pessoas.

[VÍDEO]
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UMA INICIATIVA DA DVS 5.1 - A SÍNDROME DE DIÓGENES
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http://cvasrio.blogspot.com/
UMA INICIATIVA DA DVS 5.1 - A SÍNDROME DE DIÓGENES: 
O vínculo das Equipes da Estratégia da Saúde da Família proporciona confiança 
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durante o processo de retirada do lixo e também com o acompanhamento contínuo, 
mostrando que épossível um trabalho intersetorial de qualidade e 
responsabilidade com o usuário e com a família - DVS AP 5.1

SOBRE A SÍNDROME DE DIÓGENES
A síndrome de Diógenes (SD) caracteriza-se por descuido extremo com a higiene 
pessoal, negligência com o asseio da própria moradia, isolamento social, 
suspeição e comportamento paranoico, sendo frequente a ocorrência de 
colecionismo. A incidência anual é de 5/10.000 entre aqueles acima de 60 anos, e
pelo menos a metade é portadora de demência ou algum outro transtorno 
psiquiátrico. As principais hipóteses etiológicas são:
1) a condição representaria o "estágio final" de um transtorno de personalidade;
2) a síndrome seria uma manifestação de demência do lobo frontal;
3) a SD seria o estágio final do subtipo hoarding do TOC;
4) a SD seria uma via final comum a diferentes transtornos psiquiátricos, 
especialmente aqueles associados ao colecionismo;
5) a síndrome seria precipitada por estressores biológicos, psicológicos e 
sociais, associados com a idade, em indivíduos com traços de personalidade 
predisponentes.
É conhecido que existem apenas relatos de casos envolvendo tratamentos 
específicos para a SD, particularmente a risperidona. Por se tratar de condição 
grave, com elevada mortalidade por problemas clínicos, estudos se fazem 
necessários para determinar as melhores estratégias de abordagem desses 
pacientes. Os autores descrevem o caso de uma paciente com SD e fazem uma breve 
revisão da literatura.
Saiba mais clicando aqui.
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V Simpósio Paternidade, Singularidades e Políticas Públicas: 10 anos Valorizando
a Paternidade

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

V Simpósio Paternidade, Singularidades e Políticas Públicas: 10 anos Valorizando
a Paternidade Data: 29 de agosto de 2012, de 9 às 17hLocal: Otics Centro, Rua 
Evaristo da Veiga 16, 4ºandar; CinelândiaInformações: 2273.7398
Vagas limitadas! Inscrições online:
Profissionais de Educação (40 vagas):Link: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHphLVpDa1BQMkRNMmFyNWd4N2d
XTlE6MQ#gid=0
Profissionais de Saúde e demais interessados (60 vagas): Link: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEt1eU9yR2dLcHRTNl9oY2VkN3A
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zdXc6MQ#gid=0Programação: 
Manhã:Painel:Homem, pai, profissional, promotor de saúdeCoordenação: Maria Luiza
de Carvalho (UFRJ)Sancler Luiz Corrêa (CF Sta. Marta/SMSDC)José Henrique de 
Freitas Azevedo (5a.CRE/SME)Jovem do RAP da Saúde/Adolescentro Paulo Freire

Certificação Unidade de Saúde Parceira do Pai
Coordenação: Viviane Manso Castello Branco (SMSDC)CF Emygdio Alves Costa Filho -
Maria Cristina Guimarães PinheiroCMS Dr. Mario Rodrigues Cid - Andrea da SilvaCF
CatiriHospital Maternidade Carmela Dutra - Elaine Beruthe12:00 às 13:30- 
intervalo para almoço Tarde Painel: Apoio ao cuidado paterno na escola e na 
comunidadeCoordenação: Aline Bressan Renata Salles D'Acri - Comitê de 
GêneroSMEMª das Mercês Navarro - Projeto Sou pai sou aluno SMESMAS 
MultirioEsquete com os jovens do RAP da Saúde/ Polo Masao GotoPainel:Paternidade
participativa e sua interfaces com politicas e projetos da SMSDCCoordenação: 
Marcio Luiz FerreiraProjeto Cegonha- Diana Valladares (SMSDC)Aleitamento materno
e acolhimento mãe-pai-bebê- Rosane Rito (SMSDC)Estratégia Brasileirinhas e 
Brasileirinhos Saudáveis - Luciana Borges(SMSDC) Saúde do homem - Andrea Castro 
(SMSDC)

Vagas limitadas! Inscrições online: Profissionais de Saúde e demais interessados
(60 vagas): Link: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEt1eU9yR2dLcHRTNl9oY2VkN3A
zdXc6MQ#gid=0Profissionais de Educação (40 vagas):Link: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHphLVpDa1BQMkRNMmFyNWd4N2d
XTlE6MQ#gid=0Realização: CPAI/SPS/SUBPAV/SMSDC-RJ e Comitê Vida 
<COMENTÁRIOS>
Maravilhoso!
Poderia-se pensar na possibilidade de transmissão ao vivo...
Abraço
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

21 DE SETEMBRO - DIA DA ÁRVORE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Dia Da Arvore - Recados e Imagens!

Plante mais árvores, coloque mais vida ao seu redor.
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

21 DE SETEMBRO - DIA INTERNACIONAL DA PAZ DA PAZ

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A missão da paz é a missão mais importante da Organização das Nações Unidas 
(ONU).Ratificado em 2002,O Dia Internacional da Pazédedicado a comemorar e 
fortalecer os ideais de paz dentro e entre todas as nações epovos ...

De acordo comBan Ki Moon, Secretário Geral das Nações Unidas, este dia serve 
como um lembretede que a ONUcom todas as suas limitações, é um instrumento vivo 
a serviço da paz e todos dentro da organização devem ter em mente o compromisso 
permanente e acima de qualquer interesse ou divergências de qualquer espécie, 
aPAZ.

A começar em cada um de nós tenhamos PAZ com todos os homens.
Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. 

Romanos 12:21
Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. 

Romanos 12:2
Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. 

Romanos 12:21
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6ª CRE_DESAFIOS -  PSE - NSEC 06: 50 DICAS PARA ADMINISTRAR O DEFICT DE ATENÇÃO 
EM S...

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
6ª CRE_DESAFIOS -  PSE - NSEC 06: 50 DICAS PARA ADMINISTRAR O DEFICT DE ATENÇÃO 
EM S...: http://inclusaobrasil.blogspot.com/  Achei estas dicas bem 
interessantes para várias situações em sala de aula.   50 DICAS PARA 
ADMINISTRA...
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a-equipe-da-clinica-raimundo-alves.html
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO FCO LISBOA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A equipe da Clínica Raimundo Alves Nascimento esteve na Escola Municipal Antônio
Fco Lisboa (GUADALUPE) realizando atividades de prevenção, orientação e 
tratamento de Saúde Bucal.

Vídeo sobre saúde bucal;Instrução de higiene oral infantil sobre 
cárie e saúde bucal;Escovação supervisionada;Entrega de KitsLevantamento 
Epidemológico;TRA (Tratamento restaurador atraumático)Aplicação de flúor.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA
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a-importancia-da-uniao-entre-pais-e.html
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

A importância da união entre pais e escola pelo futuro pessoal e profissional 
das crianças

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.andrearamal.com.br/~andreara
A importância da união entre pais e escola pelo futuro pessoal e profissional 
das crianças
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a-intersetorialidade-funciona-olha-o.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 10 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

A INTERSETORIALIDADE FUNCIONA, OLHA O CLUBE DA SAÚDE E O NASF INTEGRADOS AS 
ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cms-flaviocouto.blogspot.com/
A INTERSETORIALIDADE FUNCIONA, OLHA O CLUBE DA SAÚDE E O NASF INTEGRADOS AS 
ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS.: 

[FOTO]
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PROFESSOR DA ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE RAFAEL
[FOTO]
BATE-PAPO COM ADOLESCENTES DO CLUBE DA SAÚDE[FOTO]
CONFECCIONANDO TRABALHOS SOBRE EDUCAÇÃO EM SAÚDE[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
COM ESTE SORRISO, O PESSOAL DO NASF TRABALHA O TEMPO TODO, PROFISSIONAIS 
CAPACITADOS E HUMANOS.

[FOTO]
NUTRICIONISTA DO NASF CRISTINA, EXPLANANDO SOBRE OS BENEFICIOS DA BOA 
ALIMENTAÇÃO

[FOTO]
HORA DA HIGIENE PARA A OFICINA DE SENTIDOS MAS UMA ATUAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA 
ESCOLA[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

CONHECENDO AS FRUTAS PELO TATO[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
A PREPARAÇÃO FOI FEITA PELA NOSSA ENFERMEIRA ANDRÉA[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

OLHA COMO O MITO DO CRIANÇA NÃO COME, ACABOU.[FOTO]
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[FOTO]

TEM QUE HAVER EXPERIMENTAÇÃO

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
OLHA QUE VONTADE DE CONHECER, PAPAIS E MAMÃES, OFEREÇAM FRUTAS DIVERSAS PARA 
NOSSAS CRIANÇAS.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

ESTE É O RESULTADO DE UM ÓTIMO TRABALHO.
[FOTO]

[FOTO]
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Abertas inscrições para o Seminário Trabalho Infantil, Aprendizagem e Justiça no
Trabalho
<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Abertas inscrições para o Seminário Trabalho Infantil, Aprendizagem e Justiça no
Trabalho: 
outout911
Da Adital

Estão abertas as inscrições para o Seminário Trabalho Infantil. Aprendizagem e 
Justiça no Trabalho, que acontecerá nos dias 09, 10 e 11 de outubro no plenário 
do Tribunal Superior do Trabalho (TST) em Brasília. As inscrições são gratuitas 
e limitadas, e devem ser efetuadas através do site.

O evento, entre seus objetivos, promover o debate com a participação de 
especialistas a fim de estimular o levantamento e a implementação de propostas 
de erradicação do trabalho infantil no Brasil e no mundo, discutir e afirmar a 
necessária participação da Justiça do Trabalho no combate ao trabalho infantil 
na garantia da profissionalização adequada do adolescente, entre outros.

O seminário é destinado a magistrados, procuradores, organizações não 
governamentais, auditores fiscais do trabalho, servidores, professores e 
estudantes e é organizado pelo TST e pelo Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho. O evento tem carga horária de 13 horas, com a Conferência de abertura 
pautada no tema Erradicação do Trabalho Infantil: Desafios e Perspectivas.

Mais informações em: www.tst.jus.br/web/trabalho-infantil
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AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 08 a 14 de setembro
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http://elosdasaude.wordpress.com/
AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 08 a 14 de setembro: 
[FOTO]
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GRAVIDEZ UMA QUESTÃO DE ESCOLHA?
Este é o tema da I Mostra de Projetos do Comitê de Gênero da Educação, que 
acontece nesta segunda-feira, 10 de setembro, de 9h às 17h, no auditório da 
Editora Florescer (Rua Sacadura Cabral, 144H, Praça Mauá, Rio de Janeiro). A 
iniciativa apresenta trabalhos desenvolvidos por professores da rede pública do 
Sistema Municipal de Ensino do Rio de Janeiro, capacitados ou não, que 
investiram na inclusão de reflexões e discussões sobre gravidez não planejada no
projeto político pedagógico das escolas. Nesta segunda-feira, cada Coordenadora 
Regional de Educação do município do Rio de Janeiro (CRE), apresentará uma 
experiência na área. O objetivo é promover a troca de experiências entre 
educadores e o debate sobre como é possível abordar o tema da gravidez nas 
escolas.
[FOTO]
MULHER, CUIDE BEM DE VOCÊ!
De setembro a dezembro, o Instituto Noos promove gratuitamente Grupos Reflexivos
de Gênero, para mulheres que vivem ou viveram situações de violência em suas 
famílias. Os encontros acontecem todas as segundas-feiras, de meio-dia às 13h30 
ou das 18h às 19h30. As incrições devem ser feitas pelo telefone (21) 2197.1500 
ou pelo email noos@noos.org.br. O Instituto Noos fica em Botafogo, no Rio de 
Janeiro (Rua Álvares Borgerth, 27). Baixe a cartilha Prevenção e Atenção à 
Violência Intrafamiliar e de Gênero, do Instituto Noos.
[FOTO]
CONEXÃO ÁFRICA-MANGUINHOS
O Projeto Cais Manguinhos recebe nesta terça-feira, 11 de setembro, a equipe 
Território em Transe, que apresentará a proposta de construir, junto com os 
moradores e os movimentos sociais locais, uma exposição itinerante por 
Manguinhos sobre a história da ocupação territorial da região e de seus 
movimentos sociais. A assistente social Nadine Crato Cá,, da Guiné Bissau, 
também participa da atividade e contará as semelhanças entre o seu país e o 
território de Manguinhos. O evento acontece a partir das 15h, na Biblioteca 
Parque Manguinhos(Av. Dom Helder Câmara, 1184,Rio de Janeiro).
[FOTO]
ENSP 58 ANOS
Esta semana, a Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca da Fundação 
Oswaldo Cruz (Ensp/Fiocruz) completa 58 anos. A programação de aniversário, que 
acontece de 10 a 13 de setembro, inclui debates sobre uso de drogas e acesso 
aberto ao conhecimento, além do lançamento de livros, filmes e do festival Prata
da Casa, na Tenda da Saúde. Na segunda-feira, dia 10, às 9h30, no auditório 
térreo da Ensp, a solenidade de abertura recebe o cientista político Luiz 
Eduardo Soares, para a conferência Drogas, Políticas Públicas e Saúde. Na 
terça-feira, dia 11, o debate gira em torno do acesso aberto ao conhecimento, 
com a mesa-redonda Direitos Autorais e Acesso à Informação, Conhecimento e 
Cultura, às 9h30, no Salão Internacional da Ensp.
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AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 22 a 28 de setembro

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://elosdasaude.wordpress.com/
AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 22 a 28 de setembro: 
[FOTO]
DIA MUNDIAL SEM CARRO
Sábado, 22 de setembro, é o Dia Mundial Sem Carro. A mobilização, que acontece 
em todo o mundo, busca chamar atenção para outras formas de deslocamento na 
cidade, de forma mais segura, sustentável e alinhada ao conceito de mobilidade 
urbana. A Escola Infantil de Trânsito, no Parque dos Patins, na Lagoa, promove 
um encontro para conscientizar crianças, jovens e adultos sobre segurança no uso
da bicicleta como meio de transporte.Nos dias seguintes, de 23 a 25 de setembro,
a cidade do Rio de Janeiro sedia o2º Fórum Internacional da Mobilidade por 
Bicicleta - BiciRio. A abertura do evento será marcada por umpasseio ciclístico,
no domingo, dia 23. A largada será às 9h, no Parque do Flamengo, em frente ao 
Monumento dos Pracinhas.Saiba mais sobre a Semana Nacional de Trânsito.
[FOTO]
RIO SEM RAIVA 2012
Neste sábado, 22 de setembro, acontece a última etapa da campanha Rio Sem Raiva 
2012, para o controle da raiva animal por meio da imunização de cães e 
gatos.Nesta fase, a iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil 
do Rio de Janeiro (SMSDC-RJ) contempla mais de 180 pontos de vacinação, no 
bairros Saúde, Gamboa, Caju, Santo Cristo, Portuária, Centro, Catumbi, Rio 
Comprido, Cidade Nova, Estácio, Santa Teresa, Mangueira, Benfica, São Cristóvão,
Praça da Bandeira, Tijuca, Maracanã, Vila Isabel, Andaraí, Grajaú, Ilha do 
Governador, Botafogo, Copacabana, Flamengo, Humaitá, Ipanema, Gávea, Leblon, 
Laranjeiras, Jardim Botânico, Glória, Rocinha, Urca e Vidigal. A meta é vacinar 
26 milanimais. Cães, gatos e morcegos são os principais transmissores da raiva, 
doença que compromete o sistema nervoso do homem, quando contaminado. Ao levar o
animal de estimação para vacinar, é preciso tomar algumas precauções. Os cães 
devem estar com coleira e guia e os gatos devem ser levados em sacolas de pano 
ou em gaiolas apropriadas. Animais que têm temperamento agressivo devem estar 
com focinheira. Para mais informações, consulte a Central de Atendimento da 
Prefeitura, no telefone 1746.
[FOTO]
ACOLHIMENTO E HUMANIZAÇÃO
O Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas da Fundação Oswaldo Cruz 
(Ipec/Fiocruz) promove nesta semana mais uma sessão de aulas abertas que 
integram o 6 módulo do Curso de Aperfeiçoamento Técnico em Doenças Infecciosas. 
São dois encontros, nesta terça-feira, 25 de setembro: As interfaces do serviço 
social no acolhimento às doenças infecciosas, com Katia Regina de Oliveira 
Azevedo Rocha, de 9h ao meio-dia, e Humanização: um conceito, um olhar, uma 
atitude e uma política a ser implantada, com Élida Azevedo Hennigton, de 13h às 
17h. As próximas aulas serão nos dias 02 e 09 de outubro, abordando os temas da 
nutrição, fisioterapia e ética profissional.
[FOTO]
ARTE INSANA
O Rio de Janeiro recebe pela primeira vez a Mostra de Arte Insana, de 27 a 30 de
setembro, no Centro Cultural Municipal Laurinda Santos Lobo, em Santa Teresa. A 
programação é gratuita e acontece de 14h às 21h, com rodas de conversa, 
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oficinas, shows, exposições e muitas outras atividades. O RAP da Saúde participa
da festa e apresenta as peças de teatro Penico de Aladim e Fazenda Santa Cruz no
dia 29 de setembro, sábado. A iniciativa, realizada com o apoio do Ministério da
Saúde e da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), circulará por mais cinco 
municípios, além do Rio de Janeiro.Confira a programação da I Mostra de Arte 
Insana do Rio de Janeiro.
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AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 29 de setembro a 05 de outubro

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://elosdasaude.wordpress.com/AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 29 de setembro a 
05 de outubro: [FOTO]
SÁBADO DAPREVENÇÃO
O sábado é um bom dia para o lazer, para praticar esportes, estar com osamigos e
a família. E também para dar uma pausa na correria do dia-a-dia e olhar para a 
sua saúde. Pensando nisso, profissionais de todas as Clínicas da Família e 
Centros Municipais de Saúde da cidade do Rio de Janeiro participam amanhã, 29 de
setembro, do Sábado da Prevenção - Fique Sabendo e Saúde da Mulher. A ação 
acontece de 8h às 17h e vai promover a testagem de HIV e sífilis, vacinação 
contra hepatite B, coleta de exames citopatológicos e aferição de pressão 
arterial e controle glicêmico em todas as Clínicas da Família e Centros 
Municipais de Saúde da cidade, de 8h às 17h.[FOTO]
NUTRIÇÃO, FISIOTERAPIA E DOENÇAS INFECCIOSAS
O Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas da Fundação Oswaldo Cruz 
(Ipec/Fiocruz) promove nesta semana mais uma sessão de aulas abertas que 
integram o 6 módulo do Curso de Aperfeiçoamento Técnico em Doenças Infecciosas. 
São dois encontros, nesta terça-feira, 02 de outubro. Pela manhã, de 9h ao 
meio-dia, a professora Marlete Pereira da Silva apresentará a palestra Nutrição 
e curiosidades gastronômicas nas doenças infecciosas. À tarde, de 13h30 às 17h, 
Livia Dumont Fachinetti ministrará a aula A importância da fisioterapia nas 
doenças infecciosas. A próxima aula, sobre ética profissional e sigilo na área 
de doenças infecciosas, acontece no dia 09 de outubro, seguida de exibição do 
filme As positivas.[FOTO]
MULHER, CUIDE BEM DE VOCÊ!
De setembro a dezembro, o Instituto Noos promove gratuitamenteGrupos Reflexivos 
de Gênero, para mulheres que vivem ou viveram situações de violência em suas 
famílias. Os encontros acontecem todas as segundas-feiras, de meio-dia às 13h30 
ou das 18h às 19h30. As incrições devem ser feitas pelo telefone (21) 2197.1500 
ou pelo emailnoos@noos.org.br. O Instituto Noos fica em Botafogo, no Rio de 
Janeiro (Rua Álvares Borgerth, 27).Baixe a cartilha Prevenção e Atenção à 
Violência Intrafamiliar e de Gênero, do Instituto Noos.[FOTO]
DIA INTERNACIONAL DO SURDO
Domingo, 30 de setembro, é Dia Internacional do Surdo. Em todo o mundo, a data é
marcada por manifestação que chamam atenção para a importância de garantir a 
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acessibilidade e o direito da população surda à educação, saúde, lazer e 
cidadania. No Rio de Janeiro, uma caminhada pela Praia de Copacabana reforçará a
reivindicação pela implantação de escolas bilíngues para surdos no Plano 
Nacional de Educação. A iniciativa é promovida pelo Movimento de Implantação das
Escolas Bilíngues para Surdos no Brasil e contará com a participação dos jovens 
surdos e ouvintes do RAP da Saúde - Polo Masao Goto. A concentração é às 15h, no
posto 5.
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ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL - Semana de alimentação da Educação Infantil
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http://adaoblogado.blogspot.com/
Semana de alimentação da Educação Infantil: 

Durante a semana de alimentação, as professoras Cátia e Débora fizeram um lindo 
trabalho de educação alimentar com seus alunos. As professoras falaram da 
importância da alimentação saudável, mostraram que alimentos devem ser 
consumidos, fez receitas com as crianças e degustaram delícias. O principal 
objetivo é transformar os hábitos alimentares das crianças que levaram receitas 
e novos conhecimentos para seus pais. Isso é Educação para Saúde, parabéns 
professoras.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]
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As campeãs do Ideb - Educar para Crescer

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://educarparacrescer.abril.com.br/
As campeãs do Ideb - Educar para Crescer
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Assistentes sociais participam de Curso de Prevenção à Dependência Química

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.rio.rj.gov.br/web/
Assistentes sociais participam de Curso de Prevenção à Dependência Química: Com 
aulas às terças-feiras, entre 13h e 17h, na Escola Municipal Ana de Barros 
Câmara, em Coelho Neto, assistentes sociais participam de Curso de Prevenção à 
Dependência Química, cujo objetivo é auxiliar os profissionais no enfrentamento 
ao uso de álcool e/ou outras drogas naquela região, que também inclui Acari, 
Anchieta, Barros Filho, Costa Barros, Guadalupe, parques Anchieta e Colúmbia, 
Pavuna e Ricardo de Albuquerque.
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ATENÇÃO - Calendário de Provas Bimestrais

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://creged06.blogspot.com/
Calendário de Provas Bimestrais: 

 Informamos o calendário das provas bimestrais para 2012:
a)1º bimestre: 18 de abril - Língua Portuguesa (Leitura) 19 de abril - 
Matemática 20 de abril - Ciências 9 a 24 de abril - Redação
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b)2º bimestre: 04 de julho - Língua Portuguesa (Leitura) 05 de julho - 
Matemática 06 de julho - Ciências 21 de junho a 06 de julho - Redação
c)3º bimestre: 25 de setembro - Língua Portuguesa (Leitura)26 de setembro - 
Matemática 28 de abril - Ciências 12 a 28 de setembro - Redação
d)4º bimestre: 12 de novembro - Língua Portuguesa (Leitura)13 de novembro - 
Matemática 14 de novembro - Ciências 29 de outubro a 14 de novembro - 
RedaçãoLembramos que, dado o caráter da prova bimestral, que é subsidiar o 
trabalho do professor, os alunos que faltarem, por motivo justificado, devem 
realizar a prova em outro dia.
Atenciosamente,Antonio Augusto Alves Mateus FilhoAssistente I da E/SUBE/CEDMatr.
11/019298-9

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atencao-calendario-provas-bimestrais.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 25 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ATENÇÃO - Calendário Provas Bimestrais

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://nossomosacre06.blogspot.com/
Calendário Provas Bimestrais: 
[FOTO]

Atenção ao calendário do3º bimestre

25 de setembro - Língua Portuguesa (Leitura)
26 de setembro - Matemática
28 de setembro - Ciências
12 a28 de setembro - Redação
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ATENÇÃO - Começa prazo para informações sobre frequência escolar do Bolsa 
Família - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.mds.gov.br
Começa prazo para informações sobre frequência escolar do Bolsa Família - 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
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terça-feira, 18 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ATENÇÃO - Curso a distância irá ajudar professores e profissionais de saúde na 
prevenção de DST/AIDS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://spe-gge-rj.blogspot.com/
Curso a distância irá ajudar professores e profissionais de saúde na prevenção 
de DST/AIDS: Já estão abertas as inscrições para o Curso de Educação a Distância
Juventudes, Sexualidade e Prevenção das DST/Aids, que foi desenvolvido entre a 
UNESCO, Ministério da Educação e Ministério da Saúde, para profissionais de 
educação e saúde de todo o país.

O curso está sendo disponibilizado por meio de uma parceria da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), através do Núcleo de Estudos em Saúde 
Coletiva (NESC), com o Grupo de Trabalho Intersetorial Estadual do Projeto Saúde
e Prevenção nas Escolas (GTIE - SPE) e o Departamento de DST/AIDS e HIV.

Além dos profissionais de saúde e de educação, o curso estará disponível para as
diversas instituições governamentais e não governamentais interessadas nos temas
dos direitos sexuais e reprodutivos de adolescentes e jovens, bem como da 
prevenção do uso de álcool e outras drogas. O curso será realizado no período de
1º de outubro a 30 de novembro de 2012.

As inscrições e maiores informações somente por meio do site: 
nescufrn.wordpress.com/cursos-e-capacitacoes/curso-juventude-dstaids/

Informações para os interessados:
Carga horária total do curso: 40 horas, com dedicação diária de, no mínino, 
1(uma) hora por parte do aluno.
Tempo estimado de duração:de 2 (dois) meses.
Metodologia: modelo à distância - EAD, através do ambiente virtual de 
aprendizagem Moodle - sem tutoria.
Processo de avaliação: terá atividades avaliativas contidas nos módulos 2, 3, 4,
5 e 6.
Aproveitamento: para aprovação no curso é preciso aproveitamento igual ou 
superior a 70% do total dos pontos distribuídos nas atividades.
Vagas: número limitado.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atencao-esfregar-as-maos-nos-olhos-pode.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 13 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ATENÇÃO - Esfregar as mãos nos olhos pode trazer problemas de visão
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Esfregar as mãos nos olhos pode trazer problemas de visão: 
[FOTO]

Foto: Corbis Images
Nesta época de seca em boa parte do país, muitas pessoas sentem nos olhos as 
consequências da umidade baixa. Olhos vermelhos, coceira e queimação são alguns 
dos sintomas da chamada síndrome do olho seco. Coçar e esfregar as mãos nos 
olhos pode até parecer que alivia, mas há o risco de provocar lesões e 
infecções.

É o que explica o oftalmologista do Hospital Federal do Bonsucesso no Rio de 
Janeiro, ligado ao Ministério da Saúde, André Luiz Portes.Nessa época mais seca 
ou de exposição maior ao ressecamento qualquer contato seu no olho pode lesar 
essa superfície e vira uma porta de entrada para infecções, seja por 
conjuntivite ou até por lesões de córnea mais sérias, ceratite. Quanto mais você
coça o olho, mais você desencadeia o processo de coçar mais ainda. Vira uma bola
de neve. Ai você passa a ter alterações inflamatórias decorrentes disso também.

A pedagoga Ligna Gomes teve problemas nos olhos quando trabalhou com arquivos 
antigos e cheios de poeira.Eu trabalhava no arquivo e não fazia uso de luva. Aí 
ficava manuseando processo antigo, papel velho e passei a mão no olho por mais 
de uma semana. Aí inflamou o olho, ficou bastante inflamado, lacrimejando, 
remelava muito no canto e ficou muito vermelho. Lavei com soro fisiológico e foi
melhorando.

O oftalmologista André Luiz Portes diz que a Síndrome do olho seco pode ter 
consequências sérias.Pode ocorrer infecções sérias, tendo que internar para 
fazer uso de antibiótico de hora em hora. Pode ter risco de cicatriz na córnea, 
e aí a pessoa pode perder a visão, e até precisar de um transplante de córnea. 
Uma outra coisa que não tem uma comprovação específica ainda mas que está muito 
associado é a alteração do grau, astigmatismo. Quanto mais a pessoa coça o olho,
há uma tendência de variar o grau dela e a indução do astigmatismo que é um erro
de refração, um erro para o óculos.

O oftalmologista André Portes recomenda que em casos de coceira e ardência nos 
olhos procurar um especialista e utilizar o soro fisiológico gelado para 
amenizar os sintomas.
Curtiu este post? Então vote em nós no Top Blog 2012\o/.Ouça a matéria da Web 
Rádio SaúdeFonte: Amanda Mendes / Web Rádio Saúde
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ATENÇÃO - Experiências exitosas em saúde serão premiadas durante a Expoepi
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/

Vamos participar??? 
Experiências exitosas em saúde serão premiadas durante a Expoepi: 
A Mostra Nacional de Experiências Bem Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e 
Controle de Doenças (Expoepi) foi criada para que todos os profissionais de 
saúde dos estados e municípios possam compartilhar e debater projetos e temas 
técnicos relevantes em vigilância, prevenção e controle de doenças. Durante os 
dias 16 a 19 de outubro a Mostra, que está em sua 12ª edição, vai promover 
mesas-redondas, conferências e painéis com o intuito de apresentar avanços 
tecnológicos, novas metodologias e estratégias para o Sistema Único de Saúde 
(SUS).

Outra grande ação da Expoepi é a Mostra competitiva. Nela, as experiências de 
vigilância em saúde são avaliadas pelo público do evento por meio de votação e 
as vencedoras serão premiadas. É uma maneira para disseminar rapidamente, de 
forma instantânea, essas boas experiências que acontecem no Brasil inteiro. É 
uma oportunidade única, por exemplo, que a experiência de um pequeno município 
do Nordeste no controle da dengue possa ser conhecida ou que um pequeno 
município da Amazônia possa mostrar como controlou a malária. Ao contrário do 
que ocorre nos demais congressos científicos nacionais, na Expoepi quem tem a 
voz são os próprios profissionais de saúde, afirma o secretário de Vigilância em
Saúde (SVS)do Ministério da Saúde, Jarbas Barbosa.

Jarbas destaca ainda que o que é apresentado na Mostra Competitiva não são os 
projetos, e sim os resultados deles. Por exemplo, como a ação daquele município 
melhorou a cobertura vacinal das crianças, que ações ele fez. É importante o 
peso e a importância que tem o compromisso das equipes que fazem as ações da 
saúde. premiado
Faça sua inscrição para participar da ExpoepiConfira as áreas temáticas da 
Mostra Competitiva.Debate e premiação - Durante a Expoepi, o público também vai 
escolher os melhores trabalhos acadêmicos, em níveis de especialização, mestrado
e doutorado. São os trabalhos que mais deram informações para as ações, que 
procuraram resolver problemas, melhorar o conhecimento e discutir metodologias e
estratégias de intervenção, explica o secretário da SVS.

Os recursos para a premiação são orçamentários da SVS e não são repassados às 
pessoas e sim para as Secretarias. Jarbas ressalta que a contribuição é 
simbólica e deve ser usada para que as equipes tenham melhores condições para 
realizarem o projeto premiado. A recompensa dada às experiências é uma forma de 
reconhecimento às equipe e um incentivo para que os profissionais a 
desempenharem melhor o seu papel.

Durante o encontro, serão apresentadas novidades do trabalho do Ministério. 
Buscamos sempre mostrar experiências novas, que farão diferença nos próximos 
anos. Como, por exemplo, o teste rápido de tuberculose, que nós estamos testando
no Rio de Janeiro e em Manaus e que vai fazer uma revolução na atenção à doença.
Vamos mostrar também o estágio atual dos testes das vacinas contra a dengue, 
assegura.
Festival de Humor e exposição histórica - A Expoepi também contará com o 
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Festival Internacional de Humor e Arte relacionado à aids e com a exposição 
histórica dos 110 anos da vigilância em saúde no Brasil. O Festival busca tratar
de uma forma bem humorada a prevenção à aids a partir do trabalho de cartunistas
e humoristas. Para que as mensagens importantes sejam veiculadas de uma forma 
mais fácil de serem disseminadas, informa o secretário.

Outra novidade é a atualização da exposição apresentada em 2003, sobre o 
centenário de vigilância, prevenção e controle de doenças no Brasil. Nela serão 
retratados de forma interativa os 110 anos do Departamento Geral de Saúde, 
criado em 1903 e dirigido por Oswaldo Cruz. A ideia é que depois da Expoepi a 
exposição se torne itinerante.
Ilana Paiva /Blog da Saúde e Marcos Moura /Comunicação Interna do Ministério da 
Saúde
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McDonalds exibirá calorias de hambúrguer em letreiro: 
[FOTO]

Imagem/site
A rede de fast food McDonalds passará a indicar a quantidade de calorias de seus
produtos também nos letreiros luminosos que são afixados como menu acima do 
caixa em seus restaurantes.

A decisão, que vale para toda a América Latina, começa avaler em março de 2013, 
e deve estar concluída até junho do mesmo ano.

Ou seja, ao lado da opção Big Mac, o sanduíche mais famoso da marca, constará, 
além do preço, o indicativo de que ele contém 491 calorias. Quem optar por 
complementá-lo com batatas fritas médias e um refrigerante de 500 ml consumirá 
ainda cerca de 490 calorias a mais. Praticamente metade da média recomendada por
dia para um adulto.

Outras medidas - no ano passado, houve uma redução média de 10% no teor de sódio
de pães, McNuggets, queijo e ketchup, eo teor de açúcar adicionado aos sucos de 
frutas caiuquase pela metadde (40%).

Hoje, no Brasil, o McDonalds já exibe a quantidade de calorias dos alimentos nas
lâminas de bandejas, em guias, folhetos e em seus sites na Internet.

CaloriasAlguns dos principais alimentos disponíveis no McDonalds:
Big Mac: 491 caloriasBig Tasty: 839 caloriasQraterão: 533 caloriasCheddar 
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McMelt: 481 caloriasMcFish: 362 caloriasMcChicken 439 caloriasMcFritas pequena: 
206 caloriasMcFritas média: 288 caloriasMcFritas grande: 412 caloriasMcLanche 
Feliz:Com cheeseburguer, suco pequeno e batata frita: 492
*Com informações da Folha de SP
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Semana Nacional do Trânsito alerta para excesso de velocidade dos condutores: 
[FOTO]
Com o tema Não exceda a velocidade, preserve a vida, o Ministério das Cidades em
parceria com o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) lançou, nesta 
terça-feira (18), a Semana Nacional de Trânsito, que acontece até o próximo dia 
25. Várias ações serão desenvolvidas para alertar os condutores dos riscos de 
acidentes no trânsito e aborda a questão da velocidade como prioritária para ser
trabalhada neste período.
Esta é uma grande oportunidade para que o tema ganhe destaque. Será possível, 
por meio de ações integradas, reduzir os números de acidente e alertar a 
população sobre o conjunto das políticas públicas intersetoriais, explica a 
diretora de Análise de Situação em Saúde do Ministério da Saúde, Deborah Malta. 
Para enfrentar o avanço dos acidentes de trânsito, o Governo Federal expandiu o 
Projeto Vida no Trânsito a todas as capitais brasileiras. Lançado em junho de 
2010, a ação é uma das iniciativas do Ministério da Saúde para prevenir e 
reduzir a violência no trânsito.

De acordo com Malta, a melhoria das informações permite saber onde se concentram
os acidentes de trânsito nos estados e municípios. Dessa forma, 
consequentemente, teremos a possibilidade de reduzir os acidentes nesses locais,
seja estabelecendo redutores de velocidade, construindo passarelas e aumentando 
a fiscalização, destaca.

Segundo a pesquisa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças 
Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), só em 2011 o Brasil teve 155 mil 
acidentes de carro e de moto, o que demandou um investimento de mais de R$ 200 
milhões pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Este valor seria suficiente para 
construir 143 Unidades de Pronto Atendimento (UPAS 24h) e atender a mais de 43 
mil pessoas por mês, mesma população que teve a vida perdida em acidentes de 
trânsito.

O estudo mostra, ainda, que uma das principais preocupações refere-se ao aumento
no número de internações e atendimentos por acidentes com motociclistas. As 
taxas de acidentes por motociclistas representam um grande alerta, porque são 
óbitos evitáveis e que têm ocorrido cada vez mais em jovens e homens iniciando o
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seu trabalho e processo produtivo. Precisamos refletir sobre a gravidade destes 
dados e ter uma atenção diferenciada em relação às mortes por motocicletas, 
avalia Deborah Malta.

No último dia 11 de setembro, o Ministério da Saúde autorizou novo repasse no 
valor de R$ 12,8 milhões para que todos os 26 estados, o Distrito Federal e as 
respectivas capitais possam ampliar e fortalecer ações previstas no Projeto Vida
no Trânsito.
Gabriella Vieira / Blog da Saúde
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ATENÇÃO - SMSDC realiza última etapa da Campanha de Vacinação contra a Raiva 
Animal
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Quem tem seu animal precisa vacinar, vá ao posto mais próximo de sua residência.
SMSDC realiza última etapa da Campanha de Vacinação contra a Raiva Animal
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FONTE: Portal da Prefeitura do Rio de Janeiro
Estamos divulgando o curso de Programação de Sistemas e de Infraestrutura de 
Redes,pois é uma grande oportunidade para jovensde 18 à 24 anos.
Matrículas vão até 06 de setembro pelo site www.pracadoconhecimento.org.br
28/08/2012

A Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia (SECT) abriu as 
inscrições para os cursos de Programação de Sistemas e de Infraestrutura
 de Rede (Forsoft-Rio). As matrículas vão até o dia 06 de setembro e 
podem ser feitas pelo site www.pracadoconhecimento.org.br. Destinado aos
 jovens de 18 a 24 anos (completos até o dia 31 de janeiro de 2013), com
 Ensino Médio concluído ou cursando o último ano, os projetos capacitam 
os alunos em programação na linguagem JAVA, em Infraestrutura de Rede e 
também em inglês técnico voltado para área de Tecnologia da Informação.
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Os
 cursos tem duração prevista de 6 meses, com quatro horas diárias de 
aulas na parte da tarde e em salas no Centro da cidade. O curso é 
gratuito e oferece auxílio transporte e alimentação. A SECT desenvolve 
esses projetos em parceria com a Associação das Empresas Brasileiras de 
Tecnologia da Informação (Assespro). Maiores informações pelo telefone 
2976 7395.

O diferencial do Forsoft-Rio são as empresas 
que participam como madrinhas dos alunos e que se comprometem a 
contratar parte dos formandos em regime de CLT e com salário compatível 
com o padrão de mercado. Os cursos trabalham em cima da demanda dessas 
empresas madrinhas, gerando mão de obra qualificada para um mercado em 
expansão. Estes cursos mostram um caminho de renovação tecnológica. O 
déficit de mão de obra neste setor é imenso. Em 2011 foram mais de 71 
mil vagas não preenchidas na área de tecnologia, afirma o secretário 
municipal de Ciência e Tecnologia, Franklin Dias Coelho.

Esta
 será a terceira turma do Forsoft-Rio. Nas duas anteriores, mais de 70% 
dos formandos receberam seus diplomas já com o seu primeiro emprego 
garantido.
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Atividade física ajuda a proteger o coração em qualquer idade...: 
[FOTO]

A prática regular de atividade física ajuda a proteger o coração, ainda que 
iniciada tardiamente, após os 40 ou 50 anos.Cientistas constataram que pessoas 
que faziam as muito recomendadas duas horas e meia de exercícios por semana 
apresentavam índices menores de marcadores inflamatórios em seu sangue.A 
presença de marcadores inflamatórios em grandes quantidades tem sido associada a
um aumento nos riscos de problemas cardiológicos.A pesquisa, com a participação 
de mais de 4 mil pessoas, e realizada por cientistas da Universidade College 
London, em Londres, foi publicado na revista científicaCirculation.A boa notícia
é de que não é preciso fazer exercícios pesados na academia - caminhadas 
vigorosas e até jardinagem já contam para preencher a cota de duas horas e meia 
de atividade moderada por semana, dizem os especialistas.A equipe explicou, no 
entanto, que o estudo se focou em indicadores de problemas cardíacos de maneira 
geral e não sobre doenças do coração específicas, e que são necessárias mais 
pesquisas sobre condições específicas.Outras pesquisas já haviam indicado que 
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aatividade física moderada é segura para pacientes cardíacos.Além disso, o 
estudo se baseou em relatos dos próprios participantes sobre a quantidade de 
exercícios que fizeram. É sabido que as pessoas tendem a superestimar a 
quantidade de exercícios que fazem, embora, neste caso, o exagero possa estar na
recomendação de duas horas e meia, já que os marcadores inflamatórios caíram de 
qualquer jeito.Os participantes que disseram ter praticado a quantidade 
recomendada de exercícios durante os dez anos de duração do estudo apresentaram 
os índices mais baixos de marcadores inflamatórios.Até aqueles que disseram ter 
começado a fazer os exercícios bem depois dos 40 apresentaram melhorias.Eles 
tinham menores índices de marcadores inflamatórios do que os participantes que 
relataram nunca ter feito exercícios suficientes."Deveríamos estar encorajando 
mais pessoas a ficar ativas", disse Mark Hamer, chefe do estudo. "Por exemplo, a
andar em vez de pegar o ônibus. Você pode beneficiar sua saúde com atividades 
moderadas em qualquer momento da sua vida".Fonte: Diário da Saúde
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Sites ajudam novos escritores a publicarem suas obras: 

Do Catraca Livre

Ainda que existam sites, blogs e diferentes tipos de páginas  virtuais, ter um 
livro publicado em papel continua sendo a ambição de  muitos candidatos a 
escritores.

Quem não consegue emplacar sua obra por meio de uma editora, pode  contar com 
ajuda de diferentes empresas brasileiras que oferecem  serviços de editoração, 
publicação e impressão de livros.

OCatraca Livre destaca abaixo os principais  endereços virtuais em que o autor 
de primeira viagem pode diagramar sua  obra, decidir o estilo da capa, definir a
quantidade de impressão e até  deixar à venda em lojas virtuais.

Confira:
 edoAutor -Plataforma de auto-publicação que permite ao autor editar, publicar, 
divulgar, compartilhar e vender sua obra.
AGBook -  No site é possível publicar um livro gratuitamente. O autor pode  
disponibilizar a obra na loja virtual da empresa e ainda lucrar de  acordo com o
volume de vendas.
Singular Digital -A empresa pratica impressão sob demanda, distribuição digital 
e serviços relacionados à produção digital de conteúdo.
Clube de Autores -No site é possível colocar um livro à venda gratuitamente. 
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Conta com serviços pagos de diagramação e revisão de originais.
Fábrica de Livros -Com  mais de 6 mil títulos lançados em primeira edição, a 
empresa oferece  serviços de edição, impressão, acabamento, logística e 
comercialização  de pequenas tiragens.
Armazém Digital -Oferece serviços em diferentes pacotes. A contratação é feita 
virtualmente e o processo de publicação pode levar até 60 dias.
All Print Editora -Oferece  todos os serviços para publicação e comercialização 
de um livro. O  autor pode, inclusive, incluir sua participação em Feiras e 
Bienais.
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Dias de Cinema: 
No mês de agosto o Projeto Bairro Educador Pavuna, por meio da parceria com a 
Rede Kinoplex e a voluntária Kátia Mattos, possibilitou a ida de grupos de 
estudantes e alguns responsáveis ao Shopping Nova América para assistirem aos 
filmes 31 Minutos e Outback - Uma Galera Animal.
No dia 16 de agosto um grupo de 100 pessoas entre responsáveis, estudantes, 
diretores e professores de unidades escolares integrantes do BE Pavuna, 
assistiram ao filme 31 minutos. Para muitos era a primeira vez que iam ao cinema
e a alegria e a expectativa eram notórias. Uma mãe voluntária acompanhou em 
grupo de 30 pessoas que representavam a Escola Municipal Zilda Nunes da Costa, 
onde um dos estudantes que a acompanhava comentou: Nossa... que maneiro, nunca 
tinha vindo nesse lugar lindo e chique ... Hoje eu tô muito feliz. Também 
estiveram presentes os estudantes das Escolas Municipais Andrea Fontes Peixoto e
Escultor Leão Velloso. O Filme 31 Minutos é uma aventura sobre a importância da 
amizade e ovalor da liberdade.
[FOTO]

Na semana seguinte os estudantes da Escola Municipal Andrea Fontes Peixoto e 
Escola Municipal Zilda Nunes da Costa assistiram ao filme Outback - Uma Galera 
Animal. Cada unidade escolar contava com os professores e funcionários dando o 
devido suporte na atividade.
[FOTO]

Para muitos alunos a única oportunidade de participar de uma atividade cultural,
que não é realizada dentro de sua comunidade é através da escola. Por isso, o 
Bairro Educador agradece aos parceiros que possibilitaram essas atividades: 
MetrôRio, Cinemas Kinoplex e a voluntária Kátia Mattos. Também é necessário 
destacar que cada vez mais as atividades vêm contando com o apoio de mães 
voluntárias que dão todo o apoio necessário.
[FOTO]
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Muitos foram os relatos dos estudantes sobre a emoção por eles vivenciadas 
naquele momento, no entanto, destacamos uma poesia escrita pelo Professor 
Antônio Luiz Miranda (mais conhecido como Toninho), da Escola Municipal Andrea 
Fontes Peixoto, ao assistir ao filme Outback - Uma Galera Animal:
Um Coala no Caminho
Quase perdi a falaQuando vi que o coalaTinha um poder que não sabia
Era maior que o mundo,Mas só durava um segundoE o coala, então... desistia.
De ser bem maior do que era.Ele alimentava a quimeraMovido a doses de amor.
O coala também era eu.Quando ganhou, quando perdeu,Sentiu medo e sentiu dor.
Na tela dessa aventuraEu redescobri a bravuraQue imaginava já perdida.
Foi na coragem exposta em 3DQue eu vi o coala em vocêE assim fui celebrar a 
vida.

Por Déborah Sobrino
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BAIRRO EDUCADOR - Um domingo de grandes realizações
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Um domingo de grandes realizações: 
No domingo, dia 02 de setembro, os estudantes da Escola Municipal Andrea Fontes 
Peixoto, unidade escolar integrante do BE Pavuna, assistiram à apresentação da 
Orquestra Sinfônica Brasileira Jovem (OSB Jovem) no Theatro Municipal.
[FOTO]

A obra de Bethoven, marca a transição entre o período clássico e o início do 
período romântico e por isso assume lugar de destaque na história da música. 
Como um dos objetivos principais era que a atividade fosse também uma 
oportunidade de aprendizagem, uma representante da OSB explicou para os 
estudantes o que era uma sinfonia e contou a história do autor (Bethoven) e suas
obras, na sede do MetrôRio.

No dia da apresentação, a execução do Hino Nacional pela OSB Jovem foi seguida 
da apresentação de Heroica (Sinfonia nº 3 em Mi Bemol Maior, Op. 55). A 
orquestra foi regida pelo Maestro Leandro Carvalho, que explicou os motivos 
pelos quais a música foi feita. Aqueles que estudam sobre a história de 
Beethoven comentam que a obra teria sido uma homenagem ao primeiro cônsul 
francês Napoleão Bonaparte.
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[FOTO]
Entre os estudantes convidados para participarem da apresentação estiveram 
presentes os que concorreram ao Festival Estudantil de Música das Escolas 
Municipais (FECEM), como Gabriel Terto, músico de clarineta, que se emocionou 
com a apresentação. Apesar de gostar muito de música clássica era a primeira vez
que ia ao Theatro Municipal e a primeira vez que assistia a OSB Jovem.
[FOTO]
Meu maior sonho era assistir a uma apresentação da OSB Jovem, me imagino lá, 
apesar de parecer um sonho grande e quem sabe distante, mas só de estar aqui, me
sinto realizado. Nunca esquecerei esse dia e se um dia eu participar de algum 
concerto no Theatro, quero que quem me incentivou a estar aqui esteja na 
primeira fileira, ressaltou Gabriel. Sua irmã,a estudante Gabrielle Terto estava
bastante emocionada também, não só por conhecer pela primeira vez o Theatro 
Municipal, mas, por perceber a alegria de seu irmão: Ele vai tocar lá em cima um
dia e eu vou estar aqui chorando de alegria por ele, você vai ver. Ele não se 
aguenta de tanta felicidade.... eu também nunca havia entrado aqui e jamais me 
esquecerei... estou muito feliz!.
[FOTO]
Ao final do espetáculo, os estudantes conversaram com os músicos, tiraram 
fotografias, obtiveram autógrafos e alguns conversaram sobre como poderiam um 
dia fazer parte da OSB. Oportunidades como essas despertam sonhos, desejos e 
potenciais que às vezes nem mesmo os estudantes sabiam que alimentavam. Para o 
Bairro Educador isso é muito gratificante e uma confirmação de que é preciso de 
fato alimentar grandes sonhos na juventude para melhorar a qualidade da 
educação.Por Déborah Sobrino e Adriano Araujo
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Biblioteca de Irajá expõe vida e obra de Ferreira Gullar
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A exposição sobre a vida e a obra do escritor e jornalista Ferreira
 Gullar está aberta ao público até o próximo dia 29 de setembro , entre 9h e 
17h, na 
Biblioteca Popular Municipal João do Rio, em Irajá. A entrada é franca.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 2482-3582. A biblioteca fica na
Avenida Monsenhor Félix, 512.
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<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 19 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

BOA NOTÍCIA - SP, RJ e RS têm queda na mortalidade por câncer de mama - Saúde - 
Notícia - VEJA.com

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
FONTE: REVISTA VEJA
SP, RJ e RS têm queda na mortalidade por câncer de mama - Saúde - Notícia - 
VEJA.com
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caminhos-para-inclusao-de-deficientes.html
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Caminhos para inclusão de deficientes no mercado de trabalho

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blogdasaude.com.br/
Caminhos para inclusão de deficientes no mercado de trabalho: 

Hoje, 21 de setembro, é o Dia Nacional de Luta da Pessoa Portadora de 
Deficiência. Neste dia, resolvemos destacar um tema pouco abordado quando se 
fala em pessoas com deficiência: o mercado de trabalho.
As empresas estão preparadas para recebê-las?[FOTO]
A psicóloga Janaina Foleis do NEPACC - Núcleo de Estudos, Pesquisa e Aplicação 
Comportamental e Cognitiva compartilhou com o Blog da Saúde um artigo que 
destaca os caminhos para inclusão de deficientes no mercado de trabalho.Confira 
o artigo:
Divulgado recentemente pelo IBGE, o Censo 2010 revelou um dado estarrecedor: 55%
das pessoas com algum tipo de deficiência não conseguem vaga no mercado de 
trabalho.O número confirma que o direito de igualdade assegurado pela 
Constituição Federal a todos os brasileiros e estrangeiros residentes no País 
não é cumprido nem mesmo com a Lei 8213/91, que determina cotas para a 
contratação de pessoas com deficiência.
Na minha prática profissional - como responsável pelo Programa de Inclusão e 
Integração de PCDs no mercado de trabalho da empresa Nepacc - convivo 
diariamente com essa questão e posso garantir que soluções simplistas não irão 
resolvê-la.
A partir de uma análise não muito profunda, notamos que as pessoas com 
deficiências têm um longo histórico de direitos desrespeitados. Por muito tempo,
elas viveram à margem da sociedade, sem acesso à educação nem à 
profissionalização, sem garantias do direito de ir e vir. Fatalmente, foram 
banidas da atuação profissional e de uma fonte de renda que poderia permitir 
melhorias em suas condições de vida e em sua autonomia - o que tornaria 
desnecessário o olhar assistencialista que hoje se lança sobre elas.
Toda legislação que faz cumprir um direito já previsto pela Constituição Federal
parece tentar corrigir um engano que provocou determinada situação de 
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desigualdade social. A lei de cotas também cumpre esse papel ao supostamente 
garantir que pessoas com deficiência tenham a oportunidade de inserção no 
mercado de trabalho e na sociedade como um todo. Porém, o fato dessas 
contratações acontecerem por força da lei dá margens a um pensamento equivocado 
de favor ou caridade e isso pode comprometer o desempenho do profissional com 
deficiência, bem como dificultar as relações interpessoais no ambiente de 
trabalho. Consequentemente, o processo de fidelização do colaborador com 
deficiência é prejudicado, o que significa aumento de turnover.
Muitas fantasias relacionadas às dificuldades e aos comportamentos diferenciados
no trato com PCDs são criadas tanto entre os colegas de trabalho quanto entre a 
equipe de gestores. Mas o fato é que pessoas com deficiências podem exercer 
qualquer atividade profissional, considerando apenas as limitações da sua 
deficiência, as quais não são maiores que a força das limitações de 
acessibilidade. Com espaço e recursos adequados, estímulo e valorização, as 
pessoas com deficiência podem contribuir e contribuem de forma positiva e 
construtiva na atuação profissional.É importante, contudo, compreender as 
dificuldades encontradas pela empresa para garantir que essa inclusão seja 
favorável ao negócio e às relações de trabalho. É nesse ponto que entendo que a 
lei de cotas serve para favorecer uma mudança cultural e comportamental, pois a 
organização, que até então não se deparava com essa diversidade, deverá agora se
adequar para possibilitar a inclusão de deficientes.
A primeira mudança nesse sentido deve ser compreender quem são as pessoas com 
deficiência e o quais as suas limitações, pois o preconceito que advém da falta 
de informação é o maior entrave no processo de integração. É preciso, por 
exemplo, entender que a dificuldade de encontrar pessoas com deficiência 
qualificadas para o exercício profissional se deve a uma cultura social que não 
permitiu o acesso delas a essa formação, o que não pode ser caracterizado como 
incapacidade.
O segundo passo é sensibilizar toda a equipe para receber esses profissionais, 
estágio fundamental para a inclusão. A sensibilização pode acontecer através de 
palestras ou grupos de apoio coordenados por profissionais ou empresas 
qualificadas e com conhecimento do tema para auxiliar e esclarecer todas as 
dúvidas e incertezas sobre a questão. Uma empresa que consegue estruturar não 
apenas a adequação do espaço físico e as ofertas de recursos de acessibilidade, 
mas também preparar seus colaboradores garante a inclusão e a integração de 
pessoas com deficiência de forma ampla. Isso diminui os gastos de contratação e 
desligamento, característicos de quando o processo ocorre sem nenhum cuidado ou 
manejo adequado.
Devido à adequação a lei de cotas, não faltam oportunidades de emprego às PCDs, 
o que de certa forma contribui para a sua alta rotatividade. Para fidelizar esse
colaborador é preciso de fato ter uma cultura voltada para ele. A empresa 
inclusiva deve oferecer não apenas vagas, mas oportunidades de crescimento, 
plano de carreira e desenvolvimento profissional. A todos os profissionais, 
deficientes ou não.
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Campanha alerta a População contra a Síndrome Alcoólica Fetal

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://crhsmerjecoando.blogspot.com/
Campanha alerta a População contra a Síndrome Alcoólica Fetal: 
[FOTO]

Comunicado de 06/09/2012 (D.O. Rio nº 119 de 06/09/2012 - p.77).
A Coordenadoria Especial de Prevenção à Dependência Química da Prefeitura do Rio
inicia neste domingo, 09 /09, uma campanha de conscientização em alusão ao Dia 
Mundial de Prevenção e Conscientização da Síndrome Alcoólica Fetal- SAF. O 
evento será realizado na Avenida Atlântica, posto 6, Copacabana, das 09h às 13h 
e contará com a parceria
da GM e Sociedade Brasileira de Alcoologia.
Ao longo da semana, a equipe técnica estará realizando no dia 13/09, palestra 
seguida de oficinas e distribuição de material informativo na Maternidade 
Carmela Dutra.
Os distúrbios causados pelo consumo de bebidas alcoólicas durante a gravidez 
geram consequências graves para as crianças, famílias e sociedade. A incidência 
de SAF é de 1-2 infantes a cada 1000 nascidos vivos.
Segundo alguns especialistas, o álcool seria uma das principais causas de 
déficit neuro cognitivo nas crianças em idade escolar, caracterizado, sobretudo,
por déficit de atenção e distúrbio de conduta, como ansiedade, resistência a 
absorver regras sociais, compulsividade, irritabilidade, maior dependência.
As consequências são graves. O baixo rendimento escolar, por exemplo, causando 
repetência e exclusão da escola, é um dos fatores favoráveis para o surgimento 
de comportamento antissocial, delinquência e adesão às drogas e ao crime. Esta 
situação é evitável pelo trabalho de prevenção. (Publicado no Ecoando n.º 21 - 
2012)Novo D.O. Eletrônico da Cidade do Rio de Janeiro
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campanha-de-atualizacao-da-caderneta-de.html
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Campanha de atualização da caderneta de vacinação será realizada todos os anos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.viablog.org.br/
Campanha de atualização da caderneta de vacinação será realizada todos os anos: 
Realizada pela primeira vez pelo Ministério da Saúde e pelas secretarias 
estaduais e municipais de Saúde, a campanha de atualização da caderneta 
infantil, encerrada no último dia 24, atingiu 1,3 milhão de crianças, que 
puderam ser vacinadas contra várias doenças em todo o país.
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quarta-feira, 5 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Campanha do Dia Mundial de Luta contra a Aids 2011 ganha prêmio de propaganda

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Campanha do Dia Mundial de Luta contra a Aids 2011 ganha prêmio de propaganda: 

O filme da campanha A aids não tem preconceito. Previna-se, do Dia Mundial de 
Luta contra a Aids 2011, do Ministério da Saúde, acaba de ganhar o Prêmio 
Colunistas Propaganda Brasília 2012. O vídeo foi o vencedor da categoria cultura
e educação. A peça publicitária aborda a questão do preconceito e estimula a 
reflexão sobre a falsa impressão de que a aids afeta apenas o outro. O 
público-alvo da ação eram jovens gays, de 15 a 24 anos, das classes C, D e E.

Fonte: Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais
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CAMPANHA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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CAMPANHA FIQUE SABENDO + PREVENTIVO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cms-portusquitanda.blogspot.com/

Compareça a Unidade de Saúde da sua área. 
CAMPANHA FIQUE SABENDO + PREVENTIVO: 
[FOTO]

Dia29 de setembro de 2012 será realizado o dia da campanha do "FiqueSabendo"em 
todas as unidades de Atenção Primária com:
1 - Testagem para HIV;
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2 - Testagem de sífilis;
3 - Coleta de exames citopatológicos;
4 - Mediadas de PA e controle glicêmico:
O diagnóstico da infecção pelo HIV é feito a partir da coleta de amostra de 
sangue, com a garantia do sigilo nos resultados.
Você pode realizar o exame nas unidades de Saúde, nos dias da campanha não é 
necessário pedido médico.
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cancer-de-mama-o-direito-cirurgia.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 12 de setembro de 2012
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Câncer de mama: o direito à cirurgia plástica reparadora

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blogdasaude.com.br/
Câncer de mama: o direito à cirurgia plástica reparadora: 

Projeto de Lei em votação *terminativa na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) 
reivindica o direito de cirurgia plástica reparadora, em atendimentos no Sistema
Único de Saúde (SUS), para mulheres com mamasmutiladasem decorrência de 
tratamento de câncer.
De acordo com a proposta (PLS 43/2012), de autoria da senadora Vanessa 
Grazziotin (PCdoB-AM), o procedimento reparador seria feito no mesmo momento da 
intervenção cirúrgica oncológica, nas duas mamas, garantindo simetria e 
reconstrução de aréolas e mamilos. A plástica somente não será realizada se 
houver contraindicação médica ou recusa da paciente.
[FOTO]

Vanessa explica na justificativa do projeto que a Sociedade Brasileira de 
Mastologia recomenda o procedimento de imediata reconstrução da mama. No 
entanto, a cirurgia reparadora não vem sendo feita de forma frequente.
Dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA) e da Sociedade Brasileira de 
Mastologia revelam que menos de 10% das pacientes que passam pela cirurgia de 
retirada das mamas saem dos centros cirúrgicos com a plástica reparadora.
*Depois da votação em decisão terminativa tomada por uma comissão, alguns 
projetos não vão a Plenário: eles são enviados diretamente à Câmara dos 
Deputados, encaminhados à sanção, promulgados ou arquivados.

Com informações da Agência Senado
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Cansaço, falta de ar e dificuldade para dormir são sintomas de insuficiência 
cardíaca

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Cansaço, falta de ar e dificuldade para dormir são sintomas de insuficiência 
cardíaca: 
Quem está constantemente cansado, sofre com falta de ar, dificuldade para dormir
e não consegue mais realizar simples atividades físicas pode sofrer de 
insuficiência cardíaca. Consequência principalmente da hipertensão e da doença 
coronariana, o problema é silencioso e pode levar à morte.
A cardiologista e coordenadora do serviço de insuficiência cardíaca do Instituto
Nacional de Cardiologia (INC), Jackeline Sampaio, explica que a insuficiência é 
um formato de doença em que o coração bombeia o sangue de maneira deficiente.
De acordo com a médica, os sintomas da insuficiência são progressivos. Primeiro,
o cansaço aparece em atividades mais pesadas, como subir ladeiras e escadas. 
Esses sintomas vão progredindo até que a pessoa tenha dificuldade para caminhar 
pequenas distâncias e até mesmo em uma superfície plana. Por fim, a dificuldade 
surge nas pequenas atividades, como tomar banho sozinho e dormir, detalha a 
médica.[FOTO]

Foto: Corbis Images
Quem sente os sintomas da insuficiência deve procurar um médico cardiologista. 
Em uma fase inicial do tratamento, o profissional vai avaliar porque o coração 
está funcionando mal. As duas principais causas são hipertensão e doença 
coronariana, mas a doença de chagas e o álcool também podem gerar isso, explica 
Jackeline.
Segundo a médica, o primeiro passo para evitar é a conscientização de que a 
doença se manifesta silenciosamente. De uma maneira oculta, silenciosa, aquela 
doença pode estar dilatando o coração dele. E aí a gente volta na história do 
indivíduo e vê que ele foi hipertenso a vida inteira e negligenciou isso. Essa é
a história da insuficiência, resume.Aniversário do Blog da Saúde -Em comemoração
ao aniversário de um ano, o Blog da Saúde está republicando as matérias com 
maior número de visualizações neste período.Este post foi ao ar em maio deste 
ano.
Segundo a pesquisa da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças 
Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), em 2011, 22,7% da população 
brasileira recebeu o diagnóstico médico de hipertensão arterial.Com o programa 
Saúde Não tem Preço foi possível ampliar o acesso gratuito dos medicamentos para
o tratamento da doença e mais de 8milhõesde pessoas já foram beneficiadas.Curtiu
este post? Então vote em nós no Top Blog 2012\o/.Fonte: Maria Carolina Lopes/ 
Comunicação Interna do Ministério da Saúde
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Capacitação e oportunidade na luta contra o preconceito!
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://rodrigobethlem.blogspot.com/
Capacitação e oportunidade na luta contra o preconceito!: 
[FOTO]
Estão abertas as inscrições para a terceira turma do Projeto Damas, programa 
voltado para a reinserção social e profissional de travestis e transexuais do 
Rio. Uma iniciativa pioneira da Prefeitura, que está capacitando e dando 
oportunidade a travestis e transexuais.
O curso tem duração de seis meses e é dado por psicólogos, fonoaudiólogos, 
professores, juristas, médicos e especialistas em hormonioterapia. O programa 
inclui oficinas de trabalho, ética, orientação vocacional, prevenção e redução 
de danos à saúde, noções de direitos humanos e visitas guiadas pela cidade.
As alunas recebem bolsa-auxílio de R$ 300,00 e um cartão RioCard. Nos últimos 
dois meses, elas fazem estágio em órgãos da prefeitura em ONGS conveniadas e 
supermercados. A terceira edição terá também aulas de inglês e noções de 
informática. É uma iniciativa pioneira contra o preconceito. E uma ótima 
oportunidade! As inscrições estão abertas até dia 10 de setembro e as aulas 
começam no dia 25.
As inscrições podem ser feitas em www.cedsrio.com.br ou pelo telefone 2535-3564
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<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 19 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Capacitação sobre Influenza abre inscrições para nova turma

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.blog.saude.gov.br/
Capacitação sobre Influenza abre inscrições para nova turma: 
Com a grande demanda de inscrições, o curso Capacitação sobre Influenza para 
Profissionais de Vigilância em Saúde criou uma nova turma com início previsto 
para o dia 24 de setembro. Fruto de parceria entre a Secretaria de Vigilância em
Saúde (SVS), Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS) e a Universidade Federal do 
Ceará (UFC), a capacitação tem como público alvo os profissionais da vigilância 
em saúde que trabalham com gestão da saúde pública. A primeira turma do curso 
teve 130 vagas e começou na última segunda feira (17). A nova turma oferece 200 
vagas.

A plataforma usada para oferta e gestão do curso é o Moodle e os recursos 
educacionais, o desenho pedagógico do curso, o planejamento da avaliação e da 
oferta, foram desenvolvidos pelas instituições parceiras (UFC,SE-UNA-SUS e SVS).

Com uma carga horária de 80 horas, a capacitação tem por objetivo atualizar 
profissionais da rede de vigilância em saúde das secretarias estaduais e 
municipais de saúde da área de vigilância epidemiológica de influenza, para 
atuar nas ações de rotina e em situações de emergência em Saúde Pública.
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Para acessar o formulário de inscrição, basta que o usuário acesse o link 
http://www.nuteds.ufc.br/influenza/inscricao/aluno/indexopen.php.A UNA-SUS 
desenvolveu também outros dois cursos em parceria com a SVS: Ações para controle
da tuberculose na Atenção Básica e o Curso de Atualização do Manejo Clínico da 
Dengue.

Outras informações e a realização da matrícula podem acessadas no endereço 
http://www.nuteds.ufc.br/influenza.
Atenção - O Ead Influenza começou dia 17/09 com 800 alunos matriculados, e as 
inscrições continuam abertas para profissionais da saúde graduados até completar
as 1000 vagas disponíveis. Esses 200 alunos iniciarão o curso provavelmente na 
próxima semana.

Fonte:Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS)
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Cardápio da próxima semana nas escolas e creches municipais

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.rio.rj.gov.br/
Cardápio da próxima semana nas escolas e creches municipais: O Diário Oficial do
Município divulgou nesta sexta-feira, 28, o cardápio da próxima semana (1º a 7 
de outubro) nas escolas e nas creches da rede pública municipal ensino.
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Cardápios a Serem Praticados nas Unidades Escolares - Semana de 10 a 16/09/2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://crhsmerjecoando.blogspot.com/
Cardápios a Serem Praticados nas Unidades Escolares - Semana de 10 a 16/09/2012:

[FOTO]

Aviso E/SUBG/CIN de 10/09/2012 (D.O. Rio nº 120 de 10/09/2012 - p. 59 a 64).
O Coordenador da Coordenadoria de Infraestrutura em atendimento ao Decreto n.º 
30863 de 02 de julho de 2009, divulga os cardápios do Programa de Alimentação 
Escolar a serem praticados na semana de 10 a 16 de setembro de 2012.
A Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, através do Programa de Alimentação 
Escolar (PAE), atende aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, 
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escolas e creches, com cardápios elaborados por nutricionistas, tendo o objetivo
de garantir às crianças o acesso a uma alimentação saudável e adequada, que 
compreende o uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura e que 
promovam a formação de hábitos alimentares saudáveis, levando em consideração o 
tempo de permanência do aluno na unidade e a faixa etária nas creches.
O planejamento dos cardápios é composto por quatro semanas (semana A, semana B, 
semana C e semana D) de acordo com o tipo de refeição a ser fornecida. Os 
cardápios são os mesmos para toda a rede municipal de ensino e a sua execução 
ocorre de forma alternada, ou seja, as Coordenadorias Regionais de Educação 
(CRE) utilizam semanas diferentes, conforme anexos.

Anexo I - EscolaAnexo II - Creche
(Publicado no Ecoando n.º 21 - 2012)Novo D.O. Eletrônico da Cidade do Rio de 
Janeiro
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Cardápios a Serem Praticados nas Unidades Escolares - Semana de 17 a 23/09/2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://crhsmerjecoando.blogspot.com/
Cardápios a Serem Praticados nas Unidades Escolares - Semana de 17 a 23/09/2012:

[FOTO]

Aviso E/SUBG/CIN de 14/09/2012 (D.O. Rio nº 124 de 14/09/2012 - p. 44 a 48).
O Coordenador da Coordenadoria de Infraestrutura em atendimento ao Decreto n.º 
30863 de 02 de julho de 2009, divulga os cardápios do Programa de Alimentação 
Escolar a serem praticados na semana de 17 a 23 de setembro de 2012.
A Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, através do Programa de Alimentação 
Escolar (PAE), atende aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, 
escolas e creches, com cardápios elaborados por nutricionistas, tendo o objetivo
de garantir às crianças o acesso a uma alimentação saudável e adequada, que 
compreende o uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura e que 
promovam a formação de hábitos alimentares saudáveis, levando em consideração o 
tempo de permanência do aluno na unidade e a faixa etária nas creches.
O planejamento dos cardápios é composto por quatro semanas (semana A, semana B, 
semana C e semana D) de acordo com o tipo de refeição a ser fornecida. Os 
cardápios são os mesmos para toda a rede municipal de ensino e a sua execução 
ocorre de forma alternada, ou seja, as Coordenadorias Regionais de Educação 
(CRE) utilizam semanas diferentes, conforme anexos.

Anexo I - EscolaAnexo II - Creche

(Publicado no Ecoando n.º 21 - 2012)Novo D.O. Eletrônico da Cidade do Rio de 
Janeiro

Página 2029



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cardapios-serem-praticados-nas-unidades_22.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 22 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Cardápios a Serem Praticados nas Unidades Escolares - Semana de 24 a 30/09/2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://crhsmerjecoando.blogspot.com/
Cardápios a Serem Praticados nas Unidades Escolares - Semana de 24 a 30/09/2012:

[FOTO]

Aviso E/SUBG/CIN de 21/09/2012 (D.O. Rio nº 129 de 21/09/2012 - p. 45 a 50).
O Coordenador da Coordenadoria de Infraestrutura em atendimento ao Decreto n.º 
30863 de 02 de julho de 2009, divulga os cardápios do Programa de Alimentação 
Escolar a serem praticados na semana de 24 a 30 de setembro de 2012.
A Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, através do Programa de Alimentação 
Escolar (PAE), atende aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, 
escolas e creches, com cardápios elaborados por nutricionistas, tendo o objetivo
de garantir às crianças o acesso a uma alimentação saudável e adequada, que 
compreende o uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura e que 
promovam a formação de hábitos alimentares saudáveis, levando em consideração o 
tempo de permanência do aluno na unidade e a faixa etária nas creches.
O planejamento dos cardápios é composto por quatro semanas (semana A, semana B, 
semana C e semana D) de acordo com o tipo de refeição a ser fornecida. Os 
cardápios são os mesmos para toda a rede municipal de ensino e a sua execução 
ocorre de forma alternada, ou seja, as Coordenadorias Regionais de Educação 
(CRE) utilizam semanas diferentes, conforme anexos.
Anexo I - EscolaAnexo II - Creche

(Publicado no Ecoando n.º 21 - 2012)Novo D.O. Eletrônico da Cidade do Rio de 
Janeiro

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cartilha-esclarece-duvidas-sobre.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 29 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Cartilha esclarece dúvidas sobre Síndrome de Down

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/Cartilha esclarece dúvidas sobre Síndrome de Down: 
Atualmente o Brasil possui aproximadamente 300 mil pessoas com Síndrome de Down 
(SD). Uma criança nasce com a síndrome a cada 600 e 800 nascimentos. Mas você 
entende o que é a Síndrome de Down e quais cuidados com a saúde devem ser 
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tomados? Muitos ainda não, e para esclarecer o assunto, próprias pessoas que têm
a deficiência criaram a cartilha de Cuidados de Saúde à Pessoa com Síndrome de 
Down.
Breno Viola (31) é lutador de judô, ator, coordenador de conteúdo Acessível da 
ONG Movimento Down e tem Síndrome de Down. Além de todos esses ofícios, ele 
também participou da elaboração da cartilha e se diz muito feliz em fazer parte 
do projeto. Eu estudei muito e fiquei muito emocionado porque eu sabia que isso 
(a cartilha) ia fazer sucesso, diz orgulhoso.
Para a coordenadora da Área de Saúde da Pessoa com Deficiência do Ministério da 
Saúde, Vera Mendes, a parceria do Ministério da Saúde com a equipe do Movimento 
Down foi muito importante. O processo de construção da cartilha foi muito 
interessante. Estávamos trabalhando com o nosso protocolo e tinham várias 
informações muito técnicas. Aí eles falavam para gente: Isso aqui precisa ficar?
Isso aqui para nós não faz o menor sentido. A gente quer tirar da nossa versão. 
Isso foi importantíssimo. Eles souberam nos alertar sobre certas informações que
são muito valiosas, mas que não são relevantes para a cartilha, conta a 
coordenadora.
Diferente do que se pensa, a Síndrome de Down não é uma doença e pode atingir 
qualquer pessoa. Ela acontece quando a criança nasce com um cromossomo a mais em
cada célula do corpo, especificamente o cromossomo 21. É ele quem determina as 
características físicas e específicas e o atraso no desenvolvimento físico e 
intelectual. Isso não quer dizer que as pessoas com Síndrome de Down não possam 
viver de forma normal. Sabe-se que quando os portadores da Síndrome são 
atendidos e estimulados adequadamente, têm potencial para uma vida saudável e 
plena. Não existem graus de intensidade para a Síndrome de Down.
É possível diagnosticar a SD ainda durante a gestação. Mas, após o nascimento, o
médico deve realizar um diagnóstico clínico para reconhecimento das 
características, como, por exemplo, olhos puxados, nariz pequeno e achatado, 
cabeça achatada na parte de trás e muita gordura na nuca. Na cartilha estão 
descritas todas as características de uma pessoa com Síndrome de Down e as 
principais dúvidas sobre o tema.
Breno ressalta que o conhecimento é muito importante para evitar o preconceito. 
Eu acho importante a criação da cartilha porque pessoas com Síndrome de Down vão
entender todas as informações sobre a síndrome. Assim o país vai ter menos 
preconceito e menos discriminação, destaca.Políticas Públicas - Recomenda-se que
o cuidado com a saúde da pessoa com Síndrome de Down seja norteado pelas 
políticas públicas do Ministério da Saúde, como a Política Nacional de 
Humanização, Política Nacional da Atenção Básica, Programas de Saúde da Criança 
e do Adolescente, Saúde da Mulher, do Homem, do Idoso, Saúde Mental e pelo 
Relatório Mundial sobre a Deficiência. E ainda, que utilize os pressupostos 
teóricos da clínica ampliada, da integralidade e do cuidado compartilhado, com 
vistas à humanização, autonomia e protagonismo dos sujeitos nas práticas de 
saúde.
A orientação para o profissional é que deve ficar claro que o cuidado com o bebê
e, durante todo o seu crescimento, será compartilhado entre a família e a equipe
multiprofissional, e que a família não estará sozinha e sem apoio neste 
processo.
Nesta quinta-feira (26), o Ministério da Saúde também lançou o protocolo de 
diretrizes para atendimento a pacientes com Síndrome de Down. O objetivo é levar
orientações aos profissionais de saúde e garantir um atendimento humanizado e 
qualificado no SUS para esses pacientes e sua família.
Cuidados saude pessoas_sindrome_down from Ministério da Saúde
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Esta é a primeira de uma série de diretrizes de cuidados às pessoas com 
deficiência que será lançada pelo Ministério da Saúde.
Curtiu este post? Então vote em nós no Top Blog 2012\o/.Ilana Paiva / Blog da 
Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
chamada-para-o-mestrado-profissional.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 12 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CHAMADA PARA O MESTRADO PROFISSIONAL

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://otics-iraja.blogspot.com/
CHAMADA PARA O MESTRADO PROFISSIONAL: 
Chamada para o Mestrado Profissional

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ciep-adao-amigos-do-zippy-quem-pode-nos.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 20 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CIEP ADÃO - Amigos do Zippy-  QUEM PODE NOS AJUDAR? 24\8\12

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://euamoserprofessora.blogspot.com/

Projeto interessante que estimula a convivivência e a resolução de confritos, 
desenvolvido pela Profª Gwendolyn Sonia. Querendo saber mais entre o 
bloghttp://euamoserprofessora.blogspot.com/

Parabéns pelo trabalho!!!
Amigos do Zippy-  QUEM PODE NOS AJUDAR? 24\8\12: 

Essa sessão eu achei a mais difícil de trabalhar, não por eles, mas por mim. 
Pois pedir ajuda não é uma coisa que eu faça com frequência. Sou muito de 
ajudar, mas se ajudada é muito difícil, pois pra soa, hoje em dia bem menos, 
como fraqueza.
Nesse dia descemos para o pátio da escola e fizemos uma roda de conversa sobre 
como nos comunicar. Relembramos que devemos nos comunicar mais, que temos que 
aprender a ouvir os outros, mesmo que o assunto não nos interesse, pois pode ser
de extrema importância para o seu amigo, e agora vamos ver se pedimos ajuda 
quando necessário.[FOTO]
[FOTO]
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Na hora da atividade troquei algumas situações para que ficassem mais próximas 
da realidade das minhas crianças.
1- Meu pai bateu na minha mãe e estou muito chateado
2- Um menino mais velho me ameaçou
3- Perdi meu riocard
4- Meu amigo está triste e não me diz o porque
5- Meu melhor amigo não quer brincar comigo
6- Eu perdi o brinco que minha mãe mais gostava
7- Me perdi da minha família na praia
8- Troquei meu celular com um colega
Cada criança sorteava um número, eu lia a situação e ela tinha que dizer para o 
grupo para quem pediria ajuda.[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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<POSTAGEM>
ciep-adao-trabalhando-medidas-no-ei.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 24 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CIEP ADÃO  - Trabalhando medidas no EI - PESANDO E MEDINDO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://adaoblogado.blogspot.com/
Trabalhando medidas no EI.: 

As professoras Cátia e Débora trabalharam medidas com seus alunos de Educação 
Infantil. As professoras utilizaram atividades práticas como pesar e medir. Os 
alunos mediram: objetos e seus colegas utilizando instrumentos como trena e fita
métrica. Eles também puderam pesar seus colegas com uma balança. As crianças 
adoraram as atividades e aprenderam muito. Quem disse que esse conteúdo não pode
ser trabalhado na Educação Infantil, não viu o belo trabalho das professoras. Ao
final da atividade, a professora registrou tudo no blocão que fica disponível na
sala, as crianças observaram e fizeram leitura coletiva do trabalho realizado. 
Confira!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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<POSTAGEM>
circulador-uma-publicacao-sobre.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 11 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CIRCULADOR: Uma publicação sobre promoção da saúde e qualidade de vida

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://elosdasaude.wordpress.com/
CIRCULADOR: Uma publicação sobre promoção da saúde e qualidade de vida: 
Circulador Nº 5Todos pela Saúde: Ações intersetoriais, envolvendo governo e 
sociedade civil, revelam a potência do trabalho coletivo para a construção de 
espaços saudáveis na cidade do Rio de Janeiro.
O desafio da intersetorialidadeO ano de 2011 foi marcado pelarealização da 
Conferência Mundialsobre Determinantes Sociais daSaúde, aqui no Rio de Janeiro. 
Celebramostambém os 25 anos da Conferência de Ottawa,primeira conferência 
internacional depromoção da saúde. É tempo, portanto, dereafirmarmos os valores 
e concepções queorientam a promoção da saúde: a contribuiçãodos determinantes 
culturais, ambientais,econômicos e sociais; o compromisso coma justiça social, a
promoção da equidade edo desenvolvimento sustentável; a apostana participação 
social.

Essa visão ampliada e multidimensionalda saúde traz a necessidade de 
articulaçãoentre diferentes campos do conhecimento.A Política Nacional de 
Promoção da Saúde(2006) define o conceito como um mecanismode fortalecimento e 
implantaçãode uma política transversal, integrada eintersetorial, que faça 
dialogar as diversasáreas do setor sanitário, os outros setoresdo governo, o 
setor privado e não governamentale a sociedade, compondo redes decompromisso e 
corresponsabilidade quantoà qualidade de vida da população em quetodos sejam 
partícipes na proteção e nocuidado com a vida.

Não é tarefa fácil. Trabalhar com outrossetores coloca em xeque nossos saberese 
práticas. Exige abertura para o novo e capacidade para lidar com parceiros 
quetêm diferentes interesses e referenciais. Umdesafio que requer criatividade, 
solidariedade e vontade de mudar.
É o que mostra a recente conquistada comunidade de Jardim Palmares, queilustra a
página 10: uma passarela quepromove conexão, integração, movimentoe qualidade de
vida. Uma experiência quetraduz - simbólica e concretamente - apotencialidade da
articulação intersetorial.

A presente edição do Circulador apresentaesta e outras iniciativas para 
incentivarreflexões e inspirar ações.
Boa leitura!
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<POSTAGEM>
cms-fazendo-saude-bucal.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 27 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CMS FAZENDO - SAÚDE BUCAL

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cms-fazendabotafogo.blogspot.com/
SAÚDE BUCAL: 

TRATAMENTO REALIZADO PELA DR. LIVIA - ANTES E DEPOIS
[FOTO]

[FOTO]
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<POSTAGEM>
cms-nascimento-gurgel-semana-da-mancha.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 12 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CMS NASCIMENTO GURGEL - SEMANA DA MANCHA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
SEMANA DA MANCHA: 
Conforme bimestralmente acontece O DIA DA MANCHA, foi realizado no Centro 
Municipal de Saúde Dr. Nascimento Gurgel, no dia 5 de setembro o evento alusivo 
ao tema.Nesta oportunidade foi priorizado a motivação e a atualização dos 
profissionais de saúde em relação à detecção dos casos de hanseníase.Para isto 
contamos com a palestra realizada pela DRª Laura Martins, dermatologista 
responsável pelo programa da unidade e com o GRUPO SAÚDE CARIÓCA da CAP 33 
encenando a peçaA hanseníase através dos tempos.O evento teve a adesão de grande
parte dos funcionários e clientes da sala de espera.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]
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columbia-e-mais-16-universidades-aderem.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 19 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Columbia e mais 16 universidades aderem à plataforma de cursos online

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
FONTE: PORTAL IG
Columbia e mais 16 universidades aderem à plataforma de cursos online: 
Porvir

Novas instituições parceiras do Coursera, empresa de cursos gratuitos pela 
internet, oferecerão formações na área de música, medicina e humanidades

A Coursera, empresa americana que faz parceria com as melhores universidades do 
mundo e oferece cursos online de graça, anunciou nesta quarta-feira (19) a 
inclusão de mais 17 instituições à plataforma, incluindo faculdades em Hong 
Kong, Austrália, Israel, Inglaterra, Canadá, além das dos EUA, como a 
prestigiada Universidade de Columbia. As novas adesões vão oferecer, 
principalmente, cursos nas áreas de música, medicina e humanidades. Com elas, já
são 33 as instituições que usam a ferramenta para oferecer cursos de nível 
universitário gratuitos pela internet.

No Brasil:USP adere à onda de videoaulas gratuitas onlineOutra plataforma: 
Universidade da Califórnia adere à feramenta de Harvard e MITPerspectivas:Cursos
online gratuitos mudam mercado do ensino superior nos EUA

A aposta agora é na diversificação. Estamos orgulhosos da variedade de cursos 
que vamos oferecer - de ciência da gastronomia, da Universidade de Ciência e 
Tecnologia de Hong Kong, até engenharia financeira e gestão de riscos, da 
Universidade de Columbia. Muitos desses cursos estão traçando novos limites do 
que se imagina ser possível ensinar online, comunicaram Daphne Koller e Andrew 
Ng, fundadores da plataforma, na nota de anúncio das novas adesões. Além dos 
cursos citados pelos professores, há também outros curiosos como composição 
musical (Berklee College of Music), narrativas de Hollywood: narrativas, sons e 
cores (Universidade Wesleyan), misticismo moderno europeu e pensamento 
psicológico (Universidade Hebraica de Jerusalém) e outros.

A Coursera foi lançado no primeiro semestre por quatro universidades: Princeton,
Stanford, Michigan e Pennsylvania. Em julho, outras 12 instituições passaram a 
fazer parte. No mês passado, assim que ultrapassou o primeiro milhão de 
inscritos, a plataforma divulgou seus números por países. Depois dos alunos dos 
Estados Unidos, que representam 38,5% do total, o país que mais tem courserianos
é o Brasil, com 5,9% dos inscritos, seguido de Índia (5,2%) e China (4,1%).
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Hoje a Coursera já conta com mais de 1,3 milhão de inscrições. Os professores 
responsáveis pela iniciativa acreditam que ela tem sido capaz de transformar 
vidas. Trabalhar com escolas, professores e estudantes nos últimos seis meses 
tem nos ensinado que a educação online tem o incrível poder de reunir pessoas e 
abrir portas que, de outra forma, teriam permanecido fechadas, disseram Daphne 
Koller e Andrew Ng, fundadores da plataforma, na nota de anúncio das novas 
adesões.

Veja, a seguir, a lista completa de universidades. Ao clicar no nome de cada 
uma, confira também os cursos que cada uma irá oferecer.
Berklee College of Music (EUA)
Escola de Medicina Monte Sinai (EUA)
Universidade da Califórnia, Irvine (EUA)
Universidade da Flórida (EUA)
Universidade de British Columbia (Canadá)
Universidade de Brown (EUA)
Universidade de Ciência e Tecnologia de Hong Kong (Hong Kong)
Universidade de Columbia (EUA)
Universidade de Londres (Inglaterra)
Universidade de Maryland (EUA)
Universidade de Melbourne (Austrália)
Universidade de Pittsburgh (EUA)
Universidade do Estado de Ohio (EUA)
Universidade Emory (EUA)
Universidade Hebraica de Jerusalém (Israel)
Universidade Vanderbilt (EUA)
Universidade Wesleyan (EUA)
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<POSTAGEM>
como-preparar-agua-aromatizada.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 12 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Como preparar água aromatizada

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.falecomanutricionista.com.br/
Como preparar água aromatizada: 

A dica é o muso maior Jamie Oliver Brasil: uma boa alternativa aos sucos e, 
principalmente, refrigerantes (#VetaDilma) são as águas aromatizadas.

Use sempre água filtrada ou mineral bem gelada e, se quiser, cubinhos de gelo. 
Uma hora já é suficiente para acentuar o sabor.

Para aromatizar, aqui vão algumas sugestões:
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- Ervas de sua preferência (hortelã, alecrim, capim-limão e até manjericão) ou 
um mix delas!

- Rodelas de frutas cítricas.

- Especiarias como cravo (pode usá-lo para espetar as frutas cítricas do item 
acima!), anis-estrelado ou canela em pau.

- Pétalas de rosas (sem agrotóxicos!!!) com gotas de água-de-rosas .

Para esse calor, é MARA!Beijinhos, Carol e Jamie!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
conheca-50-diferentes-alternativas-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 9 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Conheça 50 diferentes alternativas de uso do skype em sala de aula

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Conheça 50 diferentes alternativas de uso do skype em sala de aula: 

Uma das ferramentas online mais compartilhadas na rede é o Skype. O programa 
permite que se façam chamadas a longa distância, além de proporcionar o 
bate-papo em tempo real. Incorporado ao cotidiano dos usuários da web, o 
instrumento também pode ser usado em sala de aula como uma forma de atrair o 
interesse dos alunos, aumentando sua interação e presença na aula.

As possibilidades são muitas, e para diferentes disciplinas. Vão desde aulas 
para praticar um outro idioma, à realização de um fórum de discussão sobre algum
tema atual - eleições, por exemplo -, ou mesmo em aulas de geografia que abordam
as diferenças de fuso horário.

Outra possibilidade é a realização de videoconferência no formato entrevista dos
alunos com convidados, em torno de algum assunto de interesse comum.

Iniciativas como clubes de leitura, pelos quais os alunos leem e comentam seus 
livros prediletos para estudantes de outras turmas ou escolas, ou mesmo para a 
comunidade local são atividades que podem ser implementadas com a ajuda do 
programa.

Para conhecer essas e outras aplicações do programa na didática escolar, acesse 
o link e confira 50 diferentes sugestões de atividades.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
convite-aos-alunos-e-comunidade-em-geral.html
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<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 9 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CONVITE AOS ALUNOS E COMUNIDADE EM GERAL

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://tramasdaleitura.blogspot.com/
CONVITE AOS ALUNOS E COMUNIDADE EM GERAL: 

A Cia Híbrida, composta por 12 bailarinos -atores tem o prazer de convidá-los 
para o espetáculo CONTOS DE ERA UMA VEZ.
CONVITE: GRÁTIS 
No elenco a Cia Híbrida, mistura Dança de Rua à linguagem teatral, a  obra de 
texto simples e coreografias criadas dentro de uma formatação  tradicional 
tratam de temas como aceitação e valorização das diferenças.
DATAS: 29 e 30 de setembro - sábado e domingo
HORÁRIO:16h
LOCAL : Centro Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro - Rua José Higino 115 - 
Tijuca

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
convite-encontro-de-educadores-do.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 25 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CONVITE ENCONTRO DE EDUCADORES DO MOSTRA GERAÇÃO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://tramasdaleitura.blogspot.com/
CONVITE ENCONTRO DE EDUCADORES DO MOSTRA GERAÇÃO: 
A Mostra Geração do Festival do Rio convida todos os professores para o
Encontro de Educadores no sábado, dia 29 de setembro. O filme Colegas
foi o vencedor do Festival de Gramado e é inédito no Rio de Janeiro. O diretor
e um dos  atores do filme estarão presentes para um bate papo com os
espectadores.A entrada é franca e o programa começa com um café com bolo às  
9h30
Esperamos por vocês!!!
Beth Bullara

Encontro de EducadoresMais uma vez, seguindo a  tradição, vamos apresentar as 
novidades do
Festivaldo Rio 2012 e exibir  um filme inédito, selecionado por sua temática
interessantee linguagem  criativa.A Mostra Geração conta com a presença
de todos neste programa, que  começa com um caféda manhã e alia o prazer
de ver uma obra de qualidadeao departicipar de um projeto que leva às
crianças o melhor  do cinema mundial.dia 29 de setembro, sábado,
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às 9h30

ColegasFicção:: Cor :: Brasil :: 2011 ::100 MinDireção: Marcelo Galvão
Stalone,  Aninha e Marcos são três jovens com síndrome de down

que fogem da instituição em que vivem no carro do jardineiro, inspirados
pelo filme  Thelma e Louise. Cinéfilos, se relacionam com o mundo

protagonizando  cenas e repetindo as falas dos filmes que mais gostam.

Seguem pelas  estradas para que cada um realize seu sonho.LOCALEstação SESC Rio,
Sala 3 | Rua Voluntários da Pátria, 35 | Botafogo

| Rio de Janeiro
Entrada gratuita para Educadores mediante apresentação de documento

profissionalVAGAS LIMITADAS. GARANTA JÁ A SUA!
As reservas deverão ser feitas até sexta-feira, dia 28/09 às 16h
INFORMAÇÕES E RESERVAS
(21) 3035.7101 |(21) 3592.0434 | (21) 2539.6142
mostrageracao@festivaldorio.com.br

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
criancas-com-psicose-produzem.html
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Crianças com psicose produzem conhecimento particular

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Crianças com psicose produzem conhecimento particular: 

Por Mariana Grazini, da Agência USP

Crianças com  psicose são capazes de construir um conhecimento  particular ainda
pouco  explorado, mostra estudo da psicanalista Izabel  Abreu. A pesquisadora 
analisou casos clínicos de dois dos seus pacientes  com um  quadro de psicose 
infantil a fim de entender melhor a  maneira  como eles assimilam informação no 
contexto escolar. Os dados serviram de  base para o mestrado Como você sabe?: o 
conhecimento e o saber na psicose infantil apresentado no Instituto de 
Psicologia (IP) da USP.
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Orientada pelo professor Rinaldo Voltolini, a pesquisa buscou  inicialmente 
discutir as maneiras como se dá o conhecimento e o saber e  como é pautada a 
inclusão escolar dessas crianças. O interesse na  educação, portanto, partiu de 
tratamentos clínicos já encaminhados por  Izabel. São garotos que produzem o 
conhecimento de modo particular já  que se relacionam com a linguagem e nossas 
referências culturais de um  modo particular também, explica a psicanalista. Os 
tratamentos,  iniciados na infância, continuam até hoje para esses pacientes.
O que é psicose?
Ao caracterizar a própria psicose infantil, Izabel esclarece  que a ausência de 
referências  de tempo e espaço é comum. Conceitos  básicos e familiares a outras
crianças já na escola, como mês, dia,  longe e perto, precisam ser construídos 
cuidadosamente por aqueles que  sofrem de psicose. A necessidade de se situar em
meio à sociedade faz  com que essas crianças desenvolvam iniciativas próprias 
para a produção  de conhecimento. Izabel relata que seus pacientes 
encontravamsegurança  ao elaborar mapas da cidade de São Paulo, anotar 
diariamente a  temperatura ou ainda traçar rotas de ônibus.
Esses referenciais que podem soar estranhos servem de ancoragem para  sujeitos 
que frequentemente encontram-se à deriva, completa a  psicanalista.

A pesquisa foi realizada em três partes. A primeira delas é composta  por uma 
discussão teórica sobre a diferença entre o conhecimento e o  saber, segundo a 
psicanálise. Izabel explica que, resumidamente, o saber  se relaciona ao 
pensamento inconsciente e o conhecimento pode ser  acumulado. A segunda parte 
explica o que é a psicose infantil a partir  da teoria psicanalítica. Por 
último, a dissertação de mestrado articula  os casos, as teorias e os impasses 
da inclusão na escolarização e no  contexto coletivo.
Inclusão escolar
A questão da inclusão escolar também é polêmica e relativa  entre crianças com 
psicose. A autora do mestrado defende que os casos  dos pacientes precisam ser 
analisados individualmente.  A presença de  uma criança com psicose em um meio 
escolar regular depende da gravidade  de sua condição e do acompanhamento de um 
psicólogo. Ao mesmo tempo em  que alguns desses garotos se adaptam à lógica mais
comum de aprendizado,  outros podem se desorganizar muito com as demandas 
escolares.

Izabel diz que é  muito difícil para as escolas regulares se  encaixarem às 
individualidades desses alunos.  A psicanalista tem  consciência que, como 
alunos, as crianças com psicose tendem a não se  destacar. No entanto, o 
interesse delas por detalhes, padrões e pela  precisão fazem delas ótimas 
pesquisadoras. Essa habilidade pode ser mais  bem explorada em escolas 
especializadas nesses casos.

Além disso, esses sujeitos se beneficiam muito do encontro com alguém  que pode 
não saber, pois isso lhes dá a chance de construir seu próprio  saber. No 
entanto, o acompanhamento terapêutico é necessário por  permitir que esses 
garotos desenvolvam suas pesquisas acompanhados de  alguém que dê sustentação ao
saber deles de maneira apropriada.
Repercussão
Com seus estudos, Izabel pretendeu enfatizar a importância  das  pesquisas 
particulares que os psicóticos realizam, ainda mais no  ambiente escolar. O 
assunto, pouco tratado, ajuda professores a levar em  consideração que a 
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construção do conhecimento desses jovens é  particular e diferente.Os 
professores devem ser estimulados a dar  sequência às perguntas pouco 
convencionais, que podem levar a criança  psicótica a diversos outros 
raciocínios relevantes.
A produção de um conhecimento próprio permite essas crianças a poder  saber 
sobre si, poder saber fazer como o outro e a fazer frente a esse  outro mais 
invasivo, encerra a psicanalista.

--------------------------------------------------------------------------------
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Desenvolvimento infantil: o que é considerado normal?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.pediatriabrasil.com.br/
Desenvolvimento infantil: o que é considerado normal?: 

Será que existe um intervalo considerado normal antes de se preocupar com 
atrasos no desenvolvimento motor na criança?

A fisioterapeuta pediátrica Fernanda Davi explica as dúvidas da maioria dos pais
nessa etapa da vida das crianças.

Graças aos estímulos que recebem dos pais e de todo ambiente que o cerca, as 
crianças de hoje evoluem mais rápido do que antigamente. E isso é muito natural.
Hoje, os brinquedos são mais sonoros, mais coloridos e também bem mais complexos
em relação aqueles que nossos avôs brincavam.

É claro que criança estimulada com certeza estará vários passos a frente, 
literalmente. Mesmo sabendo de tudo isso, para os pais que não conseguem parar 
de comparar o desenvolvimento do seu filho com o de outros bebês, a 
fisioterapeuta pediátrica Fernanda Davi, especialista em desenvolvimento e 
reabilitação motora, deixa um alerta:

O ritmo do desenvolvimento motor é muito variável nessa fase de dez meses a um 
ano e dois meses.

Ou seja, um bebê pode andar bem antes e o outro bem depois, sem que o primeiro 
seja um gênio e o segundo sofra de algum atraso. Para a Fernanda, não existe 
criança preguiçosa, cada uma apenas tem seu tempo.
A velocidade não pode ser confundida com inteligência acima da média. No 
primeiro ano de vida, do ponto de vista motor, a criança desenvolve tudo que 
será necessário para a vida adulta como sentar, andar, comer sozinho, agachar, 
subir e descer escadas, tomar líquidos fora da mamadeira ou correr. E tudo isso 
acontece naturalmente, só não pode os pais se tomarem pela ansiedade e estimular
até estressar, explica.
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É comum os pais forçarem para que seus filhos pulem etapas. A criança precisa 
aprender primeiro a sustentar a cabeça e o tronco, depois então ela consegue 
sentar. Ao adquirir força tanto nos braços como nas perninhas, ela se sente 
capaz de minhocar e depois engatinhar. Aos poucos, mais segura, ela fica em pé, 
dá uns passos e anda. Se os pais procuram antecipar esse momento, seja através 
do andador, seja por meio de estímulos verbais e físicos, ela pode até vir a 
andar antes.

Mas tanto a musculatura como a sua estrutura emocional podem não estar ainda tão
maduras. Sendo assim, algumas quedas e tombos poderão deixá-la insegura para 
futuras explorações. É extremamente importante respeitar a faixa etária da 
criança sem se preocupar se está cedo ou tarde para ela andar, afinal crescer e 
se desenvolver tem que ser um processo extremamente natural", alerta Fernanda.

Fernanda Davi é fisioterapeuta, especialista em fisioterapia pediátrica e 
neonatal.

Leia também:
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Desfile Cívico de Coelho Neto

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://emthomasjefferson.blogspot.com/

Além de tudo que vimos no Desfile Cívico, queremos destacar a presença do Núcleo
de Educação e Saúde na Escola (NES) que cuida para que cada aluno tenha uma vida
mais saudável.

Parabéns a toda equipe pelo belo trabalho!!!
Desfile Cívico: 
Hoje a TJ participou do Desfile Cívico, evento da 
Semana da Pátria.Nossos alunos se prepararam, ensaiando diariamente para este 
momento.[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
Enquanto aguardavam,nossos baixinhos aproveitavame se divertiam!!![FOTO]
[FOTO]
Aos poucos, cada um foi se posicionando para o desfile.
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
A tecnologia marcou presença , já que a Educopédia e Educoteca agora fazem parte
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da nossa realidade! [FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
Nosso jubileu de ouro foi lembrado e a professora Carla, recém-chegada, foi 
escolhida para levar o estandarte dos 50 anos da U.E.[FOTO]
[FOTO]
As oficinas e projetos não foram esquecidos, como Escola do Amanhã, registramos 
as atividades que são oferecidas aos nossos alunos, durante o período das 7 
horas que permanecem no ambiente escolar.[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
As bandeiras foram carregadas por alunas do 5º ano, que este ano se despedem da 
Thomas Jefferson.[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
Nosso blog mereceu
atenção especial![FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
Todo o trabalho do desfile é coordenado pelo José Carlos, nossa U.E. reconhece o
seu empenho e dedicação para que tudo aconteça brilhantemente.[FOTO]
Até a diretora Célia Regina fez questão de posar com o estandarte da Educopédia,
nossa nova ferramenta![FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
Os pequeninos deram um show a parte com a "Cavalaria Reciclada", arrancando 
muitos aplausos![FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
Com a certeza de que fizemos um trabalho de qualidade e dedicação, encerramos 
nosso desfile com alegria e orgulho![FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
Esta é a Thomas Jefferson, escrevendo uma nova história!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dialogo-com-familia-e-fundamental-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 6 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Página 2044



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
Diálogo com a família é fundamental para afastar adolescentes do alcoolismo

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Diálogo com a família é fundamental para afastar adolescentes do alcoolismo: 
[FOTO]

Foto: Corbis Images
As bebidas alcóolicas estão cada vez mais presentes entre os jovens brasileiros,
de acordo com levantamento recente do Ministério da Saúde. O estudo mostra que 
71% dos adolescentes de 13 a 15 anos já tomaram bebidas alcoólicas.

A coordenadora da área da Saúde do Adolescente do Ministério da Saúde, Teresa de
Lamare, destaca que o consumo de álcool na adolescência é muitas vezes 
incentivado pela mídia.Ao mesmo tempo que o Ministerio da Saúde diz que é 
prejudicial à saúde, que não pode, você tem uma propaganda que diz que se ele 
beber ele vai ganhar a mulher loura da vida dele, ou vai ficar poderoso, enfim: 
são muitas informações que não contribuem para que o adolescente possa perceber 
o quanto prejudicial é para a sua vida, para o seu organismo, o uso da bebida 
alcoolica.

A autônoma Regina Oliveira sabe que a filha de 15 anos já tomou vinho. Por isso,
ela fica preocupada quando a jovem está fora de casa:A gente fica com essa 
preocupação porque nem todos os pais abordam com os filhos os temas álcool e 
drogas. Então a minha preocupação é esta: orientar que faz mal para a vida toda,
não é só naquele momento em que eles estão bebendo.

E Regina está no caminho certo. A coordenadora Teresa de Lamare diz que o papel 
da família é sempre orientar os filhos sobre os riscos da bebida.O que a gente 
defende mesmo é o diálogo. É fundamental o diálogo, a não violência nesses 
momentos em que há um embate natural, que é extremamente positivo e construtivo 
para a formação de um indivíduo.

O consumo de bebida na adolescência pode levar a outros problemas, como a 
gravidez indesejada, o sexo sem camisinha e os acidentes de trânsito.
Ouça a matéria da Web Rádio SaúdeFonte: Débora Rocha / Web Rádio Saúde
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DICA de Documentário: Não sei fazer isso, mas sei fazer aquilo
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http://pedagogiadoafeto.blogspot.com/
Documentário: Não sei fazer isso, mas sei fazer aquilo: 
Documentário sobre os 'Distúrbios e Dificuldades de Aprendizagem'. É um vídeo 
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recente da HBO que compartilho orgulhosamente com vocês. É muito emocionante. 
Vale a pena os 30 min que você puder abrir seu coração e realmente conhecer como
as crianças sentem com seus distúrbios e transtornos e como nós educadores, 
podemos contribuir para a genuína inclusão.
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DICAS  - 30 idéias de atividades, lembranças, mural para a Primavera carimbando 
as mãos com tinta ou recortando! Lindo!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://espacoeducar-liza.blogspot.com/
30 idéias de atividades, lembranças, mural para a Primavera carimbando as mãos 
com tinta ou recortando! Lindo!:  As idéias abaixo podem ser utilizadas de 
muitas maneiras! Desde lembrancinhas de Primavera até mural ou painel de 
Primavera, enfeites de Primavera para a sala de aula, e o melhor: Tudo de modo 
bastante colorido carimbando as mãozinhas dos alunos! Eles irão amar!! Liza

funfamilycrafts

Esta cestinha é feita com prato descartável, flores recortadas e as folhas são 
as mãozinhas
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DICAS - Como ser amigo da natureza?
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://blogdati.com/
Como ser amigo da natureza?: 

Meu filho tem o hábito de dizer que é um AMIGO DA NATUREZA e assim como ele, 
muitas crianças proferem o mesmo discurso. Partindo de uma vontade intrínseca de
ter e manter o contato com a natureza e as coisas belas que ela oferece, seja 
através da amizade com caninos ou felinos amorosos, seja subindo em árvores na 
casa dos avós, na tarde gostosa de quem mora nas cidades litorâneas e tem mais 
chances de curtir o conjunto ideal sol, areia e mar ou nas lembranças de férias 
inesquecíveis com cachoeiras, neve, montanhas ou banhos de rio Ou seja através 
de incentivos publicitários dopoliticamente correto introduzido pelos canais de 
televisão a cabo infantis e/ou marcas e instituições que apregoam o valor de ser
amigo da natureza, respeitando limites e contribuindo para sua manutenção, a 
real aproximação das crianças e adolescentes em relação a natureza existe e deve
ser valorizada. Mais, deve ser estimulada.

Tenho acompanhando algumas iniciativas muito bacanas de escolas e colégios 
diversos, em todo o território brasileiro e, muito me encanta ver e saber de 
gestos pequenos que alcançam famílias inteiras, envolvendo o dia a dia dos 
alunos e, com sorte, a comunidade onde vivem, onde se desenvolvem e aprendem. 
Talvez aonda de sustentabilidade, tema mais que debatido nos dias de hoje 
(embora nem sempre compreendido), tenha de fato, chegado para ficar em muitas 
instituições de ensino do país e assim fortaleça os canais paralelos de 
educação, como as campanhas de audiovisual, publicidade e para sorte nossa, as 
literárias e musicais também.

Penso em muitos exemplos ao escrever por aqui e me recordo de documentários, 
bate-papos com mães e pais, filmes, desenhos, vinhetas, entrevistas de rádio, 
historinhas, até mesmo gibis (como a Turma da Monica), segmentos e públicos 
diferentes tratando dos mesmos temas: as crianças, a educação e o contato com a 
natureza.

Enfim.

Entre muitas coisas que andei lendo, achei que valia a pena compartilhar alguns 
títulos que podem contribuir para quem deseja esmiuçar melhor o assunto em casa.
São eles:
Livros
O planeta colorido (Ed. Rocco, R$ 29. Autor: Caulos). Com um recado bem direto, 
o cartunista mineiro conta a história de um planeta em que a vida se mostrava 
pelas cores e diversidade dos bichos, das árvores e das paisagens, até que um 
dia um animal cheio de ideias transforma tudo que vê em cinza. A partir de 3 
anos.Um pra lá, outro pra cá (Ed. Moderna, R$ 30,90. Autor: Ana Maria Machado). 
A locomotiva Lolô e o vagão Janjão resolvem se separar e seguir viagem cada um 
para um canto. Acompanhando esse passeio bem ritmado, o leitor vê um show de 
descobertas das mais variadas belezas. A partir de 4 anos.Na floresta do bicho 
preguiça(Ed. CosacNaify, R$ 44. Autores: Anouck Boisrobert e Louis Rigaud). 
Nesse livro, que mais parece um teatro de papel, a devastação levou a floresta e
o bicho-preguiça, que dormia sossegado em uma árvore. Mas nem tudo está perdido:
o próprio homem que a destruiu recomeça a construir um novo lar para todos. A 
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partir de 5 anos.10 coisas que eu posso fazer para ajudar o meu planeta (Ed. 
Alles Trade, 36,00. Autor: Mellanie Walsh). Um livro comexemplos práticos 
ilustrados graciosamente e que explicam como certos gestos e escolhas do dia a 
dia interferem na vida de sua comunidade, bem como na do planeta. Para crianças 
a partir de 4 anos.Pequenos ajudantes. (Ed. Ciranda Cultural, 20,00). Um livro 
que mais parece brinquedo, gracioso e prático, em que mensagens de conservação, 
proximidade e cuidado com a natureza aparecem ilustradas em suas 20 páginas de 
papel reciclado. A partir de 3 anos.Filmes
Rio. Fox/Blue Sky. O brasileiro Carlos Saldanha apresenta a história da 
arara-azul Blu, o último macho da espécie, e nos mostra um alerta sobre o 
sofrimento pelo qual passa um animal contrabandeado. De tão domesticado, o 
protagonista acredita ser a gaiola o melhor lugar para estar. Mas é quando 
aprende a voar que ele entende o poder da liberdade. A partir de 3 anos. (veja 
nosso pitaco)Procurando Nemo. Disney-Pixar. A jornada de Marlin, um 
peixe-palhaço e pai superprotetor, em busca do filho que foi retirado do mar, 
vai emocionar e divertir filhos e pais. Mas também ensinar sobre as anêmonas, 
águas-vivas, tipos de tubarões e tartarugas e sobre a importância de os animais 
se manterem sem seus hábitats naturais. A partir de 2 anos.O Lorax, em busca da 
trúfula perdida.Dr. Seuss, o renomado ilustrador e autor infanto-juvenilTheodor 
Seuss Geisel, apedidos fui ao cinema neste final de semana de Páscoa para 
conferir o recém-lançadoO Lorax: em busca da trúfula perdida. (leia aqui sobre 
nossos pitacos)Thainá, uma aventura na Amazônia.Tietê Produções/Europa Filmes. O
colorido dos tucanos, onças, macacos fazendo graça e rios cristalinos são o 
cenário de uma história de amizade e amor pela natureza. No enredo, a pequena 
índia Tainá envolve-se em uma aventura para salvar a floresta amazônica, ao lado
de Joninho, um menino da cidade que aprende a perder o medo do mundo selvagem. A
partir de 4 anos.Wall-E. Disney-Pixar. Uma Terra sem cor, deserta, povoada de 
lixo e um robô que parece ser o único que não desistiu de tentar colocar alguma 
ordem nesse planeta cinza. E é ele, Wall-E, que nos leva a refletir sobre nosso 
futuro em uma trama cheia de aventuras e ótimas surpresas. A partir de 5 anos.

Sugestões de títulos (livros e filmes) para o post Como ser amigo da 
natureza?!13 práticas sustentáveis

E aproveitando a ocasião, que tal dicas resumidas e práticas sobre nossa 
participação como amigos da natureza?! As sugestões vieram do blog 
Autossustentável e foram republicadas, nesta data, pela @samegui no blog A vida 
como a vida quer
Evite deixar lâmpadas acesas em ambientes desocupadosFeche a torneira enquanto 
escova os dentesDesligue aparelhos eletrônicos quando não os estiver 
usandoPlaneje as compras de alimentosPeça sempre as notas fiscaisPlaneje a 
renovação do guarda-roupasAproveite o verso de folhas de papel já utilizadasLeia
o rótulo atentamente antes de decidir comprarSepare o lixo para reciclagemEspere
os alimentos esfriarem antes de guardá-los na geladeiraCompre produtos feitos 
com material recicladoOpte pelos produtos orgânicosProcure passar para o maior 
número possível de pessoas as informações que aprende sobre empresas e produtos.

Tb foi fonte de sugestões: Crescer
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<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 25 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Dicas de como deixar alimentos sem resquícios de agrotóxicos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.ensp.fiocruz.brwitterColocar verduras e hortaliças de molho no 
vinagre é suficiente para matar microrganismos e retirar resquícios de 
agrotóxicos? Frederico Peres, pesquisador do Centro de Estudos da Saúde do 
Trabalhador e Ecologia Humana (Cesteh) da ENSP, responde. Lavar bem as folhas e 
cascas, ou mesmo descascar o alimento, ajuda a eliminar parte dos resíduos de 
agrotóxicos. O melhor, no entanto, é conhecer a origem dos alimentos e preferir 
os orgânicos.

A lavagem de frutas, verduras e hortaliças em solução de vinagre e água é uma 
medida eficiente para o controle de vários microrganismos,como o vibrião que 
causa a cólera. Essa medida é indicada, principalmente, para aqueles produtos 
consumidoscom casca e ao natural, ou seja, sem qualquer cozimento,como tomates 
ealface. Esse processo de higiene não é eficaz, entretanto, para eliminar 
resíduos de agrotóxicos nos alimentos. Grande parte dos agrotóxicos utilizados 
na lavoura é de uso tópico, concentrando-se, após a aplicação, na superfície do 
alimento. Lavar bem as folhas e cascas, ou mesmo descascar o alimento, ajuda a 
eliminar parte dos resíduos de agrotóxicos.

Alguns estudos mostram ainda que deixar o alimento de molho em uma solução de 1 
litro de água e uma colher de sopa de bicarbonato de potássio (vendido em 
saquinhos no supermercado, junto aos temperos) por 30 minutos também ajuda a 
eliminar parte dos resíduos de agrotóxicos.

Essas dicas podem ajudar o consumidor a ingerir alimentoscommenos resquícios de 
agrotóxicos. Mas a melhor delas é conhecer a origem dos alimentos e, quando 
possível, dar preferência aos orgânicos, que não utilizam agrotóxicos, 
principalmente se for ingeri-los sem cozimento.

*Crédito foto: Portal FiocruzFonte(s):Ciência Hoje
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DICAS DE SAÚDE - Saiba como evitar dores nas pernas causadas pela má circulação 
do sangue

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Saiba como evitar dores nas pernas causadas pela má circulação do sangue: 
Dores nas pernas são queixas frequentes de quem trabalha muito tempo sentado ou 
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fica muitas horas em pé. A má circulação venosa do sangue nos membros inferiores
é uma das principais razões para queixas como essa. Chefe de serviços de 
cirurgia vascular do Hospital Federal dos Servidores do Estado (RJ), vinculado 
ao Ministério da Saúde, Sergio Silveira Leal de Meirelles, afirma que atividades
físicas aeróbias ajudam a evitar a má circulação venosa.
Neste tipo de exercício os músculos que trabalham nos membros inferiores se 
contraem. Ou seja, a musculatura da panturrilha trabalha como se fosse um 
coração, empurrando o sangue para cima, explica o médico. No trabalho, Sérgio 
Meirelles aconselha o uso de meias elásticas. Elas são o melhor tratamento 
clínico na insuficiência venosa. Com a compressão adequada, evita a dor e o 
inchaço porque impede que a veia se distenda pela ação da gravidade, acrescenta.
[FOTO]

Foto: divulgação
Em casa, procure deitar-se com vários travesseiros sob os pés. Ou sente em uma 
cadeira e coloque os pés nas costas de outra cadeira. Outra forma de amenizar 
dores nas pernas é fazer intervalos frequentes para andar ou sentar com os pés 
para cima. Esta é uma maneira de usar a gravidade para ajudar o sangue a se 
mover do pé e tornozelos de volta ao coração, afirma. Outra dica é 
ocasionalmente ficar na ponta dos pés.

O médico explica que o sistema venoso é responsável pelo retorno do sangue das 
pernas e pés para o coração e, ao contrário do sangue arterial, ele corre contra
a força da gravidade, ou seja, não tem nenhum órgão como o coração para 
bombeá-lo de volta. Isso é feito com a ajuda dos músculos e das veias das pernas
e dos pés. Quando a pessoa fica muito tempo parada na mesma posição, dificulta 
essa volta.

Segundo o médico, quando o sangue não consegue subir, ele se acumula nas veias 
das pernas e pés. Elas ficam dilatadas e isso pode acarretar o surgimento das 
varizes. O problema de má circulação tem relação de causa e efeito com a variz. 
Sintomas como pernas cansadas e pesadas pioram em quem tem varizes porque é mais
um fator para dificultar a circulação, observa Sérgio.

O especialista explica que a tendência é que homens e mulheres sofram da mesma 
forma. Elas têm maior propensão de ter as veias dilatadas e ter varizes por 
fatores hormonais, frisa. E, ao contrário do que muitos acreditam, salto alto 
não aumenta a quantidade de varizes. Quem usa salto por muitas horas seguidas 
tende a ficar com pé e tornozelos mais inchados, mas, assim como usar roupas 
apertadas, não é um fator que chegue a gerar distúrbio na circulação venosa, 
conclui.
Aniversário do Blog da Saúde -Em comemoração ao aniversário de um ano, o Blog da
Saúde está republicando as matérias com maior número de visualizações neste 
período.Este post foi ao ar em abril deste ano.
Curtiu este post? Então vote em nós no Top Blog 2012\o/.
Fonte: Ana Paula Ferraz / Agência Saúde
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terça-feira, 11 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DICAS PARA PRIMAVERA - Flores, Borboletas e Joaninhas em EVA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://ensinarexigealegria1.blogspot.com/

Divulgando esta idéia. 
Flores, Borboletas e Joaninhas em EVA: 
Estas lindas flores, mais as joaninhas e borboletas, foram feitas pelas mãos de 
minha irmã Betânia Pizapio, para me ajudar, pois ando meio sem tempo e estou 
precisando decorar um cantinho da minha sala de leitura. Eu amei. Os detalhes, 
ela usa tinta e até maquiagem para contornar e fazer acabamentos...Vejam como 
ficaram. Depois posto o cantinho decorado aqui. Obrigada Bê, eu amei!
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DICAS PARA TRABALHAR - Dia do trânsito - 25 de setembro

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://aartedeensinareaprender.blogspot.com.br/
Dia do trânsito - 25 de setembro: 

Modelos de semáforo com caixa de papelão
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Encontrei em sites pela net
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e aqui:http://paineismuraisescolares.blogspot.com/
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Dispensa de Serviço e Folga em Dobro / Eleições 2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://creged06.blogspot.com/
Dispensa de Serviço e Folga em Dobro / Eleições 2012: 

ATO DO COORDENADOR GERAL
PORTARIA A/CSRH Nº 37 DE 27 DE SETEMBRO DE 2012.

Dispõe sobre a dispensa do serviço e folga em dobro em virtude de convocação 
para o exercício das funções de presidente, mesários,
administradores de prédio, membros das juntas eleitorais, escrutinadores e seus 
auxiliares nas Eleições de 2012.
O COORDENADOR GERAL DO SUBSISTEMA DE RECURSOS HUMANOS
da Secretaria Municipal de Administração, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pela legislação, e
CONSIDERANDO os termos do art. 174 da Resolução TSE Nº 23.372, de 14.12.2011 e;
CONSIDERANDO os termos do art. 6,  único da Resolução N 808/2012 -TRE/RJ, de 19 
de abril de 2012 e;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a continuidade do serviço público para 
evitar prejuízo à população.

RESOLVE:
Art. 1º Os servidores municipais convocados para o exercício das funções de 
presidente, mesários, administradores de prédio, membros das juntas eleitorais, 
escrutinadores e seus auxiliares nas Eleições de 2012 serão dispensados do 
serviço e terão direito à concessão de folga, mediante apresentação ao Órgão 
Setorial de Recursos Humanos de declaração expedida pelo Juiz Eleitoral ou pelo 
Tribunal Regional Eleitoral, sem prejuízo do salário, vencimento ou qualquer 
outra vantagem, pelo dobro dos dias de convocação.
 1º A expressão dias de convocação abrange quaisquer eventos que a Justiça 
Eleitoral repute necessários à realização do pleito, inclusive as hipóteses de 
treinamentos e de preparação ou montagem de locais de votação.
 2º Não será computado para fins do disposto no caput o comparecimento ao 
cartório eleitoral para assinatura de termo de posse.
Art. 2º A concessão da folga prevista nesta Portaria será adequada à respectiva 
jornada do beneficiário, inclusive daquele que labora em regime de plantão, não 
podendo ser considerados para este fim os dias não trabalhados em decorrência da
escala de trabalho.
Art. 3º Caberá à chefia imediata, de acordo com as necessidades do serviço, 
estabelecer a escala para concessão da folga tratada nesta Portaria, que não 
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poderá ultrapassar a data de 28/12/2012.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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 DIVULGUEM ESTAS IDÉIAS - 13 práticas sustentáveis

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.samshiraishi.com/
13 práticas sustentáveis: 

A gente sempre fala das práticas sustentáveis e tal, mas muitas vezes as 
sugestões de mudança na rotina ficam tão na teoria que podemos ler, concordar e 
até simpatizar, mas não é converter em algo concreto para todo dia. Gostei muito
desta imagem do blogAutossutentávelque transcrevi para nos animar neste começo 
de semana.
Evite deixar lâmpadas acesas em ambientes desocupadosFeche a torneira enquanto 
escova os dentesDesligue aparelhos eletrônicos quando não os estiver 
usandoPlaneje as compras de alimentosPeça sempre as notas fiscaisPlaneje a 
renovação do guarda-roupasAproveite o verso de folhas de papel já utilizadasLeia
o rótulo atentamente antes de decidir comprarSepare o lixo para reciclagemEspere
os alimentos esfriarem antes de guardá-los na geladeiraCompre produtos feitos 
com material recicladoOpte pelos produtos orgânicosProcure passar para o maior 
número possível de pessoas as informações que aprende sobre empresas e produtos.

Tem mais dicas? Compartilhe nos comentários!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
drogas-politicas-publicas-e-saude.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 9 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Drogas: políticas públicas e saúde

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://saudementalrj.blogspot.com/
Drogas: políticas públicas e saúde: 
[FOTO]

A relação comprovada entre o consumo e os agravos sociais que as drogas  geram 
para a saúde e a sociedade caracteriza o tema como um grave  problema de saúde 
pública. O debate sobre o consumo, a elaboração de  políticas públicas e o 
enfrentamento das drogas deve estar ao alcance de  toda a sociedade. Por isso,a 
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Escola Nacional de Saúde Pública Sergio  Arouca (ENSP) elegeu o assunto para a 
semana de comemorações do seu 58º aniversário, que ocorrerá de 10 a 13 de 
setembro. Com o tema Drogas, políticas públicas e saúde,  o cientista político 
Luiz Eduardo Soares será o palestrante da  conferência de abertura, no dia 10 de
setembro, às 9h30, no auditório  térreo, e o presidente da Fiocruz, Paulo 
Gadelha, que também preside a  Comissão Brasileira sobre Drogas e Democracia 
(CBDD), será o debatedor.Leia toda a programação aqui 
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É HOJE - Oficina de origami em na Biblioteca de Irajá ensina a arte de dobrar 
papel

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Oficina de origami em na Biblioteca de Irajá ensina a arte de dobrar papel
17/09/2012

  Na Biblioteca Popular Municipal João do Rio, em Irajá, hoje, 
segunda-feira, dia 17, das 14h às 15h30, com nova programação na oficina
 de origami, será mostrada habilidade na arte de dobradura de papel. As 
inscrições são gratuitas e terá repetição da aula na próxima 
segunda-feira, dia 24.

Essa e outras atividades 
recreativo-culturais também abertas ao público, além de consulta e de 
empréstimo de livros, são programadas habitualmente na Avenida Monsenhor
 Félix, 512.

Mais informações pelo telefone 2482-3582.
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E. M. BADEN POWELL - Palestra sobre Drogas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://badenpowell06.blogspot.com/
Palestra sobre Drogas: 
Palestra sobre drogas realizada pela Guarda Municipal.[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

___________________________________________________________________________
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É preciso cuidado redobrado com a lavagem de alimentos crus

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
É preciso cuidado redobrado com a lavagem de alimentos crus: 

As pessoas devem fazer a higienização de verduras, legumes e frutas assim que 
chegar do mercado. | Foto: Stock4B/Corbis
Uma aparentemente inofensiva folhinha de alface pode causar problemas à saúde. 
Por isso, é preciso atenção em dobro ao lavar e armazenar alimentos crus, como 
verduras, legumes e frutas. É preciso evitar a contaminação por bactérias e as 
consequentes infecções intestinais, que apresentam sintomas como febre, vômito e
diarreia.

Apesar da necessidade de cuidados, é simples manter os produtos em perfeitas 
condições de consumo para toda a família. O Guia Alimentar para a População 
Brasileira do Ministério da Saúde recomenda a utilização de água de boa 
qualidade na lavagem e manuseio por mãos e utensílios limpos.

No mais, é seguir uma receita básica: As pessoas devem fazer a higienização de 
verduras, legumes e frutas assim que chegar do mercado. Eles devem ser lavados, 
um a um, em água corrente e depois devem ficar de molho em uma solução com 
cloro. Usa-se uma colher de sopa de cloro para um litro de água. Após dez 
minutos nessa solução, devem ser lavados novamente em água corrente, ensina 
Lorena Melo, consultora técnica da Coordenação de Alimentação e Nutrição do MS.

Lorena alerta que é necessário ter atenção com o rótulo da embalagem do cloro, 
confirmando que ele é adequado à higienização de alimentos. Outra questão 
importante é jamais guardar hortaliças e frutas na geladeira sem lavar, pois 
pode acontecer uma contaminação cruzada. O alimento cru acaba por contaminar o 
alimento que estava cozido e pronto para o consumo. A solução é lavar, secar e 
guardar em recipientes apropriados, alerta a nutricionista.

Cozinhar verduras e legumes reduz o risco de contaminação. Mas por outro lado, 
pode fazer com que nutrientes importantes sejam perdidos. Dependendo da forma 
que foi feito o cozimento, pode se perder vitaminas, minerais e fibras. É 
importante colocar menos água e aproveitar essa água do cozimento em outro 
alimento. Por exemplo, cozinhou a beterraba, aproveita a água para fazer o 
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feijão, informa.
Carne e peixe crus - Não é só no caso de hortaliças e frutas que devemos ter 
atenção. Muitas pessoas gostam de comer refeições elaboradas com carne e peixe 
crus. A possibilidade de contaminação nesse tipo de alimento é bem maior. É 
preciso observar as condições de higiene do local e de quem manipula a comida. 
Se possível ficar atento em como aquele produto estava conservado, a temperatura
de refrigeração, além do odor, coloração e textura. Não há como perceber a olho 
nu a contaminação em uma hortaliça, mas no peixe e na carne às vezes há a 
possibilidade pelo odor e pela coloração, alerta Lorena. É preciso estar atento 
na hora da seleção dos produtos. Saber onde você está comprando, saber a 
procedência do alimento, completa.
Confira o Guia Alimentar para a População Brasileira.Fonte: Marcos Moura - 
Comunicação Interna do Ministério da Saúde
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EDUCOPÉDIA - Dicas de aulas para setembro

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://educopedia2010.blogspot.com/
Dicas de aulas para setembro: 

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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Enfermaria de Saúde mental no Hospital Municipal Pedro II

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://saudementalrj.blogspot.com/
Enfermaria de Saúde mental no Hospital Municipal Pedro II: 
[FOTO]
[FOTO]
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Enfermaria do Hospital Geral Pedro II em Santa Cruz, que iniciou atendimento a 
casos de emergência, possui 19 leitos para usuários de saúde mental, melhorando 
a assistência na zona oeste.[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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Entenda mais sobre o câncer de pele

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Entenda mais sobre o câncer de pele: 
[FOTO]

Foto: Corbis Images
Na última semana, o Ministério da Saúde lançou consulta pública para incluir na 
rede de atendimento oncológico do Sistema Único de Saúde (SUS) a chamada 
quimioterapia adjuvante, terapia que consiste no uso do Interferona, um 
medicamento aplicado por injeção, que ajuda o organismo a reagir contra o 
melanoma cutâneo, tipo raro de câncer de pele.
Novo tratamento para câncer de pele raro está sob consulta pública
O câncer de pele é o mais frequente no Brasil e corresponde a 25% de todos os 
tumores malignos registrados no País. A estimativa é que até o final do ano 500 
mil novos casos sejam diagnosticados. O câncer de pele é dividido em dois tipos:
melanoma e não-melanoma. O primeiro é o mais agressivo, uma lesão preta, que vai
se desenvolver, se transformar e produzir metástases (alastramento da doença). 
Pode ser um câncer fatal, ao contrário da maioria dos cânceres de pele 
não-melanoma, que são os tumores com poder de destruição local muito grande e 
não levam ao óbito.

Segundo o chefe da Seção de Dermatologia do Instituto Nacional do Câncer José 
Alencar Gomes da Silva (Inca), Dolival Lobão, qualquer ferimento que a pessoa 
tem na pele que não fecha no prazo de até 15 dias é uma lesão. Esse ferimento 
suspeito pode se tornar um câncer não-melanoma. Mas se qualquer pinta, ou 
aquelas pintinhas escuras que algumas pessoas já nascem com ela, começam a se 
desenvolver, elas são suspeitas de melanoma. Por isso, é muito importante que a 
pessoa procure um dermatologista para analisar essas manchas, reforça.

O câncer de pele pode ser ocasionado pela pré-disposição genética. Agora o que 
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vem induzir essa pré-disposição são as exposições solares. A exposição solar é o
principal fator que leva ao câncer de pele, destaca Lobão. Assim, a forma mais 
eficaz de prevenir a doença é fugir do sol. O filtro solar é uma grande arma, 
podemos nos prevenir também com roupas adequadas. Já existem determinadas roupas
confeccionadas junto com o protetor. O uso de bonés e chapéus também é indicado.
O contato direto com sol tem que ser evitado principalmente pelas pessoas que 
têm a pele muito clara, explica o dermatologista.

Ele lembra, ainda, que a presença do sol independe da temperatura. Ou seja, o 
uso do protetor tem de ser diário, mesmo se o tempo estiver nublado e com chuva.
Atualmente, a incidência do câncer de pele é maior do que anos anteriores. Na 
estratosfera, temos a camada de ozônio e, como sabemos, essa camada está sendo 
destruída pela poluição. E com isso os raios ultravioletas penetram na nossa 
pele sem nenhum tipo de filtro. Daí a necessidade de usar o filtro solar, 
destaca.

É importante explicar que os raios solares são divididos em raios ultravioletas 
A e B. O A causa envelhecimento e o B causa câncer. O A é encontrado de 7h da 
manhã às 7h da noite na mesma intensidade. O B é mais forte por voltas das 12h. 
Então a indicação de tomar sol até às 10h da manhã e depois das 17h pode evitar 
o câncer, mas não o envelhecimento, ressalta Dolival Lobão.

O tratamento para o câncer de pele é basicamente cirúrgico. Mas já existem 
outras modalidades terapêuticas não-agressivas e não-cirúrgicas, indicadas para 
cânceres iniciais. O SUS oferece todo tipo de tratamento contra o câncer de pele
gratuitamente.
Mônica Plaza / Blog da Saúde
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Escola do BE Pavuna é destaque no RioEduca.net

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://bairroeducador.blogspot.com/
Escola do BE Pavuna é destaque no RioEduca.net: 
A Escola Municipal Escultor Leão Velloso, integrante do Bairro Educador Pavuna, 
em parceria com o Metrô Rio, realiza com os alunos do 2º segmento o projeto Eu  
participo, Eu cuido!, que tem por objetivo principal resgatar a  autoestima da 
escola, estimulando o carinho, a participação e o cuidado  com a escola.Veja a 
matéria completa no site do Rio Educa
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

EXAMES DE ROTINA - MAIS RÁPIDO, MAIS FÁCIL.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Novos prazos e regras para exames nas Unidades Básicas de Saúde.
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Exposição de Trabalhos Artísticos e Terapêuticos
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Exposição de Trabalhos Artísticos e Terapêuticos: 
[FOTO]
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Falta de ambição atrapalha educação no Brasil - Educação - Notícia - VEJA.com
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http://veja.abril.com.br/
O artigo da revista VEJA está brm interessante e nos leva a reflexão.

Falta de ambição atrapalha educação no Brasil - Educação - Notícia - VEJA.com
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Família é essencial durante a puberdade dos filhos
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Família é essencial durante a puberdade dos filhos: 
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Foto: Tetra Images/Corbis
A puberdade é o período que marca o final da infância. Nessa fase, os hormônios 
sexuais começam a se desenvolver até que o jovem entre na idade reprodutiva. 
Geralmente, a puberdade começa entre 10 e 14 anos de idade, mas muitas crianças 
podem entrar nessa fase bem antes disso.

A filha dachefde cozinha Miriam Almeida sempre foi precoce. Aos seis meses de 
idade apareceram os primeiros dentinhos. Aos nove já engatinhava. Por isso, 
Miriam decidiu levar a pequena a um especialista para saber se a puberdade 
também poderia aparecer antes do tempo esperado:Eu procurei um médico porque 
caso ela fosse menstruar cedo teria como retardar isso, adiar o acontecimento 
com medicação porque eu acho uma judiação, até por causa do crescimento, eu 
fiquei muito preocupada.

Segundo a assessora técnica da área da Saúde do Adolescente do Ministério da 
Saúde, Ana Sudária, não há motivos para Miriam ficar preocupada, já que o ritmo 
de desenvolvimento de cada pessoa é diferente e pode variar bastante. No 
entanto, ela alerta: os pais devem ficar atentos caso os primeiros sinais da 
puberdade apareçam ainda na infância:No caso da puberdade bem antes, às vezes 
antes dos oito anos, sete, seis, ai já é um caso médico e deve ser encaminhado 
imediatamente para uma consulta clinica porque assim foge da forma natural.

Para orientar pais e filhos sobre os cuidados essenciais à saude dos 
adolescentes e jovens, o Ministério da Saúde criou a Caderneta do Adolescente. O
documento está disponível de graça em vários centros de saúde do país.
Ouça a matéria da Web Rádio Saúde
Fonte: Débora Rocha / Web Rádio Saúde
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FIQUE LIGADA- Planeja engravidar? Então, preste atenção na prevenção da 
anencefalia
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http://www.blogdasaude.com.br/
Planeja engravidar? Então, preste atenção na prevenção da anencefalia: 

As estatísticas mostram que 1 em cada 1.000 bebês nascem no Brasil com defeito 
do fechamento do tubo neural (DTN) - má formação no feto que pode acarretar em 
anencefalia ou em espinha bífida.
Consumir ácido fólico somente depois da notícia da gravidez pode não ocorrer em 
tempo de prevenir eficazmente esses graves problemas de fechamento do tubo 
neural, alerta a cartilha da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia
e Obstetrícia - FEBRASGO.[FOTO]

Página 2060



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
Prevenção- asuplementação do ácido fólico, nas quantidades indicadas por várias 
publicações científicas internacionais e nos períodos ideais, previne em até 75%
dos casos a ocorrência de DTN. A recomendação é que a suplementação comece, no 
mínimo, 30 dias antes da data em que a mulher planeja engravidar e seja mantida 
pelos três primeiros meses de gestação.Anencefalia - é um defeito caracterizado 
pela ausência da calota craniana e da pele que a recobre, sendo que o cérebro 
fica exposto. Secundariamente pode sofrer degeneração, sendo incompatível com a 
vida fora do útero.Ácido Fólico - é uma vitamina do complexo B e atua no 
processo de multiplicação das células e na formação de proteínas estruturais e 
da hemoglobina. Sua forma natural, o folato, pode ser encontrada em vegetais de 
folhas verde escuras, como couve, brócolis e espinafre. No entanto, sua 
biodisponibilidade é afetada por fatores como modo de preparo do alimento. Por 
isso, sua forma sintética (ácido fólico) é a alternativa mais eficaz e prática 
para a mulher nos dias de hoje.Quais são os fatores de alto risco?[FOTO]

Leia a cartilhaAQUI
Gravidez anterior de filho com diagnóstico confirmado de DTN;
Uso de medicamentos anticonvulsivantes;
Diabetes insulinodependente;
Uso de medicamento antagonista de folato (metotrexate, sulfonamidas, etc);
Obesidade ou sobrepeso;
Síndromes de má absorção, como cirurgias de redução de estômago;
Exposição a altas temperaturas no início da gravidez (por exemplo, febre alta);
Baixo nível socioeconômico.
As recomendações da FEBRASGO baseiam-se na revisão de pesquisas publicadas na 
literatura científica global e considerou pareceres e estudos de especialistas e
de sociedades médicas nacionais e internacionais.
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FIQUE LIGADO - AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 15 a 21 de setembro
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AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 15 a 21 de setembro: 
::::: AGENDA ESPECIAL MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL:::::Semana Nacional de 
Trânsito 2012[FOTO]
Não exceda a velocidade, preserve a vida. Este é o tema da Semana Nacional de 
Trânsito 2012, que acontece de 18 a 25 de setembro, com o objetivo de 
conscientizar a sociedade sobre a segurança no trânsito. Alinhada à mobilização 
da Organização Mundial da Saúde (OMS) em torno da Década Mundial de Ação pela 
Segurança no Trânsito 2011-2020, a iniciativa é voltada especialmente para 
jovens com idades entre 18 e 25 anos - grupo que está mais exposto ao risco de 
acidentes de trânsito.

Na cidade do Rio de Janeiro, diversas ações intersetoriais serão desenvolvidas 
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para chamar atenção para essa questão. Na terça-feira, 18 de setembro, técnicos 
da Coordenação de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
da Secretaria Municipal de Educação e da CET-Rio estarão no Parque Madureira, de
9h às 14h, para promover atividades educativas sobre uso da bicicleta como 
transporte alternativo e não poluente. Na quinta-feira, dia 20, a ONG Transporte
Ativo organiza o Desafio Intermodal - uma espécie de gincana, que levará os 
participantes da Central do Brasil à Praça Antero de Quental, no Leblon, por 
meio de diferentes tipos de meios de transporte, dentre eles, a bicicleta. O 
objetivo é descobrir qual a forma mais rápida e segura de locomoção na cidade.

Na sexta-feira, 21, uma performance criativa vai chamar atenção de quem passa 
pelas ruas do Centro. Na Vaga Viva, dezenas de pessoas interagem em espaços 
públicos da cidade que seriam ocupados por apenas uma unidade privada: o carro. 
As ações acontecem de 7h às 19h, na Rua Senador Dantas, em frente ao nº 84, e na
Praça Tiradentes, em frente ao nº 48. A atividade é promovida pelo Instituto de 
Políticas de Transporte e Desenvolvimento (ITDP, na sigla em inglês), o coletivo
Studio X e a ONG Transporte Ativo.

Na quinta-feira, a Secretaria Municipal de Transportes do Rio de Janeiro promove
o Seminário de Acidentes de Trânsito no Município do Rio de Janeiro, com 
palestras sobre fatores de risco e vulnerabilidades no âmbito da mobilidade 
urbana. O evento acontece de 9h às 17h, em Botafogo (Rua Dona Mariana, 48, 7º 
andar).

E a mobilização continua[FOTO]
A programação continua na próxima semana, com a comemoração do Dia Mundial Sem 
Carro no sábado, 22 de setembro. A Escola Infantil de Trânsito, no Parque dos 
Patins, na Lagoa, promove um encontro para conscientizar crianças, jovens e 
adultos sobre segurança no uso da bicicleta como meio de transporte. Nos dias 
seguintes, de 23 a 25 de setembro, a cidade do Rio de Janeiro sedia o 2º Fórum 
Internacional da Mobilidade por Bicicleta - BiciRio.
A abertura do evento será marcada por um passeio ciclístico, no domingo, dia 23.
A largada será às 9h, no Parque do Flamengo, em frente ao Monumento dos 
Pracinhas. Na segunda-feira, um grupo de 80 pessoas previamente inscritas 
participará de visita técnica ao Centro de Operações Bike Rio, para conhecer os 
projetos de integração da bicicleta aos sistemas de transportes públicos no Rio 
de Janeiro. A programação também inclui uma conferência técnica, com palestras e
debates, a ser realizada dia 25, terça-feira, no auditório do Centro Empresarial
Rio (Praia de Botafogo, 228, 2º andar).
Você vai participar da mobilização pela Semana Nacional de Trânsito e o Dia 
Mundial Sem Carro?Envie suas contribuições para elosdasaude@gmail.com.

 Confira a programação da Semana Nacional de Mobilidade Urbana na cidade do Rio 
de Janeiro
 Acesse uma biblioteca exclusiva sobre o uso da bicicleta como meio de 
transporte
 Conheça a campanha Quem faz o trânsito sou eu
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FIQUE LIGADO - Educação Infantil: Perspectivas de Trabalho em Creches e Pré - 
Escolas PUC-Rio.
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http://construtoresdecidadania.blogspot.com/
Educação Infantil: Perspectivas de Trabalho em Creches e Pré - Escolas PUC-Rio.:

[FOTO]

Caso não consiga visualizar esta imagem acesse: 
http://www.cce.puc-rio.br/informativo/infoespeducacaoinfantil.html
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FIQUE LIGADO - Pré-inscrição do 2º Encontro de Educação Bilíngue no Município do
Rio
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http://ihainforma.wordpress.com/
Pré-inscrição do 2º Encontro de Educação Bilíngue no Município do Rio: 

[FOTO]
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Fique Ligado! Prêmio VivaLeitura 2012 recebe inscrições
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http://www.blogacesso.com.br/
Fique Ligado! Prêmio VivaLeitura 2012 recebe inscrições: 
[FOTO]

Experiências brasileiras relacionadas à prática da leitura podem ser inscritas, 
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até o dia 29 de setembro, no Prêmio VivaLeitura 2012. Cada um dos 18 
selecionados das três categorias da premiação receberá prêmios de R$ 30 mil como
forma de estímulo e reconhecimento.

Podem concorrer pessoas físicas ou jurídicas, as inscrições são gratuitas e 
podem ser feitas via internet ou por carta registrada. O prêmio é dividido em 
três categorias: da primeira participam bibliotecas públicas, privadas e 
comunitárias sem ligação com instituições de ensino; na categoria Escolas 
Públicas e Privadas concorrem trabalhos realizados em colégios públicos e 
particulares sob a responsabilidade de docentes, diretores, coordenadores e 
bibliotecários; já a categoria Sociedade é aberta a projetos de bibliotecas 
ligadas a universidades, cidadãos vinculados a organizações não governamentais e
instituições sociais.

O VivaLeitura é realizado pelo Ministério da Cultura - MinC conjuntamente com o 
Ministério da Educação - MEC e a Organização dos Estados Ibero-americanos para a
Educação, a Ciência e a Cultura - OEI. Criado em 2005, o prêmio é parte do Plano
Nacional do Livro e Leitura - PNLL e segue com edições anuais previstas até 
2016, sendo considerado a maior premiação individual de reconhecimento à leitura
no Brasil.
Prêmio VivaLeitura 2012

Inscrições: Até 29 de setembro.
Edital e inscrições:http://www.premiovivaleitura.org.br/
Informações: 21-2557-3933 ou 61-2024-2732
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FIQUE LIGADO - Sarampo
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http://drauziovarella.com.br/
Sarampo: 

Sarampo é uma doença infectocontagiosa grave causada por um vírus (Morbilivirus)
que é transmitido pelas secreções respiratórias e provoca inflamação 
generalizada nos vasos sanguíneos.

Há não muito tempo, era difícil encontrar alguém que não tivesse tido sarampo, 
doença tão comum na infância, que as mães costumavam colocar os filhos pequenos 
em contato com crianças doentes, porque havia a crendice de que quanto menores 
elas fossem infectadas menos grave seria a enfermidade e menos complicações 
provocaria.

Essa realidade mudou completamente com a descoberta da vacina contra o sarampo 
que começou a ser utilizada por volta de 1960. De alta eficácia, ela fez com que
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o sarampo praticamente fosse erradicado do nosso país. Digo praticamente, porque
recentemente houve alguns casos da doença. O vírus foi trazido por um jovem 
surfista que se infectou fora do Brasil e entrou em contato com pessoas que, por
opção religiosa ou filosófica, não haviam sido vacinadas.
CARACTERÍSTICAS
Drauzio-Quais são as principais características do vírus causador do sarampo?
Gabriel Oselka- A principal característica do vírus do sarampo é a altíssima 
contagiosidade. Na verdade, o sarampo é uma das doenças infecciosas mais 
contagiosas de que se tem notícia. Introduzido num domicílio, o vírus certamente
irá infectar todas as pessoas que não tomaram a vacina nem tiveram a doença.

A outra são as manifestações clínicas da enfermidade. Ao contrário de alguns 
vírus que podem causar uma enfermidade praticamente assintomática - a rubéola é 
um exemplo -, o do sarampo provoca sintomas, que variam de gravidade de uma 
pessoa para outra. As manifestações clínicas, especialmente as lesões de pele, 
são tão evidentes que as mães e avós do passado eram capazes de fazer o 
diagnóstico de sarampo com precisão.
Drauzio -Como são as lesões de pele características do sarampo?
Gabriel Oselka- O exantema máculo-papular eritematoso( imagem 1) é a erupção 
cutânea característica do sarampo. São manchas avermelhadas, as máculo-pápulas, 
que acometem áreas de pele, entre as quais há espaços não comprometidos pelas 
lesões. A rigor, o exantema pode ser considerado a manifestação inofensiva da 
doença. Mais graves são os outros danos que o vírus pode provocar no organismo.
Drauzio-Quais são eles?
Gabriel Oselka- Os mais importantes são os problemas respiratórios (coriza, 
tosse, expectoração, conjuntivite) que, na maior parte das vezes, evoluem sem 
complicações maiores. Entretanto, porcentagem não desprezível de casos evolui 
com complicações pulmonares, otites, sinusite e, às vezes, comprometimento do 
sistema nervoso central.

Embora no passado, por sua enorme frequência, o sarampo fosse considerado uma 
doença benigna, isso está longe de ser verdade. Até a década de 1980, antes de 
ser instituída a cobertura vacinal, nas enfermarias de doenças infecciosas do 
Brasil, grande parte dos doentes internados eram portadores de sarampo e suas 
complicações. Hoje, isso ainda acontece em países da África e da Ásia, onde a 
doença continua sendo a principal causa de morte em crianças menores de cinco 
anos de idade.
Drauzio-No passado, as mães levavam os filhos para entrar em contato com quem 
estava com sarampo, porque havia a crença de que a doença era tão mais benigna 
quanto menor fosse a criança. Isso é verdade?
Gabriel Oselka- Há um lado verdadeiro e um lado falso nessa afirmação. De fato, 
o sarampo em adolescentes e adultos tende a ser mais grave. No entanto, em 
crianças pequenas, particularmente nas que têm menos de um ano, é mais grave do 
que em crianças maiores. No Brasil, por exemplo, na fase de pré-vacinação, cerca
de 10% a 15% das crianças com menos de um ano contraíam a doença, mas era nessa 
faixa de idade que ocorriam 40% do total de mortes por causa do sarampo e suas 
complicações. Portanto, nas crianças muito pequenas e nos adultos, a doença é 
particularmente grave.
Drauzio-As mortes ocorriam em virtude da gravidade do acometimento do aparelho 
respiratório pelo vírus ou por outras complicações que os doentes desenvolviam?
Gabriel Oselka- Pelos dois motivos. Parte dos pacientes morria por complicações 
da pneumonia causada pelo vírus do sarampo, que é bastante agressivo, e parte 
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morria porque o comprometimento do aparelho respiratório facilitava a instalação
de infecções bacterianas, o que evidentemente agrava o quadro.
INCUBAÇÃO E SINTOMAS
Drauzio-Qual é o período de incubação do sarampo, isto é, quanto tempo leva 
entre o contágio e o aparecimento dos primeiros sintomas?
Gabriel Oselka- O período de incubação varia entre 10 e 18 dias. Em média, no 
final da segunda semana após o contágio, começam a aparecer as manifestações da 
doença (febre e sintomas respiratórios) e dois ou três dias depois, a erupção 
cutânea característica.
Drauzio-A febre é alta?
Gabriel Oselka- Geralmente, a febre é alta. Aliás, febre e tosse são sintomas 
constantes do sarampo.
Drauzio-O exantema é um sintoma bem característico. Você disse que, às vezes, as
avós faziam o diagnóstico correto da doença assim que apareciam as manchas 
vermelhas na pele da criança.
Gabriel Oselka- Acontecia com o sarampo e acontece hoje com a varicela ou 
catapora, doença exantemática ainda frequente, porque a vacina não está 
disponível de forma ampla no serviço público, e as mães e avós fazem o 
diagnóstico com muita segurança. Hoje, a probabilidade de um adulto não ter tido
catapora numa cidade como São Paulo é inferior a 5%. Por isso, quando queremos 
saber se um adulto já teve a doença, a informação geralmente é confiável. Do 
mesmo modo, no passado, quando alguém dizia que já tinha tido sarampo, a 
informação era confiável, porque o conjunto de manifestações clínicas da doença 
era bem conhecido. Na verdade, o sarampo é tão contagioso que a probabilidade de
a pessoa ter chegado à idade adulta sem ter tido a doença era 
extraordinariamente pequena.
VACINA
Drauzio-Sarampo é uma doença causada por um vírus, para a qual não existia e não
existe tratamento específico. No entanto, com o surgimento da vacina, 
praticamente o vírus deixou de circular no nosso país.
Gabriel Oselka- Para dar uma ideia do impacto que a vacinação contra o sarampo 
representou, é importante lembrar que, no Brasil, antes da vacina, praticamente 
todas as crianças que nasciam pegavam a doença e parte delas evoluía com 
complicações eventualmente fatais.
Drauzio-Quando surgiu a vacina contra o sarampo?
Gabriel Oselka- A vacina contra o sarampo é eficaz, segura e provoca pouca 
reação. Lançada na década de 1960, começou a ser utilizada mais amplamente no 
Brasil, no final dessa década, começo da década de 1970.

A estratégia empregada para produzi-la é a da atenuação do vírus. Na prática, 
isso significa que o vírus é manipulado e enfraquecido em laboratório. Embora 
continue a ser um vírus vivo, perde a capacidade de transmitir a doença. Quando 
a pessoa recebe a vacina, porém, responde do mesmo modo que responderia se 
tivesse entrado em contato com o vírus ativo da doença.
Drauzio-Qual é a proteção que a vacina oferece contra a doença?
Gabriel Oselka- A vacina do sarampo confere proteção permanente, isto é, para 
toda a vida.
Drauzio-Como se estabeleceu o programa de vacinação contra o sarampo no Brasil?
Gabriel Oselka- No Brasil, o aumento da cobertura vacinal, ou seja, do 
porcentual de crianças vacinadas, foi aumentando progressivamente. No Estado de 
São Paulo, depois de uma epidemia da doença em 1987, houve uma grande campanha 
de vacinação, que fez cair o número de casos com rapidez.
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Em 1992, a partir de uma campanha nacional de vacinação contra o sarampo, a 
vacina foi mantida no esquema rotineiro de vacinação. Depois disso, o número de 
casos (1,2 milhões) baixou de tal forma que, desde 2000, 2001, não se 
registraram mais episódios de sarampo adquirido no país. Os que, por acaso, 
ocorreram foram todos importados. No pequeno surto de 2005, o caso inicial da 
doença foi adquirido fora do Brasil, mas conseguimos impedir a circulação do 
vírus na população brasileira.

Drauzio-Com que idade a criança deve tomar a vacina?
Gabriel Oselka- O esquema de vacinação brasileiro envolve a administração de 
duas doses. A primeira é dada logo depois que a criança completou um ano, 
geralmente sob a forma de vacina tríplice viral, isto é, que combina as vacinas 
do sarampo, rubéola e caxumba. A segunda dose é dada entre 4 e 6 anos de idade.

Embora a vacina contra o sarampo seja muito eficaz, em cada cem crianças de um 
ano que são vacinadas, 95 ficam protegidas contra a doença. O objetivo da 
segunda dose, portanto, é proteger os 5% que não se beneficiaram com a primeira.
Felizmente, estamos muito perto de atingir os 100%.
Drauzio-Quem deixa de tomar a segunda dose aos 4 ou 5 anos, pode tomá-la mais 
tarde?
Gabriel Oselka- Não há limite de idade para a segunda dose. Não sei se as 
pessoas se lembram, mas em 1997, apesar do esquema de vacinação adequado no 
país, tivemos um surto de sarampo que teve como centro o estado de São Paulo. Só
para dar uma ideia, no início da década de 1990, ocorriam de 10 a 15 casos de 
sarampo por ano no Estado. Em 1997, houve aproximadamente 24 mil casos 
confirmados.

Por que isso aconteceu? Porque gradativamente, ao longo dos anos, nossas 
coberturas vacinais, embora elevadas, não eram as ideais. A cada ano, 5%, 7%, 8%
das crianças que nasciam deixavam de receber a vacina. Isso foi criando um grupo
de indivíduos suscetíveis. Como havia também adultos jovens nascidos antes de o 
programa de cobertura vacinal ter sido implantado, que não foram vacinados nem 
contraíram a doença, e um grupo de crianças que não tinha sido imunizado 
adequadamente, houve um surto epidêmico. Para combatê-lo, foi realizada uma 
grande campanha de vacinação. Crianças, adultos e, não raro, pessoas de 60, 70 
anos - embora essa não fosse a faixa de idade visada - receberam a vacina. 
Portanto, não há contraindicação para a vacina do sarampo. Ela é recomendada 
para crianças a partir de um ano de idade, mas pode ser dada para pessoas de 
qualquer idade.
BOLSÕES DA DOENÇA
Drauzio-Onde ainda existem bolsões de sarampo no mundo?
Gabriel Oselka- O sarampo ainda é uma doença endêmica especialmente na África 
subsaariana. Segundo a Organização Mundial de Saúde, provavelmente 500 mil 
crianças, talvez mais, morrem todos os anos no mundo por causa do sarampo e suas
complicações. Por isso, é grande o esforço da própria OMS, dos países e de 
muitas ONGs para aumentar as coberturas vacinais.

O exemplo brasileiro deixa claro que a vacinação é um método eficaz para a 
prevenção do sarampo. Apesar disso, a constatação mais dolorosa, palpável e 
triste a que se chega é que, nos países pobres e com sistema de saúde 
deficiente, a doença continua causando número extraordinário de mortes que 
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poderiam ter sido evitadas. Em vista disso, países como o Brasil, que não têm 
mais casos autóctones da doença, precisam estar vigilantes para impedir a 
entrada do vírus. Como isso é impossível em virtude da grande circulação de 
pessoas e da rapidez com que transitam pelo mundo, a possibilidade de controle 
está em manter a população vacinada.

Apesar de o sarampo ter deixado de ser um problema de saúde pública no nosso 
país, continua sendo potencialmente uma ameaça, se não mantivermos as coberturas
vacinais permanentemente elevadas. Enquanto houver casos da doença no mundo, 
corremos o risco de importar o vírus.
Drauzio-Num país como o nosso, em que o sistema de saúde dispõe de recursos 
limitados, não há o risco de afrouxar a guarda e deixar de vacinar a população 
contra uma doença que não mais existe no território nacional, para usar a verba 
em outras áreas da saúde mais carentes?
Gabriel Oselka- O risco existe, mas contamos com duas formas seguras para 
evitá-lo. Primeira: no meu entender, o programa nacional de imunizações do 
Ministério da Saúde e das secretarias de saúde dos estados e municípios é um 
sucesso. Há o comprometimento dos profissionais que trabalham no programa e o 
comprometimento político dos governos para manter a cobertura vacinal. Segunda: 
o programa de vacinação contra o sarampo é extremamente barato. A vacina é 
produzida no Brasil e uma dose custa alguns centavos de real. Portanto, em 
termos absolutos, a relação custo/benefício é bastante favorável à manutenção do
programa.
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Analfabetismo diminui, mas atinge quase 13 milhões de brasileiros: 
Por Akemi Nitahara, da EBC[FOTO]

A maior proporção ainda é verificada na Região Nordeste, mesmo com queda na taxa
de 18,8% para 16,9%.
A taxa de analfabetismo entre pessoas com 15 anos ou mais caiu de  9,7% em 2009 
para 8,6% em 2011, totalizando 12,9 milhões de brasileiros.  A maior proporção 
ainda é verificada na Região Nordeste, mesmo com  queda na taxa de 18,8% para 
16,9%.
Segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad)  2011, 
divulgada hoje (21) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e  Estatística 
(IBGE), 96,1% dos analfabetos do país têm 25 anos ou mais.  Mais da metade deles
se concentram na faixa acima de 50 anos.
A gerente da Pnad, Maria Lúcia Vieira, destaca a desigualdade regional  na taxa 
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de analfabetismo. De acordo com os dados, 35,6% das pessoas no  Nordeste com 50 
anos ou mais eram analfabetas em 2011.As taxas de analfabetismo para as 
populações até 24 anos são muito  baixas, no Sul e no Sudeste, então, não chega 
a 1%. Elas são maiores  quando a gente vai para as regiões Norte e Nordeste e 
conforme a faixa  etária vai aumentando, destaca Maria Lúcia.
No período, também houve aumento do nível de instrução entre pessoas  com 25 
anos ou mais. A proporção de brasileiros com ensino fundamental  completo subiu 
de 8,8% para 10%. No caso do ensino médio, passou de 23%  para 24,5% e do ensino
superior, de 10,6% para 11,5%. Do mesmo modo,  caíram os percentuais para o 
ensino fundamental incompleto (de 36,9%  para 31,5%), médio incompleto (de 4% 
para 3,9%) e superior incompleto  (de 3,5% para 3,4%).
Na distribuição por gênero, a média de anos de estudo entre as mulheres  ficou 
em 7,5 em 2011 enquanto entre os homens atingiu 7,1.
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Aprenda a tomar medicamentos corretamente: 

Aquele papo de que medicamentos não podem ser misturados com bebidas alcoólicas 
não é apenas zelo materno. A associação realmente pode cortar a eficácia 
medicamentosa ou, até mesmo, potencializar os efeitos do álcool. Dr. Marcelo 
Gomes, diretor de área terapêutica da empresa Norvatis, explica que ambos são 
metabolizados pelo fígado e quando ingeridos simultaneamente dividem a 
capacidade de ação do órgão.
*Medicamentos distribuídos pelo SUS ganham nova embalagem
*SUS passa a distribuir cinco novos medicamentos para artriteQuando chegam as 
duas demandas no fígado, o órgão não sabe qual metabolizar primeiro, 
consequentemente acaba não exercendo seu papel por completo e uma das 
metabolizações é prejudicada. Como o álcool geralmente é consumido em maior 
quantidade, o fígado tenta metabolizá-lo primeiro e não concentra sua atividade 
na metabolização do remédio, por isso acaba diminuindo a eficiência 
medicamentosa. Mas também não consegue absorver totalmente o álcool e parte dele
fica circulando por mais tempo na corrente sanguínea, o que potencializa o 
estado de embriaguez, explica Gomes.

O álcool pode ser o vilão mais conhecido, mas não é o único. Mesmo uma refeição 
qualquer pode prejudicar a ação ótima de remédios.A eficiência dos princípios 
ativos é prejudicada logo após a ingestão, ainda na etapa de absorção, antes 
mesmo de começar o processo de metabolização. Alguns medicamentos necessitam de 
ambiente mais ácido, como o do estômago, para serem absorvidos com facilidade. 
Só que após as refeições, o órgão produz o suco gástrico, que pode tornar o 
local ácido demais e eliminar os efeitos medicamentosos. Além disso, assim como 
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o problema do álcool no fígado, os alimentos dividem espaço com os remédios no 
estômago, o que acaba atrasando a absorção medicamentosa, explica Gomes.

O leite, em especial, pode prejudicar os efeitos de alguns remédios por outro 
mecanismo. Antibióticos feitos à base de tetraciclina, por exemplo, não devem 
ser ingeridos com a bebida, pois esse composto se liga e forma aglomerações com 
o cálcio, muito presente nesse alimento.
Então, não se deve tomar remédios perto do horário das refeições?

Não é bem assim. De fato, tomar remédios com o estômago vazio (pelo menos uma 
hora antes das refeições ou duas horas após ingerir alimentos) pode garantir 
absorção mais rápida e completa. Porém, em contrapartida, o jejum facilita a 
intolerância gastrointestinal caso o remédio em questão possua teor de acidez 
muito elevado. Por isso, deve-se seguir à risca as orientações do médico e da 
bula, pois alguns medicamentos devem ser ingeridos justamente após as refeições.

Mas existem inúmeras razões para um medicamento ser ingerido em determinado 
horário. Aqueles coma função de eliminar gordura têm melhor resultado quando 
consumidos após as refeições, por exemplo.Dr. Paulo Aligiere,assistente médico 
da Fundação do Remédio Popular de SP, explica que o modo como o remédio deve ser
ministrado depende da natureza química da substância e pode variar muito. 
Durante a fase de testes de um medicamento novo, descobre-se qual o melhor 
horário para administrá-lo, perto ou longe das refeições, a fim de aproveitar ao
máximo a sua absorção, explica.

Independentemente da natureza química, uma orientaçnao permanece: os fármacos 
orais devem ser ingeridos com um copo cheio de água. Além de ajudar na 
dissolução do fármaco, facilita a passagem pelo esôfago, evitando que o 
medicamento fique entalado na garganta.
Outros fatores que comprometem a eficiência medicamentosa

Não são só bebidas e alimentos interferem na absorção dos remédios. A interação 
medicamentosa também pode comprometer a eficiência. Como o nome já diz, essa 
interação nada mais é do que a relação entre dois medicamentos que foram 
administrados concomitantemente. Nem sempre essa mistura é eficiente, podendo 
aumentar ou diminuir os efeitos terapêuticos de um ou de outro. Antiácidos, que 
comumente são tomados junto com medicamentos que irritam o estômago, por 
exemplo, acabam diminuindo o efeito dos remédios, pois diminuem a absorção do 
princípio ativo, que geralmente tem pH ácido.

Nem todas as mulheres sabem, mas antibióticos ministrados junto com 
anticoncepcional podem cortar o efeito do contraceptivo. Segundo Aligiere, os 
antibióticos modificam a flora intestinal e podem interferir na absorção e 
aproveitamento dos componentes hormonais das pílulas. Sempre que se prescreve um
destes medicamentos para mulheres em idade fértil, a usuária deve fazer 
prevenção da gravidez por um método adicional, além da pílula, adverte.

Alguns problemas orgânicos também podem colocar em xeque a absorção de dois 
medicamentos ingeridos concomitantemente. Pessoas que se submeteram a cirurgia 
bariátrica, por exemplo, não conseguem absorver grande quantidade medicamentosa 
no estômago. Se tomarem dois medicamentos ao mesmo tempo, eles não terão os 
efeitos completamente usufruídos, diz Gomes.
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É sempre importante avisar os médicos sobre todos os medicamentos de uso 
frequente, principalmente os anticoncepcionais, que por serem tão assimilados no
cotidiano muitas vezes não são considerados remédios de uso contínuo. Lembre-se 
também de falar a respeito de problemas crônicos que possui, assim o 
profissional pode prescrever um remédio que não interfira em outros tratamentos 
concomitantes.
Erros comuns

Quando o mal-estar gástrico surge, é comum recorrer ao uso de sal de frutas 
efervescente para aliviar o desconforto. Geralmente, ele é misturado em um copo 
de água, onde começa a efervescer, e em seguida é ministrado ao paciente. Só que
nem todos esperam as borbulhas cessarem para começar a ingerir. Pelo contrário, 
é comum que pacientes associem, erroneamente, a gaseificação do remédio à seu 
intervalo de ação. Porém, o correto é esperar que o sal de fruta seja totalmente
dissolvido na água, assim ele será aproveitado por completo.

Erros ao tomar antibióticos que têm horários determinados para ingestão também 
são muito comuns. Segundo Gomes, esses horários marcam a duração do medicamento 
dentro do organismo. Ao fim de cada intervalo, eles foram absorvidos ou 
excretados por completo. Quando esse período acaba, eles param de fazer efeito. 
Para serem eficientes, devem ser tomados no mesmo horário e ministrados em cada 
intervalo, que varia entre 6h, 12h e 24h, dependendo da tecnologia de cada 
medicamento. Não seguir o cronograma pode até intensificar o poder das 
bactérias, completa.

Uma mania muito comum é partir os medicamentos ao meio para facilitar a 
ingestão. Existem remédios que tem divisão própria no comprimido, o que indica 
que podem ser repartidos, pois não haverá comprometimento da dosagem 
medicamentosa. Mas os remédios que não têm essa divisão não devem ser cortados 
ao meio. Alguns medicamentos são desenvolvidos para se dissolverem aos poucos; 
logo, cortando-os ao meio acaba-se prejudicando seu efeito. Sem contar que a 
dosagem correta pode ser perdida no processo de partir, explica Aligieri.E nada 
de deixar os remédios dissolvendo na boca. Isso só pode ser feito caso eles 
sejam apropriados para tal. Caso contrário, os efeitos medicamentosos acabam 
perdidos.

Em relação aos cremes e às pomadas, que são facilmente removidos pela roupa ou 
por contato, o ideal é deixar que sejam absorvidos por 30 minutos antes de se 
vestir ou de deitar para dormir (quando há risco de a região entrar em contato 
com o travesseiro ou a cama).

As recomendação para cada medicamento são muito diversas quanto aos mais 
diferentes aspectos, portanto, sempre siga corretamente orientações do médico ou
da bula para garantir a eficiência máxima com o tratamento.
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FIQUE SABENDO - Assistência Farmacêutica e Utilização de Antipsicóticos em 
Diferentes Espaços Terapêuticos da Saúde Mental
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Assistência Farmacêutica e Utilização de Antipsicóticos em Diferentes Espaços 
Terapêuticos da Saúde Mental: 

Trabalho apresentado pelo Farmacêutico Gilvan do CAPS ad Júlio Cesar de Carvalho
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BIBLIOTECA: Seminário Acidentes de Trânsito no Município do Rio de Janeiro: 
[FOTO]
Durante a Semana Nacional de Trânsito, comemorada de 18 a 25 de setembro, a 
Secretaria Municipal de Transportes do Rio de Janeiro promoveu o Seminário 
Acidentes de Trânsito no Município do Rio de Janeiro, realizado dia 20 de 
setembro. Participaram do encontro representantes da Secretaria Municipal de 
Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro (SMSDC-RJ), Companhia de Engenharia de 
Tráfego do Município do Rio de Janeiro (CET-Rio), Companhia de Engenharia de 
Tráfego do Município de São Paulo (CET-SP), Operação Lei Seca, Corpo de Bombeiro
Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), nstituto de Segurança Pública do 
Estado do Rio de Janeiro (ISP-RJ) e Instituto Pereira Passos (IPP).

Para garantir o acesso de todos os interessados às informações apresentadas 
durante o evento, a Secretaria Municipal de Transportes do Rio de Janeiro 
disponibiliza o material de apoio às palestras.

Seminário Acidentes de Trânsito no Município do Rio de Janeiro
20 de setembro de 2012 ||Secretaria Municipal de Transportes do Rio de 
JaneiroInformações sobre acidentes de trânsito, vítimas e frota veicular: 
Contribuições da Gerência de Informações de TráfegoAcidentes de Transporte 
Terrestres no Rio de Janeiro: O atendimento do Corpo de BombeirosVigilância dos 
Acidentes de Transportes Terrestres e Fatores de Risco e Proteção Associados no 
Município do Rio de JaneiroDossiê Trânsito 2012 - Cálculo do Índice de 
Severidade dos Acidentes de Trânsito no Rio de JaneiroInfluência da violência do
trânsito nos deslocamentos de alunos de escolas públicas da cidade do Rio de 
Janeiro (SMTR)Educação para o trânsito: Ações da CET-RioEducação para o 
trânsito: Ações da CET-SPOperação Lei SecaO que faz as cidades seguras para 
pedestres e ciclistas: Contribuições da CET-RioMortes no trânsito - o 
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crescimento da mortalidade de motociclistas: Contribuições do Instituto Pereira 
PassosPesquisa de comportamento e características do fluxo de motocicletas: 
Contribuições da Gerência de Informações de Tráfego
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Bombeiro Amigo do Peito auxilia mães cariocas no processo de amamentação: 
[FOTO]

Foto: Divulgação
Durante os seis primeiros meses de vida, o leite materno deve ser a única fonte 
de alimentação do bebê. Por meio dele, as crianças ficam têm menos riscos de 
sofrer doenças respiratórias, infecções urinárias ou diarreias, problemas que 
podem levar a internações e até à morte. O bebê amamentado corretamente terá, 
também, menos chance de desenvolver diabetes, hipertensão e doenças 
cardiovasculares. Além disso, o momento da amamentação favorece um contato mais 
íntimo entre a mãe e o bebê.

Porém, em alguns casos, a mãe não consegue oferecer o alimento à criança devido 
a rachaduras no bico dos seios ou ao leite que ficou empedrado. Para auxiliar as
lactantes no processo de amamentação, existe em Volta Redonda (RJ), no Hospital 
São João Batista, o projeto Bombeiro Amigo do Peito. O objetivo do programa é 
ajudar as mulheres que não estão conseguindo amamentar e incentivar a doação de 
leite materno.
Este programa já acontece no Rio de Janeiro (no Instituto Fernandes Figueira) e 
nós trabalhamos com a instrução e doação de leite humano. O trabalho é feito com
as mães que já amamentam, têm leite em excesso e podem doar. Aí a gente faz a 
capacitação na própria casa da doadora, explica a cabo Alessandra Sabino do 
Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro e participante do projeto.

Composta por uma coordenadora regional, a capitã Alinhe Cunha, quatro cabos que 
trabalham na parte efetiva do programa e um motorista, a equipe do Bombeiro 
Amigo do Peito funciona das 8h às 16h. Para receber o auxílio basta entrar em 
contato com o projeto. Quem reside em Volta Redonda pode ligar gratuitamente 
para o SOS Amamentação, pelo número 0800-282-0092. Demais chamadas podem ser 
feitas para o telefone (24) 3348-9954.

Segundo a cabo Alessandra Sabino, a mãe precisa cumprir alguns requisitos para 
se tornar uma doadora de leite. Afinal, o leito doado será repassado a crianças 
da UTI neonatal do Hospital São João Batista, que são prematuras ou não 
conseguem se alimentar direito no seio materno. Esta mãe tem que ser saudável, 
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deve ter feito o pré-natal e ter os exames de rotina do pré-natal negativados. 
Depois de tudo certo, agendamos uma visita e vamos até à casa dessa mãe. 
Deixamos o material apropriado e esterilizado para a ordenha e explicamos como 
ela deve tirar e armazenar o leite. Uma vez por semana passamos para buscar, 
conta a bombeira. Depois de recolhido na casa da doadora, o leite passa por um 
processo de análise e pasteurização para ser repassado com segurança.

Mãe de primeira viagem, Fabiana Rezende decidiu entrar em contato com a equipe 
do Bombeiro Amigo do Peito para aprender a ordenhar e guardar leite para a 
filha. Como produz bastante leite, decidiu doar para o projeto. Ela explica que 
a ação só trouxe benefícios. Ia voltar a trabalhar e queria saber como armazenar
leite para minha filha. Então liguei para o projeto e eles me questionaram se eu
queria doar. Como sempre produzi muito leite, eu aceitei. Eles me explicaram 
para onde o leite ia e eu achei muito importante fazer a doação. Era uma coisa 
que ia me ajudar, porque quanto mais a gente tira mais a gente produz. E eu 
ainda adquiri a prática na ordenha, ressalta a voluntária.
Benefícios da Amamentação - Além do contato mais íntimo entre a mãe e o bebê, a 
amamentação também oferece outros benefícios às lactantes, como redução de peso 
mais rápido após o parto, redução do risco de diabetes e câncer de mama, e se a 
amamentação for exclusiva, o ato pode ser um método natural para evitar uma nova
gravidez.

Como tornar a amamentação mais tranquila e prazerosa - Nos primeiros meses, o 
bebê ainda não tem um horário para mamar. Dê o peito ao seu filho sempre que ele
pedir. Com o tempo, ele vai fazendo seu horário de mamadas.

Antes de começar a dar de mamar, lave as mãos. A melhor posição para amamentar é
aquela em que você e o seu bebê se sentirem mais confortáveis. Não se apresse, 
deixe o bebê sentir o prazer e o conforto do contato com seu corpo. Cada bebê 
tem seu próprio ritmo de mamar, o que deve ser respeitado. Deixe-o mamar até que
fique satisfeito. Espere que ele esvazie bem a mama e então ofereça a outra, se 
ele quiser. O leite do fim da mamada tem mais gordura e por isso mata a fome do 
bebê e faz com que ele ganhe mais peso.

Na primeira mama, o bebê suga com mais força porque está com mais fome e assim 
esvazia melhor o seio. Por isso, sempre comece com aquela que terminou a última 
mamada, para que o bebê tenha a oportunidade de esvaziar bem as duas mamas, o 
que é importante para a mãe ter bastante leite.
Dificuldades na amamentaçãoRachaduras no bico do seio - As rachaduras aparecem 
quando a criança não está pegando bem no peito da mãe. Se a pega do bebê não 
estiver correta, procure corrigi-la. Se o peito estiver muito cheio, tornando a 
mamada difícil, retire um pouco do leite antes, para ajudar o bebê a mamar. Se 
não houver melhora, procure ajuda num serviço de saúde.
Seios empedrados - Quando isso acontece, é preciso esvaziar bem os seios. Não 
deixe de amamentar, ao contrário, amamente com frequência, sem horários fixos, 
inclusive à noite. Retire um pouco de leite antes de dar de mamar, para amolecer
a mama e facilitar para o bebê pegar o peito. Se houver piora, procure ajuda num
serviço de saúde.
Pouco leite - Para manter sempre uma boa quantidade de leite, amamente com 
frequência, deixando o bebê esvaziar bem o peito na mamada. Não precisa oferecer
outro alimento (água, chá, suco ou leite). Se o bebê dorme bem e está ganhando 
peso, o leite não está sendo pouco.
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Leite fraco - Não existe leite fraco. Todo leite materno é forte e bom. A cor do
leite pode variar, mas ele nunca é fraco. Nem todo choro do bebê é de fome. A 
criança chora quando quer aconchego, quando têm cólicas ou sente algum 
desconforto. Sabendo disso, não deixe que ideias falsas atrapalhem a 
amamentação.
Rede Cegonha - A Rede Cegonha incentiva a prática do aleitamento materno desde o
pré-natal, explicando a importância de amamentar. Ao sair da maternidade, a 
mulher também tem orientações sobre amamentação e é encaminhada a uma Unidade 
Básica de Saúde (UBS), onde encontra uma equipe capacitada para acompanhá-la no 
processo do aleitamento.Curtiu este post? Então vote em nós no Top Blog 
2012\o/.Ilana Paiva / Blog da Saúde
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Brasil supera meta da ONU de redução de mortes em crianças: 
[FOTO]

Relatório da ONU reconhece que ações governamentais tiveram forte impacto na 
conquista brasileira. | Foto: Clark Griffiths/Image Source/Corbis
O Relatório Progresso 2012- O compromisso com a sobrevivência da criança: Uma 
promessa renovada, divulgado pela Organização das Nações Unidas (ONU)nesta 
quinta-feira (13), destaca que o Brasil já alcançou os índices de redução 
definidos pelas metas dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), em 
relação à mortalidade de crianças com menos de cinco anos de idade. O acordo 
internacional previa a redução em 2/3 da mortalidade desse público entre 1990 e 
2015.
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De acordo com a ONU, o Brasil apresentou redução de 73% das mortes na infância 
desde 1990. Neste ano, a taxa brasileira indicava que a cada mil crianças 
nascidas vivas, 58 morriam antes de completar cinco de anos de vida. Em 2011, o 
órgão internacional mostra que o índice reduziu para 16/1.000.

Os dados divulgados pela ONU estão dentro das expectativas do Ministério da 
Saúde e confirmam que as politicas de Saúde Pública do governo federal voltadas 
para a família, à gestante e à criança temsurtido efeito. Em 2011, o Brasil foi 
um dos cinco países que mais teve redução da mortalidade em crianças.
Atingir a meta estabelecida pela ONU antes do prazo é uma grande vitória 
brasileira. Esta significativa redução faz parte da expansão da Atenção Básica 
no país, por meio da Estratégia Saúde da Família (ESF), e de ações preconizadas 
para a melhoria da atenção integral a saúde das crianças.Mas nós queremos 
avançar ainda mais. Para isso, temos a Rede Cegonha que vai reforçar a qualidade
no pré-natal e também a qualidade na assistência ao parto.

O Ministério da Saúde investiu cerca de R$ 3,3 bilhões na Rede Cegonha e já 
conta com a adesão de 4.729 municípios brasileiros. O programa, que reúne 
medidas que garantem assistência integral às grávidas e ao bebê, criou 348 
leitos neonatais e requalificou mais 86 em 2011. A previsão é habilitar outros 
350 novos leitos neonatal ainda este ano. Atualmente, o Brasil conta com 3.973 
de UTI Neonatal e 2.249 leitos de UTI Pediátrico. Estima-se que 91,5% do total 
de gestantes usuárias do SUS serão atendidas pelo programa.

A coordenadora da área de Sobrevivência e Desenvolvimento Infantil do UNICEF no 
Brasil, Cristina Albuquerque, enfoca que esta vitória reflete os esforços 
brasileiros para enfrentar as principais causas de mortalidade. Esse resultado 
deve ser celebrado pelo País porque representa o esforço conjunto do governo e 
da sociedade em favor da garantia do direito de sobrevivência das crianças 
brasileiras, afirma.

O Brasil possui a maior e mais complexa rede de Banco de Leite do mundo, que 
conta com 208 bancos e 109 postos de coleta em todo o país. No caso dos bebês 
prematuros o leite materno é importantíssimo para o desenvolvimento saudável, 
fortalecimento, proteção contra alergias e infecções.

A Politica Nacional de Aleitamento Materno também tem conseguido ampliar as 
taxas de aleitamento materno de forma significativa e contribuído efetivamente 
para que o país atingisse as metas internacionais. Nas capitais brasileiras e no
Distrito Federal, o tempo médio de aleitamento materno aumentou em um mês e meio
entre 1999 a 2008.

O Programa Nacional de Imunização que conseguiu que o país eliminasse a 
ocorrência de muitas doenças imunopreveníveis, O Ministério da Saúde incluiu a 
vacina de Rotavirus Humano (VORH) no calendário de vacinação em 2006, hoje cerca
de 80 % das crianças estão imunizadas. Em 2010, foram incluídas as vacinas 
Pneumocócica 10 (conjugada) e a meningocócica C (conjugada).

A diminuição da pobreza obtida pelo programa brasileiro de transferência de 
renda - o Bolsa Família - é um forte fator para a redução dos óbitos infantis. 
Para receber a verba federal toda mãe com crianças de até sete anos de idade 
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deve apresentar a carteira vacinal em dia e, caso a mulher esteja gestante, deve
ter acompanhamento do pré-natal.
Fonte: Fabiane Schmidt /Agência Saúde
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Campanha conscientiza sobre câncer colorretal: 

Cartilha distribuída no 61 Congresso Brasileiro de Coloproctologia.
A Campanha Nacional de Enfrentamento do Câncer do Colorretal será lançada nesta 
quarta-feira (5) por meio de uma parceria entre o Ministério da Saúde, o 
Instituto Nacional do Câncer (Inca) e a Sociedade Brasileira de Coloproctologia 
(SBCP). O objetivo é orientar a população e sensibilizar os profissionais da 
área de saúde, capacitando-os para o acolhimento dos pacientes.

O câncer do colorretal ataca o intestino grosso e desenvolve lesões inicialmente
benignas, que crescem na parede do cólon e, se associados com predisposição 
genética e hábitos não saudáveis de vida, transformam-se em câncer com o passar 
do tempo. O lançamento da campanha acontece durante a cerimônia de abertura do 
61 Congresso Brasileiro de Coloproctologia, em Belo Horizonte (MG).

Para o secretário de Atenção à Saúde, Helvécio Magalhães, essa iniciativa 
reafirma o compromisso do Ministério em combater o aparecimento de novos casos 
desse tipo de câncer no Brasil. A campanha busca orientar profissionais quanto 
ao atendimento e conscientizar a população sobre como se prevenir. Hábitos não 
saudáveis podem contribuir para o surgimento desse tipo de câncer, que se 
diagnosticado em estágio inicial, apresenta chance de cura de 70% a 90%, 
tornando a prevenção e o controle fundamentais, destaca o secretário.

Durante o lançamento da campanha o Ministério da Saúde distribuirá cartilhas 
para dois mil especialistas - participantes do congresso. O documento traz 
orientações quanto ao atendimento à população. Também serão disponibilizadas nas
Unidades Básicas de Saúde e nos serviços especializados, as cartilhas para a 
população com dicas de prevenção, tratamento e sintomas da doença.
Acesse a cartilha.Estatísticas - Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer 
(Inca), o câncer do colorretal é o segundo tipo mais prevalente no mundo. No 
Brasil, é o segundo mais comum entre mulheres e o terceiro entre homens. 
Estima-se que, neste ano devem ocorrer 30.140 novos casos, sendo 14.180 em 
homens e 15.960 em mulheres. Em 2010, foram registrados 13.344 óbitos 
decorrentes do câncer do colorretal, sendo 6.452 em homens e 6.892 em mulheres.

Para o tratamento da doença, o Ministério da Saúde investe por ano, em média, R$
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7 milhões com a realização de quimioterapia. Só no primeiro quadrimestre de 
2012, foram realizados 3.012 quimioterapias no tratamento ao câncer do 
colorretal.
Estrutura - O Sistema Único de Saúde (SUS) garante assistência aos pacientes que
possuem a doença. Ao todo, 273 serviços habilitados - Unidade de Assistência de 
Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) e Centro de Assistência de Alta 
Complexidade em Oncologia (Cacon) - oferecem Cirurgias, quimioterapia, 
radioterapia, nutrição enteral/parenteral e tratamentos paliativos fazem parte 
do rol de procedimentos disponibilizados pelo SUS. Já as 44.045 Unidades Básicas
de Saúde disponibilizam o exame e a consulta, caso seja identificado indícios da
doença, o paciente é encaminhado para um serviço de referência.
Prevenção e sintomas - Evitar a obesidade, através de dieta equilibrada e 
prática regular de exercícios físicos é uma recomendação básica para prevenir o 
câncer de colorretal. A ingestão de álcool, mesmo em quantidade moderada, é 
contraindicada, pois é fator de risco para esse tipo de tumor, assim como o 
hábito de fumar também deve ser evitado.

A doença pode ser identificada por meio de presença de sangue nas fezes, dor e 
cólicas abdominais frequentes com mais de 30 dias de duração, alteração no ritmo
intestinal de início recente (quando um indivíduo, que tinha o funcionamento 
intestinal normal, passa a ter diarreia ou constipação), emagrecimento rápido e 
não intencional, além de anemia, cansaço e fraqueza.
Fonte: Neyfla Garcia / Agência Saúde
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Câncer de mama: diagnóstico precoce é fundamental: 
[FOTO]
Muitos não sabem, mas o câncer mais comum no mundo e mais frequente entre as 
mulheres, com uma estimativa de mais 1,15 milhão de novos casos e responsável 
por 411.093 mortesa cada ano, é o de mama. Essadoença acomete as células da mama
e a maioria está presente nos ductos mamários (tubos que transportam o leite até
os mamilos). Os restantes dos cânceres de mama são aqueles que começam nas 
glândulas, chamados lóbulos mamários ou em algum tecido de sustentação da mama.

O principal sintoma na detecção deste tipo de câncer é o nódulo, um caroço na 
mama. Mais de 70% dos tumores têm esta apresentação. Pode acontecer também de 
ter uma alteração do formato, do tamanho ou alteração da pele que reveste a 
mama, desde vermelhidão ao envelhecimento, e outras características da aureola 
ou posição do mamilo. Um sintoma não muito comum é o aparecimento de caroços 
embaixo da axila.

Segundo o técnico daDivisão de Apoio à Rede de Atenção Oncológica do IncaRonaldo
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Corrêa,o risco do câncer de mama aumenta conforme a idade. É raro a doença 
acometer mulheres abaixo de 35 anos. O percentual nesses casos é de 5%. Entre 35
e 40 anos, o percentual fica em torno de 7%. O maior percentual é para as 
mulheres acima de 50 anos, em torno de 80%. A partir de 80 anos, a curva de 
incidência começa a diminuir e os casos são reduzidos, afirma.

Evitar a obesidade adotando hábitos saudáveis, como dieta equilibrada e a 
prática regular de exercícios físicos, é uma recomendação básica para prevenir o
câncer de mama, já que o excesso de peso aumenta o risco de desenvolver a 
doença. Outros fatores de risco para esse tipo de câncer são a ingestão de 
álcool e aa exposição a radiações ionizantes em idade inferior aos 35 anos.
Detecção Precoce - Os programas de rastreamento para detecção precoce do câncer 
de mama indicam que o exame da mamografia seja feito a partir dos 50 até os 69 
anos de idade, uma vez a cada dois anos. Para mulheres mais jovens, a melhor 
forma de prevenção é o exame de toque, com investigação profunda de qualquer 
sintoma suspeito.

OPrograma Nacional de Controle do Câncer de Mama do Incaprevê a ampliação da 
cobertura de mamografia, o aumento do percentual de mamografia de qualidade e da
proporção de mulheres com diagnóstico de câncer que iniciam tratamento em até 60
dias - reduzindo a mortalidade.No Brasil, estimam-se 52.680 novos casos em 
2012/2013.
Curtiu este post? Então vote em nós no Top Blog 2012\o/.Gabriella Vieira / Blog 
da Saúde
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Cirurgia bariátrica no controle do diabetes: 

As cirurgias bariátricas evoluíram muito nas últimas décadas. Os métodos atuais 
de redução do estômago são bem mais seguros, do que os desvios feitos nas alças 
intestinais, na década de 1950.

As técnicas progrediram das simples reduções das dimensões do estômago, para as 
reduções associadas a desvios do trânsito intestinal e das secreções biliares e 
pancreáticas necessárias para a digestão dos alimentos.

Esses procedimentos que causavam tantas complicações até a década de 1990, hoje 
são realizados com índices de mortalidade comparáveis aos das grandes cirurgias 
abdominais.

As cirurgias bariátricas são indicadas para a redução do peso corpóreo nos casos
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de obesidade refratária às mudanças do estilo de vida e aos medicamentos. Para 
evitar indicações abusivas, as associações médicas brasileiras e internacionais 
estabeleceram critérios rígidos baseados no Índice de Massa Corpórea (IMC).

O IMC é calculado dividindo-se o peso corpóreo (em quilogramas) pela altura (em 
metros) elevada ao quadrado.

O consenso inicial era considerar a possibilidade de operar apenas os pacientes 
com IMC igual ou maior que 40 kg/m2. Em seguida, essa indicação foi estendida 
para aqueles com IMC de pelo menos 35 kg/m2, que apresentassem problemas médicos
como diabetes, doença coronariana, hipertensão grave, apneia do sono, limitações
ortopédicas, etc.

Nos últimos vinte anos, diversos ensaios clínicos demonstraram que esse tipo de 
intervenção não apenas provocava perdas de peso significantes e duradouras, mas 
tinha grande impacto no controle da glicemia nos pacientes com diabetes do tipo 
2 (o mais comum), muitos dos quais ficavam livres dos remédios que haviam tomado
durante anos.

Apesar dos resultados contundentes, os médicos demoraram pelo menos duas décadas
para aceitar que uma intervenção cirúrgica fosse capaz de curar diabetes. A 
relutância em aceitar o óbvio tem uma explicação simples: todos nós aprendemos 
na faculdade que diabetes é incurável.

Neste ano (2012), foram publicados dois estudos muito bem conduzidos, nos quais 
ficou demonstrado que a cirurgia bariátrica é mais eficaz no controle do 
diabetes do que as medidas convencionais de dieta, atividade física e 
medicamentos.

Esses resultados despertaram a curiosidade dos especialistas: se é assim, a 
cirurgia não deveria ser indicada mais cedo no curso da enfermidade?

Um grupo sueco acaba de publicar no The New England Journal of Medicine um 
estudo prospectivo iniciado em 1987, em que 1658 pacientes obesos submetidos à 
cirurgia bariátrica (diversas técnicas) foram comparados com um grupo de 1771 
obesos tratados com dieta, atividade física e medicamentos.

Os participantes tinham entre 37 e 60 anos de idade. Os homens apresentavam IMC 
acima de 34 kg/m2 e as mulheres IMC acima de 38 Kg/m2. No início do 
acompanhamento, nenhum deles tinha diabetes. Cerca de 2/3 dos participantes não 
entraram na análise final por não terem completado os 15 anos de evolução.

Entre os que foram seguidos por esse número de anos, 502 desenvolveram diabetes:
392 no grupo controle e 110 no grupo submetido à cirurgia. A diferença em favor 
da cirurgia foi altamente significante: redução de incidência igual a 78%.

O valor do IMC inicial não fez diferença nos resultados finais; o tipo de 
técnica operatória também não.

Diabetes é uma doença que progride lentamente, na qual a sensibilidade à 
insulina e a capacidade de produzi-la diminuem com o tempo. O estudo sueco 
sugere que cirurgias bariátricas podem impedir que as anormalidades do 
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metabolismo da glicose progridam para a instalação do diabetes.

Apesar dos resultados intrigantes, é impraticável pretender prevenir diabetes 
por meio de cirurgia entre os milhões de obesos do mundo inteiro.

No Brasil, praticamente metade da população adulta está acima do peso saudável, 
número que cresce à cada censo. Há 12 milhões de brasileiros com diabetes.
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Informe a sua comunidade.
Fique Sabendo!: 
No dia  29 de setembro de 2012 das 8hrs às 17hrs, será realizado o Dia da 
Campanha do Fique Sabendo em  todas as Unidades de Atenção Primária da rede 
pública. A Clinica da Familia  Epitacio Soares Reis não vai ficar de fora 
dessa.Mas, afinal, o que é esse tal  de "Fique Sabendo"?
OFiqueSabendo
é uma mobilização de incentivo ao teste de  AIDS e tem como objetivo 
conscientizar a população sobre a importância da  realização do exame. Artistas 
e formadores de opinião já estão se envolvendo  para incentivar a população a 
fazer o teste e diminuir cada vez mais o  preconceito em relação ao HIV/ 
AIDS.[FOTO]

Fazer o teste de AIDS é uma atitude que  mostra como você se preocupa com a sua 
saúde.

O que vai ser feito no "Dia do Fique  Sabendo"?
- Testagem rápida para HIV  (Aids);- Testagem para Sífilis;- Coleta de exames 
citopatológicos  (preventivo).
O diagnóstico da  infecção pelo HIV é feito a partir da coleta de amostra de 
sangue, com a  garantia do sigilo nos resultados.Todos os testes serão  a partir
de demanda livre. Basta você procurar a sua unidade básica de saúdeno  dia da 
campanha e fazer o teste.Não fique fora dessa  =)
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - Consumir peixe é essencial para manter alimentação saudável
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http://www.blog.saude.gov.br/
Consumir peixe é essencial para manter alimentação saudável: 

Para incentivar o consumo regular de pescado pelas famílias brasileiras, o 
Governo Federal começou no dia 3 de setembro a 9ª Semana do Peixe. Com o lema 
Pescado. Dá água na boca e faz bem pra saúde, a campanha, que segue até 17 de 
setembro, prevê a realização de eventos gastronômicos e a distribuição de 
cartazes e cartilhas informativas com orientações sobre como verificar a 
qualidade do produto na hora da compra, como limpar o pescado e diversas 
receitas regionais, com quantidades reduzidas de sal e de gorduras.
Assista ao vídeo no qual a consultora técnica da Coordenação Geral de 
Alimentação e Nutrição (CGAN) do Ministério da SaúdeAna Carolina Feldenheimer 
fala sobre a importância da alimentação com peixe para as crianças e explica os 
cuidados necessários na hora de comprar o pescado.
Blog da Saúde
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FIQUE SABENDO - Curso capacita jovem na prevenção às drogas
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Curso capacita jovem na prevenção às drogas: 
[FOTO]

Comunicado de 19/09/2012 (D.O. Rio nº 127 de 19/09/2012 - p.60).
A Coordenadoria Especial de Prevenção à Dependência Química da Prefeitura do Rio
inicia hoje, dia 19, o curso de capacitação Há Gente Jovem na Prevenção, 
destinado aos adolescentes do Grupo de Convivência da Secretaria Municipal de 
Assistência Social. O curso vai proporcionar a aquisição de habilidades e 
competências para a formação de comportamentos preventivos em relação ao uso de 
drogas e à dependência química.
Os temas abordados são: Eu e o Grupo, Quem somos nós ?, Em que o outro me 
completa ?, Ser Humano/ Ser Integral; Auto Estima, Resiliência e Fatores de 
Risco e Proteção; Ação das Drogas no Sistema Nervoso Central e no Organismo, 
Nossa Química  Nossos Sentidos; Relação adolescente X Família; O Papel da 
Família e Projeto de Vida; Oficina de Vídeo Fórum; Sexualidade  Saúde e 
Documentário com tema livre.
O curso se realiza no Núcleo de Prevenção à Dependência Química, localizado no 
Centro de Cidadania Rinaldo De Lamare, na Avenida Niemeyer, 776, 9º andar. Mais 
informações pelo telefone da Coordenadoria de Prevenção à Dependência Química: 
2976-7453.(Publicado no Ecoando n.º 21 - 2012)Novo D.O. Eletrônico da Cidade do 
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Rio de Janeiro
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FIQUE SABENDO - Descolamento de retina
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Descolamento de retina: 

A retina é uma membrana muito fina, flexivel e delicada que reveste a superfície
interna da parte posterior do globo ocular. Nela existem receptores 
fotossensíveis que convertem a imagem luminosa advinda do exterior em impulsos 
elétricos que, através do nervo ótico, são enviados para área do cérebro em que 
se processa a visão.

A retina não possui nenhum elemento de fixação especial que a prenda ao globo 
ocular. É o vítreo, uma substância gelatinosa e transparente, situada entre ela 
e o cristalino, que a mantém na posição anatomicamente adequada, ou seja, em 
contato com outras estruturas que lhe garantem suporte e nutrição (vasos 
sanguíneos e nutrientes).

Descolamento de retina é uma alteração que se caracteriza pelo desprendimento 
dessa estrutura da superfície interna do globo ocular. Essa separação interrompe
o fornecimento de nutrientes e promove a degeneração celular.

O descolamento da retina é uma urgência médica. Se não for tratado 
convenientemente e depressa, pode evoluir para perda total da visão.
Causas

Os descolamentos de retina podem ser provocados por uma ruptura por onde penetra
o vítreo que se deposita entre o globo ocular e a própria retina (melhor 
dizendo, entre a camada da retina onde estão os fotorreceptores e a camada onde 
se localizam os vasos sanguíneos que lhe fornecem nutrientes). Esse tipo de 
descolamento recebe o nome especial de regmatogênito.

Os descolamentos podem ocorrer, também, não por ruptura, mas por tração ou 
repuxamento na região da retina onde se formaram aderências em virtude de 
alterações no vítreo, que se torna mais fluido com o passar da idade 
(descolamento não regmatogênito ou tracional) ou, ainda, podem ser provocados 
por tumores ou doenças inflamatórias (descolamento exsudativo) que favorecem o 
acúmulo do fluido sob a retina.
Fatores de risco

Os descolamentos de retina podem ocorrer em qualquer idade, mas costumam ser 
mais frequentes depois dos 40 anos. Os principais fatores de risco para a 
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enfermidade são: alto grau de miopia, cirurgia anterior de catarata, glaucoma, 
trauma nos olhos, na face ou na cabeça, diabetes descompensado, tumores, 
processos inflamatórios, história familiar da doença, degeneração do vítreo 
própria do envelhecimento. 
Sintomas

O descolamento da retina não está associado a nenhum processo doloroso. Os 
sintomas são outros: visão turva e embaçada, sombra central ou periférica 
dependendo da região da retina afetada, que progride à medida que o deslocamento
evolui, flashes luminosos (fotopsias), moscas volantes, isto é, a sensação de 
insetos voando diante dos olhos e, nos casos mais graves, perda total da visão.
Diagnóstico 

O mapeamento da retina, exame clínico feito com a pupila dilatada, a 
oftalmoscopia indireta e o ultrassom ocular, quando algum obstáculo dificulta 
observar o fundo do olho, são exames importantes para o diagnóstico do 
descolamento da retina.
Tratamento

A indicação do tratamento depende diretamente do tipo, gravidade e extensão do 
descolamento.

Fotocoagulação com laser e criopexia (congelamento) são recursos terapêuticos 
para os casos em que não houve infiltração do vítreo pelo espaço que se abriu 
com a ruptura da retina. O objetivo é formar cicatrizes que interrompam a 
passagem do vítreo e favoreçam a fixação da retina.

Nos outros quadros, o tratamento é cirúrgico. O objetivo é vedar o orifício por 
onde escapa o vítreo. Isso pode ser feito por meio das seguintes técnicas 
operatórias:

1) Retinopatia pneumática - injeção de gás na cavidade ocupada pelo vítreo, como
forma de pressionar a área descolada da retina e impedir a passagem desse gel 
pela rasgadura que se formou. Tanto o gás injetado, quanto o fluido sob a retina
serão aos poucos reabsorvidos pelo organismo;

2) Retinopexia - implantação de uma faixa ou esponja de silicone ao redor do 
globo ocular para pressionar a esclera (o branco dos olhos) a fim de apoiar a 
retina e facilitar sua aderência;

3) Vitreoctomia - técnica utilizada não só nos descolamentos de retina, mas no 
tratamento de outras patologias oculares; através de microincisões, são 
introduzidos instrumentos de tamanho diminuto para corrigir os defeitos que 
promoveram o deslocamento da retina.

Na grande maioria dos casos, apenas uma intervenção cirúrgica basta para 
reverter o descolamento da retina. Há situações, porém, que requerem novos 
procedimentos ou a associação de mais de uma técnica terapêutica.

No pós-operatório, o paciente fica algum tempo com um curativo sobre o olho 
operado para deixá-lo em completo repouso. Deve também evitar movimentos bruscos
e a prática de esportes. Viagens de avião são desaconselhadas nessa fase.
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Dependendo da gravidade e da localização do deslocamento da retina, a visão pode
não ser recuperada totalmente.
Recomendações

* Não se descuide: seus olhos merecem cuidados, mesmo que você esteja sem nenhum
problema aparente de visão. Algumas enfermidades podem ser prevenidas ou 
tratadas se diagnosticadas precocemente;

*Não use nenhum tipo de colírio sem prescrição médica;

* Procure imediatamente um oftalmologista se notar qualquer tipo de alteração 
visual.
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Dia Mundial do Coração: saiba como prevenir doenças cardíacas: 
[FOTO]

Foto: Image Source/Corbis
Neste sábado, 29 de setembro, é lembrado o Dia Mundial do Coração. O estilo de 
vida assumiu recentemente grande importância na prevenção de problemas do 
coração. De acordo com o cardiologista do Hospital Conceição (RS), vinculado ao 
Ministério da Saúde, e presidente da Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do 
Sul, Justo Antero Leivas, os principais fatores que podem aumentar o risco de 
doenças cardiovasculares são obesidade, tabagismo, colesterol alto, 
sedentarismo, estresse e hipertensão arterial.
Infarto e acidente vascular cerebral (AVC) são as duas causas que mais matam no 
Brasil, tanto homens quanto mulheres. Somadas dão quase 40% das mortes no país. 
Mudanças no cotidiano fazem toda a diferença e não têm contraindicações, podem 
ser adotadas dos jovens aos idosos, observa o especialista. Uma das atitudes 
mais importantes para quem quer cuidar do coração é praticar exercícios. É 
necessário fazer atividade física leve por, no mínimo, 150 minutos por semana, 
que podem ser divididos em 30 minutos por dia, cinco vezes por semana, indica o 
cardiologista.
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Cultivar as amizades, ler bons livros e dar boas risadas também fazem bem ao 
coração. É importante manter o hábito de sair com os amigos e praticar 
atividades prazerosas, que aliviem as situações de tensão. O estresse é uma das 
principais causas no aumento do colesterol e da pressão alta que prejudicam o 
coração, frisa Justo Antero Leivas.

O médico salienta a importância de manter uma alimentação saudável para evitar 
obesidade, colesterol alto e hipertensão arterial, inimigos do bom funcionamento
do coração. Isto, sem perder o sabor e o prazer à mesa. Desde que tomada de 
forma comedida, uma taça de vinho tinto por dia, por exemplo, é benéfica para a 
saúde cardiovascular, pois contribui para o aumento do colesterol bom (HDL). O 
azeite tem a mesma propriedade. Este deve fazer parte da nossa alimentação 
diária, usado para temperar a salada, diz o médico.

Para controlar a pressão arterial, é necessário diminuir a ingestão de sal. 
Tirar o saleiro da mesa tem resultado favorável. O brasileiro consome mais do 
que o dobro indicado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O cardiologista 
destaca que a gordura abdominal é um motivo de preocupação. É arriscada a 
gordura acumulada no abdome. É conhecida também como gordura visceral por se 
encontrar próxima aos principais órgãos do corpo e também pode ser responsável 
pelo aparecimento de doenças cardiovasculares, completa.

Para estar dentro do peso ideal, o cardiologista explica a importância de 
calcular o Índice de Massa Corporal (IMC), obtido pela divisão entre o peso e o 
quadrado da altura. O excesso de peso é diagnosticado quando o IMC alcança valor
igual ou superior a 25 kg/m2, enquanto que a obesidade é diagnosticada a partir 
do IMC de 30 kg/m2, diz.

De acordo com a última pesquisa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para 
Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), a frequência de adultos com
excesso de peso variou entre 39,8% em São Luís e 55,4% em Porto Alegre. O 
cardiologista do Hospital Conceição credita aos hábitos alimentares do Rio 
Grande do Sul, como o consumo de carnes gordas e muito salgadas no churrasco, 
como um dos fatores do estado ser o maior em número de excesso de peso.

Justo Antero Leivas também lembra que o tabagismo não afeta apenas o pulmão. 
Também desenvolve uma série de doenças crônicas, como as cardiovasculares.
Alimentação saudável - De acordo com o Guia alimentar para a população 
brasileira a alimentação saudável é sempre constituída por três tipos de 
alimentos básicos: com alta concentração de carboidratos, como os grãos 
(incluindo arroz, milho e trigo), pães, massas, tubérculos (como as batatas e o 
inhame) e raízes (como a mandioca); frutas, legumes e verduras; e os alimentos 
vegetais ricos em proteínas, particularmente os cereais integrais, as 
leguminosas e também as sementes e castanhas. A recomendação é que 55% a 75% da 
energia diária provenham de frutas, legumes e verduras, cereais - de preferência
integrais - e tubérculos e raízes.
Fonte: Ana Paula Ferraz/ Comunicação Interna do Ministério da Saúde
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Fibrose Cística pode ser diagnosticada com o teste do pezinho: 
[FOTO]

O SUS oferece o teste do pezinho para diagnosticar a fibrose cística | Foto: 
Drew Myers/Corbis
Hoje (5) é o Dia Nacional de Conscientização e Divulgação da Fibrose Cística, 
problema que no Brasil pode atingir um em cada sete mil nascidos vivos. Também 
conhecida como mucoviscidose, a doença é um problema genético que a criança 
herda dos pais na hora da formação e causa o acúmulo de muco denso e pegajoso 
nos pulmões, no trato digestivo e outras áreas do corpo.

A doença costuma se manifestar em pessoas claras, que apresentam descendência 
europeia (caucasianas) de ambos os sexos. Alguns sintomas comuns da doença são 
tosse crônica, suor excessivamente salgado e fezes grossas acompanhadas de 
gordura. A criança com fibrose cística pode apresentar desnutrição e problemas 
respiratórios graves, explica a consultora técnica do Programa Nacional de 
Triagem Neonatal(PNTN), Ana Stela Goldbeck.

A forma mais simples de diagnosticar a fibrose cística é por meio da triagem 
neonatal na hora do nascimento da criança, conhecida como teste do pezinho. O 
exame é feito para detectar algumas doenças que podem causar sequelas graves no 
desenvolvimento e crescimento do recém-nascido, como Hipotireoidismo congênito, 
Fenilcetonúria e Doença Falciforme. Também é possível diagnosticar a doença por 
meio de outros testes, como o de suor.

Nem sempre o recém-nascido apresenta os sintomas da fibrose cística. A 
consultora técnica explica que a doença pode se manifestar mais tarde. Como 
existem várias mutações (erros genéticos no DNA) a doença pode se manifestar 
mais cedo ou mais tarde, de forma moderada ou mais grave, mas sempre na primeira
infância, alerta Ana Stela.

O Ministério da Saúde estima que aproximadamente 1250 pessoas vivem com fibrose 
cística. A incidência maior é nas regiões sul e sudeste, onde vivem mais pessoas
com caraterísticas caucasianas.
O que o SUS oferece - Desde 2001, o Sistema Único de Saúde (SUS) detecta a 
fibrose cística desde o período neonatal, por meio do teste do pezinho. O 
diagnóstico precoce da doença possibilita um tratamento mais rápido e completo, 
com acompanhamento multidisciplinar. O SUS também oferece gratuitamente enzimas 
pancreáticas para o tratamento das crianças ou dos portadores de insuficiência 
pancreática, que também pode causar fibrose pulmonar, destaca Ana Stela 
Goldbeck.
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Frequência escolar de beneficiários do Bolsa Família supera o mínimo exigido: 

Por Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Quase  95% das crianças beneficiárias do Bolsa Família que tiveram frequência  
escolar monitorada em junho e julho superaram o mínimo exigido pelo  programa de
transferência de renda do Ministério do Desenvolvimento  Social e Combate à Fome
(85% de frequência mensal às aulas para  estudantes de 6 a 15 anos e 75% para 
quem tem 16 e 17 anos). No último  bimestre, foram monitorados 86,8% de todos os
jovens e crianças  atendidos pelo programa. Quem não cumpre a contrapartida da 
educação  pode ter o benefício bloqueado, suspenso ou cancelado.

Em todo o país, 18,11 milhões de crianças e jovens em idade escolar são  
beneficiários do Bolsa Família. Desse total, 15,72 milhões tiveram a  frequência
informada no bimestre (86,8%). Foi um resultado melhor que o  do período 
anterior, apesar do público maior, avalia o diretor do  Departamento de 
Condicionalidades do MDS, Daniel Ximenes.

Segundo os dados cadastrados no Sistema Presença do Ministério da  Educação, 
94,7% dos alunos monitorados superaram o patamar mínimo  exigido. Destaque para 
o Norte (97,1%) e o Nordeste (95,6%). Esse  índice se deve tanto a um 
compromisso das famílias, de acompanhamento  escolar e atenção especial à 
frequência, quanto do poder público, diz  Ximenes.

Na faixa etária de 6 a 15 anos, foi informada a frequência de 89,2% dos  alunos,
melhor resultado da série histórica para junho/julho. Entre os  monitorados, 
95,5% superaram o mínimo exigido. Já entre os jovens de 16 e  17 anos, o 
monitoramento atingiu 74,7% do total de alunos  beneficiários. Nessa faixa 
etária, 90,4% superaram o percentual mínimo.

Na comparação entre regiões, Sul (88,6%), Norte (87,6%) e Nordeste (87%)  
apresentam os melhores percentuais de alunos acompanhados entre 6 e 17  anos. 
Dois estados ultrapassaram os 90% de acompanhados: Roraima (94%) e  Rio Grande 
do Norte (91,3%). Destaque positivo também para os estados  que contribuíram 
para o bom resultado do período, que alcançaram 89% ou  mais de alunos 
acompanhados: Ceará, Espírito Santo, Piauí e Rio Grande  do Sul.

O período de acompanhamento da frequência escolar do Bolsa Família em  junho e 
julho foi concluído em 29 de agosto. No próximo dia 20, o  sistema será aberto 
para informação da frequência referente a agosto e  setembro.
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As famílias beneficiárias do programa cujos filhos não atingem a  frequência 
mínima, com faltas injustificadas, recebem advertências - por  meio do extrato 
de pagamento do benefício -, que podem chegar ao  cancelamento, segundo Ximenes.
Ele ressalta que o objetivo final é  garantir condições de permanência dessas 
famílias no programa.

Além do acompanhamento relativo à educação, as prefeituras também  precisam 
manter em dia a agenda de saúde das famílias, como a vacinação  infantil e o 
pré-natal de gestantes. Nesse caso, o registro de  informações é semestral e 
deve ser feito no sistema do Ministério da  Saúde até 28 de dezembro.
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FIQUE SABENDO - Governo Federal incentiva consumo regular de peixe
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Governo Federal incentiva consumo regular de peixe: 
Para incentivar o consumo regular de pescado pelas famílias brasileiras, o 
Governo Federal começou nesta segunda-feira (3) a 9ª Semana do Peixe. Com o lema
Pescado. Dá água na boca e faz bem pra saúde, a campanha, que segue até 17 de 
setembro, prevê a realização de eventos gastronômicos e a distribuição de 
cartazes e cartilhas informativas com orientações sobre como verificar a 
qualidade do produto na hora da compra, como limpar o pescado e diversas 
receitas regionais, com quantidades reduzidas de sal e de gorduras.

Segundo a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) de 2008-09, o consumo anual de
peixe do brasileiro é de nove quilos de pescado por habitante ao ano. A meta da 
campanha é aumentar o número para 12 kg de pescado habitante/ano, quantidade 
recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS). O Guia Alimentar para a 
População Brasileira, do Ministério da Saúde, recomenda o consumo de peixe 
fresco pelo menos duas vezes por semana. Comer pescado frequentemente previne 
doenças cardiovasculares, diminui o nível de colesterol e a ansiedade, além de 
ativar a memória.

A coordenadora geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde (CGAN), 
Patrícia Jaime, reforça a importância das ações que incentivam o consumo de 
pescado. Apesar de toda a nossa riqueza do ponto de vista de costa marítima - o 
que permitiria uma distribuição grande de pescados - o consumo de peixe no País 
é considerado baixo. Por isso, o esforço é importante tanto para a área 
econômica do País, pois o desenvolvimento da indústria da pesca permite a 
inserção de trabalhadores e pescadores, quanto para a área da saúde, destaca.

De acordo com aúltima pesquisa deVigilância de Fatores de Risco e Proteção para 
Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel 2011), promovida 

Página 2089



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
peloMinistério da Saúde,o excesso de peso e a obesidade aumentaram nos últimos 
seis anos no Brasil. A proporção de pessoas acima do peso no País avançou de 
42,7%, em 2006, para 48,5%, em 2011. No mesmo período, o percentual de obesos 
subiu de 11,4% para 15,8%. Além disso, o estudo revelou que apopulação 
brasileira se alimenta inadequadamente e consome gordura saturada em excesso: 
34,6% não dispensam a carne gordurosa.

A obesidade é um forte fator de risco para saúde e tem forte relação com altos 
níveis de gordura e açúcar no sangue, excesso de colesterol e casos de 
pré-diabetes. Pessoas obesas também têm mais chance de sofrer com doenças 
cardiovasculares, principalmente isquêmicas (infarto, trombose, embolia e 
arteriosclerose), além de problemas ortopédicos, asma, apneia do sono, alguns 
tipos de câncer, esteatose hepática e distúrbios psicológicos.

E os peixes têm vantagens em relação a outras carnes. Isso porque quase todos 
têm ômega 3 e são fonte de ferro, vitamina B12, cálcio, sendo alimentos muito 
saudáveis para a composição nutricional. Dependendo da forma como é preparado, 
tem valor calórico menor do que as outras carnes. Só não vale empanar e fritar. 
Segundo Patrícia Jaime, as receitas à base de peixe não podem ser preparadas com
gordura vegetal hidrogenada. A recomendação é prepará-las com pouca quantidade 
de gordura, de preferência que seja poliinsaturada à base de azeites. Estas 
receitas devem ter como acompanhamento verduras, legumes e também frutas, 
dependendo da criatividade do chef, porque também tem os fatores sabor, aroma, 
textura. E tem o ponto de vista de nutrientes que esta preparação culinária 
estará oferecendo, como vitaminas, minerais e fibras, explica a coordenadora do 
CGAN.

Para aqueles que consumem peixe em conserva, um alerta: apesar de ele garantir 
vários dos nutrientes naturais do peixe in natura, aumenta a densidade calórica 
do peixe. É importante para o consumidor entender que o processo de manutenção e
conservação do peixe enlatado força o uso de algumas substâncias que não são 
naturais. Por exemplo, a salmoura pode aumentar a quantidade de sódio no 
alimento, seja em azeite ou em óleo comestíveis. Então, se por um lado tem a 
manutenção do ômega 3 que é positivo, por outro lado, em tempos de epidemia de 
obesidade, é um alimento de maior densidade energética, calórica. É importante, 
como todo alimento industrializado, observar as qualidades dessa embalagem, se 
não tem dano na lata, a data de validade do produto. Na hora do compra, o 
consumidor precisa estar atento porque qualquer dano pode trazer prejuízo à 
qualidade sanitária do peixe em conserva, ressalta Patrícia Jaime.

Na hora da compra, é preciso observar se o peixe fresco, por exemplo, tem pele 
firme, bem aderida, úmida e sem a presença de manchas; se os olhos estão 
brilhantes e salientes; se as escamas estão unidas entre si, brilhantes e 
fortemente aderidas à pele; se as guelras possuem cor que vai do rosa ao 
vermelho intenso, brilhantes e sem viscosidade; e se tem odor característico e 
não repugnante.
Acesse o hotsite da campanha da9ª Semana do PeixeAssista ao vídeo oficial da 
campanha:
Gabriella Vieira e Mônica Plaza / Blog da Saúde
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Grávidas: como ter acesso à Rede Cegonha: 
[FOTO]
Muitas leitoras do Blog da Saúde perguntam como participar da Rede Cegonha. De 
acordo com o Ministério da Saúde, basta procurar uma Unidade Básica de Saúde 
(UBS) em sua cidade.

Todos os estados brasileiros aderiram ao programa.

Como funciona
A Rede Cegonha está dividida em três fases:
1) Pré-natal: Etapa na qual há uma prioridade de atendimento à gestante nas 
Unidades Básicas de Saúde (UBS). É nela que há a realização imediata do teste 
rápido de gravidez e de todos os exames pré-natais. Também, será neste momento, 
que a mamãe fará a vinculação com uma maternidade e saberá, desde os primeiros 
meses, onde terá o seu bebê. São promovidas visitas ao local do parto.
2) Parto e Nascimento: Nesta fase, a Rede Cegonha qualifica as equipes de saúde 
para prestação de atendimento humanizado e especializado. Há o acolhimento com 
classificação de risco, ambiente confortável e seguro para a mulher e o bebê e 
foco na humanização e qualidade do parto. A mulher tem o direito a um 
acompanhante durante o parto e atendimento especial no caso de uma gravidez de 
risco. Além disso, a estratégia garante atenção humanizada às mulheres em 
situação de abortamento.
3) Pós-parto: Durante este período, a Rede Cegonha acompanha o crescimento e 
desenvolvimento da criança de 0 a 24 meses de idade. Há a orientação sobre todos
os cuidados necessários para a mulher e seu bebê, promoção e incentivo ao 
aleitamento materno e acompanhamento do calendário de vacinação. Além disso, as 
mamães podem ter acesso a informações e disponibilização de métodos de 
planejamento familiar e a consultas e atividades educativas.

Em julho, o Ministério da Saúde lançou oGuia dos Direitos da Gestante e do Bebê,
um guia ilustrado pelo cartunista Ziraldo com informações essenciais sobre o 
direito ao pré-natal de qualidade, ao parto humanizado e à assistência ao 
recém-nascido e à mãe. Foi lançado também oCordel Rede Cegonha, com ilustrações 
e versos que mostram tudo o que a Rede Cegonha oferece.
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FIQUE SABENDO - Homens também são responsáveis por evitar gravidez
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http://www.blog.saude.gov.br/Homens também são responsáveis por evitar gravidez:

Os homens que não quiserem ter filhos devem usar camisinha e os que têm mais de 
25 anos e dois filhos podem fazer a vasectomia, cirurgia para evitar filhos.| 
Foto: Peter Walker/Corbis
Qual a participação do homem no planejamento reprodutivo? Para o médico Daniel 
Fernandes, que é pai de um menino e a esposa está grávida do segundo filho, o 
homem tem a mesma responsabilidade que a mulher na escolha do melhor momento 
para aumentar a família. Da mesma forma, ele também é responsável por uma 
gravidez indesejada:A gravidez só precisa acontecer se os dois desejarem que 
isso aconteça. Hoje em dia a mulher tem uma participação no mercado de trabalho 
tão importante quanto o homem e o homem tem um papel atualmente equivalente ao 
da mulher dentro de casa, otimizando a gestão familiar sabendo que hoje não 
existe mais a história de que aonde come um comem dois. Se o homem e a mulher 
não dialogarem, você vai acabar tendo uma família desestruturada ou 
subaproveitada do ponto de vista de prosperidade econômica.
O coordenador da Saúde do Homem do Ministério da Saúde, Eduardo Chakora, explica
que o homem e a mulher devem decidir juntos sobre a quantidade de filhos, o 
espaço entre eles e o melhor momento para a gravidez:Homens e mulheres têm o 
direito de decidir em conjunto de forma livre e responsável sobre o número, o 
espaçamento e o momento de ter filhos, é uma decisão negociada. Isso que é muito
importante. Quando você vai falar de planejamento reprodutivo você está falando 
exatamente de duas pessoas que estão negociando essa questão de trazer alguém a 
vida ou não né. Então, os homens são protagonistas aí, os homens que não tiverem
vontade de ter filhos eles tem que tomar os devidos cuidados.
Eduardo Chakora lembra que os homens que não quiserem ter filhos devem usar 
camisinha e os que têm mais de 25 anos e dois filhos podem fazer a vasectomia, 
cirurgia para evitar filhos. A vasectomia pode ser feita de graça no Sistema 
Único de Saúde.Existe uma lei que regulamenta a vasectomia e que é ofertada pelo
SUS que os homens que tiverem dois filhos dois e acima de 25 anos eles podem 
procurar os serviços e recebendo as devidas orientações para as secretarias 
municipais de saúde e se tiverem de fato no perfil, eles podem realizar o 
procedimento que é relativamente rápido, mas precisa de um tempo para que ele 
ter possa ter certeza que de fato essa é a decisão dele.
O coordenador da Saúde do Homem do Ministério da Saúde, Eduardo Chakora, lembra 
ainda que a camisinha não é só um método para evitar gravidez indesejada, mas 
também é a melhor forma de evitar doenças sexualmente transmissíveis.Ouça a 
matéria da Web Rádio SaúdeFonte: Hortência Guedes / Web Rádio Saúde
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FIQUE SABENDO - Hospital Loreto cria Polo de Audiologia - 
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Referência no tratamento de portadores de lábios leporinos, unidade cria serviço
para agilizar diagnóstico
19/09/2012Autor:Marco Antonio Costa / Fotos: Pedro Curi 
O
 Polo de Audiologia do Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto, na 
Ilha do Governador, que tem 75% de seus pacientes na faixa de um ano de 
idade, já realiza 160 exames por mês. Inaugurado recentemente, o serviço
 gratuito foi criado para atender a grande demanda do Centro de 
Referência no Tratamento de Fissuras Labiopalatais da unidade, criado há
 27 anos e que recebe 18 novos pacientes mensalmente. As crianças 
portadoras do problema, mais conhecido como lábio leporino, apresentam 
logo ao nascer pequenas diferenciações em seu trato, situação que exige 
orientação especializada aos pais e à equipe médica. O diagnóstico 
exato, que antes poderia levar meses, agora com o novo polo sai em 
apenas uma semana.

- As crianças portadoras dessa condição, em
 grande parte, apresentam problemas auditivos. A rapidez no diagnóstico é
 muito importante. Após o exame, agilizamos o encaminhamento de nossos 
pacientes para a consulta médica necessária ou até mesmo para a cirurgia
 - explicou a doutora Marilene Dutra, responsável pelo Polo de 
Audiologia, enquanto examinava a menina Manuela, de cinco meses, levada 
pela mãe Beatriz Souza.

E não era só a mãe de Manuela que 
apresentava tranquilidade pelo atendimento recebido pela filha no 
Loreto. A boneca de pano Ritinha conseguiu tirar todos os temores da 
pequena Isabely Rocha, de 8 anos, que se prepara para uma cirurgia de 
amígdalas. A façanha se deu através da Técnica dos Bonecos Terapêuticos 
da doutora Lucy Afonso, que se realiza todas as segundas-feiras, na 
parte da manhã. Após o teatrinho didático, onde se explica desde o 
sapatinho mágico colocado na sala de cirurgia, passando pela anestesia
 e procedimentos pós-operatórios, as crianças têm a oportunidade de 
operar os bonecos, aplicando tudo o que aprenderam durante a 
encenação.

-
 As crianças têm identificação com os bonecos, e eles é que dão toda a 
orientação. Com isso, ficam mais seguros. A atividade tranquiliza os 
pais também - analisa a doutora Lucy, criadora da técnica há 16 anos. O 
sucesso desse trabalho é resultado de toda a interação da equipe do 
hospital, referência no tratamento de Fissuras Labiopalatais em todo o 
estado do Rio de Janeiro.

Aberto à população, de segunda a 
sexta-feira, na Estrada do Caricó, 26, a partir das 8 horas, a unidade 
recebe crianças fissuradas com dias de vida, mesmo sem marcação de 
consulta, que contarão com toda a assistência gratuita até a vida 
adulta. Para os bebês, um dos primeiros procedimentos é a colocação de 
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uma prótese bucal, para auxílio durante a alimentação. O atendimento em 
outras especialidades, como remoção das amígdalas, adenoide, fimose e 
hérnia, por exemplo, são feitos através de marcação de consultas pelos 
telefones 2465-5000 ou 33930037. 

Esse
 é o caso de João Vitor Gomes Pifanio, de três anos, que passará por 
cirurgias de hidrocele bilateral (acúmulo de líquido nos testículos) e 
fimose. Os pais, Amanda Gomes e William Santos Pifanio, moradores de 
Japeri, tinham somente elogios para a unidade.

- Procuramos o 
hospital em junho e tudo correu muito bem. Após duas consultas e 
realização de exames, nosso filho já está com a cirurgia marcada, contou
 Amanda.

Novo equipamento de alta definição

O
 hospital é o único no estado a oferecer a prótese da fala, aparelho 
fonoaudiológico implantado quando a cirurgia não é suficiente. Antes, 
essa prótese era oferecida somente no Centro de Reabilitação de Bauru, 
em São Paulo. Além disso, o Loreto está para adquirir, ainda este ano, 
novo equipamento que vai permitir exames de alta definição em bebês, 
conforme adiantou a diretora da unidade, doutora Fátima Brandão.

-
 Realizamos por mês cerca de 30 cirurgias para correção de fissura lábio
 palatal. Os pacientes vindos de outras cidades do estado representam 
55% dos atendimentos. Isso acontece por sermos o único centro de 
referência nessa área no estado do Rio de Janeiro. Os outros 45% são 
daqui do nosso município - concluiu a diretora.

Reconhecido 
desde 2001 pelo Ministério da Saúde como hospital de referência no 
tratamento da fissura labiopalatal, o Loreto conta com ambulatório 
multidisciplinar, com as especialidades de pediatria, cirurgia 
pediátrica, plástica e otorrinolaringológica, hematologia, dermatologia,
 fisioterapia, nutrição, psicologia, fonoaudiologia, terapia 
ocupacional, odontologia/ortodontia e cirurgia buco-maxilo-facial. No 
total, são cerca de 1.300 cirurgias por ano, incluindo a correção de 
fissuras, cirurgias otorrinolaringológicas e cirurgias gerais 
pediátricas.
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FIQUE SABENDO - Mãe prioriza cuidar da saúde de filho pequeno a dar carinho, 
revela pesquisa
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Muito interessante esta pesquisa. Leiam 
Mãe prioriza cuidar da saúde de filho pequeno a dar carinho, revela pesquisa: 
Por Ocimara Balmant, do Estadão.
Para as mães de crianças menores de 3 anos, cuidar da saúde do filho é  muito 
mais importante que dar carinho, brincar ou conversar com ele.  Esse é o 
resultado de uma pesquisa realizada pelo Ibope que ouviu mais  de 2 mil pessoas 
em 18 capitais brasileiras.
Quando perguntadas sobre o que é importante para o  desenvolvimento da criança 
de 0 a 3 anos, 51% delas responderam que a  principal contribuição é levar ao 
pediatra regularmente e dar as  vacinas. O porcentual de quem acredita na 
importância de brincar,  passear e conversar cai para 19% e fica menor ainda se 
forem  considerados os que defendem a necessidade da socialização com outras  
crianças: 8%.Isso mostra como a questão da saúde está bem resolvida - e é  muito
bom que esteja -, mas ainda precisamos avançar muito em relação  aos fatores 
emocionais e comportamentais, diz Saul Cypel, neuropediatra  e consultor da 
Fundação Maria Cecília Souto Vidigal (FMCSV). Os pais  ainda desconhecem a 
importância de estabelecer os vínculos afetivos e,  consequentemente, os danos 
que podem haver quando se ignora o potencial  de aprendizagem da primeira 
infância.
A fundação apresentou a pesquisa em um simpósio internacional sobre a primeira 
infância que promoveu em São Paulo.
Os números mostram o desconhecimento dos pais: grande parte dos  entrevistados 
acha que sentar, falar e andar são sinais mais claros do  desenvolvimento 
infantil do que a criança ser capaz de interagir ou  estranhar pessoas 
distantes; mais de 50% dos entrevistados acreditam que  o bebê só tem capacidade
de aprender a partir dos 6 meses.Precisamos de uma campanha que diga: nasceu, 
começou a  aprender. Sem isso, corremos o risco de perpetuar um cuidado 
instintivo  que se preocupa com a sobrevivência, mas se esquece da dimensão 
ética,  dos valores, diz Yves de La Taille, da Faculdade de Psicologia da  
Universidade de São Paulo (USP).Trabalho integrado 
O caminho para essa conscientização passa  pela criação de políticas públicas 
que unam as secretarias de Saúde,  Educação e Assistência Social, diz Eduardo 
Marino, gerente de avaliação  da fundação. Desde 2009, a fundação tem trabalhado
com seis municípios  na implementação de ações simples, porém eficazes.
O trabalho abrange a criação de espaços lúdicos nos quais as  crianças possam 
brincar e interagir com seus pais e cuidadores,  encontros de reflexão 
interativa com a família e um pré-natal que inclua  não só questões biológicas, 
mas também outros aspectos relevantes do  desenvolvimento infantil e - muito 
importante a partir dos resultados  desta pesquisa - , a ampliação do tempo da 
consulta pediátrica.Já que 79% das mães recorrem ao pediatra nos momentos de  
dúvida, é importante que esses profissionais assumam um papel que vá  além do 
diagnóstico físico. Com uma consulta estendida, ele pode  orientar sobre a 
importância dos momentos de lazer, do afeto, resume  Cypel.
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Por enquanto, os pais têm sido norteados por um censo comum que  não difere 
escolaridade nem classe social: 55% das mães e gestantes  acreditam que deixar 
as crianças assistirem a desenhos ou a programas  infantis ajuda no 
desenvolvimento. A gente propõe, nessa etapa,  atividades em que a criança se 
movimente, interaja, brinque, faça  atividades artísticas, ao ar livre. Isso tem
um papel muito mais  importante. Ainda que a TV seja uma possibilidade 
cotidiana, o uso tem  de ser muito cauteloso no sentido do tempo gasto e do que 
é proposto,  diz a diretora da Escola Santi, Adriana Cury.
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Mau uso de lentes de contato pode cegar: 

Quem acompanha o futebol deve ter visto o afastamento do jogador do time inglês 
Manchester City, Mario Balotelli, para realizar uma cirurgia de correção da 
miopia nos olhos. O caso virou questão de saúde depois de o atacante ter 
desenvolvido uma reação alérgica grave pelo uso de lentes de contato. 

Segundo osjornais ingleses, o uso das lentes de contato teria desencadeado a 
conjuntivite alérgica que o impediu de ser convocado recentemente na seleção 
italiana. O jogador também não deve comparecer na partida contra o Real Madrid, 
em setembro.
[FOTO]
Os olhos, a janela dalma, é uma região extremamente sensível que necessita de 
cuidados com o armazenamento, condicionamento, higienização e o manuseio de 
lentes de contato. Por isso, é importante encarar o uso como um procedimento 
médico, ter acompanhamento e instruções para não causar nenhum dano à saúde.
Chamados de alergenos, esses elementos podem ser específicos e com origem nos 
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próprios componentes químicos dos produtos higienizadores das lentes de contato,
bem no material com que as lentes são fabricadas. Algumas vezes, provêmdo 
ambiente, são transportados pelo pólen das flores inclusive, explica o médico 
especialista em córnea e cirurgia refrativa do Hospital Oftalmológico de 
Brasília (HOB), o oftalmologista Mario Jampaulo.
Tratamento - O oftalmologista ressalta que nem todo o tratamento para a alergia 
ocular causada pelas lentes de contato é caso de cirurgia. O primeiro passo é 
suspender o uso das lentes imediatamente e substituí-las por um par de óculos 
atualizados. Com essa suspensão, a superfície ocular (córnea e conjuntiva) será 
melhor oxigenada e os sintomas (vermelhidão, ardência, coceira e sensação de 
corpo estranho) desaparecem. Em seguida, um médico oftalmologista deve ser 
procurado para identificar as possíveis causas da alergia, explica.

A abordagem cirúrgica é indicadaquando o paciente volta a apresentar alergia com
o uso das lentes e não pode usar os óculos como substitutos. A cirurgia para o 
caso dojogador Balotelli para corrigir a miopia deve ter indicação,porque a 
profissão delenão permite que troquelentes de contato por óculos dentro de 
campo. A cirurgia é a opção mais rápida e eficiente para corrigir o erro 
refrativo e descartar as lentes de contato, completa.
Só com receita - No ano passado, o Conselho Federal de Medicina (CFM) publicou 
uma resolução (1.965/2011) que determina como procedimentos exclusivamente 
médicos a indicação e a adaptação de lentes de contato, além de exigir a 
apresentação de receita médica para a compra (mesmo de lentes estéticas).

Tudo isso para evitar sérios problemas de visão com o uso incorreto. De acordo 
com a resolução, cabe ao médico determinar as características das lentes 
(material, modelo, desenho e demais parâmetros técnicos) a serem usadas em cada 
caso; e a adaptação deve ser feita sempre pelo mesmo médico.
Quais tipos de lentes existem e como limpá-las? Veja este vídeo da TV dos olhos,
publicado no YouTube, com entrevista da oftalmologista Dra. Fabiana Bogossian 
Maragon.
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MEC anuncia parceria com Conselho Federal de Psicologia para combater violência 
nas escolas: 

São Paulo - Para enfrentar a violência nas escolas brasileiras, o Ministério da 
Educação assinou nesta quinta (20) uma parceria com o Conselho Federal de 
Psicologia. A parceria prevê um estudo sobre violência nas escolas, elaboração 
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de materiais didáticos e formação de professores para o combate à violência no 
ambiente escolar.

De acordo com o ministro Aloizio Mercadante, oito universidades também vão 
colaborar com o projeto. Entre os temas que serão trabalhados dentro das escolas
estão enfrentamento às drogas, gravidez precoce, homofobia, racismo, 
discriminação, bullying e bullying eletrônico (feito por meio das redes 
sociais).

- Temos estimado em torno de 8 mil jovens, meninos e meninas, que voltam para 
casa com todo tipo de constrangimento e que muitas vezes são vítimas de bullying
na escola. Precisamos tratar esses temas com responsabilidade e cuidado, mas 
enfrentá-los no sentido de respeito à diversidade, ao outro, a valores como os 
direitos humanos. Os professores e alunos também precisam aprender a solução dos
conflitos por meio de diálogo - disse o ministro.

Segundo Mercadante, o trabalho de campo será feito em todo o país.

- Vamos trabalhar em todas as regiões do país, nos vários níveis do processo 
educacional - com pais, alunos e professores - e elaborar materiais pedagógicos,
programas de prevenção e subsídios para aprimorar a prática pedagógica e criar 
uma escola mais atrativa, feliz, respeitosa e pacífica - disse.

O projeto, de acordo com o ministro, terá início em breve:

- Em duas semanas estaremos iniciando o processo de trabalho, mas eu diria que o
desenvolvimento pleno desse trabalho é para 2013.

A expectativa do ministro é que, com esse projeto, os professores tenham mais 
subsídios e melhores condições para lidar com esses desafios. Os novos materiais
didáticos, voltados para o combate da violência nas escolas, estará disponível 
logo após a pesquisa de campo ser finalizada. Também será desenvolvido um 
trabalho de formação de professores para trabalhar com esses temas nas escolas.

Para Toni Reis, presidente da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis e Transexuais (ABGLT) e conselheiro do Conselho Nacional 
LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros), a 
parceria é positiva.

- Vejo com bons olhos a ampliação dessa parceria. É fundamental não só para a 
questão da homofobia como também para a que envolve drogas, bullying etc. É 
fundamental que a escola seja um lugar seguro para que as pessoas possam 
estudar, não sejam discriminadas e não sofram a violência que muitas vezes faz 
parte do cotidiano escolar - falou.

Segundo Reis, a escola é um dos ambientes mais importante para que esse trabalho
seja desenvolvido.

- A escola é um momento em que as pessoas convivem e as pessoas têm que aprender
a respeitar o outro e esse outro pode ser evangélico, católico, ateu, de uma 
religião africana, judeu ou indígena, mas as pessoas têm que aprender a 
respeitar o ser humano como um todo - disse.
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Durante a 2ª Mostra Nacional de Práticas de Psicologia, que ocorre até o dia 22 
no Anhembi, em São Paulo, o presidente do conselho, Humberto Verona, anunciou 
também uma parceria entre o órgão e a Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República para ajudar na criação de comitês de combate à 
homofobia em todos os estados brasileiros.
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Mitos e verdades sobre os hábitos que podem prejudicar a sua visão: 

Apesar da grande importância da visão em nossas vidas, a maioria das pessoas 
conhece pouco sobre como as doenças oftalmológicas ocorrem. Por isso, uma série 
de crenças - muitas delas infundadas - ganham credibilidade.Para esclarecer 
mitos e verdades sobre a visão, segue abaixo orientações sobre quais hábitos e 
costumes podem prejudicar a saúde dos olhos.Ver televisão de perto pode 
prejudicar a visãoMITO. Ver televisão a menos de 3 metros de distância pode 
provocar cansaço ocular por forçar a acomodação e a convergência, mas não traz 
prejuízo para a visão. Outro aspecto interessante é assisti-la sempre com o 
local iluminado.Óculos escuros protegem os olhosVERDADE. Porém, é importante que
as lentes sejam de boa qualidade para filtrar os raios ultravioletas e 
infravermelhos. Lentes que só escurecem e não possuem filtros são muito 
prejudiciais, pois as pupilas se dilatam e a quantidade de raios que penetra no 
olho é muito maior, podendo favorecer o aparecimento precoce de doenças como a 
catarata.Ler em ambientes escuros piora a visãoMITO. A leitura em locais pouco 
iluminados está longe de piorar a miopia, a hipermetropia ou o astigmatismo. O 
que pode acontecer é a sensação de cansaço dos olhos, já que é preciso forçá-los
mais para enxergar, e dor de cabeça, pelo mesmo motivo. Por isto é melhor 
evitar.Não se deve dormir de lentes de contatoVERDADE. A lente é hidrofílica, ou
seja, ela absorve água. Dormindo não há estímulo para a produção de lágrima 
porque não piscamos, logo, os olhos ficam ressecados.O computador estraga a 
visãoMITO. Não há nenhum estudo científico comprovando que os computadores sejam
prejudiciais aos olhos. A quantidade de radiação ultravioleta emitida pelo 
computador está bem abaixo daquela que provoca catarata e outras doenças 
oculares, mesmo após um longo período de exposição. Uma variedade de sintomas, 
como dor de cabeça, ardor, visão embaçada, pode ocorrer após o uso excessivo do 
computador. Recomenda-se um descanso de 10 minutos para cada hora de trabalho à 
frente do computador. É importante uma avaliação oftalmológica para avaliar a 
necessidade de uso de óculos e observar a distância correta do monitor e do 
texto, boa iluminação e postura correta, para minimizar o cansaço provocado pelo
uso excessivo do computador.Cuide de sua visão! Consulte o oftalmologista 
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periodicamente.Fonte: Equipe Qualidade de Vida Victory
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Novos medicamentos para artrite serão ofertados no SUS: 
[FOTO]

Foto: Image Source/Corbis
O Ministério da Saúde (MS) vai incorporar ao Sistema Único da Saúde (SUS) cinco 
novos medicamentos para o tratamento de pessoas portadoras de artrite 
reumatóide. Com a novidade, os portadores da doença terão acesso a todos os 
medicamentos biológicos para a artrite disponíveis no mercado e registrados na 
Agência Nacional de Saúde (Anvisa).

Os novos medicamentos que passam a ser oferecidos no SUS são: abatacepte, 
certolizumabe pegol, golimumabe, tocilizumabe e rituximabe. A incorporação 
amplia a oferta de tratamento para os pacientes que não respondem aos 
medicamentos convencionais ou que apresentam intolerância às demais terapias. A 
expectativa é ampliar o acesso e garantir medicamentos de mais alta tecnologia 
para os pacientes, melhorando a qualidade do tratamento e reduzindo as 
complicações da doença. A partir da decisão, esperamos ainda uma redução 
significativa dos gastos do Ministério com esses medicamentos, afirma o ministro
da saúde, Alexandre Padilha.

Atualmente, o SUS disponibiliza 10 medicamentos para o tratamento da doença, em 
15 diferentes apresentações. Destes, três são biológicos (adalimumabe, 
etanercepte, infliximabe), que atendem cerca de 30 mil pessoas. Os medicamentos 
diminuem a atividade da doença, previnem a ocorrência de danos irreversíveis nas
articulações, aliviam as dores e melhoram a qualidade de vida do paciente.

A escolha entre o tipo de tratamento deve ser baseada nos seguintes critérios: 
características do paciente, segurança, comodidade posológica, tratamentos 
prévios e concomitantes, conforme definição em protocolo clínico do Ministério 
da Saúde. O protocolo será revisto e atualizado a partir dessas incorporações.

O secretário de Ciências, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Carlos Gadelha, 
considera a medida um avanço na política tecnológica de saúde. O Ministério da 
Saúde está tomando a dianteira na incorporação de produtos de alto impacto para 
o cidadão. Estamos colocando a tecnologia a serviço do SUS, gerando alternativas
de tratamento, reduzindo custos e ampliando o acesso, afirma o secretário.

Atualmente, o Ministério da Saúde gasta, em média, R$ 25 mil por ano com cada 
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paciente que utiliza medicamentos biológicos. Com esta inclusão, e a partir das 
negociações com os laboratórios envolvidos, o custo do tratamento por paciente 
pode cair para, até, R$ 13 mil por ano. Apenas em 2011, o Ministério da Saúde 
investiu R$ 1 bilhão na compra de medicamentos biológicos para a doença. O SUS 
tem o prazo de até 180 dias, a partir da publicação da portaria, para efetivar a
ofertar dos medicamentos.
Medicamentos - De 2010 até o momento, o número de medicamentos ofertados pelo 
SUS, cresceu 47%, saltando de 550 para 810, conforme itens contidos na Relação 
Nacional de Medicamentos (Rename). A relação é atualizada a cada dois anos e 
inclui medicamentos da atenção básica, para doenças raras e complexas, insumos e
vacinas.

Desde ano passado até agora, 11 medicamentos já foram aprovados para 
incorporação no SUS. Três foram avaliados pela nova Comissão Nacional de 
Incorporação de Tecnologias (Conitec) no primeiro semestre deste ano: boceprevir
(hepatite tipo C), telaprevir (hepatite tipo C) e trastuzumabe (oncológico - 
câncer de mama).
Fonte: Rhaiana Rondon e Tatiana Alarcon /Agência Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fique-sabendo-numero-do-cartao-nacional.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 22 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - Número do Cartão Nacional de Saúde vai estar nos prontuários

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Número do Cartão Nacional de Saúde vai estar nos prontuários: 
Os estabelecimentos de saúde públicos ou conveniados aoSistema Único de Saúde 
(SUS)passam a registrar número doCartão Nacional de Saúde (CNS)nos formulários 
de atendimento, a partir do dia 1º de maio deste ano. O objetivo é que o 
histórico médico dos pacientes esteja reunido em uma única base nacional de 
dados.

Inicialmente, este registro será feito para atendimentos considerados de média e
alta complexidade, como internações, transplantes, quimioterapia, hemodiálise, 
entre outros. Este número será cadastrado por um profissional do estabelecimento
de saúde (ambulatorial ou hospitalar) em que o paciente for atendido. Em caso de
internação, o registro deverá ser feito até a alta hospitalar; ou seja, a 
assistência ao paciente que ainda não possuir o número do Cartão deverá ser 
prestada sem qualquer prejuízo ao atendimento.

A meta do Governo Federal é que todos os brasileiros tenham o Cartão Nacional de
Saúde ou o número do documento até 2014. O objetivo é que o histórico dos 
atendimentos prestados ao paciente esteja registrado em uma única base nacional 
de dados, permitindo o acesso a estas informações por qualquer unidade de saúde.
Nos casos em que o paciente não souber informar o número do Cartão, a unidade de
saúde deverá fazer a consulta deste número no site doDepartamento de Informática
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do SUS (Datasus), explica o secretário deGestão Estratégica e Participativa do 
Ministério da Saúde, Odorico Monteiro. Este registro é extremamente importante 
porque, a partir das informações reunidas no CNS, poderemos acompanhar melhor a 
saúde dos pacientes e garantir uma atenção ainda mais adequada aos brasileiros 
que utilizam a rede pública de saúde. Além disso, poderemos organizar ainda mais
a rede de atendimento e a oferta dos serviços de saúde em todo o país, afirma 
Odorico.
O prazo para início da obrigatoriedade do registro do número do CNS nos 
formulários de atendimento foi definido em julho do ano passado, por meio 
daPortaria 763/11, quando foi estabelecido um período para que os gestores do 
SUS se adaptassem a esta nova diretriz de gestão. A medida faz parte do esforço 
doMinistério da Saúdeem oferecer atendimento integral ao cidadão e acompanhar a 
qualidade dos serviços prestados pelas unidades públicas de saúde. Este é mais 
um grande passo no processo de consolidação de uma articulada rede de 
assistência aos brasileiros, completa Monteiro.
Plano de Saúde- AAgência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)vai definir, junto 
com o Ministério da Saúde e as operadoras de planos de saúde, o formato mais 
adequado para que as seguradoras façam o registro de seus usuários no cadastro 
do Cartão Nacional de Saúde (CNS). A ANS reforça que o atendimento a todos os 
beneficiários de planos de saúde está garantido independentemente da 
apresentação ou não do número do CNS.
Aniversário do Blog da Saúde - Em comemoração ao aniversário de um ano, o Blog 
da Saúde está republicando as matérias com maior número de visualizações neste 
período. Este post foi ao ar em fevereiro deste ano.
Saiba mais:Prontuários vão ter número do Cartão Nacional de SaúdeCurtiu este 
post? Então vote em nós no Top Blog 2012\o/.Fonte:Blog da Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fique-sabendo-o-misterio-do-espirro-por.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 28 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - O mistério do espirro: por que fechamos os olhos?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blogdasaude.com.br/
O mistério do espirro: por que fechamos os olhos?: 
[FOTO]
Já tentou espirrar e não fechar os olhos? Parece impossível, não é?! Pois, o 
site Lifes Little Mysteries foi atrás de respostas para esse reflexo 
involuntário que sentimos ao espirrar.

Para entender isso, é necessário ver o que acontece com a parte do corpo que 
controla tudo: o cérebro. Após receber o estímulo para espirrar, ele 
simplesmente envia sinais para diversas musculaturas - do esôfago à face, 
incluindo as que controlam as pálpebras.

O ato de espirrar é uma reação de proteção. O espirro expulsa partículas 
estranhas através de um poderoso jato de ar proveniente dos pulmões, que viaja a
mais de 160 quilômetros por hora.
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Depois de dar essa explicação, vamos às hipóteses destacadas pelo Lifes Little 
Mysteries:

1ª Os especialistas acreditam que esse reflexo possa servir para proteger os 
órgãos da visão, pois o ar que sai dos pulmões para o nariz poderia aumentar a 
pressão ocular e nos prejudicar.

2ª Outra hipótese, mais simples, é a conexão por proximidade que provoca uma 
reação em cadeia. Faz sentido, pois as pálpebras e o nariz realmente estão muito
próximos.

O site buscou respostas, mas a pergunta continua sendo um mistério. Nem os 
cientistas sabem ao certo qual a explicação da conexão do espirro e o piscar dos
olhos.
[FOTO]
Qual das explicações citadas acima você acha que faz mais sentido? Nenhuma? 
Então, mande a sua hipótese. Compartilhe.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fique-sabendo-pao-integral-e-o-que-traz.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 22 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - Pão integral é o que traz mais benefícios à saúde

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Pão integral é o que traz mais benefícios à saúde: 
Para a maioria dos brasileiros, comer pão é um hábito diário, principalmente no 
café da manhã. Embora o conhecido pãozinho ou pão francês seja o preferido da 
população, especialistas ressaltam que o pão integral é o que traz mais 
benefícios. As fibras contidas nesse tipo de alimento aumentam a sensação de 
saciedade e ajudam no funcionamento intestinal. Além disso, diferente dos 
refinados, os grãos inteiros possuem várias vitaminas importantes para o nosso 
organismo.

A nutricionista doGrupo Hospitalar Conceição, ligado aoMinistério da Saúde, 
Jaqueline Fink, explica os benefícios do pão integral. As fibras são 
carboidratos que resistem à digestão do organismo, que são muito pouco 
digeridos. Então, elas são excretadas pelas fezes em sua grande maioria e elas 
geram um grande benefício para a função intestinal e colabora para a prevenção 
de doenças intestinais do tipo constipação, as diverticulites e até mesmo o 
câncer de intestino, de cólon, de reto.
[FOTO]

Foto: Corbis Images
De acordo com a nutricionista, a recomendação internacional de ingestão de 
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fibras é de 30 gramas por dia. Duas fatias de pão integral correspondem a 
aproximadamente 10% da necessidade diária. Ela dá dicas de quais outros 
alimentos podem compor essa necessidade. Nós temos fibras alimentares em frutas 
e vegetais. Nós temos também no grupo de alimentos chamado de leguminosas, que é
o grupo composto pelo feijão, pela lentilha, pelo grão de bico. E dos cereais, 
os carboidratos, no caso os integrais. E onde nós não encontramos fibras 
alimentares são nas fontes animais do tipo carnes, leite e ovos.

A especialista garante ainda que a ingestão diária de fibras pode prevenir 
doenças como: câncer de mama e de próstata, diabetes, obesidade, além de doenças
cardiovasculares.
Aniversário do Blog da Saúde-Em comemoração ao aniversário de um ano, o Blog da 
Saúde está republicando as matérias com maior número de visualizações neste 
período.Este post foi ao ar em abril deste ano.

De acordo com aúltima pesquisa deVigilância de Fatores de Risco e Proteção para 
Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel 2011), promovida 
peloMinistério da Saúde,o excesso de peso e a obesidade aumentaram nos últimos 
seis anos no Brasil. A proporção de pessoas acima do peso no País avançou de 
42,7%, em 2006, para 48,5%, em 2011. No mesmo período, o percentual de obesos 
subiu de 11,4% para 15,8%. Além disso, o estudo revelou que apopulação 
brasileira se alimenta inadequadamente e consome gordura saturada em excesso: 
34,6% não dispensam a carne gordurosa.
Curtiu este post? Então vote em nós no Top Blog 2012\o/.Fonte: Amanda Mendes 
/Web Rádio Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fique-sabendo-saneamento-e-agua.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 17 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - Saneamento e água portável ajudam Brasil a reduzir os números de
mortalidade infantil

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Saneamento e água portável ajudam Brasil a reduzir os números de mortalidade 
infantil: 
A melhoria no saneamento básico e o acesso à água potável foram pontos 
importantes para o Brasil atingir os Objetivos do Milênio da ONU, Organização 
das Nações Unidas, e reduzir a mortalidade infantil. O País deveria reduzir o 
número de mortes de crianças até 2015. No entanto, essa redução aconteceu antes,
já em 2011. Segundo o relatório, o número de crianças menores de cinco anos que 
morreram em todo o mundo caiu de quase 12 milhões, em 1990, para cerca de sete 
milhões, em 2011.

O diretor do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do 
Trabalhador do Ministério da Saúde, Guilherme Franco Netto, destacou os 
benefícios gerados pela melhoria da estrutura.Nós temos uma situação de uma 
melhoria muito importante da oferta de água para a população brasileira nos 
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últimos tempos. Para se ter uma ideia, em 2010, as informações do IBGE 
apresentam abastecimento adequado de água em 4.952 municípios, correspondendo a 
97.7 de cobertura da população urbana do País. E se cada vez mais nós tivermos o
esgoto sendo tratado, a coleta adequada e a gestão adequada dos detritos sólidos
urbanos, entre outros fatores, certamente a gente vai ter melhorias importantes.

Em 1990, no Brasil, a taxa de mortalidade infantil era de 58 mortes para cada 
mil bebês nascidos vivos. Agora essa taxa é de 16 para cada mil nascidos vivos, 
enquanto a meta da ONU era de 19 a cada mil crianças nascidas vivas.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, explica que uma das medidas que ajudou 
na redução das mortes foi o programa Rede Cegonha.Uma medida que teve impacto 
muito importante foi à expansão do pré-natal. Pela primeira vez no ano de 2011, 
mais de um milhão e setecentas mil mulheres fizeram pelo menos sete consultas do
pré-natal, isso através da Rede Cegonha.

A Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, Banco Mundial e OMS, 
Organização Mundial da Saúde divulgaram os dados da redução da mortalidade 
infantil no Brasil, na última quinta-feira.
Ouça a matéria da Web Rádio Saúde
Fonte: Marcelo Bebiano / Web Rádio Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fique-sabendo-saude-da-crianca-chupar.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 13 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - Saúde da Criança: Chupar os dedos pode ser estresse emocional

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Saúde da Criança: Chupar os dedos pode ser estresse emocional: 
[FOTO]

Foto: Corbis Images
Chupar o dedo é um hábito de quase todos os bebês. Segundo o coordenador da 
Saúde da Criança do Ministério da Saúde, Paulo Bonilha, o hábito aparece 
naturalmente e faz parte do desenvolvimento dos pequenos. No entanto, muitas 
crianças continuam com a mania após os dois anos de idade.

A professora Sanya da Glória sabe bem disso.Minha filha Maria Clara, ela chupa o
dedo desde os dois anos, ela está completando seis anos e não larga o dedo de 
jeito nenhum. É o tempo todo, se não estiver com o dedo é chorando.

Após os dois anos de idade, chupar o dedo pode prejudicar o desenvolvimento dos 
dentes. De acordo com Bonilha, grande parte das crianças com mais de dois anos 
que ainda chupam dedo pode estar com estresse emocional, por causa do nascimento
de um irmão, por exemplo. Paulo Bonilha, dá dicas aos pais para resolver o 
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problema nesses casos:Se tem alguma situação que está levando a criança a se 
sentir carente, estressada emocionalmente, que ela seja compensada de alguma 
forma. Leva-la mais ao colo, enfim, é preciso compensá-la para que ela não 
busque a sucção como alivio.

O coordenador da Saúde da Criança condena um velho costume: colocar substâncias 
de sabor ruim nas mãos das crianças. Segundo ele, essas não são medidas 
recomendadas para evitar que as crianças levem o dedo na boca:São muito 
agressivas e podem até mesmo ser perigosas, de colocar pimenta, excrementos de 
galinha, são coisas que eventualmente a gente vê acontecendo popularmente e que 
não são sugeridas de forma alguma.

O hábito de chupar os dedos também prejudica o desenvolvimento da fala e até 
mesmo mastigar e engolir. Caso os pais tenham dificuldade para resolver o 
problema, a dica é procurar um profissional de saúde para receber novas 
orientações.
Ouça a matéria da Web Rádio SaúdeFonte: Débora Rocha / Web Rádio Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fique-sabendo-saude-recomenda.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 20 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - Saúde recomenda tratamento preventivo da hemofilia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Saúde recomenda tratamento preventivo da hemofilia: 
[FOTO]

O Ministério da Saúde recomenda, pela primeira vez, que portadores adultos de 
hemofilia grave façam o tratamento profilático da doença com o uso de Fator VIII
de Coagulação. Para isso, o ministério repassou às secretarias de saúde de todo 
o país mais de 150 milhões de Unidades Internacionais (UIs) deste medicamento, 
além de manter outras 200 milhões de unidades no estoque estratégico do órgão. O
objetivo da recomendação é incentivar o uso preventivo de Fator VIII 
(plasmático) para evitar que o portador da doença tenha sangramentos nas 
articulações, principal característica da doença.A ampliação do tratamento 
profilático da hemofilia grave para jovens e adultos é um avanço porque, entre 
outros benefícios à saúde, certamente vai melhorar a qualidade de vida dos 
pacientes, observa o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. A recomendação para a
chamada profilaxia secundária da hemofilia grave está afinada às diretrizes da 
Organização Mundial da Saúde (OMS). O abastecimento do SUS com as mais de 600 
milhões de unidades de Fator VIII será possível graças, também, à economia que o
ministério vem obtendo a partir de mudanças na metodologia de compra de 
medicamentos para o SUS. Só na aquisição de hemoderivados (medicamentos 
derivados do sangue), o Ministério da Saúde conseguiu economizar R$ 50 milhões 
nos últimos 12 meses.
Documento com as recomendações para a ampliação do tratamento profilático de 
portadores de hemofilia grave foi enviado, nesta quinta-feira (20), para os 32 
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hemocentros coordenadores da Hemorrede nos 26 estados e no Distrito Federal. 
Para ter acesso ao tratamento e receber o hemoderivado (Fator VIII), os 
pacientes precisam estar cadastrados em um dos 35 Centros de Tratamento de 
Hemofilia (CTH), onde têm orientação e acompanhamento médico para a obtenção e o
uso do medicamento, explica Helder Teixeira Melo, da Coordenação de Sangue e 
Hemoderivados do Ministério da Saúde. A adesão ao tratamento está condicionada à
avaliação clínica, social e psicológica.
Atualmente, 10.558 hemofílicos são assistidos pelo Sistema Único de Saúde; ou 
seja, recebem medicamentos pelo SUS, incluindo aqueles que utilizam a rede 
privada ou possuem convênios e planos de saúde. Desse total, 3.421 são 
portadores da forma grave da doença, caracterizada por sangramentos em uma mesma
articulação, que pode levar ao dano articular e em alguns casos à 
invalidez.Profilaxia Primária - No último mês de dezembro, crianças portadoras 
de hemofilia grave dos tipos A e B passaram a receber assistência no SUS para a 
chamada profilaxia primária da doença. Este procedimento preventivo é indicado 
para pacientes com até 3 anos de idade que tenham tido até uma ocorrência de 
sangramento ou hemorragia da articulação (hemartrose). A profilaxia primária 
também é recomendada pela OMS.Hemofilia - A hemofilia é uma doença hemorrágica, 
de herança genética, que leva à perda de mobilidade do paciente. Ela se 
caracteriza pela deficiência quantitativa e/ou qualitativa de Fator VIII 
(hemofilia A) ou de Fator IX (Hemofilia B). O tratamento profilático corresponde
à reposição destes fatores no organismo, de maneira periódica e ininterrupta a 
longo prazo, iniciada antes ou após ocorrência do primeiro sangramento ou 
hemorragia da articulação (hemartrose).Curtiu este post? Então vote em nós no 
Top Blog 2012\o/.Fonte: Ubirajara Rodrigues /Agência Saúde
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<POSTAGEM>
fique-sabendo-sobre-vacina-contra.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 13 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - Sobre a vacina contra catapora

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.pediatriabrasil.com.br/
Sobre a vacina contra catapora: 

A vacina contra catapora, ou varicela, é preparada a partir de vírus vivos 
atenuados (cepa Oka) cultivados em células embrionárias e em fibroblastos 
humanos. É a única disponível no mercado, tendo sido testada em vários países. É
liofilizada, de aplicação pela via subcutânea, em dose única de 0,5 ml.

Indicações
Quem deve tomar vacina contra catapora
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<POSTAGEM>
fique-sabendo-suco-para-reduzir-celulite.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 9 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - Suco para reduzir celulite...

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://ligadasaude.blogspot.com/
Suco para reduzir celulite...: 
[FOTO]

INGREDIENTES:
2 folhas de couve1 litro de água2 unidades de limão galego (descascados)6 folhas
de hortelãRaspas de limão pepino pequenoPedaço pequeno de gengibre10 gotas de 
própolisGelo a gosto
Dica: Pode incrementar com outros tipos de folhas verde escuras, talos de aipo, 
cenoura, beterraba, etc.
Modo de preparo: Bater tudo no liquidificador e tomar diariamente em jejum por 3
meses.
CURTA MINHA FAN PAGE: JULIANA PANSARDI NUTRICIONISTA DESPORTIVA
[FOTO]

*** O texto acima é de responsabilidade do autor. Para dúvidas sobre o conteúdo 
do texto, deixe seu comentário ou entre em contato com o autor através dos 
contatos disponibilizados em sua assinatura.

--------------------------------------------------------------------------------
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fique-sabendo-sus-passa-distribuir.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 28 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - SUS passa a distribuir medicamento para doença ligada ao 
tabagismo

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://drauziovarella.com.br/
SUS passa a distribuir medicamento para doença ligada ao tabagismo: 

O SUSvai incorporarmedicamentos para tratar dos sintomas da DPOC (Doença 
Pulmonar Obstrutiva Crônica). Serão incorporados seis remédios, sendo dois 
corticóides inalatórios (budesonida e beclometasona), e quatro 
broncodilatadores, (fenoterol, sabutamol, formoterol e salmeterol).
*SUS passa a distribuir cinco novos medicamentos para artrite
*O cigarro e o aparelho respiratório
A DPOC, que está relacionada ao tabagismo, à exposição passiva ao fumo, à poeira
e à poluição, pode causar falta de ar, fadiga muscular e insuficiência 
respiratória.

Os remédios já integram a lista do SUS, mas antes eram distribuídos somente para
o tratamento de asma. A DPOC é uma doença com alta taxa de mortalidade e não há 
cura. O tratamento visa combater o avanço da enfermidade.

O ministério estima que cerca de 5 milhões de pessoas tenham Dpoc no País. Até 
julho de 2012, houve 57.881 registros de internações, que custaram ao governo R$
45,1 milhões.

As farmácias da rede pública terão até 180 dias para começar a ofertar os 
produtos à população.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
grupo-de-gestantes.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 16 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

GRUPO DE GESTANTES

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Divulguem nas escolas - creches e EDIs da Fazenda Botafogo.
GRUPO DE GESTANTES: 
[FOTO]
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<POSTAGEM>
hiv-sabado-da-prevencao-dia-2909.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 12 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

HIV - Sábado da Prevenção: Dia 29/09

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://saudementalrj.blogspot.com/
Sábado da Prevenção: Dia 29/09: 
[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-atividades-dia-da-arvore.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 19 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - Atividades dia da árvore

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://aartedeensinareaprender.blogspot.com/
Atividades dia da árvore: 

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-atividades-para-alfabetizacao.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 18 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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IDÉIAS - Atividades para Alfabetização

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://suzettepaula.blogspot.com/
Atividades para Alfabetização: 
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-chapeus-de-animais.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 4 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - Chapéus de animais

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://aprendendocomtiacelia.blogspot.com/ 
Chapéus de animais: 

Ao todo, são 14 tipos diferentes de chapéus de animais com os moldes e + a base 
do chapéu molde.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Molde da base do chapéu de animais:

[FOTO]

[FOTO]

fonte: espaço educar.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-mais-algumas-atividades-sobre.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 19 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - Mais algumas atividades sobre trânsito

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://aartedeensinareaprender.blogspot.com.br
Mais algumas atividades sobre trânsito: 

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-mural-da-primavera.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 9 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - Mural da Primavera

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
FONTE:http://edu-infantilcriativa.blogspot.com/
Mural da Primavera: 
Preparativos para chegada da Primavera, começamos a enfeitar nossa sala e o 
mural foi o primeiro eleito, ainda temos muito a fazer, esse é só o começo. 
Aguardem!!!!!!!
[FOTO]

Página 2113



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-para-dia-nacional-do-transito-25.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 19 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS PARA - Dia  Nacional do Trânsito - 25 de setembro

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://aartedeensinareaprender.blogspot.com.br/
Dia  Nacional do Trânsito - 25 de setembro: 

Fiz este cartaz com a ilustração de uma rua, para falar sobre sinais de trânsito
(semáforo) com meus alunos.
Assim, creio que eles vão entender muito melhor.
Ficou bonitinho, modéstia a parte. Utilizei e.v.acores variadase cartolina 
branca
[FOTO]

[FOTO]

Semáforos criativos

Chapéus semáforo
[FOTO]

Semáforo em caixa de papelão com luz de celofane
[FOTO]

Semáforo do comportamento
[FOTO]

Fonte: http://pragentemiuda.blogspot.com/

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-para-primavera-flores-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 22 de setembro de 2012
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS para Primavera - Flores para colorir

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://meustrabalhospedagogicos.blogspot.com/
Primavera - Flores para colorir: 

Comemorando a entrada da primavera fiz para vocês algumas atividades para cobrir
e estimular a coordenação motora.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Receba nossas atividades Digite aqui seu email:

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-sugestoes-para-o-dia-das-criancas.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 26 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - Sugestões para o Dia das Crianças

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://edu-infantilcriativa.blogspot.com/
Sugestões para o Dia das Crianças: 
Algumas ideias tiradas da net para comemorar o Dia das Crianças. Espero que 
gostem.[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

Página 2115



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

Muito fofo!!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
importante-indice-glicemico-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 28 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IMPORTANTE - Índice glicêmico e esportistas...

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://ligadasaude.blogspot.com/
Índice glicêmico e esportistas...: 
[FOTO]

Dentre os principais objetivos da dieta e da nutrição adequada para os 
esportistas, estão a melhora do rendimento físico, a recuperação adequada dos 
estoques de energia e a melhora da composição corporal, reduzindo a fadiga e 
permitindo que o atleta treine por mais tempo, recuperando-se melhor entre os 
treinos.Em uma dieta equilibrada, os carboidratos constituem a maior parte da 
ingestão energética. Mesmo pequenas no organismo, as reservas de glicogênio são 
importantes durante períodos de jejum e também durante exercícios prolongados e 
extenuantes, nos quais a glicose e os ácidos graxos são oxidados a fim de 
fornecer energia para a contração muscular.
Os carboidratos da dieta são divididos em três grupos principais: os 
monossacarídeos (glicose e frutose), os dissacarídeos (sacarose, lactose e 
maltose) e os polissacarídeos (carboidratos complexos, fibras). Dentre as 
principais funções dos carboidratos, a que merece atenção entre os esportistas é
a produção de ATP, considerada a principal fonte de energia do organismo.
Os carboidratos devem ser a principal fonte de energia da dieta para o 
organismo, já que quando oxidados, liberam uma grande quantidade de energia, 
importantíssima para a a execução dos exercícios e para a contração muscular.
Após a ingestão, os carboidratos são digeridos até serem transformados em 
glicose (como são levados para as células), sendo armazenados na forma de 
glicogênio principalmente no fígado e nos músculos, a fim de serem utilizados 
quando o organismo necessite de energia. Porém, os estoques de glicogênio são 
limitados e reduzem durante o exercício, justificando a necessidade de repor 
estas reservas de energia através do adequado consumo de carboidratos, levando 
em consideração sempre seu Índice Glicêmico.
O indice glicêmico foi desenvolvido, com o objetivo de avaliar o efeito dos 
carboidratos sobre a glicemia sanguínea, devido o organismo não digerir e não 
absorver os carboidratos na mesma velocidade. É o tempo que determinado alimento
leva para se transformar em glicose no nosso organismo, alimentos que são 
digeridos e absorvidos rapidamente (como a batata inglesa), se transformam 
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rapidamente em glicose, levando à liberação de insulina e favorecendo o deposito
de gordura.
De acordo com estudos, quando mais intenso for o exercício físico, maior será a 
dependência em relação aos carboidratos como combustíveis. Quando o consumo de 
carboidratos é insuficiente, a performance física fica reduzida, principalmente 
a anaeróbica, ou seja, atletas de força ou de provas de curta duração precisam 
se atentar mais ainda ao consumo de carboidratos, já que a utilização do 
glicogênio muscular é extremamente rápido nestas modalidades.
CURIOSIDADE:os estoques de glicogênio nunca chegam a zerar durante o exercício. 
Quando a ingestão é inadequada e a reserva é baixa, pode ocorrer a utilização do
próprio tecido muscular como fonte de energia, o que é temido por todos. Neste 
momento que o rendimento do atleta pode ser beneficiado com o consumo de uma 
fonte exógena de carboidrato, retardando sua fadiga.Os maiores estoques de 
glicogênio são obtidos quando há o consumo de carboidratos de alto índice 
glicêmico, aqueles que são rapidamente absorvidos e logo fornecem energia para 
as células.
Mas qual tipo de carboidrato consumir em cada parte do treino?
Pré TreinoO mais indicado é consumir alimentos debaixo a moderado índice 
glicêmico, pois não deve haver um aumento súbito da glicose sanguínea minutos 
antes de iniciar o exercício. Pois isso causa uma liberação de insulina 
excessiva, a qual atrapalharia a liberação adequada de hormônios fundamentais no
momento da atividade física (como glucagon e cortisol).
Durante o treinoIndicado consumir alimentos demédio a alto índice glicêmico, 
pois na hora do exercício os hormônios presentes na corrente sanguínea inibem a 
ação da insulina,fazendo com que consigamos absorver a glicose dentro das 
células , através de uma ação metabólica estimulada pelo exercício, e que 
independe da ação da insulina.
Pós treinoApós o exercício, é excelente consumir alimentos dealto índice 
glicêmico, a fim de inibir a ação dos hormônios presentes na corrente sanguínea 
(Glucagon e Cortisol) e estimular a produção de insulina par repor os estoques 
de carboidratos presentes no fígado e nos músculos, o glicogênio, que tem o 
papel de levar o músculo ao processo de recuperação muscular.
LEMBRE-SE: a digestão de qualquer tipo de carboidrato, independente do índice 
glicêmico, inicia pela boca, portanto, mastigue muito bem os alimentos para 
facilitar sua digestão e melhorar sua absorção.
Tabela do Índice glicêmico de alguns alimentos:
Índice BaixoÍndice ModeradoÍndice AltoMaçãSuco de laranja c/ 
águaIsotônicoPêraAveiaBatata de qualquer maneiraDamascoArroz brancoFlocos de 
milhoPêssegoPão de centeio lightCreme de trigoCouveGrão de 
centeioMelLaranjaBatata doceMelanciaAmeixaSuco de frutassem açúcarPão branco - 
francês/ de formaMelãoErvilhas verdes (fresca)PipocaCerejaFeijões 
cozidosBoloBrócolisKiwiTorradasTomateMangaCookiesLentilhaLaranjaAbacaxiGrão de 
cevadaUvaBananaEspinafreSuco de maçãBeterrabaCereal all 
branMacarrãoBiscoitosPepinoInhameMandiocaRepolhoBananaGeléiasCouve florFarelo de
trigoAbóboraAlfaceMorangoPolentaPepinoGrão de bicoBarra de cereaisBerinjelaArroz
integralCereal cornflakesAbobrinhaYakultMangaTofu e queijosMassas 
integraisPapaia
Pão integralMilho
Chocolate amargoMassas de farinha branca
CenouraAveia
http://gnt.globo.com/saude/dietas/Entenda-a-Dieta-do-Indice-Glicemico.shtmlhttp:
//www.scielo.br/scielo.php?pid=S1517-86922006000400005script=sci_arttexthttp://w
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ww.ativo.com/Canais/Pages/%C3%8DndiceGlic%C3%AAmicoxTreinos.aspxhttp://www.mundo
verde.com.br/Nutricao-e-Atividade-Fisica/Artigo/2010/06/21/Carboidratos:-o-combu
stivel-para-o-desportista/
CURTA A FAN PAGE NO FACE BOOK: JULIANA PANSARDI - NUTRICIONISTA DESPORTIVA
[FOTO]

*** O texto acima é de responsabilidade do autor. Para dúvidas sobre o conteúdo 
do texto, deixe seu comentário ou entre em contato com o autor através dos 
contatos disponibilizados em sua assinatura.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
infancia-traumatica-pode-levar.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 2 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Infância traumática pode levar à dependência de drogas durante a vida - Saúde - 
Notícia - VEJA.com

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://veja.abril.com.br
Infância traumática pode levar à dependência de drogas durante a vida - Saúde - 
Notícia - VEJA.com

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ingestao-de-alimentos-com-calcio-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 26 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Ingestão de alimentos com cálcio é importante em todas as fases da vida

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Ingestão de alimentos com cálcio é importante em todas as fases da vida: 
[FOTO]

Foto: Laurence Mouton/PhotoAlto/Corbis
O cálcio é um dos nutrientes mais importantes para o crescimento e a manutenção 
das funções básicas do nosso organismo. É responsável pela formação dentária e 
óssea. Atua também na contração muscular e na coagulação do sangue em conjunto 
com a vitamina K. Se houver deficiência desse mineral, devido à má alimentação, 
o organismo terá que mobilizar suas reservas. Um copo de leite pela manhã, peixe
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na hora do almoço, frutas, como o abacate ou o figo, devem ser incluídos para 
prevenir as doenças causadas pela ausência do cálcio.
O cálcio é o principal constituinte dos ossos. É um dos sais minerais mais 
importantes para a manutenção do nosso organismo. Auxilia na contração muscular,
coagulação do sangue, transmissão de impulsos nervosos, secreção de hormônios e 
na formação dentária e óssea do indivíduo. Os ossos funcionam como um 
reservatório de cálcio, que sustentam e protegem o corpo. Com isso, a falta de 
cálcio na dieta, pode fazer com que o organismo retire-o dos ossos, para tentar 
manter os níveis no sangue em equilíbrio. Por isso, é fundamental ter uma 
alimentação balanceada e rica em fontes de cálcio, explica a nutricionista, do 
Hospital Fêmina (RS), vinculado ao Ministério da Saúde, Emilene Sousa.

Por ser um elemento nutricional fundamental e ajudar a equilibrar o organismo. É
preciso ingerir uma dosagem diária de cálcio, que varia de 1.000 a 1.300 mg para
indivíduos adultos. É importante ingerir alimentos ricos em cálcio desde a 
infância para evitar problemas futuros. Na fase adulta é preciso tomar maior 
atenção, pois é o período em que se começa a perder a massa óssea. A quantidade 
ideal para as crianças é de 800 mg por dia, afirma. As mulheres na fase da 
menopausa precisam ingerir uma quantidade maior de cálcio, isso porque, os 
efeitos de perda da massa óssea é mais célere. O ideal é consumir em média 1.500
mg por dia.

A deficiência de cálcio, em nosso organismo pode causar uma série de problemas 
para a saúde. Principalmente as doenças relacionadas aos ossos: osteoporose, o 
raquitismo ou a osteomalacia. A falta de cálcio também pode desencadear o 
aumento de peso, câimbras, stress, ansiedade, depressão, hipertensão arterial, 
constipação intestinal, insônia, diarreia, caries, unhas quebradiças, entre 
outros, alerta.
Conheça os alimentos fontes de cálcio - As principais fontes de cálcio são os 
peixes e pescados como camarão, ostras e siri; leite e seus derivados como o 
queijo e iogurte; fígado, nozes, avelã, gema de ovo; vegetais como couve, 
agrião, brócolis e alguns tipos de feijão. É encontrado também nas frutas como 
abacate, figo e limão e nos alimentos à base se soja.
Curtiu este post? Então vote em nós no Top Blog 2012\o/.Fonte: Érica dos Santos/
Comunicação Interna do Ministério da Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
inscricoes-para-bolsas-de-mestrado-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 28 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Inscrições para bolsas de Mestrado e Doutorado na Escola de Formação do 
Professor Carioca

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

FONTE: PCRJ
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  A Escola de Formação do Professor Carioca - Paulo Freire inscreverá
 em novembro interessados na concessão de bolsas de estudo de Mestrado e
 Doutorado, com duração de 12 meses, de acordo com regulamento da 
Secretaria Municipal de Educação divulgado dia 17 no Diário Oficial do 
Município. Os pedidos serão analisados em dezembro e em janeiro de 2013 
sairá o resultado no Diário Oficial com nomes e matrículas dos 
contemplados.

Para pleitear a bolsa de estudos, o servidor 
interessado deve ter o cargo de professor, conforme o artigo 2º do 
decreto 35.674, de 30/5/12. Para os cursos de Mestrado ou Doutorado, as 
bolsas poderão ser concedidas a partir do ingresso do professor em 
programa de pós-graduação stricto-sensu.

<COMENTÁRIOS>
Como faço para obter o edital?
<COMENTÁRIOS>
http://doweb.rio.rj.gov.br/visualizar_pdf.php?edi_id=1868page=1

Entre neste link, é do Diário Oficil do dia 17/09, página 15 e 16, tem a 
resolução completa.  Espero que ajude. 
Abçs

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
iraja-ganha-nave-do-conhecimento.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 28 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Irajá ganha Nave do Conhecimento

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://adaoblogado.blogspot.com/
Irajá ganha Nave do Conhecimento: A Nave do Conhecimento de Irajá será 
inaugurada nesta segunda-feira pelos secretários municipais de Ciência e 
Tecnologia, Franklin Dias Coelho, pelo de Obras, Alexandre Pinto, e pelo 
presidente da Empresa Municipal de Urbanização (Riourbe), Armando Queiroga.

A solenidade de abertura do local será às 10h, na Praça Nossa Senhora da 
Apresentação, s/nº, em Irajá, Zona Norte do Rio. O espaço foiprojetadocom 
ambientes multiuso e interativos, oferecendo opções de cursos, pesquisas, 
visitas virtuais e lazer aos frequentadores.

A escola terá oficinas nas áreas de robótica, tecnologias de rede, produção e 
computação gráfica, design gráfico, web design, produção de vídeo e fotografia. 
Há salas de produção deconteúdo, laboratório, biblioteca virtual e áreas de 
lazer.
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A Nave de Irajá junta-se a de Santa Cruz (Rua Barão de Loreto, s/n - Largo do 
Bodegão), a do Parque Madureira e às Praças do Conhecimento de Padre Miguel 
(Avenida Marechal Marciano, esquina com Rua do Açafrão) e de NovaBrasília, no 
Complexo do Alemão. Mais duas serão inauguradas ainda este ano, a de Greipe da 
Penha e a de Vila Aliança, na Zona Oeste.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
lancamento-da-rede-pense-livre.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 21 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Lançamento da Rede Pense Livre

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://rafaelparente.blogspot.com/

Divulgando... 
Lançamento da Rede Pense Livre: Na última 3a feira, 18/09, foi lançada a Rede 
Pense Livre, por uma política de drogas que funcione. Eu decidi participar não 
só da rede, mas da coordenação do movimento.

Batalhar por uma política de drogas que funcione é uma causa justa, correta e 
urgente.

O país que queremos deve combater preconceitos, mitos, posturas e discursos 
hipócritas ou radicais para buscar compreender profundamente a complexidade
da realidade e dos problemas, porque só assim estaremos preparados para criar 
soluções eficientes.

O país que queremos precisa acreditar no poder transformador da educação. A 
educação pública de qualidade, mais do que qualquer outra coisa, transformará as
pessoas e a sociedade para melhor. Devemos abandonar a crença de que proibições 
e punições são positivas na formação de nossas crianças e jovens. Com o exemplo,
o diálogo, a aproximação, a orientação e o conhecimento, conseguiremos cumprir 
os objetivos da educação pública descritos em nossas leis: a formação integral 
do humano, em todas as suas dimensões, a preparação para exercer com competência
uma profissão e o desenvolvimento do comportamento cidadão.

O país que queremos deve investir nas melhores políticas públicas para o bem 
estar de nossas crianças e jovens. Essas políticas precisam estar baseadas em 
boas práticas, em conclusões científicas e no respeito à história e cultura do 
nosso país. Essas políticas devem, essencialmente, gerar hábitos e processos 
justos, corretos e eficientes.

Tenho convicção de que não é isso o que ocorre hoje, conheço de perto o poder de
transformação da boa educação e, por isso, faço parte dessa Rede.
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Missão:http://oesquema.com.br/penselivre/2012/09/13/missao-da-rede-pense-livre.h
tm
Blog:http://oesquema.com.br/penselivre/
Twitter:https://twitter.com/RedePenseLivre
Facebook:https://www.facebook.com/penselivre?ref=stream

Lançamento da Rede em São Paulo

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
listagem-de-todas-as-unidades-de-saude.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 27 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

LISTAGEM DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE 

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Listagem unidades de saúde 3. from Cre Educação

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
madureira-esta-bombando.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 18 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

MADUREIRA ESTÁ BOMBANDO!!!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Festa da Primavera no Parque de Madureira
18/09/2012

Em comemoração a próxima estação, a Primavera, o Parque de 
Madureira será uma festa neste fim de semana. No sábado, dia 22, haverá a
 apresentação da Orquestra Petrobras Sinfônica, a partir das 17h30. E no
 domingo, dia 23, acontecerá o Troca-Troca de Livros (o participante 
troca o seu livro, que esteja em bom estado, por qualquer um outro livro
 presente no carrinho/ stand) e oficinas culturais diversas, das 10h às 
12h30. O evento é gratuito.

A
 Orquestra Petrobras Sinfônica, que se destaca pelo compromisso com a 
brasilidade, a contemporaneidade e, principalmente, com a democratização
 do acesso à música clássica, fará, como de costume, uma apresentação 
diversificada.
Ainda no embalo da orquestra, as ofinas de 
domingo serão de teatro e dança: Esse Coletivo é Teatral! eDançando no
 Parque. Na primeira, os participantes farão uma improvisação coletiva a
 partir de jogos teatrais. Enquanto na outra, dois B.Boys conduzirão uma
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 dinâmica oficina de Street Dance e seus diversos estilos. Abertas a 
participação de todos.
SERVIÇO
Festa da Primavera no Parque de Madureira 
Local: Parque de Madureira
Endereço: Rua Soares Caldeira, 115, Madureira (Em frente ao Madureira Shopping).
Atração de sábado: Orquestra Petrobras Sinfônica
Data: 22/09
Horário: a partir das 17h30
Atração de domingo:Troca-Troca de livros e oficinas culturais
Data: 23/09
Horário: das 10h às 12h30
Entrada franca
Classificação livre
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MAIS UMA CLÍNICA  - INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA DA FAMÍLIA MANOEL FERNANDES DE ARAUJO
"SEU NECO"

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://otics-iraja.blogspot.com/

Parabéns a todos e principlamente pra você Modesto!!! 
INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA DA FAMÍLIA MANOEL FERNANDES DE ARAUJO "SEU NECO": 
Inaugurada mais uma Clínica da Família no Rio de Janeiro, no bairro da Pavuna, 
foi Inaugurada a Clínica da FamíliaManoel Fernandes de Araújo "Seu Neco"
Contamos com a presença da excelentíssimoHanns DohmannSecretário Municipal de 
Saúde e Defesa Civil,Alexandre ModestoCoordenador da Área programática 3.3, 
demais autoridades, convidados e toda população.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]
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Maternidade: Saiba como deve ser feita a higienização de bebês
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Maternidade: Saiba como deve ser feita a higienização de bebês: 
[FOTO]

Fonte: Radius Images/Corbis
Momento cheio de tensão para os pais de primeira viagem, o primeiro banho do 
bebê longe da maternidade pode ser feito logo que ele chega em casa. Antigamente
era indicado esperar alguns dias para o primeiro banho, pois os pediatras 
recomendavam a higiene a seco até a queda do coto umbilical. Hoje sabemos que 
para ajudar o processo de cicatrização é importante manter a área do umbigo 
limpa e seca, observa o pediatra do Hospital Fêmina (RS), vinculado ao 
Ministério da Saúde, Manoel Antônio da Silva Ribeiro.

É importante organizar todo o material antes do banho, pois o acesso fácil e 
rápido ao material e vestuário previne que o recém-nascido fique despido mais 
tempo do que o necessário. Existem algumas recomendações importantes sobre a 
temperatura e quantidade de água na banheira. De acordo com o pediatra, a água 
deve se ajustar à temperatura da cidade e estação do ano, mas varia em torno de 
36 graus. A dica é colocar o dorso da mão e sentir se a temperatura da água está
morna, sugere Manoel Ribeiro. E não é preciso encher demais a banheira, o ideal 
é que tenha água suficiente para cobrir metade do bebê quando ele estiver 
dentro. A temperatura do local do banho deve estar entre 24ºC e 26ºC e não deve 
ter correntes de ar.
Os sabonetes mais indicados são os neutros à base de glicerina, que não sejam 
coloridos porque corantes e conservantes podem afetar a pele delicada do bebê. 
Os xampus vendidos especificamente para eles não ardem os olhos e também podem 
ser usados, explica o médico. Não existe um horário definido para o banho, mas o
mais aconselhável é ser no final da tarde porque o bebê sempre relaxa após o 
banho, então é melhor para dormir. Banho, além de tirar o suor, deixa o bebê 
mais calmo, em ambientes mais quentes podem tomar mais de um banho por dia, 
explica. É importante lembrar-se de enxugar bem todas as dobrinhas, o umbigo e o
ouvido.

Manoel Ribeiro observa que não é preciso dar banho no bebê a cada troca de 
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fralda no caso de xixi. Para diminuir o risco de assaduras, o melhor é em cada 
troca limpar bem a região com fralda limpa e água morna, secando bem após essa 
higienização, além de nunca deixar o bebê com a fralda suja por muito tempo. No 
caso de cocô, o ideal é lavar o bumbum, apenas com água, sem o uso de sabonetes.
O sabonete em excesso, mesmo sendo neutro, retira a camada de proteção da pele, 
propiciando a assadura. E se tiver muito sujo, o mais prático é dar um banho, 
aconselha o pediatra. É muito comum as mães usarem lenços umedecidos na hora da 
troca da fralda. Mas eles possuem substâncias químicas que podem destruir as 
barreiras de proteção naturais da pele e em alguns bebês, causar reações 
alérgicas. Por isto não é recomendável, acrescenta.

Segundo o pediatra do Hospital Fêmina, com o nascimento dos primeiros dentes do 
bebê, por volta dos seis meses, a limpeza da boca deve ser feita com uma gaze ou
fralda umedecida em água limpa para remover os resíduos, de preferencia após 
cada refeição e antes de dormir. A higiene dever ser realizada com uma escova 
dental infantil extra-macia e com um creme dental sem flúor, somente a partir do
nascimento dos primeiros molares, por volta dos 18 meses. O creme dental 
fluoretado só deverá ser utilizado a partir dos 2 ou 3 anos de idade, quando a 
criança souber cuspir, para evitar que a criança engula flúor, ensina o médico.

Sobre o uso de filtro solares nos pequenos, o médico lembra que bebê de até três
meses não deve ser exposto ao sol por mais de 15 minutos, e apenas horário de 
10h até 16h. Antes desta faixa etária, deve-se evitar a exposição prolongada ao 
sol e usar métodos de barreira físicos, como chapéu e guarda-sol, completa. Já 
para hidratar a pele delicada dos bebês, Manoel Ribeiro recomenda, se for o 
caso, aumentar a ingestão de líquidos. Não há melhor hidratante que a água. Ele 
está presente no leite materno, o que é o suficiente.
Fonte: Ana Paula Ferraz/ Comunicação Interna do Ministério da Saúde
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Maurício de Sousa lança gibi da Turma da Mônica com personagens soropositivos
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Maurício de Sousa lança gibi da Turma da Mônica com personagens soropositivos: 

Por Aline Leal, da Agência Brasil
[FOTO]

A ideia dos personagens foi da ONG Amigos da Vida, que atua na prevenção e 
combate ao HIV/aids.
Maurício de Sousa lançou hoje (17) seu primeiro gibi com personagens  que têm o 
vírus da imunodeficiência humana (HIV). Por meio de Igor e  Vitória, o criador 
da Turma da Mônica vai abordar questões como  forma de contágio, o que é o 
vírus, como viver com crianças  soropositivas e o impacto social da síndrome.
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A ideia dos personagens foi da ONG Amigos da Vida, que atua na  prevenção e 
combate ao HIV/aids. Christiano Ramos, presidente da ONG,  diz que o trabalho 
resolver um problema existente nas mídias voltadas  para crianças.  O Maurício 
tem uma linguagem bem acessível, bem leve.  Ele vem fazer um papel inédito, que 
é trabalhar a aids com muita leveza,  tranquilidade e naturalidade para as 
crianças, disse.

Não é a primeira vez que o autor utiliza personagens de seus quadrinhos  para 
levar informação e conscientizar seus leitores. Humberto, que é  mudo, Dorinha, 
que não enxerga, e Luca, que não anda, mostraram que  crianças com restrições 
físicas são crianças normais e devem ser  tratadas como tal.
Vamos usar a credibilidade da Turma da Mônica e nossa técnica  de comunicação 
para espantar esse preconceito, principalmente do  adulto, que muitas vezes 
sugerem medo à criançada. Vamos mostrar que a  criança pode ter uma vida normal,
com a pequena diferença de ter de  tomar remédio a tal hora e, caso venha a se 
ferir, tem que ter alguém  cuidando do ferimento. Fora isso, é uma vida normal, 
diz Maurício.

O autor diz que Igor e Vitória podem vir a fazer parte do elenco permanente da 
Turma da Mônica, não  necessariamente citando o fato de eles serem 
soropositivos. Ele explica  que o gibi é também voltado para os pais. É uma 
revista única no  mundo. E também é voltada para os pais. Criança não tem 
preconceito, são  os pais que inoculam, diz.

Cláudia Renata, que é professora, levou seus filhos Maria Teresa e  Lourenço 
para o lançamento. Ela diz que os filhos, antes de lerem o  gibi, perguntaram 
quem eram aqueles novos amiguinhos. Para Lourenço, de 5  anos, são crianças 
normais. Eles têm uma doença e têm que tomar um  remédio. Só isso.

No gibi, Igor e Vitória, que aparecem ao lado dos personagens da Turma da 
Mônica,  têm habilidades com esportes e levam uma vida saudável. A professora na
 história é quem explica que eles precisam tomar alguns remédios e que,  no caso
de se machucarem, um adulto deve ser chamado para tomar os  cuidados adequados.

São 30 mil exemplares do gibi, que serão distribuídos gratuitamente nas  
brinquedotecas do Distrito Federal, na pediatria dos hospitais da Rede  Amil (um
dos patrocinadores do projeto) e nos hospitais públicos do  governo do Distrito 
Federal.

O objetivo da ONG Amigos da Vida é que em 2012 as histórias de Igor e  Vitória 
cheguem também a São Paulo, ao Rio de Janeiro, a Porto Alegre, a  Curitiba, a 
Salvador e ao Recife.
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Ministério da Saúde reforça calendário de vacinação da criança

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Ministério da Saúde reforça calendário de vacinação da criança: 
OBrasiljá começou o plano de ação para erradicar a pólio no mundo. O destaque 
maior foi para a ampliação doCalendário Básico de Vacinação da Criança, com a 
introdução da vacina injetável contra pólio, feita com vírus inativado. A nova 
vacina agora faz parte do no calendário de rotina, em paralelo com a campanha 
nacional de imunização, essa realizada com as duas gotinhas da vacina oral. A 
injetável começou a ser aplicada em agosto deste ano, nas crianças que estão 
começando o calendário de vacinação.

Também foi introduzida no calendário básico a vacina pentavalente, que reúne em 
uma só dose a proteção contra cinco doenças (difteria, tétano, coqueluche, 
Haemophilus influenza tipo b e hepatite B). Antes a imunização para essas 
doenças era oferecida em duas vacinas separadas.

Aintrodução da Vacina Inativada Poliomielite (VIP), com vírus inativado, vem 
ocorrendo em países que já eliminaram a doença. AOrganização Pan-Americana de 
Saúde (OPAS), no entanto, recomenda que os países das Américas continuem 
utilizando a vacina oral, com vírus atenuado, até a erradicação mundial da 
poliomielite, o que garante uma proteção de grupo. O vírus ainda circula em 25 
países. O Brasil utilizará um esquema sequencial, com as duas vacinas, 
aproveitando as vantagens de cada uma, mantendo, assim, o país livre da 
poliomielite. A VIP será aplicada aos dois e aos quatro meses de idade e a 
vacina oral será utilizada nos reforços, aos seis e aos 15 meses de idade.
Agenda - A VIP foi introduzida no calendário básico a partir do segundo semestre
deste ano. As campanhas anuais contra poliomielite também foram modificadas. Na 
primeira etapa de vacinação todas as crianças menores de cinco anos receberam 
uma dose da Vacina Oral Poliomielite ( VOP), independente de terem sido 
vacinadas anteriormente. Na segunda etapa - que aconteceu em agosto - deve-se 
levar ao posto de vacinação todas as crianças menores de cinco anos, junto com a
Caderneta de Vacinação. O documento será avalizado para, caso necessário, 
aplicar as vacinas que estiverem em atraso. A segunda etapa ficou conhecida como
Campanha Nacional de Multivacinação, possibilitando que o país aumente as 
coberturas vacinais, atingindo as crianças de forma homogênea, em todos os 
municípios brasileiros.
Atualização do Calendário Básico de Vacinação da Criança em 2012 e 2013Esquema 
sequencial da vacinação contra poliomielite
IdadeVacina2 mesesVacina Inativada poliomielite - VIP4 mesesVIP6 mesesVacina 
oral poliomielite(atenuada) - VOP15 mesesVOPPentavalente- A inclusão da vacina 
pentavalente no calendário da criança também foi feita no segundo semestre de 
2012. A pentavalente combina a atual vacina tretavalente (difteria, tétano, 
coqueluche, haemophilus influenza tipo b) com a vacina contra a hepatite B. Ela 
é produzida em parceria com os laboratóriosFiocruz/Bio-ManguinhoseInstituto 
Butantan. As crianças são vacinadas aos dois, aos quatro e aos seis meses de 
idade.

Com o novo esquema, além da pentavalente, a criança mantém os dois reforços com 
a vacina DTP (difteria, tétano, coqueluche). O primeiro a partir dos 12 meses e,
o segundo reforço, entre 4 e 6 anos. Além disso, os recém-nascidos continuam a 
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receber a primeira dose da vacina hepatibe B nas primeiras 12 horas de vida para
prevenir a transmissão vertical.
Heptavalente- No prazo de quatro anos, oMinistério da Saúdedeverá transformar a 
pentavalente em heptavalente, com a inclusão das vacinas inativada poliomielite 
e meningite C conjugada. As vacinas combinadas possuem vários benefícios, entre 
eles o fato de reunir, em apenas uma injeção, vários componentes 
imunobiológicos. Além disso, os pais ou responsáveis precisarão ir menos aos 
postos de vacinação, o que poderá resultar em uma maior cobertura vacinal, 
observa o ministroAlexandre Padilha.

A vacina heptavalente será desenvolvida em parceria com laboratórios oMinistério
da Saúde, aFiocruz/Bio-Manguinhos, oInstituto Butantan, eFundação Ezequiel Dias.
A tecnologia envolvida é resultado de um acordo de transferência entre o 
Ministério da Saúde, por meio da Fiocruz, e o laboratório Sanofi.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, explica que essas mudanças integram a 
política de aperfeiçoamento do Programa Nacional de Imunizações (PNI)e estão em 
consonância com a meta de inovação e de produção nacional do Complexo Econômico 
e Industrial de Saúde. Queremos estimular o desenvolvimento tecnológico e 
diminuir a dependência do mercado externo, afirma Padilha.

O secretário de Vigilância em Saúde (SVS), Jarbas Barbosa, destaca outras 
vantagens das vacinas combinadas, como a economia de custos dos imunobiológicos 
e de logística operacional. São produtos que reúnem um número maior de antígenos
capazes de estimular a resposta imunológica contra mais de um agente infeccioso,
vírus ou bactéria. Tudo isso em única apresentação, observa o secretário.
Investimento- Com a implantação da pentavalente haverá uma economia de R$ 700 
mil ao ano, devido à redução no preço da vacina, além da diminuição do custo de 
operacionalização (transporte, armazenamento, seringas e agulhas). No decorrer 
desse ano, o Ministério da Saúde vai adquirir oito milhões e oitocentas mil 
doses da pentavalente, a um custo de R$ 91 milhões. Também serão adquiridas 
outras oito milhões de doses da Vacina Inativada Poliomielite, ao custo de R$ 40
milhões. Para a manutenção de estoque estratégico, já foram compradas, em 
dezembro do ano passado, três milhões de doses da VIP, por R$ 15 milhões.
Aniversário do Blog da Saúde - Em comemoração ao aniversário de um ano, o Blog 
da Saúde está republicando as matérias com maior número de visualizações neste 
período. Este post foi ao ar em janeiro deste ano. Durante a nova campanha de 
atualização da caderneta de vacinação, foram aplicadas 2.259.916 milhões de 
doses de vacinas em crianças menores de cinco anos. A vacina tríplice bacteriana
(DTP) foi a mais administrada, com 456.385mil doses. Também foram aplicadas 
381.177mil doses da vacina oral poliomielite; 374.724doses da tríplice viral; e 
280.576doses da vacina pneumocócica conjugada 10 valente.

Para a operacionalização desta estratégia, o Ministério da Saúde repassou R$ 
18,6 milhões do Fundo Nacional de Saúde (FNS) aos fundos estaduais e municipais.
Em todo o país, a campanha contou com 34 mil postos de vacinação, 350 mil 
profissionais de saúde e 42 mil veículos.

A campanha de atualização da caderneta de vacinação também ofereceu megadoses de
vitamina A para 56.125 crianças (18,7%). Com relação ao número de crianças que 
receberam vitamina A em 2012 (rotina e campanha), os dados chegam a mais de 1,8 
milhão de crianças (62% da meta). Ao todo foram distribuídas, em 2012, 1.954.309
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cápsulas de vitamina A nos estados das regiões Norte e Nordeste, e as cidades 
das regiões do Vale do Mucuri e Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais.
Saiba a importância da vitamina AFonte: Ministério da Saúde
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MS investe em políticas para melhorar a vida de pessoas com deficiência
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MS investe em políticas para melhorar a vida de pessoas com deficiência: 
[FOTO]
O Ministério da Saúde está melhorando a vida das pessoas que têm algum tipo de 
deficiência, cujo dia nacional de luta foi comemorado na última sexta-feira, 21 
de setembro. Um exemplo é o Plano Viver Sem Limite - Plano Nacional dos Direitos
da Pessoa com Deficiência, criado no ano passado pelo Governo Federal. Feito em 
parceria com outros 15 ministérios, o plano vai investir, até 2014, quase oito 
bilhões de reais para melhorar a vida dessas pessoas.Um bilhão e meio de reais 
serão investidos na saúde.

A coordenadora da área de Saúde da Pessoa com Deficiência do Ministério da 
Saúde, Vera Mendes, explica que o ministério está se preocupando não apenas com 
a saúde de quem tem alguma deficiência, mas também com a formação de quem cuida 
da saúde dessas pessoas. Estamos com metas bastante ousadas. Estamos instituindo
a rede de cuidados à saúde da pessoa com deficiência em todo País. É uma rede 
numa construção de linhas de cuidado que vão desde a atenção básica até a 
hospitalar para as pessoas com deficiência nas várias deficiências. Estamos 
construindo uma rede nova, expandindo uma rede para o Brasil inteiro com 
prioridade para o Norte e Nordeste que têm vazios assistenciais importantes. Mas
também com uma meta bastante grande de qualificação dos serviços existentes. 
Muitas vezes, o que falta, é os profissionais de saúde estar um pouco mais 
preparados para poder acolher, atender essas pessoas de modo adequado, 
humanizado e seguro. Então a gente está promovendo amplas capacitações.

O motorista José Vieira de 42 anos perdeu o movimento das pernas em um acidente 
com o caminhão que dirigia. Ele acredita que o deficiente físico hoje é mais 
ouvido que no passado.Hoje o deficiente está tendo mais chance, então para mim 
está bom. Porque eu estou fazendo fisioterapia, já estou me virando bem sozinho,
faça bastante coisa, já dirijo meu carro, então para mim a vida continua normal.

Assim como todo cidadão, as pessoas com deficiência podem procurar os serviços 
de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) quando necessitarem de qualquer tipo de
orientação, prevenção, cuidados ou assistência médica e odontológica.
Ouça a matéria da Web Rádio SaúdeFonte: Amanda Mendes / Web Rádio Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>

Página 2129



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
ms-lanca-diretrizes-para-atender.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 26 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

MS lança diretrizes para atender pessoas com Síndrome de Down
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MS lança diretrizes para atender pessoas com Síndrome de Down: 
O Ministério da Saúde lançou nesta quarta-feira (26) as Diretrizes de Atenção à 
Saúde da Pessoa com Síndrome de Down. Por meio do documento, os profissionais do
Sistema Único de Saúde (SUS) vão poder se preparar para prestar um atendimento 
cada vez mais qualificado a este público. O documento integra as ações do Plano 
Viver sem Limite, lançado em novembro do ano passado, pela presidenta Dilma 
Rousseff, e reúne ações que beneficiam as pessoas com deficiência.

Durante o lançamento oficial realizado hoje, no Rio de Janeiro, o ministro da 
Saúde, Alexandre Padilha, explicou o objetivo da cartilha. Seja qual for o tipo 
de deficiência, os limites que essas pessoas enfrentam são impostos pela 
sociedade, pela falta de acessibilidade e pelo preconceito. Nosso propósito é 
mobilizar esforços para romper qualquer limite que a sociedade impõe ao portador
de necessidades especiais, destacou Padilha.

A proposta deste documento é qualificar e humanizar o atendimento desde os 
primeiros dias do paciente que nasceu com a síndrome. Nela estão informações que
ajudam o profissional a identificar as características físicas da Síndrome de 
Down, como pregas palpebrais oblíquas para cima, base nasal plana, face 
aplanada, protusão lingual, cabelo fino, entre outros. Essas informações são 
importantes, já que a presença de alguma dessas características listadas no 
documento não confirma o diagnóstico. Nosso intuito é contribuir com a 
qualificação dos profissionais que atuam na atenção à saúde e promover o 
acolhimento e a integralidade do cuidado à saúde no âmbito do SUS, diz Vera 
Mendes, coordenadora da Saúde da Pessoa com Deficiência do Ministério da Saúde 
(MS).

Esta é a primeira de uma série de diretrizes de cuidados às pessoas com 
deficiência que será lançada pelo Ministério da Saúde. O documento também traz 
recomendações aos profissionais sobre, por exemplo, como dar a notícia à família
de forma humanizada, tirando dúvidas, incertezas e inseguranças com relação à 
saúde da criança para que todos compreendam a necessidade dos exames e dos 
procedimentos solicitados. Além disso, há orientação sobre o diagnóstico clínico
e os exames necessários em cada fase de crescimento da criança: de zero a dois 
anos; de dois a dez anos; de dez a 19 anos; e do adulto e idoso.

O ministério recomenda, ainda, que o exame ecocardiograma seja solicitado, tendo
em vista que 50% das crianças com Síndrome de Down apresentam cardiopatias. 
Outros exames que necessitam ser solicitados nos dois primeiros anos de vida são
o hemograma (para afastar a possibilidade de alterações hematológicas como 
policitemia e leucemia) e o da função de tireoideana.

Bastante satisfeito de participar deste trabalho, o integrante do Conselho 
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Editorial Acessível do Movimento Down Breno Viola afirma que apesar de ter sido 
um trabalho difícil, foi gratificante, pois ele começou a entender melhor a 
síndrome. Aprendi muitas coisas com a cartilha. Agora sei o que é cromossomo, as
características das pessoas com Síndrome de Down e também sei sobre saúde. 
Jovens e adultos podem falar sobre si próprios e é muito importante conhecer o 
próprio corpo, completou.
Entenda a Síndrome de Down - Com o objetivo de esclarecer a sociedade sobre a 
síndrome, também foi criada, pelos portadores da deficiência a cartilha Cuidados
de Saúde às Pessoas com Síndrome de Down. O conteúdo tem uma linguagem simples e
diferenciada, com ilustrações e informações de forma simples e direta para que a
pessoa com deficiência intelectual compreenda os cuidados que deve ter com a 
saúde.

O lançamento das duas publicações faz parte das celebrações do Dia Nacional de 
Luta da Pessoa Portadora de Deficiência, comemorado no último dia 21 de 
setembro.
Políticas Públicas - Recomenda-se que o cuidado com a saúde da pessoa com 
Síndrome de Down seja norteado pelas políticas públicas do Ministério da Saúde, 
como a Política Nacional de Humanização, Política Nacional da Atenção Básica, 
Programas de Saúde da Criança e do Adolescente, Saúde da Mulher, do Homem, do 
Idoso, Saúde Mental e pelo Relatório Mundial sobre a Deficiência. E, ainda, que 
utilize os pressupostos teóricos da clínica ampliada, da integralidade e do 
cuidado compartilhado, com vistas à humanização, autonomia e protagonismo dos 
sujeitos nas práticas de saúde.

A orientação para o profissional é que o cuidado com o bebê, durante todo o seu 
crescimento, precisa ser compartilhado entre a família e a equipe 
multiprofissional, e que a família não estará sozinha e sem apoio neste 
processo.
Acesse as Diretrizes de Atenção à Saúde da Pessoa com Síndrome de Down e a 
cartilha Cuidados de Saúde às Pessoas com Síndrome de Down
Blog da Saúde, com informações da Agência Saúde
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NETEDUCAÇÃO - CONCURSO
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NOVIDADES - Pesquisadores identificam enzima que pode combater Alzheimer - Saúde
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O que os jogos podem ensinar a crianças, jovens e adultos
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O que os jogos podem ensinar a crianças, jovens e adultos: 

Por Mariana Fonseca, do *Redação na Rua
[FOTO]

ara diretor do Institute of Play, criador da Quest to Learn, jogos podem mudar a
forma como nos relacionamos com o mundo.
No primeiro dia de aula, os alunos são surpreendidos pela visita dos  fantasmas 
do Museu Nacional de História Natural de Nova York. Os seres  do outro mundo 
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estão brigando nos porões do museu porque não conseguem  se acertar quanto aos 
detalhes da Guerra da Independência americana.  Colonos, ingleses e escravos têm
pontos de vista diferentes sobre o tema  e precisam que os alunos da Quest to 
Learn, escola pública de NY, os ajudem a resolver o conflito.

Na escola, criada pelo Institute of Play (ou Instituto do Jogar, em tradução 
livre), todos os conteúdos são  passados aos estudantes por meio de games. Os 
cerca de 360 alunos do 6o ao 9o ano aprendem não só jogando, mas também 
desenvolvendo estratégias e  criando seus próprios jogos. A escola, que faz 
parte de rede pública da  cidade, é chamada de escola do futuro e vive com os 
mesmos recursos que  as demais, contando apenas com oito profissionais extras 
contratados  pelo instituto, especialistas em games e em currículo, que dão 
suporte  aos professores da escola.

O instituto, fundado em 2007 por desenvolvedores de games comerciais,  é uma 
organização sem fins lucrativos que acredita que, por meio dos  jogos, pode 
mudar a forma como as pessoas se relacionam com o mundo a  sua volta. Uma das 
especialidades do grupo - que atua não só com  crianças, mas também com adultos 
e em plataformas on-line - é trabalhar  games e avaliação, entendendo como os 
mais populares jogos comerciais  criam poderosos ambientes de aprendizagem e 
ferramentas que podem ajudar  nas avaliações de desempenho dos usuários.
Umas das coisas mais poderosas que os jogos criam nas pessoas é o  status de 
jogador. Quando se sentem jogadores, as pessoas estão  empoderadas, não se 
importam de correr riscos que na vida real não  correriam, perdem o medo de 
falhar, explica Brian Waniewski, diretor de  gestão do Institute of Play.Segundo
ele, um dos objetivos do instituto  é fazer com que as pessoas se relacionem com
o mundo em torno delas  como se ele fosse uma fonte ininterrupta de 
oportunidades. Em visita  ao Brasil, Waniewski falou ao Porvir durante encontro 
no Instituto Natura, em São Paulo.
Que tipo de habilidades os jogos desenvolvem nas pessoas e por que eles podem 
melhorar o nosso relacionamento com mundo?

Uma das coisas mais poderosas que os jogos desencadeiam é o status de  jogador. 
Como se fosse mágica, o se sentir um jogador empodera as  pessoas que passam a 
correr riscos que não correriam na vida real. O  medo de falhar não é um 
problema no jogo. Outra coisa interessante é o  fato de o jogo passar uma 
sensação bem concreta do que é um sistema, de  como operá-lo, e ainda de como 
tomar decisões e transformar o sistema.
E como o instituto foi fundado?

Os fundadores eram do Game Lab, uma empresa de design de games  comerciais, e 
queriam algo mais social. Kate Salen, umas das fundadoras e  autoras de diversos
livros e artigos sobre games, tinha passado seis  anos acompanhando os estudos 
da Fundação MacArthur sobre como a mídia  digital influenciava o aprendizado e a
forma como isso impactava na  interação desses jovens com o mundo. As pesquisas 
levantaram muitas  descobertas, entre elas a noção de que, para saber se o 
estudante ia se  dar bem na escola, era necessário saber o quanto seus 
interesses ou  paixões recebiam apoio para se traduzir em ações válidas. Em 
outras  palavras, como a paixão de um aluno por culinária pode ajudá-lo a  
aprender mais na escola. Essas e outras constatações nos levaram a  trabalhar o 
design de games como aprendizado.
E como nasceu o Quest to Learn?

Página 2133



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

Existia esse desejo de aplicar o aprendizado em uma escola  tradicional. Foi ai 
que começamos com o Quest to Learn, uma escola  pública que foi aberta no 
Chelsea, em NY, em 2009, reimaginada dos  princípios do design, dos jogos como 
aprendizado, no pensamento  sistêmico e na formação de atores ativos no mundo. 
Hoje temos 360  alunos, de 6o a 9o ano por lá. E mais uma escola aberta em 
Chicago, com outros 320 alunos.
Como é o dia-a-dia na sala de aula?

Os meninos não têm aula de ciências e matemática, o currículo é  integrado e 
repensado com o foco na forma como as pessoas experienciam  esses conteúdos no 
mundo real. Um matemático não só estuda matemática,  ele fala sobre matemática, 
escreve sobre isso. Pegamos, por exemplo, as  disciplinas de matemática, artes e
inglês e colocamos juntas em uma aula  que fala sobre as diferentes formas de se
entender o mundo, números e  letras. Além disso, todo início do trimestre os 
alunos recebem uma  grande missão que será dividida em pequenos desafios ou 
quests ao longo das semanas. Uma das grandes missões que tivemos na disciplina  
que une estudos sociais e inglês foi a de resolver um conflito entre os  
fantasmas do Museu Nacional de História Natural de Nova York, que  estavam 
brigando porque não se entendiam quanto aos acontecimentos da  Guerra de 
Independência americana. Os estudantes foram chamados para  ajudar. A briga se 
apoiava nas diferentes perspectivas que os fantasmas  tinham sobre a guerra: um 
fantasma tinha sido escravo, o outro era da  realeza inglesa e o outro era um 
colono americano. Eles tinham  presenciado o mesmo evento, mas cada um contava 
uma história diferente  sobre o que tinha acontecido e, principalmente, sobre o 
porquê tinha  ocorrido. Os estudantes tinham que entender o ponto de vista de 
cada um e  resolver o conflito. Isso leva uma necessidade de entender o 
problema,  não decorar. Eles se engajam com o problema e querem aprender.
Quais são os conceitos em que se baseia a escola?

O instituto e a escola são baseados em pesquisas recentes sobre como  as pessoas
aprendem e o que elas precisam saber no mundo de hoje, no  século 21. As pessoas
que se entendem como designers, interagem com o  mundo de uma forma diferente, 
não o aceitam como algo pronto, o veem  como uma oportunidade para fazer algo. 
Esse é o conceito de design thinking que nos baseamos. Outra ideia que 
acreditamos é no aprendizado peer to peer,  entre pares. Na trajetória mais 
natural de aprendizado, a pessoa  precisa se interessar por algo, aprender, 
praticar, praticar, praticar  e, quando já tem um domínio do conteúdo, ensinar. 
Ensinar é uma das  principais formas de demonstrar e compreender o aprendizado. 
Por isso,  tentamos construir nossas experiências de forma com que as pessoas  
compartilhem o que sabem.
Como são as provas ou avaliações das crianças?

Temos várias formas de medir o progresso dos alunos. O primeiro deles  é o mesmo
exame padronizado por que todas as escolas públicas de Nova  York passam. Também
temos nossas avaliações no fim de cada um dos  desafios, nos quais os estudantes
precisam produzir algo que vai nos  dizer se eles desenvolveram as habilidade 
necessárias daquela atividade.  Isso ajuda professores, pais e as próprias 
crianças a observarem o seu  progresso. Além disso, temos os embedded 
assessments [avaliações incorporadas, em tradução livre] que ocorrem durante o  
processo de aprendizagem, de forma que muitas vezes os estudantes nem  sabem que
estão sendo avaliados. Nesse formato, os professores avaliam  não só o que eles 
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sabem mas também como usam seu conhecimento em ação.
Como vocês veem as mudanças na educação?

Nós nos vemos como designers e acreditamos em redesenhar a  experiência do 
aprendizado. O futuro da aprendizagem é o nosso futuro.  Cada vez fica mais 
difícil saber como o mundo vai estar em cinco anos,  quais são as habilidades 
necessárias, qual o conhecimento importante  para as próximas décadas. O 
verdadeiro desafio de quem está desenhando  um processo de aprendizado é 
preparar os alunos para um mundo que não  podemos ainda imaginar.

*Fazem parte do Redação na Rua os sitesCatraca Livre,Guia de Empregos,Portal 
Aprendiz,Porvir eVilaMundo.
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Limpeza consciente: 
[FOTO]
Vinagre, suco de limão e bicarbonato de sódio: com esse trio nas mãos, você 
ataca o mofo, limo e manchas de gordura, entupimento e odores fortes. Eles tem 
propriedades bactericidas, abrasivas e ácidas tão eficientes quanto os produtos 
industrializados, mas com a vantagem de não agredir a nossa saúde nem o meio 
ambiente. O multiúso e o detergente contêm fosfato na fórmula, um elemento que 
facilita a remoção da gordura. Em excesso, porém, ele causa a eutrofização da 
água - processo que leva ao crescimento exagerado de algas e micro-organismos e,
consequentemente, ao desequilíbrio ecológico, explica Márcio Augusto Araújo, 
consultor de ecoprodutos do Instituto para o Desenvolvimento da Habitação 
Ecológica (SP).
Embora no Brasil a quantidade de fosfato seja controlada, imagine o efeito 
provocado quando milhões de pessoas usam os produtos indiscriminadamente. Os 
itens industrializados podem ser rastreados, mas pior mesmo são os fabricados em
`fundo de quintal, que muita gente compra sem conhecer a fórmula e os efeitos 
colaterais, diz o pesquisador Maurício Waldman (SP), autor do Guia Ecológico 
Doméstico (Ed. Contexto). Além das alergias na pele, podem ocorrer intoxicações 
causadas pelo forte odor e até envenenamento de animais domésticos. Abra mão 
também de detergentes, solventes e ceras que contenham compostos voláteis, cloro
ou formaldeído, pois poluem o ar e provocam problemas respiratórios.CONSUMO 
CONSCIENTE

Nas prateleiras dos supermercados já existem vários materiais de limpeza 
ecológicos, isentos de agentes químicos agressivos ou com o seu teor reduzido. 
Portanto, ao optar pelos industrializados, prefira os de baixo impacto 
ambiental. Maurício ressalta que é fundamental mudarmos os nossos hábitos de 
consumo. As pessoas acham que basta limpar bem. Mas a ideia é sujar menos para 
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dispor de uma quantidade menor de produtos químicos em casa, pois eles poluem os
rios e matam os peixes. A água da máquina de lavar roupas que já tem sabão, por 
exemplo, é perfeita para higienizar o vaso sanitário ou tirar a sujeira do 
quintal, ensina.PRODUTOS SEM QUÍMICA

Na hora de limpar a casa, podemos, além de economizar, fazer uma limpeza 
consciente.Use estas receitas que garantem um ótimo resultado, não fazem mal à 
saúde e contribuem com o meio ambiente!
Vinagre

Com alta concentração de ácido acético, o líquido funciona como um potente 
desinfetante e desengordurante. Os melhores para a limpeza são o branco (de 
álcool) e o de maçã.Antimofo

Remova esse odor desagradável do armário limpando-o com um pano mbebido na 
mistura de 3 litros de água quente com 1 ou 2 colheres (sopa) de vinagre 
branco.Fim da gordura

Ponha um pouco de vinagre puro sobre a gordura do fogão, deixe agir por um 
minuto e limpe.Rejunte branquinho
Aplique vinagre puro com uma escovinha de dentes no rejunte do azulejo. Aguarde 
pelo menos duas horas para enxaguar com água. A dica também vale para limpar 
aquela parede com marcas de móveis ou de sapatos.Brilho em vidros e espelhos

Dissolva 1 parte de vinagre em 4 de água quente e limpe essas superfícies. Os 
vidros ficam ainda mais transparentes!Tapetes e carpetes novinhos

Para limpar essas peças, aplique uma mistura com a mesma quantidade de vinagre 
branco e água.Amaciante

Substitua o produto convencional por 1/2 copo de vinagre no último enxágue da 
roupa. Ela fica supermaciaBicarbonato de sódio

À base de dióxido de carbono e hidróxido de sódio, o bicarbonato é bactericida e
uma excelente alternativa para os produtos de limpeza abrasivos. Use-o, sempre 
com luvas, na limpeza da cozinha e para afastar odores desagradáveis.Forno 
brilhante
Molhe um pano macio numa mistura de 1/2 litro de água quente e 3 colheres (sopa)
de bicarbonato. Aplique em todo o forno e, após uma hora, retire-o com um pano 
úmido.Ralos desentupidos

Misture bem 1 xícara (chá) de sal, 1 de bicarbonato e 1 litro de água quente. 
Jogue no ralo.Carpete cheiroso

Para eliminar o odor forte, provocado por animais de estimação ou pela falta de 
ventilação no ambiente, pulverize bicarbonato de sódio sobre o carpete usando 
uma peneira grande. Deixe agir por dez minutos e aspire. Não passe vassoura para
evitar que o tapete fique branco.Geladeira limpinha

Sempre depois de finalizar a limpeza da geladeira e do freezer, passe um pano 
úmido com bicarbonato na parte interna para desinfetar o local.Suco de limão
O ácido cítrico do fruto ajuda a dissolver o limo e até manchas de 
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ferrugem.Louça sem gordura

Dilua 1/4 de xícara (chá) de suco de limão em água e aplique na peça com um pano
macio.Antiferrugem

Retire esse tipo de mancha de talheres, grelhas e fogão esfregando a superfície 
com suco de limão e uma esponja.MULTIÚSO CASEIRO
Num frasco de vinagre de maçã, junte 3 colheres (sopa) de bicarbonato de sódio e
1 copo de extrato de raspa de juá (árvore típica do Nordeste, também conhecida 
como juazeiro), à venda em lojas de produtos naturais. A solução tem validade de
até seis meses se for guardada bem fechada e à sombra.Importante

Mesmo os produtos sendo naturais, nunca deixe-os ao alcance de crianças e 
animais.
Fonte: Planeta Sustentável
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FIRMA NOVO CONVÊNIO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADE: 
Extensivo para aposentados, pensionistas e dependentes, incluindo netos

Novo convênio foi firmado pela Prefeitura do Rio com organização particular: 
servidores, pensionistas e dependentes, incluindo netos, poderão se beneficiar 
com o desconto. Também, por meio da Secretaria de Administração, foram renovadas
seis parcerias que oferecem descontos especiais em diferentes segmentos de bens 
e serviços.

Nova parceria

APSIRIO - Associação Psicanalítica do Município do Rio de Janeiro

A Associação Psicanalítica do Município do Rio de Janeiro (APSIRIO) oferece 20% 
de desconto na mensalidade com pagamento à vista, no Curso de Formação em 
Psicanálise Clínica e 50% de desconto em cada sessão com pagamento à vista, no 
atendimento de psicanálise individual ou em grupo.
A APSIRIO funciona na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, nº 613, sala 502, 
Copacabana, telefone 2548-6755. Site: www.apsirio.org e email: 
apsirio@apsirio.org

Confira as renovações

Top Road Motos e Acessórios Ltda.
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Concessionária de motocicletas Top Road -
Av. Governador Roberto Silveira, 529, Nova Iguaçu -, 2667-1618
www.traxx.com.br . Desconto de 5% para pagamento à vista + um capacete, tanque 
cheio e frete gratuito.
A Top Road também funciona na Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1.100, Duque de 
Caxias, telefone 2653-7705
Modelos: Fly, Joto, Quadriciclo Montez, Shark 150cc, Sky e Star 50cc.

AVM Educacional Ltda. -Faculdade Integrada

Cursos de graduação: Gestão de Recursos Humanos, Gestão Pública, Administração, 
Pedagogia, Gestão de Marketing e Gestão Hospitalar.
Cursos de Pós-Graduação: Administração e Supervisão Escolar, Arteterapia em 
Educação e Saúde, Avaliação em Aprendizagem, Docência do Ensio Superior, 
Educação Ambiental, Educação Inclusiva, Educação Infantil e Desenvolvimento, 
Gestão, Educação e Segurança de Trânsito, Mediação de Conflitos com ênfase em 
família, Neurociência Pedagógica, Orientação Educacional e Pedagógica, Pedagogia
Empresarial, Psicologia Clínica (abordagem centrada na pessoa), Psicologia 
Jurídica, Psicologia Positiva (uma integração com o coaching), Psicomotricidade,
Psicopedagogia, Tecnologia Educacional, Terapia Cognitivo - comportamental -, 
Terapia de família, Administração da Qualidade, Administração em Saúde, 
Auditoria e Controladoria, Comunicação Empresarial, Engenharia da Produção, 
Finanças e Gestão Corporativa; Gestão Ambiental, Gestão de Eventos, Gestão de 
Projetos e Gestão de Recursos Humanos.
Desconto de 10% na mensalidade no mês de vencimento (a partir da 2ª até a 12ª 
mensalidade).
Endereço: Rua do Carmo, nº 7, 5º andar, Centro, Telefone 2531-1344.
Site: www.avm.edu.br/
E-mail: viviane@avm.edu.br

Escola Bambalalão Ltda

Educação Infantil (berçário a Pré-Escola II) e Ensino Fundamental I (1º ao 5º 
ano), Rua Mamoré, 92, Freguesia, Rio de Janeiro. Desconto de 10% sobre o valor 
das mensalidades e mais 5%, caso, no ato da matrícula, vigorar qualquer promoção
de desconto superior a 5% e igual ou inferior a 20%.
Site: www.crechebambalalao.com.br
Email: direçao@crechebambalalao.com.br

Associação Educacional e Social Nossa Senhora de Fátima -Faculdade Mercúrio

Pavuna - Rua Mercúrio, 293, telefones 2474-2626 ou 2474-8000, ramal 134.
Site: www.faculdademercurio.edu.br
Bacharelado em Administração e Sistema de Administração, Licenciatura em 
Educação Física e Bacharelado em Sistema de Informação.
Desconto: graduação: 30% (bolsa de estudos) na mensalidade com pagamento à 
vista.
A concessão de bolsa de estudo no valos das mensalidades não cotempla o 
calendário especial.
Associação Educacional e Social Nossa Senhora de Fátima -
Colégio Mercúrio
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Pavuna - Rua Mercúrio, 293, telefone 2474-2626 ou 2474-8000, ramal 134.
Confira os descontos concedidos na mensalidade:
Bolsa de Estudo 1 aluno
Educação Infantil: 28% (manhã e tarde)  Ensino Fundamental: 35% (manhã);
Ensino Fundamental: 28% (tarde);
Ensino Fundamental, (6ª a 9ª séries): 33% (tarde);
EJA - Ensino Fundamental: 33% (noite);
Ensino Médio: 35% (manhã);
Ensino Médio: 33% (noite);
EJA - Ensino Médio: 28% (noite);
Técnico em Administração: 12% (manhã, noite e sábados);
Técnico em Administração: 15% (tarde)
Técnico em Informática: 12% (manhã, noite e sábados);
Técnico em Informática: 15% (tarde);
Técnico em Eletrônica: 12% (manhã, noite e sábados);
Técnico em Eletrônica: 15% (tarde)
Técnico em Enfermagem: 12% (manhã, noite e sábados);
Técnico em Enfermagem: 15% (tarde);
Técnico em Segurança do Trabalho: 12% (manhã, noite e sábados);
Técnico em Segurança do Trabalho: 15% (tarde);
Técnico em Química: 12% (manhã, noite e sábados);
Técnico em Química: 15% (tarde) 
A concessão de bolsa de estudo no valor das mensalidades não contempla o estágio
acadêmico do curso Técnico em Enfermagem. Email: daa@colegiomercurio.com.br

Associação Educacional e Social Nossa Senhora de Fátima -Colégio Mercúrio

Pavuna - Rua Mercúrio, 293, telefone 2474-2626 ou 2474-8000, ramal 134.
Confira os descontos concedidos na mensalidade:
Bolsa de Estudo 2 alunos
Educação Infantil: 33% (manhã e tarde)  Ensino Fundamental: 28% (manhã);
Ensino Fundamental: 23% (tarde);
Ensino Fundamental - 6ª a 9ª séries - 38% (tarde);
EJA - Ensino Fundamental: 38% (noite);
Ensino Médio: 28% (manhã);
Ensino Médio: 38% (noite);
EJA - Ensino Médio: 33% (noite);
Técnico em Administração: 20% (manhã, noite e sábados);
Técnico em Administração: 25% (tarde)
Técnico em Informática: 20% (manhã, noite e sábados);
Técnico em Informática: 25% (tarde);
Técnico em Eletrônica: 20% (manhã, noite e sábados);
Técnico em Eletrônica: 25% (tarde)
Técnico em Enfermagem: 20% (manhã, noite e sábados);
Técnico em Enfermagem: 25% (tarde);
Técnico em Segurança do Trabalho: 20% (manhã, noite e sábados);
Técnico em Segurança do Trabalho: 25% (tarde);
Técnico em Química: 20% (manhã, noite e sábados);
Técnico em Química: 25% (tarde) 

A concessão de bolsa de estudo no valor das mensalidades não contempla o estágio
acadêmico do curso Técnico em Enfermagem. Email: daa@colegiomercurio.com.br
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Barraca da Chiquita

Centro Municipal Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas (Pavilhão de São 
Cristóvão), Av. do Nordeste A9, A10 e A 11, telefones 3860-2047 e 3860-2929. 
Desconto: 10%, de 3ª a 6ª, até o horário de almoço. Bebidas e sobremesas não 
estão incluídas no desconto.
Emails: chiquitafeira@bol.com.br e roberto.barracadachiquita.com.br

Curso Forum Ltda

O Curso Forum oferece descontos de até 30% nos cursos preparatórios para 
Concursos - presenciais e on line. Funciona na Rua da Quitanda, nº 161, 2º e 3º 
andares, Centro, Telefones 2253-9850 e 8471-7618. Site: www.cursoforum.com.br e 
www.cursoforumtv.com

Clique aqui e veja a lista completa das organizações conveniadas.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
parabens-acao-social-cms-morro-uniao.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 3 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PARABÉNS - AÇÃO SOCIAL CMS MORRO UNIÃO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://otics-iraja.blogspot.com/
AÇÃO SOCIAL CMS MORRO UNIÃO: 
Localizado em uma área muito carente, O CMS Morro União tem implementadosuas 
ações em parceria com a comunidade para promover saúde de forma solidáriae 
criativa.
Neste sábado dia 25\08\12 realizamos uma ação conjunta com a comunidade 
local,realizamos orientações sobre HAS\DM,excovação distribuição de kits 
odontológicosinscrições para grupos de combate ao tabagismo, HAS\DM e 
planejamento familiar, percorrendo pela comunidade divulgando nossas atividades 
e ajudando aqueles queprecisam.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Página 2140



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
parceria-com-sesc-produzindo-saude-e-m.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 13 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PARCERIA COM SESC PRODUZINDO SAÚDE - E. M. ALÍPIO RIBEIRO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

<TÍTULO DA POSTAGEM>
Peça teatral: Canino, o dente fujãoA E. M. Alípio Miranda, localizada em Barros 
Filho fez uma parceria com SESC que trouxe informações e orientações de saúde 
através da Arte - A Peça de Teatro "CANINO, O DENTE FUJÃO".Os alunos, 
professores, funcionários ficaram muito felizes com a presença dos atores na 
escola.  Foi um dia cheio de encantamento e todos puderam desfrutar desta 
MARAVILHOSA peça de teatro, atores e direção com muita qualidade.Através
 da arte, nossos alunos aprenderam muito.Foi um dia especial!!! Além de ensinar,
divertiu bastante a todos!!![FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

Fonte: http://emalipio.blogspot.com.br

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
parceria-entre-escola-e-familia-deve.html
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<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 9 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Parceria entre escola e família deve priorizar a aprendizagem

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Parceria entre escola e família deve priorizar a aprendizagem: 

Aumentar a participação da família nas decisões escolares e estruturar o 
aprendizado em casa estão entre as principais recomendações para fortalecer o 
vínculo entre a escola e o contexto local. O que mais se vê é a culpabilização 
de uma pela outra, pela repetência, evasão escolar e violência na escola, aponta
Miriam Abramovay, socióloga e pesquisadora da área de juventude.

A estudiosa ressalta que existe uma defasagem entre o tipo de aprendizagem que a
escola oferece e a realidade cotidiana proporcionada pela cultura de rua e do 
jovem. A escola ficou no século passado ao não considerar o que vem de fora, 
demonstrando que não está preparada para as crianças e jovens do século 21, 
considera.

Para que a parceria aconteça de fato, afirma Abramovay, é necessário rever 
responsabilidades, limites e expectativas de cada uma das partes - família e 
escola. Outro aspecto limitante dessa relação é o pouco espaço dado às famílias 
na construção das práticas educativas da escola. Na maioria das vezes as família
são chamadas apenas para a entrega das notas ou porque existe algum problema com
seus filhos, ressalta.

Não existe, acrescenta ela, por parte das famílias - mais ainda se situadas em 
áreas de alta vulnerabilidade social - , uma cultura da reivindicação que 
permita saber não apenas o que seu filho está aprendendo, mas também como são as
relações sociais, o cotidiano e o clima no ambiente escolar.

Aproximar a família, ouvindo suas queixas e dando início ao diálogo, 
reconhecendo que os familiares podem ter voz dentro das escolas é um dos 
primeiros passos para reverter essa distância. Por outro lado, Abramovay sugere 
que a escola peça das famílias maior atenção com suas crianças e jovens.

Também é fundamental que os pais criem em casa um ambiente estruturado para o 
estudo e a aprendizagem. Importantíssimo que os pais saibam que há diferença 
entre ter três livros em casa e não ter nenhum. Isso certamente desperta o 
interesse e também o rendimento da criança na escola, pontua Miriam.
Aprendizagem

Para Denis Mizne, diretor geral da Fundação Lehmann, organização sem fins 
lucrativos, voltada à melhoria da educação pública  no Brasil, não existe o 
aluno e o filho como duas entidades separadas. São a mesma pessoa. O foco 
primordial da escola, ressalta, deve estar na aprendizagem.

Num contexto de vulnerabilidades sociais e baixo acesso aos serviços públicos, 
os avanços na qualidade do ensino acabam sendo pouco discutidos. Segundo Mizne, 
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a colaboração mútua entre a comunidade escolar e a família deve priorizar o 
pleno desenvolvimento do aluno em sala de aula.
Boa parte dos pais não tiveram acesso a uma boa escola. Falta repertório de 
vivências e exemplos de como se deve supervisionar a educação escolar em casa. A
ideia da necessidade de acompanhamento pelos pais é algo recente, afirma.

Uma medida interessante, sugere ele, seria apresentar com nitidez quais são as 
diretrizes curriculares da escola, para que os pais possam averiguar qual o 
aproveitamento real de seus filhos ao longo do ano letivo.

O investimento em melhores condições de trabalho para os professores pode ajudar
a estreitar esses laços. A carreira deveria ser estruturada de forma a facilitar
a vinculação do educador a uma única escola, o que certamente contribuiria para 
fortalecer a relação com a comunidade, defende Mizne.

O debate entre especialistas ocorreu durante a mesa Práticas de  aproximação com
a família e a comunidade, realizada em São Paulo  durante o I Seminário de 
Proteção Escolar, na última semana de agosto.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
parceria-entre-firjan-e-e-m-alipio.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 13 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PARCERIA ENTRE A FIRJAN E A E. M.  ALÍPIO MIRANDA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Esta parceria entre a FIRJAN e a E. M. ALÍPIO MIRANDA já fazem 2(dois ) anos e é
só alegria, pois o projeto trabalha toda a comunidade escolar.
Esta foi uma das atividades proposta para os alunos, "Oficina de aproveitamento 
total dos alimentos", os alunos amaram, pois passam por todas as etapas na 
produção de um prato. Fala-se da importância da qualidade dos alimentos, 
higiene, aproveitamento de tudo que o produto fornece e ainda tem a oportunidade
de saborear o que eles fizeram.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
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<POSTAGEM>
parece-facebook-mas-nao-e-sao-as-redes.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 2 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Parece Facebook, mas não é: são as redes educativas - Educação - Notícia - 
VEJA.com

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://veja.abril.com.br
Parece Facebook, mas não é: são as redes educativas - Educação - Notícia - 
VEJA.com
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<POSTAGEM>
participem-telesaude-seminario.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 19 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PARTICIPEM - TELESAÚDE - SEMINÁRIO 

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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<POSTAGEM>
paternidade-singularidades-e-politicas.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 5 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PATERNIDADE, SINGULARIDADES E POLÍTICAS PÚBLICAS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://elosdasaude.wordpress.com/
PATERNIDADE, SINGULARIDADES E POLÍTICAS PÚBLICAS: 
[FOTO]

O papel do homem como pai, profissional e promotor de saúde; a certificação das 
Unidades de Saúde Parceiras do Pai; o apoio ao cuidado paterno na escola e na 
comunidade; e as interfaces entre a paternidade participativa e as políticas 
públicas estiveram pauta na última semana, na quarta-feira, 29 de agosto, 
durante o V Simpósio Paternidade, Singularidades e Políticas Públicas: 10 Anos 
Valorizando a Paternidade. O evento, parte da programação do Mês de Valorização 

Página 2144



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
da Paternidade, comemorado em agosto, reuniu profissionais de saúde, educação, 
comunicação e jovens surdos e ouvintes da Rede de Adolescentes Promotores da 
Saúde (RAP da Saúde), entre outros parceiros.

Com painéis temáticos e debates que contaram com a participação ativa do 
público, o encontro foi oportunidade para a troca de experiências sobre a 
atuação de unidades de saúde, escolas, veículos de comunicação e comunidades em 
ações de valorização da paternidade.As experiências apresentadas ressaltam a 
importância da intersetorialidade para o sucesso das atividades e demonstram que
o estabelecimento de parceiras entre as áreas da Saúde e da Educação é 
estratégico.A programação também contou com a apresentação do Teatro da 
Paternidade, encenado por jovens surdos e ouvintes do RAP da Saúde - Polo Masao 
Goto. De forma divertida, a peça aborda diferentes situações vividas pelos 
jovens no ambiente familiar, como a violência doméstica e as dificuldades de 
comunicação entre filhos surdos e pais que não compartilham a Língua Brasileira 
de Sinais (Libras).

O enfermeiro Márcio Luiz Ferreira, parceiro do Comitê Vida, comenta o V Simpósio
Paternidade, Singularidades e Políticas Públicas: 10 Anos Valorizando a 
Paternidade
Diferentes experiências envolvendo a paternidade foram relatadas no primeiro 
painel,Homem, pai, profissional, promotor de saúde, composto por Sancler Luiz 
Corrêa, da Clínica da Família Santa Marta; José Henrique de Freitas Azevedo, da 
5a Coordenadoria Regional de Educação da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de
Janeiro (5a CRE/SME-RJ); e Roger Alves, do RAP da Saúde. Os participantes 
contaram as surpresas e preocupações da paternidade, as transformações que 
ocorreram em suas vidas em âmbito pessoal e profissional e como a atuação de 
profissionais de saúde influenciaram o seu envolvimento no cuidado com os 
filhos.

Roger Alves, do RAP da Saúde, conta como foi ser pai aos 16 anos[VÍDEO]

Ainda na parte da manhã, representantes da Clínica da Família Catiri, da Clínica
da Família Emydgio Alves da Costa Filho, do Centro Municipal de Saúde Dr. Mário 
Rodrigues Cid e do Hospital Maternidade Carmela Dutra expuseram os avanços e 
desafios na implementação de ações para a valorização da paternidade. Além dos 
aspectos relacionados à infraestrutura física das unidades de saúde, como a 
reforma de banheiros para uso dos homens e a instalação de um cartório local, 
foi destacada a necessidade de sensibilizar e preparar os profissionais para o 
acolher os homens.

Elaine Beruthe, do Hospital Maternidade Carmela Dutra, conta como é possível 
valorizar a paternidade todos os dias e contribuir para o fortalecimento de 
vínculos familiares entre pais e filhos
À tarde, o debate girou em torno das possibilidades que parcerias entre as áreas
de Saúde e Educação podem trazer para o desenvolvimento de ações de promoção da 
saúde e valorização da paternidade. Durante o painelApoio ao cuidado paterno na 
escola e na comunidadeforam apresentadas as experiências do Comitê de Gênero e 
do projeto Sou Pai, Sou Aluno, da SME-RJ; da Secretaria Municipal de Esportes e 
Lazer do Rio de Janeiro (SMEL-RJ) e da Multirio, que apóia e divulga as ações do
Comitê Vida.
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Por fim, no painelPaternidade participativa e suas interfaces com as políticas e
projetos da SMSDC-RJforam apresentadas iniciativas pioneiras na área, como o 
Projeto Cegonha, a Estratégia Brasileirinhos e Brasileirinhas Saudáveis e 
açõesrelacionadas ao aleitamento materno e acolhimento mãe-pai-bebê e à saúde do
homem.
Veja as fotos do V Simpósio Paternidade, Singularidades e Políticas Públicas: 10
Anos Valorizando a Paternidade
Curta a página do Mês de Valorização da Paternidade no FacebookComo você avalia 
oV Simpósio Paternidade, Singularidades e Políticas Públicas: 10 Anos 
Valorizando a Paternidade? Compartilhe as suas impressões!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pesquisadores-discutem-como-lidar-com.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 5 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Pesquisadores discutem como lidar com a questão das drogas em sala de aula

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Pesquisadores discutem como lidar com a questão das drogas em sala de aula: 
[FOTO]

"Nunca existiu um mundo livre das drogas.
Por ser multideterminado - com implicações para o corpo, a mente e as relações 
sociais -, o fenômeno do uso das drogas desafia pais e educadores. Em pleno 
século 21, ainda é muito difícil não esbarrar em respostas simplistas, reduzidas
ora ao proibicionimo ora ao viés permissivo.
Nós não vamos acabar com as drogas. Nunca existiu um mundo livre das drogas, 
adverte o professor e psicólogo, Marcelo Sodeli, presidente da Associação 
Brasileira Multidisciplinar de Estudos Sobre Drogas (ABRAMD).

I Seminário de Proteção Escolar
O debate entre especialistas ocorreu durante a mesa Álcool e outras drogas na 
escola: dimensão do problema e procedimentos, realizada em São Paulo durante o I
Seminário de Proteção Escolar, na última semana de agosto.
Ele defende que é inerente ao sujeito provar, desde a infância, diferentes 
estados de consciência. Basta observar a alegria que uma criança experimenta ao 
torcer as correntes de um balanço e depois sair andando tonta do brinquedo.

Para resistir à vulnerabilidade social, reflete o psicológo, a escola deveria 
assumir o papel que lhe cabe, ou seja, ensinar a pensar. É fundamental ensinar a
fazer escolhas que façam sentido, sobretudo para si mesmo. Dessa forma, 
argumenta, aprende-se ao invés do medo o cuidado consigo.

A proposta é que o professor adote para cada sala de aula, a cada ano, uma 
dinâmica própria de prevenção, levando em conta as respostas daqueles que são o 
alvo da ação. Reduzir vulnerabilidades passa por pensar estratégias que sejam 
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específicas de acordo com cada grupo ou turma, defende.
Diferenças

A falta de receituário para lidar com o assunto exige de educadores e pais 
atenção redobrada. Antes de tomar qualquer decisão, é preciso verificar se há 
abuso no consumo, seja qual for a substância, alerta a psiquiatra e pesquisadora
Camila Magalhães Silveira, que atua na unidade de dependência química da 
Universidade de São Paulo (USP).

Camila explicou que existem diferentes graus de uso. De um lado, a abstinência. 
Na outra ponta, a dependência química. A capacidade de viciar também muda entre 
as substâncias. No caso do álcool, do total de consumidores, por volta de 3% dos
usuários desenvolvem dependência. No Brasil, a idade média para o primeiro gole 
é de 15 anos, segundo a médica.
Enquanto a dependência para o crack é extremamente rápida, para o álcool chega a
levar de nove a dez anos para se instalar. Segundo dados recentes da Organização
Mundial da Saúde (OMS), o álcool é a substância que mais mata no mundo, se 
consumida de forma abusiva.

Uma das saídas, aponta ela, é detectar precocemente a fim de diminuir os 
impacto, sobretudo quando se trata de crianças e adolescentes. Quanto mais cedo 
o contato, maior é o risco de dependência. Postergar o contato com a droga é 
fundamental, porque é na adolescência que acontece a maturação do funcionamento 
cognitivo, da fala, da atenção e da memória, adverte.
Saúde

Mudar o foco: no lugar da droga, ressaltar a promoção da saúde. Do enfoque 
estritamente médico, pensar na participação e corresponsabilidade do sujeito nos
cuidados consigo mesmo. Esta é a perspectiva do psiquiatra e especialista em 
dependência química, Dartiu Xavier. Ao invés da droga, tratar da qualidade de 
vida, afirma.

Xavier levanta dados históricos para demonstar as consequências das políticas 
proibicionistas. Segundo ele, na época da Lei Seca estadounidense - proibição da
comercialização de álcool em todo o país, ocorrida entre 1920 e 1933 -, por 
volta de cem mil pessoas morreram ao consumir a substância por via endovenosa. 
Como o acesso era muito mais difícil, quem conseguia queria experimentar pela 
forma mais intensa, o que invariavelmente levava as pessoas à morte.

Como alternativa, Dartiu apresenta a política de redução de danos, voltada a 
diminuir os prejuízos biológicos, sociais e econômicos do uso de drogas - 
inclusive as lícitas. Cerca de 65% dos dependentes não conseguem abandonar a 
droga. Mas muitos conseguem mudar a maneira de consumo, tornando-a menos 
prejudicial e prosseguindo em uma vida produtiva e criativa, sem que a droga 
seja um impedimento, explica.

Focar no indivíduo, na consolidação dos seus vínculos sociais, pode ser uma boa 
estratégia a ser adotada pelas escolas. Um adolescente mal na própria pele é um 
prato cheio para se tornar um dependente. Mas, se ao contrário, ele estiver 
fortalecido, mesmo que experimente, o mais provável é que se torne um usuário 
ocasional de droga, conclui.
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<POSTAGEM>
planejamento-familiar-parque-nova.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 10 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PLANEJAMENTO FAMILIAR PARQUE NOVA CIDADE CMS SYLVIO FREDERICO BRAUNER

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://otics-iraja.blogspot.com/
Este é um trabalho muito interessante desenvolvido em várias Clínicas da Família
e que devemos encaminhar as famílias que precisem de orientações sobre melhores 
métodos contraceptivos para homens e mulheres. Escolas que tem como referência o
CSM SYLVIO FREDERICO BRAUNER divulguem para sua comunidade. 
PLANEJAMENTO FAMILIAR PARQUE NOVA CIDADE CMS SYLVIO FREDERICO BRAUNER: 
Realizado mês de agosto no horário ás 9:00 horas as palestras do planejamento 
familiar.

Objetivo:

Orientação sobre os métodos contraceptivos para o homem e para mulher.

Com participação de 12 mulher e 1 homem.

Profissionais:

Enfermeira Maria de lourdes dos santos
Médico Marcos hilbig
Acs: Jonathas, Fabiana e Tatiana

Existem vários métodos contraceptivos (para evitar a gravidez). Alguns dizem 
respeito a precauções que são tomadas pelo homem, outros dizem respeito às 
mulheres e também há os métodos nos quais participam o homem e a mulher.
Os principais métodos anticoncepcionais são realizados através de contraceptivos
injetáveis, diafragmas, DIUs, espermicidas, esponjas, esterilização feminina, 
método do coito interrompido (coitus interruptus), método do muco, método do 
ritmo, métodos pós-relação, pílulas anticoncepcionais, vasectomia masculina e 
preservativos. Os anticoncepcionais injetáveis são baseados em hormônios.
O DIU é inserido no útero, tratando-se de um dispositivo permanente.
Os espermicidas são produtos químicos injetados na vagina antes das relações 
sexuais. A esponja espermicida é inserida na vagina após a relação sexual. A 
esterilização feminina envolve intervenção cirúrgica, com a amarração das 
trompas de Falópio.
O método do coito interrompido é o mais antigo, não se tratando de um método que
sempre garante a anticoncepção.
O método do muco utiliza o conhecimento das mudanças do muco cervical durante o 
ciclo menstrual.
O método do ritmo evita relações sexuais no dias férteis.
Os métodos pós-relação, tais como a inserção do DIU quatro dias após a relação 
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sexual não são recomendáveis. A pílula do dia seguinte liquida com o óvulo 
fertilizado. De modo geral, devido à sua composição hormonal, as pílulas 
anticoncepcionais podem provocar muitos efeitos colaterais.
A vasectomia é o método em que há intervenção cirúrgica no homem, para fins de 
obstrução do canal de transporte dos espermatozóides ao sêmen: portanto, tal 
método impede que o sêmen contenha espermatozóides, não havendo assim a 
possibilidade de concepção.
Os preservativos são proteções masculinas feitas de látex, sendo também 
utilizados na prevenção de doenças adquiridas por contato sexual.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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Plano Brasil Protege prevê tirar 38 mil crianças de abrigos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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Plano Brasil Protege prevê tirar 38 mil crianças de abrigos: 

Por Estadão

O governo federal prepara o lançamento do plano Brasil Protege, que cria  uma 
rede de assistência para crianças e adolescentes. Organizado em  três eixos, e 
desenhado desde o ano passado, ele será divulgado pela  presidente Dilma 
Rousseff em meio às comemorações do Dia da Criança, em  outubro. O foco inicial 
do plano será o atendimento a cerca de 38 mil  crianças que vivem hoje em 
abrigos no País.

A proposta é restabelecer vínculos familiares ou incluí-las em  programas de 
adoção. A avaliação é de que esses meninos estão sendo  duplamente abandonados: 
pelas famílias e pelo Estado.

Outro eixo do Brasil Protege é a adoção de medidas para o combate à  exploração 
sexual, especialmente nas cidades-sede da Copa de 2014. O  plano traz ainda o 
fortalecimento das ações do Sistema Nacional de  Medidas Socioeducativas 
(Sinase), direcionado para adolescentes em  conflito com a lei.

Página 2149



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

Presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do  Adolescente 
(Conanda), Miriam Maria José dos Santos afirma que o grupo  ainda está avaliando
as propostas do governo, mas ressalta a importância  da iniciativa. O melhor 
lugar para uma criança é perto da família,  seja aquela de origem ou uma 
substituta.
Crimes
O plano do governo também busca enfrentar o  problema dos adolescentes em 
conflito com a lei. O Brasil Protege prevê a  elaboração de um diagnóstico da 
situação do Sinase, a construção e a  reforma das unidades de internação e a 
inclusão desses jovens em cursos  profissionalizantes.

Dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) registraram mais de 90  mil 
ocorrências envolvendo adolescentes. Desses, 29,5 mil estão  cumprindo medidas 
socioeducativas - 17 mil com restrição de liberdade.

Assim como delegacias e presídios, as unidades de internação estão  superlotadas
e não têm infraestrutura adequada. No último monitoramento  do Subcomitê de 
Prevenção da Tortura (SPT), os representantes da ONU  visitaram dez unidades no 
País específicas para o atendimento de  crianças e adolescentes. O cenário, 
segundo eles, é preocupante. O  subcomitê sustenta que a rotina nas unidades 
visitadas é marcada por  tortura e maus-tratos. Precisamos de uma revolução. O 
que temos hoje  como unidades de internação se assemelham a campos de 
concentração,  sustenta a presidente do Conanda.
Promessa
Durante a campanha e em seu discurso de  posse, a presidente Dilma Rousseff 
prometeu governar para as gerações  futuras. O novo plano será o primeiro 
dedicado exclusivamente ao  combate a violações de direitos humanos. Em julho, 
durante a 9.ª  Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
Dilma  afirmou que uma grande nação deve ser medida por aquilo que faz para as  
suas crianças e adolescentes.
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Por que somos únicos?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Revista GALILEU foi ouvir as pessoas no centro de São Paulo.
E organizou este vídeo - Por quê somos únicos? 
SOMOS ÚNICOS!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
premio-construindo-igualdade-de-genero.html
<DATA DA POSTAGEM>

Página 2150



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
domingo, 9 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://nonacre.blogspot.com/
Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero: 

APRESENTAÇÃO
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Prevenção contra as drogas: desafio de pais e educadores
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http://www.andrearamal.com.br/~andreara
Prevenção contra as drogas: desafio de pais e educadores
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PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - UNIÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://otics-iraja.blogspot.com.brConheça agora o Saúde da Escola, estratégia da
Prefeitura do Rio de Janeiroentre diversas Secretarias, que fortalece e apoia a 
Estratégia de Saúde da Família,principal meta do Programa Saúde Presente.
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RAP DA SAÚDE: Inscrições abertas até 15 de outubro
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://elosdasaude.wordpress.com/
RAP DA SAÚDE: Inscrições abertas até 15 de outubro: 
[FOTO]
O RAP da Saúde está com inscrições abertas para o ciclo 2012-2013!

Se você tem entre 14 e 29 anos, mora em uma comunidade próxima a um dos oito 
polos do RAP, é comunicativo, tem interesse pela área da saúde e deseja 
contribuir para o desenvolvimento de sua comunidade e de toda a cidade, vá em 
frente!
Se você mora em outra área da cidade do Rio de Janeiro, onde ainda não há um 
polo do RAP da Saúde, não se preocupe! Você também pode se cadastrar para 
participar daIniciativa Juvenil- que promoverá encontros bimestrais de jovens e 
adolescentes para a construção compartilhada de soluções sociais.
Lembre-se: Para se tornar um jovem promotor da saúde, você precisa estar 
disposto a participar das atividades de formação, pelo menos três vezes por 
semana - e eventualmente aos finais de semana. Você terá uma ajuda de custo e 
todo o apoio de nossa equipe multidisciplinar.Boa sorte!Saiba mais sobre o RAP 
da Saúde
Clique aqui para abrir o formulário de inscrição em outra janela.
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RELATÓRIO DA REUNIÃO DO CONSELHO DE PROFESSORES COM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 
CLÁUDIA COSTIN EM 30/08/2012
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RELATÓRIO DA REUNIÃO DO CONSELHO DE PROFESSORES COM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 
CLÁUDIA COSTIN EM 30/08/2012: 

RELATÓRIO DA REUNIÃO DO CONSELHO DE PROFESSORES COM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 
CLÁUDIA COSTIN EM 30/08/2012A reunião foi aberta com a fala da secretária sobre 
a satisfação com os resultados positivos da educação. Houve melhora 
significativa nos índices do IDEB nos dois segmentos, sendo ainda maior no 2º 
segmento.As Escolas do Amanhã apresentaram 33% de melhora, com 42% nas escolas 
queencontram-seem área pacificada e 28% nas demais.Alcançamos o índice de 83% de
crianças alfabetizadas no 1º ano. A Rede toda está de parabéns. A Prova Brasil, 
apesar de avaliar somente as disciplinas de português e matemática, fornece uma 
base diagnóstica da situação do aluno. Na última prova o resultado foi ainda 
maior em matemática.Atingimos 83% de crianças alfabetizadas no 1º ano de 
escolaridade.Quanto ao Pacto Carioca Pela Alfabetização, já que foi criado o 
Pacto Nacional que estabelece que toda criançadeveráestar alfabetizada aos 8 
anos de idade, achamos que seria positivo reafirmarmos o nosso compromisso com o
aprendizado de nossas crianças. Criamos o Pacto Carioca Pela Alfabetização 
através do qual nos comprometemos a envidar esforços para que toda criança da 
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Educação Infantil esteja imersa em ambiente letrado e iniciando seu processo de 
alfabetização; toda criança capaz de ler e escrever textos adequados a sua idade
ao final do 1º ano do Ensino Fundamental (6 anos) e toda criança com a 
alfabetização consolidada ao final do 3º ano do Ensino Fundamental, diz ainda: 
"não quero maisanalfabeto funcional em nossas escolas". Vemos como um reforço 
positivo o fato de o responsável assinar se comprometendo a não deixar que o 
aluno falte às aulas. Destacamos que 89,5% dos professores da rede assinaram o 
pacto, o que demonstra o quanto nossa rede está mobilizada.O prêmio foi pago em 
parcela única no dia 30/09. Reclamações ou dúvidas com relação ao valor prêmio 
devem ser encaminhadas para o e-mail:crhsme@rioeduca.net. (nome completo e 
matrícula)Foi relembrada pela senhora secretária a importância dos diretores 
registrarem para onde a criança foi encaminhada no momento das transferências 
para evitar que fique caracterizado o abandono (evasão). A falta desse registro 
tem pesado como índice de evasão no momento do cálculo do IDEB.A secretária 
disse reconhecer que ainda falta muito a ser feito. Deu alguns exemplos de metas
a serem alcançadas: a totalidade de quadras cobertas, climatização de todas as 
nossas salas de aula, criação de um mecanismo mais ágil para a realização de 
pequenos reparos, construção de maisEDIse a implantação de toda a rede em 
sistema de horário integral.Houve diminuição da verba de SDP devido ao pagamento
do tíquete refeição/alimentação. O benefício demanda um investimento de treze 
milhões de reais ao mês.Todos os próximos concursos serão para o regime de 40 
horas semanais, com exceção dos professores de Educação Religiosa.Foi 
questionado pelo Conselho de Professores como se dará à lotação dos professores 
de 40 horas, nas escolas de horário integral em detrimento a permanência dos 
professores de 22h30min que já façam parte desta unidade.A secretária esclareceu
que cabe ao diretor junto com o CEC decidir como compor o quadro de funcionários
da escola, neste caso específico, optar pelos professores que chegam do concurso
de 40 horas ou permanecer com o professor de 22h30min e a dupla 
regência.Questionada sobre a possibilidade dar a opção do professor de 22h30min 
ela esclareceu que em 2011 questionou o jurídico e recebeu a resposta 
negativa.Lembrou também que os professores são lotados nas CRES e não nas 
escolas.A professora Sonia representante da 3ª CRE pediu esclarecimento sobre o 
estudo na 3ª CRE para a implantação progressiva do horário integral nesta CRE. 
Explicou que tal estudo e o modo como vem sendo conduzido está gerando 
discussões e inquietação nas escolas e entre os professores. ASra.Secretária 
pediu-nos para que tranquilizássemos os colegas , que as decisões serão tomadas 
em conjunto com o CEC e a Comunidade Escolar e não apenas decisão da Direção. 
Afirmou que o interesse de transformar em Turno Único será primeiro nas Escolas 
dos alunos menores (EDIse Casa de Alfabetização), que em 2012 estão em 2 turnos 
e em 2013 deverá ser em Turno Único.Ela afirmou que nas escolas situadas em área
de risco, ainda não pacificadas, em 2013 não haverá alteração e que antes que 
issoaconteça elaprecisará construir novas escolas.Quanto às turmas de 6º ano 
experimental para que continue sendo regida por Professor II, ela acredita que a
direção junto com o CEC poderá optar por ser regido por PII ou PI, mas se a 
opção for por PII,alei terá de ser alterada.A professora Jeanine Serenado, 
conselheira da 9ª CRE, levantou o questionamento sobre a possibilidade de os 
professores aprovados no concurso de 1992 que possuem matrícula de 16 horas, no 
estado, fazerem a opção pelo regime de 40 horas, sem abrir mão da matrícula do 
estado. Semelhante ao que é feito pelos professores do mesmo concurso que estão 
optando pelas 40 horas sem que seja necessário deixar a matrícula de 22,5 que 
possuem no município do Rio. A senhora secretária respondeu que tal não seria 
possível, pois no edital de 1992 é exigida a dedicação exclusiva dos professores
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no caso da opção pelo regime de 40 horas.A secretária informou que em 2013 o 
número de Ginásios Experimentais Cariocas saltará de 13 para 30. Teremos ainda 1
Ginásio Experimental Olímpico, na Pedra de Guaratiba, 10ª CRE, 1 Ginásio 
Experimental de Artes na 1ª CRE e o Ginásio Experimental do Samba, na 4ª CRE. 
Todos os Ginásios Experimentais ficaram entre as 50 melhores escolas da Rede.O 
Conselho voltou a cobrar a inclusão da especialização lato senso como critério 
de enquadramento para a categoria municipal. A secretária afirmou que não seria 
possível contemplar a reivindicação em ano eleitoral.Quanto ao Horário de CE do 
professor II, a secretária menciona que está acontecendo plenamente em 70% das 
escolas. Reconhece que a maior dificuldade se concentra na pré-escola. Informa 
que está acontecendo na 2ª CRE um teste para implantação de professores de artes
na Educação Infantil.Pedimos estagiários de Psicologia, para atuarem com grupos 
de alunos com problemas. A secretária nos disse que os estagiários só podem ser 
colocados para reforço escolar, informática, auxiliar alunos com deficiência ou 
atividades administrativas.Os conselheiros perguntaram sobre os tablets e a 
secretária relembrou que a prefeitura havia aderido ao pregão do MEC e que o 
processo costuma ser demorado. A previsão para o início da entrega dos tablets é
outubro, mas não promete. Ressaltou que somente os professores receberão.A 
professora Alexandra, representante da 4ª CRE questionou se os novos professores
receberiam o notebook que foi distribuído aos professores da rede. A secretária 
respondeu que não e que a última entrega foi em 2010. Acrescentou que, na época 
em que os notebooks foram dados aos professores havia a necessidade da inclusão 
digital dos docentes da rede municipal. E, que tal não se faz necessário nos 
dias de hoje. As escolas estão recebendo um Kit educopédia que inclui um netbook
para ser usado em sala de aula.Aos assuntos referentes à educopédia do 6º ao 9º 
ano, pediu que enviássemos um email direto para o Rafael 
Parente:rafaelparente@rioeduca.netA Professora Sonia, representante da 3ª CRE 
perguntou se o contrato com a Firma Sodexo será renovado, em novembro, para que 
continuemos a receber o VR e VA. ASra.Secretáriarespondeu afirmativamente, o 
contrato será renovado.Perguntou, ainda, se no final do ano letivo de 2012, 
haverá aprovação para alunos com frequência inferior a 75%. Ela respondeu que 
isto não procede, pois a legislação não permite.A secretária informou que, a 
escola que perdeu o agente educador ou outro funcionário de apoio, poderá 
solicitar outro a CRE e havendo disponibilidade será atendida. Sobre as 
competências do secretário escolar, ela orientou que deveríamos buscar esta 
resposta no edital do concurso.Relatório elaborado por Ana Celeste Moraes e 
Neide Valéria Pires (2ª CRE) Sonia Constantin e Adelia Santos (3ª CRE) Alexandra
Allen (4ªCRE) Mônica (7ª CRE) Jeanini Serenado (9ª CRE) Marcelo Pereira (10ª 
CRE)
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RESOLUÇÃO SME N.º 1201, DE 13 DE SETEMBRO DE 2012 Regulamenta o Programa Anual 
de Bolsas de Estudos de Mestrado e Doutorado.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://adaoblogado.blogspot.com/
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RESOLUÇÃO SME N.º 1201, DE 13 DE SETEMBRO DE 2012 Regulamenta o Programa Anual 
de Bolsas de Estudos de Mestrado e Doutorado.: 
DIÁRIO OFICIALde 17 de setembro de 2012A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor; 
eCONSIDERANDO o disposto no Decreto n. 31.613, de 18 de dezembro de 2009, que 
consolida as diretrizes e regulamentação aplicáveis ao afastamento de servidores
da Administração Municipal;CONSIDERANDO o disposto no Decreto n.º 35.602, de 09 
de maio de 2012 que cria a Escola de Formação do Professor Carioca - Paulo 
Freire - E/EPF e estabelece suas competências;CONSIDERANDO o disposto no Decreto
n.º 35.674, de 30 de maio de 2012, que instituiu o Programa Anual de Bolsas de 
Estudos de Mestrado e Doutorado;CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de 
Educação- SME, da Cidade do Rio de Janeiro mantém uma política de valorização 
dos professores; eCONSIDERANDO a importância da execução de Projetos de 
Pesquisas em parceria com Programas de Mestrado e Doutorado, que visem à 
melhoria das práticas educacionais nas Escolas da Rede Pública Municipal de 
Ensino da Cidade do Rio de Janeiro.RESOLVE:Art. 1 Para participar do Programa 
Anual de Bolsas de Estudos de Mestrado e Doutorado, estarão habilitados à 
inscrição os servidores detentores do cargo de Professor que atendam ao disposto
no art. 2º do Decreto n.º 35.674, de 30 de maio de 2012.Parágrafo único. As 
Bolsas de Estudos para cursos de Mestrado ou Doutorado poderão ser concedidas a 
partir do ingresso do professorem Programa de Pós-Graduação stricto-sensu;Art. 
2º A Escola de Formação do Professor Carioca - Paulo Freire - E/EPF será 
responsável pelo recebimento das inscrições e análise das solicitações, de 
acordo com os seguintes critérios:I - Das inscrições:a) as inscrições serão 
realizadas, anualmente, no mês de novembro, na Escola de Formação do Professor 
Carioca - Paulo Freire - E/EPF;b) a análise dos pedidos ocorrerá no mês de 
dezembro;c) o formulário para inscrição estará disponível na página da SME;II - 
Dos temas priorizados para esta edição:a) Práticas de Sala de Aulab) Avaliação e
Sucesso Escolarc) Aprendizagem e Neurociênciad) Didáticae) Alfabetizaçãof) 
Educação Especialg) Educação Infantilh) Educação e Novas TecnologiasIII - Da 
documentação necessária:a) Declaração de regência de turma - mínimo 5 anos;b) 
Relatório do desempenho das turmas em que atuou como regente nos três anos que 
antecederam à solicitação da Bolsa de Estudo;c) Relatório da Chefia Imediata 
sobre o desempenho do professor, somente no caso em que o servidor não esteja 
exercendo a regência de turma nos três anos anteriores à solicitação da Bolsa de
Estudo;d) Declaração da Instituição de Ensino Superior a que o candidato estiver
vinculado, constando o conceito recebido pelo curso na última avaliação e a data
de ingresso do candidato no curso de Mestrado ou Doutorado;e) Termo de 
Compromisso das normas que regem a concessão de Bolsas pelo Programa Anual de 
Bolsas de Estudos de Mestrado e Doutorado da Secretaria Municipal de Educação da
Cidade do Rio de Janeiro;f)Projeto de Pesquisa - uma cópia impressa e uma em CD 
com arquivo em PDF.IV - Análise para concessão de Bolsas de Estudos:a) as 
solicitações para concessão de Bolsas de Estudos para Mestrado e Doutorado serão
analisadas por uma banca formada por três profissionais pertencentes ao quadro 
da Escola de Formação do Professor Carioca - Paulo Freire - E/EPF.b) o 
solicitante deverá cumprir com as exigências constantes desta Resolução.c) o 
projeto de pesquisa deverá demonstrar compatibilidade com a prática pedagógica 
no âmbito da SME, contribuindo, assim, para inovação das práticas docentes, para
melhoria dos níveis de aprendizagem dos alunos e para o aumento da qualidade de 
ensino nas Escolas Públicas Municipais da Cidade do Rio de Janeiro.V - 
Resultado:a) o resultado com o nome e matrícula dos contemplados com a Bolsa de 
Estudo será publicado no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro, no mês 
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de janeiro, do ano subsequente.b) os professores não contemplados poderão 
retirar os documentos entregues no ato inscrição, no prazo de até 30 dias, após 
a publicação do resultado. Findo este prazo, os documentos serão descartados.VI 
- Duração das Bolsas:a) a Bolsa de Estudos será concedida pelo período de doze 
meses, podendo ser renovada de acordo com normas a serem estabelecidas a cada 
período de inscrição.Art. 3º Os casos omissos serão resolvidos pela Escola de 
Formação do Professor Carioca - Paulo Freire - E/EPF.Art. 4º Esta Resolução 
entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2012.CLAUDIA COSTINLegislação 
citada:DECRETO N.º 35674 DE 30 DE MAIO DE 2012.DIÁRIO OFICIAL de 31 de maio de 
2012(...)Art.2º. Poderão participar do Programa Anual de Bolsas de Estudos de 
Mestrado e Doutorado os servidores que preencham os seguintes requisitos 
básicos:I-ser professor da Rede Pública Municipal de Ensino há pelo menos 5 
(cinco) anos e já ter homologado o Estágio Probatório;II-estar em exercício 
efetivo na Secretaria Municipal de Educação;III-não estar respondendo a 
inquérito administrativo no período da concessão do afastamento;IV-não se 
encontrar em regime de função gratificada, cargo em comissão e não ser detentor 
de cargo ou emprego público da administração pública de outros entes 
federativos;V-ser portador de curso de graduação na área de educação;VI-ter sido
admitido como aluno regular em Curso de Pós-Graduação, no nível de Mestrado ou 
Doutorado, na disciplina correspondente ao do cargo efetivo ou na área de 
educação que guarde compatibilidade entre o curso pleiteado e sua prática 
pedagógica no âmbito da Secretaria Municipal de Educação.(...)
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REUNIÃO DO PSE NO CIEP DR. ADÃO PEREIRA NUNES

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Equipes de Saúde - Educação - Assistência em reunião de planejamento de ações e 
discussão colocando em discussão como organizar os atendimentos no território - 
Equipe Móvel - NES - Clínicas da Família.

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
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PSE - SAÚDE PRESENTE NAS ESCOLAS
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<POSTAGEM>
saiba-como-retirar-de-graca.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 20 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Saiba como retirar de graça medicamentos para diabetes, hipertensão e asma

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Saiba como retirar de graça medicamentos para diabetes, hipertensão e asma: 
O negócio é bom para o freguês, porque agora ele não paga nada. É bom para a 
farmácia, porque o cliente acaba comprando mais alguma coisa. É bom para os 
laboratórios porque, vendendo grandes quantidades ao Ministério da Saúde, ganham
com a expansão do mercado. Com essa frase,o jornalista Elio Gaspariconseguiu 
resumir em algumas palavras os benefícios da açãoSaúde Não Tem Preço, incentivo 
promovido pelo ProgramaFarmácia Populardo Governo Federal.

Por meio da rede de farmácias, as pessoas que sofrem com hipertensão, diabetes 
e, recentemente, asma, por exemplo, recebem remédio de graça para tratar as 
doenças. Somente em janeiro de 2012, 3,2 milhões de pacientes retiraram esses 
medicamentos em mais de 20.300 farmácias credenciadas, mais que o triplo do 
registrado em janeiro do ano passado. A quantidade de hipertensos beneficiados 
saltou 309%, de 658.648 em janeiro para 2.697.152 em dezembro de 2011. Já o 
número de diabéticos beneficiados aumentou 223%, passando de 306.826 para 
990.453 no mesmo período.

Desde o dia 4 de junho deste ano (início da disponibilização de medicamentos 
gratuitos para a asma) até o dia 18 do mesmo mês, 31.176 pessoas já retiraram os
antiasmáticos nas farmácias populares. Este número representa um aumento de 28% 
em relação às 24.344 pessoas que haviam comprado os remédios nas farmácias 
populares, já com 90% de desconto, 15 dias antes do início da gratuidade.

Além de melhorar a qualidade de vida das pessoas, o programa resulta em economia
de recursos doSistema Único de Saúde (SUS), uma vez que, desde seu lançamento, o
número de internações por conta de diabetes e de hipertensão diminuiu. Em 2011, 
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foram menos 8,4 mil internações por causa da hipertensão e 2,7 mil a menos por 
causa da diabetes.
O Programa Farmácia Popular oferece à população mais de 100 medicamentos com até
90% de desconto. Todos têm acesso, basta procurar uma unidade própria do governo
ou ir até uma das mais de 20 mil farmácias privadas credenciadas ao programa. 
Além disso, em 2011, o MS lançou o Saúde Não Tem Preço, uma ação do Programa 
Farmácia Popular que distribui gratuitamente 14 medicamentos para hipertensão, 
diabetes e asma.
Doenças- A hipertensão arterial atinge 23,3% da população adulta brasileira 
(maiores de 18 anos), de acordo com o estudoVigilância de Risco e Proteção para 
Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) 2010, que considera o 
diagnóstico médico referido pelo entrevistado. Ainda pelo Vigitel, a diabetes 
atinge 6,3% da população adulta, sendo maior em mulheres 7% do quem em homens, 
5,4%.

Em 2011, do total de 177,8 mil internações no Sistema Único de Saúde (SUS) em 
decorrência da doença, 77,1 mil foram crianças com esta idade. Além disso, cerca
de 2,5 mil pessoas morrem por ano por causa da asma. Este é mais um passo do 
governo federal para garantir acesso universal à saúde, priorizando um programa 
de alto impacto principalmente na população infantil, afirma o secretário 
deCiência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Carlos 
Gadelha.
Saiba mais
Dia do Diabetes: Educar para prevenir é o tema da campanha mundialRedução de 
sódio para mais sete categorias de alimentosComeça a distribuição gratuita de 
medicamentos para a asmaSaiba como pegar remédios para diabetes, hipertensão e 
asma:

- Procure farmácias e drogarias privadas credenciadas ou a rede de Farmácia 
Popular e apresente o CPF próprio, receita médica válida e documento com foto

- A receita deverá ser prescrita por um médico, que pode ser particular ou do 
SUS. A validade das receitas varia da seguinte forma: anticoncepcionais valem 1 
ano; demais medicamentos e fraldas geriátricas valem 120 dias

- No caso de menores de idade, o CPF dos pais é aceito, até que ele providencie 
um próprio. Há um limite de remédios por CPF

- A farmácia tira uma cópia da receita e a devolve ao paciente

- A farmácia emite duas vias para a pessoa assinar. Uma delas fica com o cliente
e a outra permanece com a farmácia

- Para os analfabetos, será aceita a digital

- As farmácias e drogarias que se negarem a entregar os remédios sofrerão as 
penalidades previstas na própria Portaria, podendo inclusive ser descredenciadas
do programa. Basta denunciar no telefone daOuvidoria: 136
Acesse o folder produzido peloHospital Universitário de Brasília, da 
Universidade de Brasília (UnB), que explica em linguagem acessível o que é o 
Farmácia Popular
O diretor de assistência farmacêutica do Ministério da Saúde, José Miguel do 
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Nascimento Jr., participou do programa Bem Estar, da Rede Globo, e tirou todas 
as dúvidas sobre diabetes e hipertensão e como pegar os remédios nas farmácias 
populares.
Aniversário do Blog da Saúde -Em comemoração ao aniversário de um ano, o Blog da
Saúde está republicando as matérias com maior número de visualizações neste 
período.Este post foi ao ar em junho deste ano.Desde sua implantação, o Saúde 
Não Tem Preço já beneficiou 10,9 milhões de pessoas.Deste total, 10,7 milhões se
referem somente a pacientes com diabetes e hipertensão. O total mensal de 
atendimentos passou de 853 mil, em janeiro de 2011, para 4,1 milhões, em agosto 
em 2012, uma ampliação de acesso de 383%.

Com a inclusão dos três medicamentos para a asmanas farmácias populares,mais de 
204 mil pessoas foram beneficiadas em três meses. Isso representa um aumento de 
111% no número de pessoas beneficiadas e a redução do número de internações por 
asma. Ao total, são disponibilizados 17 medicamentos gratuitos para diabetes, 
hipertensão e asma.
Blog da Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saiba-quais-sao-os-cuidados-essenciais.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 26 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Saiba quais são os cuidados essenciais para o início da vida sexual do 
adolescente

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Saiba quais são os cuidados essenciais para o início da vida sexual do 
adolescente: 
[FOTO]

Foto: Corbis Images
O início da vida sexual do homem é um processo natural e faz parte do 
desenvolvimento de todos. No entanto, muitos parentes e amigos acabam 
incentivando o adolescente a ter a primeira relação sexual sem estar preparado.

A coordenadora da Saúde do Adolescente do Ministério da Saúde, Thereza de 
Lamare, explica que é o próprio rapaz que deve escolher o momento de ter a 
primeira relação sexual.Todo nosso processo de crescimento está muito 
relacionado as suas relações afetivas. Essa questão da masculinidade é um 
processo que a gente precisa na educação com os filhos mostrar que essa pressão 
não ajuda o adolescente a viver uma relação afetiva que possa contribuir com ele
.

A jornalista Cláudia Guerreiro é mãe de um adolescente de dezesseis anos. Ela 
respeita a individualidade do filho, mas sempre o orienta a viver a sexualidade 
de forma responsável.  Muitas vezes, as pessoas pensam nisso focando nas 
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meninas. Não são as meninas que têm que ter esse cuidado. As meninas tem que ter
mas os meninos também. Sobretudo a responsabilidade tem que ser partilhada. Esse
momento tem que ser pensado, falado e discutido. 

A coordenadora da Saúde do Adolescente do Ministério da Saúde, Thereza de 
Lamare, dá razão à jornalista Cláudia Guerreiro. De Lamare lembra que o uso da 
camisinha, por exemplo, é fundamental. O preservativo é fundamental A gente fala
que preservativo não tem como não usar. É igual a escovar os dentes. Não tem 
como não sair de casa e não escovar os dentes. Então não tem como ter relação 
sexual e não usar camisinha.

Para orientar pais e filhos sobre os cuidados essenciais à saude dos 
adolescentes e jovens, o Ministério da Saúde criou a Caderneta do Adolescente. O
documento está disponível de graça em vários centros de saúde do país.
Ouça a matéria da Web Rádio SaúdeCurtiu este post? Então vote em nós no Top Blog
2012\o/.Fonte: Débora Rocha / Web Rádio Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saudando-primavera.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 22 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAUDANDO A PRIMAVERA 

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

PrimaveraCecília Meireles
A primavera chegará, mesmo que ninguém mais saiba seu
            nome, nem acredite no calendário, nem possua jardim para recebê-la. 
A inclinação do
            sol vai marcando outras sombras; e os habitantes da mata, essas 
criaturas naturais que
            ainda circulam pelo ar e pelo chão, começam a preparar sua vida para
a primavera que
            chega.

            Finos clarins que não ouvimos devem soar por dentro da terra, nesse 
mundo confidencial
            das raízes, - e arautos sutis acordarão as cores e os perfumes e a 
alegria de
            nascer, no espírito das flores.

            Há bosques de rododendros que eram verdes e já estão todos 
cor-de-rosa, como os
            palácios de Jeipur. Vozes novas de passarinhos começam a ensaiar as 
árias tradicionais
            de sua nação. Pequenas borboletas brancas e amarelas apressam-se 
pelos ares, - e
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            certamente conversam: mas tão baixinho que não se entende.

            Oh! Primaveras distantes, depois do branco e deserto inverno, quando
as amendoeiras
            inauguram suas flores, alegremente, e todos os olhos procuram pelo 
céu o primeiro raio de
            sol.

            Esta é uma primavera diferente, com as matas intactas, as árvores 
cobertas de folhas,
            - e só os poetas, entre os humanos, sabem que uma Deusa chega, 
coroada de flores,
            com vestidos bordados de flores, com os braços carregados de flores,
e vem dançar neste
            mundo cálido, de incessante luz.

            Mas é certo que a primavera chega. É certo que a vida não se 
esquece, e a terra
            maternalmente se enfeita para as festas da sua perpetuação.

            Algum dia, talvez, nada mais vai ser assim. Algum dia, talvez, os 
homens terão a
            primavera que desejarem, no momento que quiserem, independentes 
deste ritmo, desta ordem,
            deste movimento do céu. E os pássaros serão outros, com outros 
cantos e outros
            hábitos, - e os ouvidos que por acaso os ouvirem não terão nada mais
com tudo
            aquilo que, outrora se entendeu e amou.

            Enquanto há primavera, esta primavera natural, prestemos atenção ao 
sussurro dos
            passarinhos novos, que dão beijinhos para o ar azul. Escutemos estas
vozes que andam nas
            árvores, caminhemos por estas estradas que ainda conservam seus 
sentimentos antigos:
            lentamente estão sendo tecidos os manacás roxos e brancos; e a 
eufórbia se vai tornando
            pulquérrima, em cada coroa vermelha que desdobra. Os casulos brancos
das gardênias ainda
            estão sendo enrolados em redor do perfume. E flores agrestes acordam
com suas roupas de
            chita multicor.

            Tudo isto para brilhar um instante, apenas, para ser lançado ao 
vento, - por
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            fidelidade à obscura semente, ao que vem, na rotação da eternidade. 
Saudemos a
            primavera, dona da vida - e efêmera.
Texto extraído do livro "Cecília Meireles - Obra em Prosa - Volume 1",
            Editora Nova Fronteira - Rio de Janeiro, 1998, pág. 366.
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Saúde e Cultura abrem seleção de projetos para jovens

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Saúde e Cultura abrem seleção de projetos para jovens: [FOTO]

Foto: Tomas Rodriguez/Corbis
Os Ministérios da Saúde e da Cultura, em parceria com o escritório das Nações 
Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC), abrem inscrições para projetos voltados 
aos adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. O Vivajovem.com
vai selecionar projeto de formação deste público (pessoas de 10 a 29 anos) para 
promoção à saúde, à prevenção do uso de álcool, crack e outras drogas, à 
prevenção da violência e redução da mortalidade juvenil.
Os interessados têm 14 dias, a partir desta sexta-feira (28), para apresentar as
inscrições de propostas que devem contemplar ações de arte, cultura, educação, 
esporte e/ou lazer para prevenção do uso de álcool e outras drogas entre outras 
atividades. Após a fase de inscrição as entidades interessadas no Vivajovem.com 
o Ministério da Saúde têm 22 dias para apresentar os primeiros resultados.
Os valores dos projetos a serem aprovados variam de R$ 100 mil a R$ 300 mil por 
ano. Ao todo serão investidos R$ 4 milhões, sendo R$ 2,5 milhões do Ministério 
da Saúde e R$ 1,5 milhão da UNODC. Podem participar do edital, instituições com 
experiência de atuação orientada para o segmento juvenil com experiência na área
de atuação proposta no chamamento além de outras exigências.Leia o edital.
O Vivajovem.com visa articular e fomentar ações que integrem a Política de 
Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens, o Plano de Enfrentamento ao 
Crack, Álcool e outras Drogas, as Políticas de Redução da Morbimortalidade por 
Violências e Acidentes e de Promoção da Saúde e o Plano de Enfrentamento à 
Mortalidade da Juventude Negra.Curtiu este post? Então vote em nós no Top Blog 
2012\o/.Fonte: Agência Saúde
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Saúde libera R$ 24,5 milhões para órteses e próteses

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Saúde libera R$ 24,5 milhões para órteses e próteses: 
O Ministério da Saúde publica na próxima segunda-feira (24), no Diário Oficial 
da União (DOU), a portaria que amplia os recursos que são repassados para 
estados e municípios que concedem Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de 
Locomoção (OPM). A portaria vai autorizar o repasse de R$ 24,5 milhões anuais, 
em 12 parcelas para manutenção e adaptação de OPM ortopédicas, auditivas e 
oftalmológicas. Atualmente, cerca de 370 mil pessoas recebem este tipo de 
equipamento, por ano no país.

O fornecimento de OPM faz parte do Sistema Único de Saúde (SUS). O objetivo da 
medida é reforçar as ações do Plano Viver Sem Limite e a Rede de Cuidados à 
Pessoa com Deficiência. No Brasil há cerca de 45,6 milhões de brasileiros que 
possuem algum tipo de deficiência, 23,9% da população, de acordo com IBGE.

Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, com mais esta essa ação 
mostramos que é possível, sobretudo, reduzir o tempo de espera e melhorar a 
qualidade de vida dos usuários do Sistema Único de Saúde, prioridades do 
Ministério da Saúde, afirma o ministro.

Nesta semana, o Ministério da Saúde publicou a Portaria 971/2012 que adequa o 
Sistema e Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde e inclui Procedimentos 
de Manutenção de OPM da tabela de procedimentos do Sistema Único de Saúde. 
Inclui também o estabelecimento oficina ortopédica na Tabela de Tipo de 
Estabelecimento do Sistema de Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde 
(SCNES).

A portaria permite o que sejam repassados recursos para consertos, adaptações e 
ajustes em OPM. Os reparos das OPMs favorecem o melhor aproveitamento por parte 
do usuário já que, ao invés de trocar toda a órtese/prótese, pode-se realizar a 
manutenção necessária do equipamento.

A rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência foi instituída através da portaria 
nº 793 (publicada em 25/04/2012) com o objetivo de ampliar o acesso e qualificar
o atendimento às pessoas com deficiência temporária ou permanente, progressiva, 
regressiva, ou estável; de forma intermitente ou contínua no Sistema Único de 
Saúde; ampliar a oferta de Órtese, Prótese e Meios Auxiliares de Locomoção 
(OPM), entre outras.
Viver Sem Limite - Lançado em 17 de novembro de 2011 pela presidenta Dilma 
Rousseff (Decreto nº 7.612), o Viver sem Limite - Plano Nacional dos Direitos da
Pessoa com Deficiência, em parceria com outros 15 ministérios, prevê um 
investimento total de R$ 7,6 bilhões até 2014, sendo que R$ 1,4 bilhão será 
destinado ao eixo da saúde.
Fonte: Cristina Gumiero /Agência Saúde
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

Saúde Mental e Lei: Seminário realizado dia 04/09

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://saudementalrj.blogspot.com/
Saúde Mental e Lei: Seminário realizado dia 04/09: 
[FOTO]

A Área Técnica de Saúde Mental do Município do  Rio esteve presente hoje no 
Seminário Saúde Mental e Lei: os desafios  da implantação da Lei 10.216/01 no 
Brasil.
 O seminário teve como proposta de discutir os desafios encontrados por juízes, 
promotores,  defensores públicos, médicos e gestores da administração pública 
para  cumprir a Política Nacional Antimanicomial (Lei 10.216), aprovada há uma  
década no Brasil, na execução das medidas de segurança dos pacientes  
judiciários.
o Painel 3: Construção e Articulação da Rede Social - o  papel das diferentes 
instituições contou com a presença da Coordenadora  de Saúde Mental do Município
do RJ que falou sobre a atual organização  da rede de saúde do Rio e o trabalho 
que está sendo realizado.

Na  mesma mesa o  Coordenador de Gestão em Saúde Penitenciária do Rio de  
Janeiro Marcos Argôlo apresentou o panorama do hospitais de custódia e o  
trabalho que vem sendo realizado para "desinternar" os usuários e  incluí-los na
sociedade.
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SAÚDE MENTAL - Informações sobre Desinstitucionalização na Cidade do RJ

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://saudementalrj.blogspot.com/
Informações sobre Desinstitucionalização na Cidade do RJ: 
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
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SAÚDE MENTAL - Saúde libera recursos para 16 CAPS de oito estados

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Saúde libera recursos para 16 CAPS de oito estados: 
O Ministério da Saúde publicou nesta segunda-feira (03) no Diário Oficial da 
União (DOU), a portaria que vai proporcionar melhores condições de tratamento às
pessoas com transtornos mentais e/ou que fazem uso de álcool e outras drogas.

Com a medida, o Ministério investirá mais de R$ 6 milhões para custeio de 16 
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) no Distrito Federal e em oito estados - 
Alagoas, Amazonas, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Santa 
Catarina e São Paulo. Entre as unidades destacam-se duas voltadas ao atendimento
de usuários de álcool e drogas, localizadas em Bragança (PA) e a outra em 
Andradina (SP).

Os CAPS oferecem tratamento continuado a pessoas - e seus familiares - com 
problemas relacionados ao uso abusivo e/ou dependência de álcool, crack e outras
drogas.
Apoio - O aumento do limite financeiro anual de Média e Alta Complexidade dos 
estados faz parte das ações do programa Crack, é possível vencer, lançado em 
dezembro do ano passado - com ações interministeriais - que envolvem os 
ministérios da Justiça, Saúde e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, além
da Casa Civil e da Secretaria de Direitos Humanos.

O programa prevê investimento nos próximos três anos de R$ 4 bilhões no combate 
ao crack. Do total, cerca de R$ 2 bilhões são destinados à saúde do cidadão 
brasileiro.
Você pode acessar a portaria por aqui.Fonte: Zeca Moreira / Agência Saúde
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SAÚDE NA CRECHE  - PARCERIA COM O NSEC

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://zilkacreche.blogspot.com/

A referência da Creche Zilka é a Clínica da Família Marcos Valadão.

É um belíssimo trabalho de cruzamento de políticas públicas. 

Página 2165



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
SAÚDE NA CRECHE  - PARCERIA COM O NSEC: 
TODOS OS MESES TEMOS O PSE/NSEC NA CRECHE NUMA PARCERIA QUE VEM ATENDER AS 
CRIANÇAS E OS RESPONSÁVEIS POR ELAS. NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO O TEMA 
OBESIDADE E VIDA SAUDÁVEL FORAM ESTIVERAM EM FOCO. A EQUIPE DO PSE ESTEVE NA 
CRECHE CONVERSANDO COM OS RESPONSÁVEIS E ORIENTANDO SOBRE UMA ALIMENTAÇÃO 
SAUDÁVEL PARA UMA VIDA SEM DOENÇAS. VEJAM SÓ:
COM AS FAMÍLIAS DO PIC[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

COM AS FAMÍLIAS DA CRECHE

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]
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[FOTO]
A PARCERIA COM O NSEC É FUNDAMENTAL PARA O CRESCIMENTO SAUDÁVEL DAS CRIANÇAS E 
AS ORIENTAÇÕES DADAS ÀS FAMÍLIAS É DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA PARA UMA VIDA MAIS
SAUDÁVEL. GOSTAMOS MUITO DESSA PARCERIA QUE VEM COMPLEMENTAR NOSSO TRABALHO 
EDUCATIVO.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-na-escola-um-professor-essencial.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 20 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE NA ESCOLA - Um professor essencial para a saúde

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://educarparacrescer.abril.com.br
Esta matéria publicada no site educar para crescer fala da importância dos 
responsáveis pelo desenvolvimento físico, mental e social dos alunos, bem 
interessante.
Um professor essencial para a saúde: Na escola, o educador físico cada vez mais 
é visto - e com razão! - como um dos principais responsáveis pelo 
desenvolvimento corporal e mental de crianças e jovens

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-creche-municipal-os.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 10 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA CRECHE MUNICIPAL OS SABIDINHOS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

No dia 30 de agosto recebemos nossos amigos da Saúde, são referência da nossa 
Creche e esta equipe que nos atende, acolhe e cuida é da Clínica da Família Enf.
Marcos Valadão.
Foram ver a saúde de nossas crianças, falar que é importante comer coisas 
saudáveis, escovar dos dentinhos e distribuir Kits de escovação.
Criança feliz e sorrindo e a melhor coisa da vida.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-creche-municipal.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 14 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA CRECHE MUNICIPAL  PROF.ROGÉRIO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Creche Municipal Prof. Rogério, fica localizada na Fazenda Botafogo e atende a
cerca de 100 crianças em horário integral. Conta com o cuidado de Saúde co CMS 
FAZENDA que atende as solicitações da direção e visita a escola para desenvolver
atividades de saúde.
Orientação, avaliação epidemiológica e tratamento são algumas das atividades 
desenvolvidas pela equipe. 
[FOTO]

[FOTO]

PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-creche-municipal_14.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 14 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA CRECHE MUNICIPAL ZILKA SALABERRY

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
A Creche Municipal Zilka Salaberry está localiazada em Acari, tem matriculados a
150 crianças e é atendida pela Equipe d eSaúde do CSF ENFERMEIRO MARCOS 
VALADÃO.A equipe vai a Creche dentro do combinado com a direção e faz atividades
de promoção, prevenção e cuidados relacionados a saúde.Exame epidemiológico de 
Saúde Bucal;Escovação supervisionada;Entrega de Kits 
odontológicos;Pesagem;Avaliação d eEnfermagem;
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA!! 

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
saude-presente-na-e-m-eugenia-dutra.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 19 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA E. M. EUGÊNIA DUTRA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Em julho tivemos um trabalho muito interessante, ainda não divulgado sobre 
"Cuidados com a Alimentação" na Escola Municipal Eugênia Dutra.
A Escola, como um todo, foi muito receptiva ao tema e a Equipe referência do CSF
Marcos Valadão.
Os alunos, professores, funcionários; todos adoraram o trabalho.
Não só conversamos sobre alimentação, mas da importância da higiene bucal, após 
qualquer tipo de ingestão de alimentos.
Estamos na campanha que as escolas promovam a escovação, de todos os alunos, 
após a merenda.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-e-m-guilherme-tell.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 25 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA E. M. GUILHERME TELL

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
A Clínica da Família Profª Santinha, esteve no mês de setembro na Escola 
Municipal Guilherme Tell, localizada em Anchieta. A Atividade desenvolvida pela 
equipe foi de Saúde Bucal teve as seguintes ações:

Atividade
educativa em saúde bucal utilizando macro-modelos educativosLevantamento 
Epidemiológico da doença cárie,Instrução
de higiene oral escovação dental supervisionadaDistribuição de kits de
higiene oral, Aplicação tópica de flúor As atividades foram desenvolvidas pelas 
seguintes profissionais:Dentista:
Lúcia Bernadeth Medeiros FerreiraTSB: Geise
Arantes de SouzaASB: Éryka
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Lopes da SilvaACS: Simone
Craveiro Gerente:
Mônica Chao
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-e-m-mestrevalentim.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 16 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA E. M.  MESTREVALENTIM  - 

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://0625016emmestrevalentim.blogspot.com/

Clínica da Família Epitácio referência da Escola Municipal Mestre Valentim 
Fazendo o seu trabalho de orientação e supervisão da escovação.
EQUIPE DE ODONTOLOGIA DA CLÍNICA: 
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

No dia dez de setembro, recebemos a visita da Equipe de Odontologia para 
realizar a entrega dos Kits de Higiene Bucal e atividades de escovação. Foi uma 
atividade em desdobramento do vídeo que foi exibido sobre Higiêne Bucal.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-e-m-zilda-nunes.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 12 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA E. M. ZILDA NUNES -  Equipe Paula Fonseca com a equipe do 
Programa Saúde na Escola da Escola Municipal Zilda Nunes e Ação Educativa!!!!!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cfepitaciosoaresreis.blogspot.com/
Reunião da Equipe Paula Fonseca com a equipe do Programa Saúde na Escola da 
Escola Municipal Zilda Nunes e Ação Educativa!!!!!: 
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-em-thomas-jefferson.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 20 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA E.M. THOMAS JEFFERSON

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Dia Nacional de Combate ao FumoCMF MARCOS VALADÃO desenvolveru vários trabalhos 
e ações sobre tema TABAGISMO na Escola Municipal Thomas Jeffersom. Trabalhou 
toda comunidade.Cigarro não combina com a saúde do planeta. Nem com a sua.Basta 
manter um cigarro aceso para poluir o ambiente. A fumaça do cigarro contém mais 
de 4.700 substâncias tóxicas, incluindo arsênico, amônia, monóxido de carbono (o
mesmo que sai do escapamento dos veículos), substâncias cancerígenas, além de 
corantes e agrotóxicos em altas concentrações. Imagine a quantidade de toxidade 
que várias pessoas fumando deixam no nosso Planeta.Além dos danos à saúde (como 
diferentes tipos de câncer, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, 
dentre mais de 50 doenças diretamente relacionadas ao tabagismo), ao longo da 
cadeia de produção do tabaco há fatores que afetam o meio ambiente e toda a 
sociedade: desmatamento, uso de agrotóxicos, agricultores doentes, incêndios e 
poluição do ar, das ruas e das águas.Fique ligado, o cigarro faz mal pra você e 
pro planeta. [FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-acao-contra-o.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 5 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA - AÇÃO CONTRA O TABAGISMO NAS ESCOLAS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cms-maestrocelestino.blogspot.com.br

A clínica da Família Maestro Major Celestino realizou ações educativas em várias
escolas contra o tabagismo. Parabéns Equipe de Saúde.
AÇÃO CONTRA O TABAGISMO NAS ESCOLAS: O CMS Maestro Celestino em comemoração ao 
Dia Nacional contra o Fumo, realizou ações educativas com as escolas do PSE, em 
forma de teatro exposto pelos ACSs e realização de teste de monóxido de carbono 
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com os alunos e professores para verificação de possíveis fumantes passivos.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-cornelio-pena.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 17 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA CORNÉLIO PENA  II

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Este mês tivemos o TRA aqui na 
escola juntamente com o CMS Enfª Edma Valadão, como você podem ver nas fotos é 
um trabalho de muito planejamento, preparação da sala e execução do trabalho; 
mas tudo é muito gratificante, pois estes alunos não iriam ou não teriam acesso 
ao tratamento dentário antes que o dente já estivesse em um estado muito ruim. O
TRA previne, cuida e não deixa que o processo de doença da cárie dentária 
evolua.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-cornelio-penna.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 17 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA CORNÉLIO PENNA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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Esta é mais uma apresentação do Cineclube - parceria entre o NES e a 
professora de Sala de leitura. a escola é pequena mas organizamos uma sala de 
aula para que seja uma "sala de 
cinema". Agora foi batizada de Cine Saúde, já que a abordagem são vídeos e 
filmes
 relacionados a saúde.
Neste dia da foto foi passado o Vídeo O Ratinho 
Aventureiro, que abordava a pratica de exercíciose o vídeo Os 
sustentáveis, que eram 3 super-hérois que combatiam a poluição.
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-isaias-alves.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 10 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA ISAIAS ALVES 

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

No dia 5 de setembro a Equipe da CMS Maestro Major Celestino, esteve na Escola 
municipal Isaías Alves

em uma roda de conversa sobre Tabagismo com encenação para os alunos do sétimo 
ano. Tirar dúvidas , falar de saúde, de prevenção de cuidados e responder 
dúvidas.PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-leao-velloso.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 2 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA LEÃO VELLOSO - Caminhada em Defesa da Vida
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://emleaovelloso.blogspot.com/
Caminhada em Defesa da Vida: 
[FOTO]
[FOTO]
A Caminhada em Defesa da Vida foi uma das atividades propostas para o 1º  
bimestre, reafirmando nosso compromisso com o Projeto Político  Pedagógico : 
Atitude Positiva em Defesa da Vida, no qual foram relizadas  pesquisas, cartazes
e a caminhada sobre a Dengue.
A atividade contou com a participação dos alunos do 9º ano da turma 1901, 
técnica Regina (parceria do PSE), professor Victor e a Coordenadora Pedagógica 
Mara.

Foram entregues folhetos informativos , pesquisa abordando os moradores se já 
tiveram a doença pelo menos uma vez e a procura de possíveis focos no entorno da
escola. As demais turmas assistiram um vídeo informativo e realizaram um debate.
[FOTO]

PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA!! 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-mestre.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 17 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA MESTRE VALENTIM - ASSEMBLÉIA : SAÚDE BUCAL

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
ASSEMBLÉIA : SAÚDE BUCAL: A Equipe de Odontologia da Clínica da Família Epitácio
fez uma apresentação de um vídeo sobre a saúde bucal, como realizar a higiene e 
os cuidados necessários para a saúde. A criançada adorou a exibição do vídeo.
PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-municipal-ana.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 14 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANA MARIA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Equipede Saúde CMS FAZENDA BOTAFOGO referência da ESCOLA MUNICIPAL ANA MARIA 
CRISTINA M. RIBEIRO realizou atiivdade de prevenção e promoção de Saúde 
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bucal.Escovação;Avaliação Epidemiológica;Distribuição de Kits de higiene 
bucal.Foi uma festa, as crianças amaram. [FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-municipal-cyro.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 11 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA MUNICIPAL CYRO MONTEIRO 

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Clínica da Família Profª Santinha esteve realizando atividade de prevenção e 
orientação de Saúde Bucal.Atividades Realizadas:Escovação 
supervisionada;Aplicação tópica
de flúor;Roda de conversa, com auxílio de vídeo sobre higiene
oral e técnicas de escovação ,Exame bucal com finalidade epidemiológica na
turma de aceleração da tarde.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-municipal-piaui.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 13 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA MUNICIPAL PIAUÍ

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
A Escola Municipal Piauí referência da POLICLÍNICA AUGUSTO DO AMARAL PAIXOTO, 
ambas localizadas em Guadalupe, próximas a Av. Brasil.  A atividade foi 
desenvolvida pela Drª Constância que conversou com os alunos sobre saúde, 
higiene, cuidados com a saúde bucal.Depois da conversa, tivemos a avaliação 
epidemiológica e posterior TRA.As crianças participaram bastante!!!
[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-municipal.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 11 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA MUNICIPAL ISAIAS ALVES

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Clínica da Família Maestro Major Celestino esteve presente na Escola Isaias 
Alves e a pedido da Equipe de Direção, realizou uma roda de conversa sobre 
Sexualidade com os alunos da turma 8301.
Eles adoraram, pois poderam tirar dúvidas sobre o tema, fazer perguntas, 
conversar e ao mesmo tempo ser orientados sobrecuidados e prevenção de Saúde 
Sexual.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-municipal_13.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 13 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA MUNICIPAL GENERAL OSÓRIO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

O CMS FAZENDA BOTAFOGO referência da ESCOLA MUNICIPAL GENERAL OSÓRIO realizou 
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atividade de orientação, escovação, avaliação epidemiológica e distribuição de 
kits de escovação dentária.Os alunos foram informados sobre a importância da boa
higiene bucal na prevenção de doenças.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-municipal_14.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 14 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA MUNICIPAL CHARLES ANDERSON

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

O CMS FAZENDA BOTAFOGO é referência da ESCOLA MUNICIPAL CHARLES ANDERSON WEAVER,
localizada na Fazenda Botafogo, esta escola atende a mais 1000 alunos entre 
crianças e adolescentes.
Falar de cuidados com a Saúde bucal é muito importante pois além da prevenção da
cárie dentária, os alunos ficaram sabendo que muitas doenças iniciam pela boca e
a boa escovação é capaz de prevenir a maioria delas.
Receberam os kits para escovação eforam orientados a utilizarem sempre que 
comerem algum alimento e também utilizar na escola, após a merenda.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-municipal_28.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 28 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DE GUSMÃO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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No dia 20 de setembro estivemos na Escola Municipal Alexandre de Gusmão, aqui em
Parque Colúmbia, bam próxima a nossa Clínica da Família Marcos Valadão. Como 
combinamos com a equipe de direção de escola vamos falar sobre higiene, mas 
especificamente sobre PEDICULOSE ou popoularmente conhecido como PIOLHO.
O piolho do couro cabeludo (Pediculus humanus
 capitis) é um inseto que se alimenta do sangue das pessoas e 
reproduz-se com rapidez.Transmitido de uma pessoa para outra, ele se 
instala no folículo piloso, ou seja, na base do cabelo, onde deposita 
seus ovos, as lêndeas, fáceis de serem reconhecidas e que se diferem da 
caspa porque ficam grudadas no pelo.
O período de incubação dura de 8 a 10 dias. A infestação ocorre mais 
em crianças, principalmente nas que frequentam escolas e estão em 
contato com outras crianças. Não tratar a pediculose capilar pode acarretar mau 
desempenho escolar por causa da coceira, noites mal 
dormidas e, nos casos mais graves, anemia provocada pela hematofagia 
desses insetos.Sintomas
* Coceira intensa no couro cabeludo;
* Feridas causadas pelo ato de coçar;
* Marcas visíveis deixadas pelas picadas de inseto;
* Aparecimento de ínguas e infecções secundárias nos casos mais graves de 
infestaçãoFalamos também dos tratamentos, todos prestaram muita atenção!![FOTO]

[FOTO]
ASB EDILA E TSB
RAQUEL REALIZANDO A CONTAÇÃO DE HISTÓRIA[FOTO]
CD RODRIGO REALIZANDO
CONTAÇÃO DE HISTÓRIA
[FOTO]
TSB RAQUEL E ASB
ÉDILA REALIZANDO CONTAÇÃO DE HISTÓRIA
PSE - SAÚDE PRESENTE NAS ESCOLAS

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-municipal_9043.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 28 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA MUNICIPAL THOMAS JEFFERSON

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Nós da Clínica da Família Marcos Valadão somos referência da Escola Municipal 
Thomas Jefferson, já fizemos muitas ações na escola, de todos os tipos, mas em 
todas as reuniões tando da escola, quanto com a TES, identificávamos uma 
necessidade de abordar o tema família. Trocar com cada criança o quê é famílai 
pra ela, que sentido tem esta palavra ou se ela é mais do que a palavra.
Planejamos muito como faríamos isso para respeitarmos cada verdade vinda deste 
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pequeno mundo.
Ainda temos outras ações planejadas com este foco, pois sentimos que ele não se 
esgota tão rapidamente.
Fique acompanhando os post do Blog, certamente verão mais fotos e mais ações 
sobre o tema FAMÍLIA, tão importante e necessário nesta comunidade.
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

PSE - SAÚDE NA ESCOLA

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-no-ciep-antonio-candeia.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 19 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NO CIEP ANTÔNIO CANDEIA FILHO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A equipe de referência da Clínica da Família Marcos Valadão compareceu ao CIEP 
Antônio Candeia para mais uma atividade dentro do programa de Protagonismo 
juvenil. Foi no dia 18 de setembro onde realizamos mais um encontro, com a 
participação de alunos matriculados no PEJA, sobre Hanseníase e fizemos 
avaliação epidemiológica; já que nesta área temos incidência desta doença.[FOTO]

ENF.RENATA,CD ROSANE
E ESTAGIÁRIA MARIA EDUARDA SE PREPARANDO PARA APRESENTAÇÃO DO TRABALHO.
[FOTO]
ENF.RENATA
PALESTRANDO PARA OS ADOLESCENTES DO PEJA.[FOTO]
CD ROSANE TIRANDO
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DÚVIDAS DOS ADOLESCENTES[FOTO]
ASB RODRIGO AJUDANDO NA DESMONTAGEM DA APARELHAGEM DO
DATA SHOWPSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA!!! 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-no-ciep-candeia.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 27 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NO CIEP CANDEIA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

No dia 24 de setembro a equipe da Dentista Rosane e da Estagiária de Odontologia
Maria Eduarda, da Clínica da Família Marcos Valadão estiveram no CIEP CANDEIA 
pra fazer uma roda de conversa sobre DIABETES.
Os alunos tiraram suas dúvidas e interagiram muito com a Equipe de Saúde.[FOTO]
ADOLESCENTES
DO PEJA INTERAGINDO COM A EQUIPE
[FOTO]
SLIDE SOBRE FATORES DE RISCO DA DIABETES[FOTO]
PROFESSORAS E ALUNOS DO
PEJA SE ACOMODANDO NO AUDITÓRIO
[FOTO]
ESTAGIARIA
DE ENFERMAGEM CLAUDIA E TSB SIMONE PARTICIPANDO DO EVENTO
PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-no-ciep-sandino-olha.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 12 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NO CIEP SANDINO - OLHA A FELICIDADE!!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://ciepsandino.blogspot.com/

CMS Flávio Couto fe ação de pesagem, higiene e Saúde Bucal no CIEP SANDINO.

Nossa escola também tem PSE.

[FOTO]

Página 2182



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
[FOTO]

[FOTO]

PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-no-edi-sandino-ecolixocom.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 22 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NO EDI SANDINO  - ECOLIXO.COM

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cms-flaviocouto.blogspot.com/
ECOLIXO.COM: 
NESTE DIA DA ÁRVORE O CMS Dr FLAVIO DO COUTO, ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E 
VIGILÂNCIA E SAÚDE, PROMOVERAM UM DIA MUITO INTERESSANTE PARA ALUNOS DE DO EDI 
GENERAL AUGUSTO SANDINO, TIVEMOS O APOIO DA EQUIPE ITANHOMI, DISTRIBUIÇÃO DE 
SEMENTES DE PAU BRASIL, MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS. O AVS MOSTROU AS CRIANÇAS 
PEIXES DE AQUARIO COMENDO A LARVA DO AEDES AEGIPTY, DAMA DE TAMPA DE PET, TEVE 
ROBO COM ISOPOR E COPO DE GUARANA NATURAL[FOTO]

ESTA É UMA ESCULTURA FEITA PELO AVS RUBENS QUE FOI ALVO DE VÂNDALISMO.[FOTO]
[FOTO]
PREPARAÇÃO DO EVENTO ECOLIXO.COM[FOTO]
[FOTO]
A TÉC. ENFERMAGEM KELLY - ESF, CHEGANDO PARA DAR UMA APOIO AO EVENTO.[FOTO]
AVS RUBENS ENSINANDO AS CRIANÇAS COMO JOGAR BOLICHE CONFECCIONADO COM COPOS DE 
GUARANÁ NATURAL. ALESSANDRO E HALLYSSON PANTALEÃO.
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
ACS DANIELLE DIVERTINDO-SE COM ROBO FEITO COM COPOS E ISOPOR QUE FORAM 
REAPROVEITADOS. AS CRIANÇAS GOSTARAM MUITO DE VIRAR ROBO TAMBÉM.

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Página 2184



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-promeve-no-sabado-ultima-etapa-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 20 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Saúde promeve no sábado última etapa de vacinação contra raiva animal

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Fonte: PCRJ/SMDC
Divulguem em suas comunidades.A
 Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil realiza neste sábado, dia 
22, a última etapa da campanha de vacinação contra a raiva animal. Até o
 momento, o programa 'Rio Sem Raiva 2012' já vacinou 350 mil cães e 
gatos, sendo projetado para atender a todos os bairros da cidade.

Nesta
 última etapa, a meta é vacinar 26 mil cães e gatos em mais de 180 
pontos, distribuídos pelos seguintes bairros: Saúde, Gamboa, Caju, Santo
 Cristo, Centro, Catumbi, Rio Comprido, Cidade Nova, Estácio, Santa 
Tereza, Mangueira, Benfica, São Cristóvão, Praça da Bandeira, Tijuca, 
Maracanã, Vila Isabel, Andaraí, Grajaú, Ilha do Governador, Botafogo, 
Copacabana, Flamengo, Humaitá, Ipanema, Gávea, Leblon, Laranjeiras, 
Jardim Botânico, Glória, Rocinha, Urca e Vidigal.
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Os 
proprietários dos animais devem tomar precauções, como colocar coleira e
 guia nos cães e levar os gatos em sacolas ou em gaiolas apropriadas. 
Animais com temperamento agressivo devem estar com focinheira. Para 
obter o endereço dos locais de vacinação, que vão funcionar das 8h às 
17h, ou tirar dúvidas, os interessados devem ligar para a Central de 
Atendimento da Prefeitura, no telefone 1746, ou acessar a página da 
SMSDC na internet (www.rio.rj.gov.br/web/smsdc).

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-repassa-r-6-milhoes-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 5 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Saúde repassa R$ 6 milhões para tratarpacientes com transtornos mentais

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

FONTE: ESTADÃO
Saúde repassa R$ 6 milhões para tratarpacientes com transtornos mentais: 
Usuários de crack, álcool e outras drogas também serão beneficiados; recursos 
ainda serão usados para capacitarmédicos e demais profissionais de saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
sem-abusos-chocolate-amargo-e-bom-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 19 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SEM ABUSOS - Chocolate amargo é bom para circulação

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blogdasaude.com.br/
Chocolate amargo é bom para circulação: 
Em breve, o chocolate amargo poderá ganhar o rótulo de alimento saudável e 
deixar para trás a fama de mau, pelo menos na Europa. Quem está investindo em 
pesquisas para comprovar os benefícios do chocolate amargo é a maior fabricante 
de chocolate do mundo, a Barry Callebaut AG.[FOTO]

A fabricante comprovou que consumir chocolate amargo (200 miligramas por dia de 
flavonoides de cacau) contribui para uma boa circulação sanguínea. Com esse 
argumento, conquistou o apoio da Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos.
Agora, a indústria tem que convencer a Comissão Europeia para as embalagens 

Página 2186



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
ganharem a estampa de alimento saudável. De acordo com matéria do WSJ, a decisão
final deve sair no começo do ano que vem.Flavonoides
Os flavonoides reduzem a pressão arterial, melhoram a circulação sanguínea e 
diminuem os riscos de doenças cardíacas pelo menos em parte ao estimular a 
produção de óxido nítrico, que relaxa os vasos.
A Barry Callebaut conduziu mais de 20 estudos clínicos que analisaram os efeitos
dos flavonoides de cacau em pessoas desde 2005, usando pó de cacau e produtos 
achocolatados feitos através de um processo especial que a empresa desenvolveu e
que preserva até 80% dos flavonoides. A substância seria na sua maior parte 
destruída pelos procedimentos convencionais de fabricação de chocolate.
*Com informações doWSJ

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
situacoes-de-estresse-ansiedade-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 11 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - Situações de estresse, ansiedade e mudanças de hábitos podem 
causar insônia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Situações de estresse, ansiedade e mudanças de hábitos podem causar insônia: 
[FOTO]

Foto: Rick Gomez/Blend Images/Corbis
A insônia é um distúrbio do sono, caracterizado pela ausência do sono ou 
dificuldade na hora de dormir, o que gera impactos na rotina das pessoas. A 
insônia pode ser causada por diversos fatores, como: estresse, ansiedade, 
depressão e mudanças de hábitos. Alterações no padrão do sono podem desencadear 
cansaço, depressão, dificuldade de concentração, falta de energia, 
irritabilidade e sonolência, explica a especialista em Medicina do Sono, 
responsável pelo setor de Polisonografia e pelo Ambulatório de Ronco e Apneia do
Hospital Federal da Lagoa, vinculado ao Ministério da Saúde, Luciane Mello.

A insônia pode ser classificada como crônica - quando é permanente -, 
transitória - curto-prazo - ou intermitente, quando vai e vem. Pessoas com o 
sono normal podem apresentar a insônia de ajuste que dura menos de três meses e 
é caracterizada por algum fator identificável como, por exemplo, o estresse e 
pressão no trabalho. Se o distúrbio durar mais do um trimestre é caracterizada 
como insônia crônica permanente. Já que dura de uma noite até algumas semanas, 
some e depois de um tempo volta, é classificada como intermitente, afirma.

A maioria dos adultos necessita de sete ou oito horas de sono durante cada 
noite. A quantidade de sono ideal em adultos é essa, as o padrão de sono pode 
variar bastante no decorrer da vida de cada indivíduo. Pessoas com mais idade, 
por exemplo, tendem há dormir menos horas durante a noite e tiram cochilos 
durante o dia, explica. Segundo a especialista, é considerado normal dormir por,
pelo menos, seis horas - desde que a pessoa reponha suas energias e se sinta 
satisfeita com as horas de sono. Quem fica insatisfeito com a qualidade ou com 
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padrão de sono deve sempre procurar orientação médica para uma avaliação. É 
importante nunca se auto medicar, diz.

O tratamento pode ser feito com o uso de medicações, mas normalmente sendo 
identificado e tratado o problema causador da insônia, melhora o distúrbio. 
Tanto nos casos primários, como nos secundários, é efetuada a Terapia Cognitivo 
Comportamental (TCC), cuja eficácia é igual ou superior ao tratamento 
medicamentoso. Pode ser necessário também mudar hábitos alimentares, alterar ou 
suspender certas medicações e evitar cochilos durante o dia para estabilizar o 
padrão do sono, orienta.

Uma boa medida para amenizar os quadros de insônia é procurar tranquilizar a 
mente e o estresse diário, com meditações e atividades físicas. Ter uma 
alimentação saudável, não ingerir café ou qualquer outra substância estimulante 
antes de dormir e evitar o tabagismo e a ingestão de bebidas alcoólicas é 
fundamental para a qualidade do sono. Ter uma alimentação saudável sempre faz 
bem ao organismo. Se recomenda que a ingestão de cafeína seja atá às 18h. Isso 
também serve para prática de exercícios físicos, que devem ser realizados 
preferencialmente pela manhã e em até três horas antes de dormir, orienta. O uso
de remédios para dormir não deve ser feito sem indicação médica.
Fonte: Érica Santos/ Comunicação Interna do Ministério da Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
som-alto-nos-fones-de-ouvido-pode.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 19 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Som alto nos fones de ouvido pode causar perda irreversível da audição

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Som alto nos fones de ouvido pode causar perda irreversível da audição: 
[FOTO]

Foto: Dean Northcott/Image Source/Corbis
Os avanços tecnológicos da última década permitiram o surgimento de uma numerosa
série de aparelhos eletrônicos. É cada vez mais comum ver pessoas andando nas 
ruas, se locomovendo no transporte público ou em veículos próprios e no ambiente
de trabalho com fones de ouvido. O som em um volume alto, no entanto, pode 
causar danos irreparáveis à audição.

Rafael Milanez Greco, otorrino do Hospital Conceição, vinculado ao Ministério da
Saúde, explica que o uso constante dos fones de ouvido pode causar uma lesão 
crônica e insidiosa no órgão auditivo. As pessoas que usam, diariamente, poderão
apresentar problemas irreversíveis no futuro. O maior problema é que elas não 
sabem a intensidade em que está o volume. Muitas vezes é muito elevada. O ouvido
já está sendo lesado e o indivíduo nem sabe, explica o médico.
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O especialista usa números para mostrar como o nível do som é preocupante. Quem 
trabalha em um ambiente com ruído em torno de 85 decibéis, como o barulho feito 
por um cortador de grama potente, pode ficar lá por oito horas diárias, com 
proteção. Se aumentar o volume para 90 decibéis, o período permitido já cai para
quatro horas. Aumenta um pouco o som e reduz pela metade o tempo de exposição, 
analisa o otorrino, que considera os fones de inserção, aqueles que ficam dentro
da orelha, como um pouco piores do que os demais. Ele faz uma pressão direta no 
ouvido, sem escape.

O profissional alerta que os problemas causados pelo uso dos fones de ouvidos 
são evitáveis e atingem principalmente os jovens. Também lembra que em alguns 
casos, as lesões não são perceptíveis. Muitas vezes, o primeiro sintoma não é 
uma perda auditiva, pois a frequência afetada é alta e não aquela que utilizamos
diariamente para conversar, por exemplo. As pessoas acabam apresentando sintomas
como o zumbido, já com perda auditiva, esclarece.

Mas não é apenas o uso dos fones com o som alto que pode causar problemas nos 
ouvidos. Existe uma série de doenças, congênitas e adquiridas, que causam a 
perda auditiva. Temos inúmeras formas de problemas congênitos, como as 
malformações nas orelhas. A pessoa nasce sem a cartilagem. Também há casos mais 
sutis, em que o órgão auditivo não está formado. As causas adquiridas estão 
ligadas a doenças como câncer (exposição à quimioterapia e radioterapia), 
diabetes, sífilis, na tireoide e aids. E também a casos ocorridos no dia a dia, 
como um trauma acústico na exposição a volumes de grande intensidade (um 
estampido de um tiro ou uma explosão) ou causado pelo trabalho em locais com 
grande ruído, avalia.
Poucas lesões são reversíveis - Não há tratamento medicamentoso nos casos de 
perda de audição. Em graus graves e dependendo do estado da audição e do 
convívio social do paciente, o mais recomendado será o uso de próteses 
auditivas, informa o médico. Em alguns poucos casos, porém, as lesões são 
reversíveis. Acontecem quando ficamos expostos a volumes altos em um concerto 
musical, por exemplo. Percebemos pouco depois um chiado no ouvido. Esse 
transtorno é um estresse vascular que ocorre na orelha interna e reverte. A 
audição volta ao normal.

O especialista aponta mais uma dificuldade: a falta de hábito dos brasileiros em
realizarem exames auditivos periódicos. Sempre que houver algum sintoma, como 
chiado, dor, secreção, que pode ser causada por alguma infecção, nós 
recomendamos uma avaliação. A partir dos 55 anos de idade, entre 20% e 25% da 
população pode apresentar um grau significativo de perda auditiva. Entre 75 e 84
anos, esse número pode aumentar para mais de 40%. A partir dos 50 anos, vale a 
pena uma avaliação dentro do check-up.

Por outro lado, Rafael Milanez Greco expõe avanços na busca pela solução dos 
problemas. Segundo ele, os cuidados são cada vez mais precoces. A triagem 
auditiva hoje é neonatal. A preocupação com a audição começa na infância. O 
Governo tomou uma série de medidas que ajudaram a conter causas importantes de 
surdez, como a campanha de vacinação contra a rubéola e a criação do teste da 
orelhinha, que é muito importante, afirma.
Curtiu este post? Então vote em nós no Top Blog 2012\o/.Fonte:Inca
Fonte: Marcos Moura - Comunicação Interna e Conteúdo Web do Ministério da Saúde
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
sp-rj-e-rs-tem-queda-na-mortalidade-por.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 24 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SP, RJ e RS têm queda na mortalidade por câncer de mama - Saúde - Notícia - 
VEJA.com

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://veja.abril.com.br
SP, RJ e RS têm queda na mortalidade por câncer de mama - Saúde - Notícia - 
VEJA.com

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
tempo-seco-beba-agua.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 19 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

TEMPO SECO - BEBA ÁGUA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
tomar-agua-tonica-ajuda-aliviar-caibra.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 17 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - Tomar água tônica ajuda a aliviar a cãibra? E passar gelol?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blogdasaude.com.br/
Tomar água tônica ajuda a aliviar a cãibra? E passar gelol?: 
[FOTO]
Quem imagina que uma simples espichada na perna pode causar tanta dor?É a cãibra
(ou câimbra), aquele nó que dá no músculo, tecnicamente chamada de espasmos 
musculares pelos médicos. Ela aparece como uma contração involuntária, potente e
extremamente dolorosa do músculo. Apesar de ser mais comum na perna, a cãibra 
pode surgir em qualquer músculo do nosso corpo.
As pessoas com um preparo físico ruim e submetidas a grandes esforços físicos 
estão mais propensas a desenvolver cãibras. Outros fatores que podem contribuir 
são desidratação, desequilíbrios de eletrólitos como sódio, potássio, cálcio e 
magnésio.
Alguns problemas neurológicos e lesões vasculares, como o Parkinson, podem estar
por trás de um espasmo muscular, pois facilitariam o aparecimento com a baixa 
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perfusão sanguínea do músculo.
Para prevenir as cãibras é importante manter o corpo hidratado, fazer exercícios
físicos regulares, alongamentos, dieta adequada rica em vitaminas e sais 
minerais.Cãibra noturna
As cãibras noturnas são mais comuns pela falta de oxigenação muscular. Antes de 
dormir, faça alongamentos e mantenha como hábito diário, pois isto ajuda o 
músculo a ter mais resistência às contrações involuntárias.
De acordo com o Dr. João Luiz Carneiro, clínico-geral do Hospital VITA, existem 
alguns medicamentos com vitamina E, complexo B, verapamil, cloroquina e 
gabapentina que podem ajudar em casos específicos, mas que só devem ser tomados 
após avaliação médica.
Água tônica, por exemplo, possui pequenas quantidades de quinina, uma substância
que também parece prevenir cãibras. Segundo o médico, existem relatos de melhora
das cãibras noturnas após alguns dias ingerindo água tônica à noite.
Mito ou VerdadeO que ajuda ou não a aliviar a dor no momento da cãibra.Quem 
responde é o Dr. João Luiz Carneiro, clínico-geral do Hospital VITA.[FOTO]
Puxar a perna alivia a dor -Não puxar bruscamente, mas alongar o músculo 
contraído ajuda a relaxar a musculatura e aliviar a dor e a contração. O 
alongamento deste músculo deve ser feito de maneira lenta e progressiva até que 
os sintomas aliviem. Se o músculo voltar a contrair, deve repetir o 
procedimento. Se o alongamento for feito de maneira rápida e/ou agressiva, pode 
ocasionar lesão com ruptura muscular.[FOTO]
Banana é bom para prevenir -A banana e outras frutas podem ajudar a prevenir 
cãibras, pois além da fazer reposição de eletrólitos (sódio, potássio, cálcio e 
magnésio) são ricas em água e ajudam na hidratação.Colocar gelo -Colocar gelo 
não ajuda a prevenir ou aliviar o músculo contraído. Pode, inclusive, piorar. O 
gelo faz vasoconstrição do músculo, diminuindo sua perfusão sanguínea e piorando
as cãibras.Compressa quente -Compressa quente está indicada para aliviar 
cãibras, pois ajuda a relaxar o músculo.[FOTO]
Compressa com algum chá -Qualquer tipo de compressa morna pode ajudar 
pós-cãibras, se ficar com alguma dor muscular decorrente da contração 
muscular.Passar gelol -Passar gelol pode trazer benefícios, pois tem um efeito 
vasodilatador e ajuda a melhorar a perfusão muscular.Tomar analgésico -O uso de 
analgésicos pode ajudar se persistirem as dores musculares, mesmo após a melhora
das cãibras. O uso de relaxantes musculares pode ajudar a aliviar os sintomas de
dores musculares pós-cãibras.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
trabalho-infantil-video-da-fundacao.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 12 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

TRABALHO INFANTIL - Vídeo da Fundação Telefônica contra o trabalho infantil

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://programajornaleeducacao.blogspot.com/
Vídeo da Fundação Telefônica contra o trabalho infantil: 
Discuta os direitos das crianças e dos adolescentes em sala. Discuta o trabalho 
infantil.
Na América Latina, existem 14 milhões de crianças, entre 5 e 17 anos, em 
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situação de trabalho infantil, o que representa cerca de 10% do total de 
crianças nessa faixa etária (141 milhões). Destes, 9,4 milhões realizam 
trabalhos perigosos, que ameaçam sua integridade física e psicológica. Erradicar
o trabalho infantil é um compromisso internacional, partilhado por governos, 
organizações sociais, professores, pesquisadores, empresas, famílias e membros 
da comunidade em geral.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
transito-detran-no-ciep.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 18 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

TRÂNSITO - DETRAN no CIEP!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://ciepglauberocha.blogspot.com/
DETRAN no CIEP!: 
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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TRÂNSITO - GUIA CRIANÇA SEGURA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Manual para educadores from Cre Educação
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UMA ÓTIMA IDÉIA - Planejamento Familiar
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cfepitaciosoaresreis.blogspot.com/

Lembramos a todos desta região da Pavuna para divulgar este trabalho com as 
famílias que frequentam suas Escolas, EDIs e Creches.
Planejamento Familiar: 

Por planejamento familiar entende-se como conjunto de ações que têm como 
finalidade contribuir para a saúde da mulher e da criança e que permitem às 
mulheres e aos homens escolher quando querem ter um  filho, o número de filhos 
que querem ter e o espaçamento entre o  nascimento dos filhos, o tipo de 
educação, conforto, qualidade de vida, condições sociais, culturais e seus 
níveis, conforme seus princípios de necessidade.
Há métodos contraceptivos para permitir evitar ter uma gravidez indesejada. 
Exemplos são a pilulas, o preservativos (masculino e feminimo), o dispositivo 
intrauterino (DIU), o diafragma, espermicidas e Ligadura.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Os grupos de Planejamento acontece todas as 4ª feiras, quinzenal.. Caso queira 
participar procure o seu Agente Comunitario de Saúde
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UPAS cariocas são modelos para o resto do país

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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http://www.blog.saude.gov.br/
UPAS cariocas são modelos para o resto do país: 
As 54 Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h) do Rio de Janeiro servem de 
exemplo para o resto do País. O modelo de atendimento adotado nelas é usado até 
no exterior, como na Argentina, que já possui três UPAS instaladas. Os números 
comprovam o sucesso: já foram realizados mais de 14 milhões de atendimentos, 10 
milhões de exames laboratoriais, três milhões de exames de Raio-X e mais de 100 
milhões de medicamentos distribuídos gratuitamente.

A superintendente de Unidades Próprias da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de
Janeiro, Valéria Moll, conta como alcançaram o sucesso. Os gestores das UPAs e 
da Secretaria de Estado de Saúde têm acesso a um sistema informatizado que 
apontam o fluxo de pacientes, o tempo de espera, o números de profissionais e a 
ocupação das salas e consultórios das unidades. Ou seja, é realizado o controle 
de toda a movimentação das Unidades.

Em breve, as Unidades de Pronto Atendimento vão implantar modernas técnicas de 
gestão o que deve estabelecer uma parceria ainda maior entre estado e a 
sociedade. As unidades serão as primeiras da rede a receber o modelo, mas o 
controle de fiscalizar e garantir a eficiência das políticas públicas de saúde 
continuará sendo do Governo do Estado, explica a superintendente. A 
implementação dessa nova forma de administração tem como objetivos reduzir 
custo, melhorar a gestão e garantir um atendimento de qualidade à população.

Outra estratégia pioneira usada são os microchips implantados nos equipamentos, 
na rouparia, nos medicamentos e insumos, e nos uniformes. Estes sensores 
espalhados nas UPAs fazem o controle da entrada e saída dos materiais. A ideia é
expandir a experiência para todas as Unidades de Pronto Atendimento ao longo do 
próximo ano.
Atendimento - Atualmente, as UPAS oferecem atendimento em urgência e emergência 
para adultos e crianças, incluindo odontologia, 24 horas por dia nos sete dias 
da semana. A equipe de atendimento é composta por médicos emergencistas, 
pediatras, dentistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos e 
assistentes sociais. Além disso, as unidades também realizam exames 
laboratoriais, Raio-X, sutura, medicação e nebulização.

As UPAs contam ainda com salas de observação, salas individuais para pacientes 
com doenças infectocontagiosas e salas para estabilização do paciente grave, 
onde o paciente recebe atendimento necessário até que o quadro clínico seja 
estabilizado para removê-lo para um hospital. Nestas salas, existem equipamentos
usados em unidades de terapia intensiva para atender casos extremos, se houver 
necessidade. Quando o paciente chega a uma Unidade de Pronto Atendimento a 
primeira coisa a ser feita é a classificação de risco dele, e os atendimentos 
médicos são realizados de acordo com a gravidade dos casos.

As UPAs vão entrar em uma nova fase, unindo tecnologia e atendimento 
especializado para melhorar ainda mais o atendimento à população. Para isso será
utilizada a tecnologia de telemedicina, onde os profissionais das UPAs irão se 
comunicar com outros médicos especialistas para analisar casos, informa a 
superintendente Valéria Moll. São três novos projetos especiais que usam a 
telemedicina no atendimento a pacientes com AVC, infarto e de pediatria.
AVC: As novas unidades de pronto atendimento especializadas em AVC serão 
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equipadas com tomógrafos transportáveis e terão equipes treinadas para 
identificar o tipo de AVC (isquêmico ou hemorrágico). Além disso, terão suporte 
da equipe de neurologia e neurocirurgia do novo Hospital Estadual do 
Cérebro.Pediatria: Com tecnologia de ponta, um serviço de telemedicina também 
será criado para atendimento pediátrico nas UPAs, em parceria com o Instituto 
Pediátrico Martagão Gesteira (IPPMG), da UFRJ. Um núcleo de pediatria do IPPMG 
ficará de plantão 24 horas, dando suporte à distância aos profissionais de saúde
dessas UPAs.Cardiologia: O Instituto de Cardiologia Aloysio de Castro (Iecac) 
montará uma equipe que ficará de plantão 24 horas dando consultoria aos médicos 
da rede. Os médicos consultores avaliarão os exames dos pacientes cardiológicos 
que forem atendidos nas UPAs.
O objetivo das UPAS 24h é funcionarem como unidades intermediárias aos hospitais
colaborando para desafogar os prontos-socorros hospitalares e melhorando o 
acesso dos brasileiros aos serviços de emergência no SUS.
Ilana Paiva / Blog da Saúde
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use-o-freio-semana-nacional-do-transito.html
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Use o freio: Semana Nacional do Trânsito

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blogdasaude.com.br/
Use o freio: Semana Nacional do Trânsito: 
Década Mundial de Ações para a Segurança do Trânsito - 2011/2020: Não exceda a 
Velocidade, Preserve a Vida
Promover ações de conscientização eleva a esperança de um dia não encontrar mais
notícias de tragédias no trânsito nos jornais diários.[FOTO]
Atualmente, quase 2 milhões de pessoas morrem vítimas da violência no trânsito 
por ano, segundo o Denatran. O que choca ainda mais é o aumento dos acidentes 
entre os jovens.

Para alertar e promover ações educativas, todo ano é comemorado no Brasil a 
Semana Nacional do Trânsito, que vai de 18 a 25 de setembro.

Em 2012, o tema Não exceda a Velocidade, Preserve a Vida tem como principal foco
a conscientização de jovens entre 18 e 25 anos, considerados o grupo mais 
vulnerável e de maior exposição ao risco de acidentes de trânsito.

Quer saber o que vai acontecer na sua cidade na Semana Nacional do Trânsito? 
Confira no Portal G1. Clique AQUI

Vai de bikeSão Paulo conta hoje com 187,7 quilômetros de vias específicas para o
uso dasbicicletas.Confira neste post as ruas que funcionam aos domingos e 
feriados nacionais como ciclofaixas em São Paulo.
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<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 22 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

VAMOS PARTICIPAR - Programação da I Mostra de Arte Insensata

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://saudementalrj.blogspot.com/
Programação da I Mostra de Arte Insensata: 
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
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VII SIMPÓSIO NACIONAL  Modernidade, Ciência e Mitos em Saúde Mental da Infância 
e Adolescência

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://adaoblogado.blogspot.com/
VII SIMPÓSIO NACIONAL  Modernidade, Ciência e Mitos em Saúde Mental da Infância 
e Adolescência: 

VIISIMPÓSIO NACIONAL
Santa Casa de Misericórdia - RJ
Serviço de Psiquiatria Prof. Jorge Alberto Costa e Silva
Setor de Psiquiatria da Infância e Adolescência

Modernidade, Ciência e Mitos em Saúde Mental da Infância e Adolescência

07 e 08 de dezembro de 2012 no Auditório Geral da Santa Casa de Misericórdia
Auditório Geral da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro (Rua Santa 
Luzia, 206 - Centro)
Coordenação: Fábio Barbirato, Gabriela Dias e Rita Thompson
simposiocomportamento@gmail.com

PROGRAMA
Sexta - 07 de Dezembro
8:30 -Abertura
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Fábio Barbirato - Chefe do Setor de Psiquiatria da Infância e Adolescência da 
Santa Casa - RJ
Fátima Vasconcellos - Chefe do Serviço de Psiquiatria do Hospital Geral da Santa
Casa - RJ / Presidente da Associação Psiquiátrica do Estado do Rio de Janeiro 
(APERJ)

9:00 às 12:00 -Conferências- Coord: Fátima Vasconcellos (Santa Casa/APERJ)
Atualidades no DSM-V para 2013: Apresentação e Crítica às Modificações dos 
Critérios Diagnósticos no Autismo, Transtorno do Déficit de 
Atenção/Hiperatividade (TDAH) e Transtorno do Humor Bipolar (THB)- Fábio 
Barbirato (Santa Casa)Atualidades em Neuropsicologia nos Transtornos Mentais na 
Infância e Adolescência- Sylvia Ciasca (UNICAMP)Aprendizagem e Transtornos 
Mentais na Infância: Como se apresentam e como detectá-los?- César de Moraes 
(PUC-Campinas)Transtornos da Aprendizagem: Modificações propostas para o DSM-V- 
Renata Mousinho (ELO-UFRJ)

12:00 às 13:30 -Almoço

13:30 às 15:30 -Conferências- Coord: Silvia Mariama (Santa Casa)
Déficit Intelectual: Como reconhecer precocemente e como ajudar na inclusão 
social e acadêmica- EvelynKuczynski(USP)Desenvolvimento e Aprendizagem: O que 
aprender com as teorias antigas e com as evidências cientificas atuais?- 
Francisco Assumpção (USP)Psiquiatria de Pré-Escolares: Atualidade no Autismo e 
no TDAH- Gabriela Dias (Santa Casa)
15:30 às 17:30 -Mini-Conferências: A Ciência e os Mitos nos Transtornos 
Psiquiátricos da Infância e Adolescência- Coord: Gabriel Landsberg (Santa Casa)
Dislexia- Sylvia Ciasca (UNICAMP)TDAH- Fábio Barbirato (Santa Casa)Autismo- 
Francisco Assumpção (USP)Depressão e Ansiedade- César de Moraes (PUC-Campinas)
17:30 -Encerramento

Sábado - 08 de Dezembro
08:30 às 09:30 -Conferências- Coord: Ricardo Krause (Santa Casa)
Dependência Química e Comportamental: Álcool, Drogas, Internet e Vídeo Games- 
Gabriel Landsberg (Santa Casa)Inclusão é possível no Brasil? O que precisamos 
mudar?- José Belizário (UFMG)
9:30 às 10:50 -Mesa Redonda: Experiências bem sucedidas para inclusão: Vencendo 
preconceito!
Representantes das seguintes associações:
Associação Brasileira do Déficit de Atenção (ABDA)- Iane KestelmanAssociação 
Nacional de Dislexia (AND)- Clélia ArgoloAutismo e Realidade- Daniela 
BordiniPlaneta ASPIE -Palestrante a confirmar
10:50 às 11:30 -Conferência- Coord: Fatima Vasconcellos (Santa Casa/APERJ)
O que é Psicofobia? -Diretoria da ABP (Palestrante a confirmar)

11:30 às 12:30 -Brunch
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12:30 às 15:00 -Mesa Redonda: Tratamento Baseado em Evidência- Coord: Lindemberg
Bragança (Santa Casa)
A Importância do Tratamento Baseado em Evidência- Francisco Assumpção (USP)
Psiquiatria da Infância: Não medicar ou medicar?- Fábio Barbirato (Santa 
Casa)Avaliação Neuropsicológica: Quando pedir para crianças e adolescentes?- 
Daniela Carim (UNIFESP/Santa Casa)Terapia Focal: Quando indicar?- Lúcia 
Marmulsztejn (Santa Casa)Terapia Cognitiva Comportamental (TCC) para Crianças: 
Quando é indicado?- Patrícia Barros (Santa Casa/UERJ)Linguagem e Autismo- Katia 
Badin (Santa Casa)Autismo e Escola- Rita Thompson (Santa Casa)

15:00 -Encerramento e Entrega dos Certificados

Informações:simposiocomportamento@gmail.com
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<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 27 de setembro de 2012
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VILA OLÍMPICA FELIX MIÉLI VENERANDO - HONÓRIO GURGEL

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://nossomosacre06.blogspot.com/

Divulgação: 
[FOTO]
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Visita dos profissionais de saúde

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://emfrotapessoa.blogspot.com/
Visita dos profissionais de saúde:  A equipe de saúde e a dentista examinou os 
alunos e passaram informações muito importantes
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

Houve palestra para os responsáveis.
[FOTO]
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XII Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://saudementalrj.blogspot.com/
XII Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade: 
[FOTO]
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XIII Encontro Nacional de Docentes de T. O.
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http://saudementalrj.blogspot.com/
XIII Encontro Nacional de Docentes de T. O.: 
[FOTO]
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XIV Seminário Nutrição em Saúde Coletiva acontecerá dia 28/11 na UERJ

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Página 2199



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
http://inad-smsdc.blogspot.com/
XIV Seminário Nutrição em Saúde Coletiva acontecerá dia 28/11 na UERJ: 
[FOTO]

O Instituto de Nutrição Annes Dias (INAD), da Superintendência de Promoção da 
Saúde, da Subsecretaria de Atenção Primária, Vigilância e Promoção da Saúde, da 
Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, promoverá o XIV SEMINÁRIO DE 
NUTRIÇÃO EM SAÚDE COLETIVA: TENDÊNCIAS E DESAFIOS. O evento será realizado no 
dia 28 de novembro de 2012, das 8h30min às 16h, na Capela Ecumênica da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), na Rua São Francisco Xavier, 
524, Maracanã.

As inscrições para a participação são gratuitas, com número limitado de vagas e 
poderão ser realizadas até 25 de novembro de 2012. Os interessados necessitam 
preencher aqui o FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO.

Na edição deste ano, haveráum painel que abordará os Conflitos de interesses na 
relação público e privado em Alimentação e Nutrição em Saúde Coletivae uma mesa 
redonda tratarádos Desafios da Nutrição nas Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis.Clique aqui e conheça a programação completa do evento.

Mais uma vez haverá apresentação de trabalhos que acontecerão por meio de 
comunicação oral. Cada apresentação disporá de 10 minutos e de recursos para 
projeção multimídia. Seguem abaixo as instruções e os prazos para envio dos 
resumos: 

-          Para envio do resumo, será necessária a inscrição de pelo menos um 
autor; 

-          O resumo deve ser enviado pelo FORMULÁRIO DE SUBMISSÃO DE RESUMOS 
disponível aqui.

-          O conteúdo total do resumo deve ter no máximo 3.000 caracteres 
(contando espaços) e não deve incluir gráfico ou tabela; 

-          No caso da autoria do trabalho ser de estudante de graduação, pelo 
menos um dos autores deverá ser profissional habilitado e este será compreendido
como orientador do trabalho; 

-          A data limite para envio dos resumos para o formulário eletrônico 
acima citado será até 31 de outubro de 2012; 

-          Os resumos serão analisados pela Comissão Organizadora dos Trabalhos 
e os aceites dos mesmos serão divulgados neste Blog e encaminhados por correio 
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eletrônico no dia 12 de novembro de 2012. Os esclarecimentos que se fizerem 
necessários poderão ser obtidos por meio do correio eletrônico 
seminarioinad2012@yahoo.com.br, prioritariamente, ou pelo telefone: 2244-6929.
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A Equipe do PSE - NSEC06 DESEJA A TODAS AS CRIANÇAS MUITA FELICIDADE E SAÚDE
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A higienização das mãos é um meio simples de proteger a saúde

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://inad-smsdc.blogspot.com/
A higienização das mãos é um meio simples de proteger a saúde: As mãos que 
transformam alimentos em refeições saborosas e saudáveis podem também produzir 
refeições perigosas, que podem comprometer nossa saúde. Nossos olhos nem sempre 
conseguem enxergar se as mãos estão realmente limpas, sem sujidades, resíduos de
produtos químicos ou micro-organismos.
O INAD elaborou cartazes, com os passos importantes para a higienização adequada
das mãos. [FOTO]
Voltado para os manipuladores de alimentos, umcartazfaz parte das Boas Práticas 
e tem o objetivo de garantir a segurança higiênico-sanitária das refeições 
preparadas. O outro cartaz foi elaborado com uma [FOTO]
linguagem voltada para crianças e tem o objetivo de favorecer a adoção de bons 
hábitos de higiene.
[FOTO]
Cartaz com orientações para manipuladores de alimentos
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[FOTO]
Cartaz com orientações para crianças
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A importância da hidratação: saiba como a água ajuda no bom funcionamento do 
corpo

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
A importância da hidratação: saiba como a água ajuda no bom funcionamento do 
corpo: 
[FOTO]

Foto: Corbis Images
Desde pequenos, aprendemos que a água é essencial para a nossa saúde, mas muitas
vezes nos descuidamos da hidratação, não só pelo fato de não torná-la um hábito,
bebendo água apenas quando temos sede, mas também por desconhecer como ela atua 
no corpo. Nosso organismo é composto por aproximadamente 70% de água e entender 
alguns de seus papéis na manutenção da nossa saúde pode esclarecer melhor por 
que não devemos negligenciar o cuidado com a hidratação.
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A água é o componente fundamental de todas as células do organismo. Ela ajuda a 
regular a temperatura corporal e o funcionamento dos órgãos, elimina toxinas, 
ajuda na lubrificação de mucosas e, por ser um solvente, age como um veículo de 
transporte de nutrientes. O ideal, segundo a nutricionista Sandra Muttoni, do 
Grupo Hospitalar Conceição (GHC), vinculado ao Ministério da Saúde, é que 
consumir no mínimo dois litros de líquidos por dia. Sucos, chás e frutas 
naturais também podem entrar na contagem, mas dê preferência à água pura. É 
importante que essa quantidade seja ingerida na forma de líquidos e que seja 
água, pois ela não tem outro componente interferindo na nossa saúde. Se 
ingerirmos sucos, além do líquido, também ingerimos calorias, açúcares, e 
dependendo da saúde da pessoa, isso tem uma contraindicação, recomenda a 
especialista.

O cuidado com a hidratação deve ser redobrado na época da seca e em dias 
quentes. E apesar da recomendação mínima de dois litros, cada pessoa apresenta 
uma necessidade diferente de hidratação por dia. Existe alguns cálculos que se 
faz, de acordo com a quantidade de energia gasta por dia. Como por exemplo, uma 
pessoa que tem um gasto de duas mil calorias por dia precisa de um ml de líquido
por caloria. E sempre que a gente tem um esforço físico maior, precisamos repor 
o líquido perdido com o suor, explica Sandra. A nutricionista lembra que pessoas
com alguma doença específica e precisam fazer um controle maior da ingestão de 
líquidos, devem procurar um especialista para indicar o volume ideal de consumo 
de líquidos.

Gestantes e mulheres que estão amamentando devem intensificar o consumo de água.
Durante a gestação, é indicada que a mulher ingira bastante liquido, pois ela 
tem um aumento da quantidade de sangue em circulação. A mesma coisa acontece 
durante a amamentação, ela precisa aumentar de líquido para melhorar a lactação.
Então, tanto na fase da gestação e da amamentação é importante que a oferta de 
líquidos seja maior, aconselha Sandra. A especialista afirma ainda sobre a 
importância de se criar o hábito de beber água, como se tem o hábito de almoçar,
tomar café da manhã ou jantar, e não apenas se hidratar quando se lembrar ou 
quando se tem sede.

A ideia de que beber um copo dágua em jejum pela manhã regula o intestino é um 
mito, apesar de os líquidos terem papel fundamental em seu funcionamento. 
Algumas pessoas tem o hábito de ingerir água gelada pela manhã, e sabemos que um
líquido gelado ajuda no funcionamento intestinal, mas pode ser qualquer tipo de 
líquido. Não existe comprovação cientifica que um copo dágua em jejum pela manhã
facilitaria o funcionamento do intestino, esclarece a nutricionista. O que se 
sabe é que a hidratação é fundamental para que as fibras alimentares exerçam o 
seu papel no funcionamento do intestino. Pois as fibras, quando chegam ao 
intestino, absorvem água. Nesse momento, elas incham e aumentam a quantidade de 
bolo fecal, deixam as fezes mais macias, o que facilita a evacuação. É dessa 
forma que os líquidos influenciam positivamente no funcionamento do intestino, 
completa.
Fonte: Fabiana Conte / Agência Saúde
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a-matricula-para-os-alunos-da-educacao.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 3 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

A MATRÍCULA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL COMEÇA NA PRÓXIMA QUARTA-FEIRA, 
DIA 9

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

FONTE: PCRJ

Pela primeira vez a matrícula dessas crianças será realizada durante um período 
exclusivo, que vai até o dia 19 de outubro
A
 Secretaria Municipal de Educação (SME) informa que para dar mais 
atenção aos alunos com deficiência, pela primeira vez, a matrícula 
dessas crianças será realizada durante um período exclusivo: de 9 a 19 
de outubro. Os pais interessados em matricular seus filhos na rede em 
2013 ou fazer a transferência de escola devem preencher um cadastro na 
internet, no endereço eletrônicomatriculadigital.rioeduca.rio.gov.br. Os alunos 
com deficiência que já estudam nas escolas da Prefeitura do Rio terão a 
matrícula renovada automaticamente.Os
 pais que não tiverem acesso à rede de computadores poderão dirigir-se 
até uma das centrais de atendimento com acesso à internet, que foram 
disponibilizadas pela Prefeitura em 60 unidades da rede municipal. As 
centrais de atendimento funcionarão das 8h às 17h.
Nas
 escolas da Prefeitura, são os pais que escolhem como seus filhos vão 
estudar: em classes comuns, ou em classes ou escolas especiais, bem como
 por meio do atendimento itinerante domiciliar. Os pais definirão a 
forma de atendimento das crianças após uma reunião com especialistas do 
Instituto Municipal Helena Antipoff (IHA).
Ao
 preencher o cadastro, os pais deverão informar no máximo cinco escolas 
em que gostariam de matricular seus filhos. É preciso ter à mão o 
endereço de correspondência completo, inclusive o número do CEP. Ao 
finalizar a inscrição, o responsável verá um aviso informando onde o 
aluno deverá comparecer para avaliação com a área especializada em 
Educação Especial da Prefeitura, pois será nesse momento que acontecerá o
 encaminhamento para a unidade escolar. Caso o aluno a ser matriculado 
possua algum laudo médico, é importante que os pais levem esse documento
 durante a avaliação.
Unidades polodeinternetgratuito matrícula digital from Cre Educação
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A pior injustiça 

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

            Tereza Campello, ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
        
            De todas as formas de injustiça, a pior é contra aqueles que
 não têm como se defender, como as crianças. Por isso, no diagnóstico 
norteador da construção do Brasil Sem Miséria, a constatação que mais 
preocupou a presidente Dilma Rousseff foi a de que 40% dos extremamente 
pobres tinham menos de 14 anos. Os mais vulneráveis entre eles têm de 0 a
 6 anos, fase crucial do desenvolvimento físico e intelectual, que passa
 rápido e influencia o resto de suas vidas. 

Daí o sentido de urgência que levou a presidente a lançar, em maio, o 
Brasil Carinhoso, incorporando o melhor da tecnologia social em prol do 
desenvolvimento infantil, numa perspectiva de atenção integral que 
envolve aspectos ligados à renda, saúde e educação. 

O Brasil Carinhoso começou a ser pago em junho às famílias extremamente 
pobres do Bolsa Família com pelo menos um filho de até 6 anos. O 
benefício completa a renda para que todos os membros da família recebam 
no mínimo R$ 70 por mês. Com isso, 2,8 milhões de crianças de 0 a 6 anos
 saíram da miséria, e com elas seus pais e irmãos, totalizando 8,7 
milhões de brasileiros - porque a família é fundamental e sem seu amparo
 as crianças continuariam vulneráveis. 

Na área da saúde, trata os males que mais prejudicam o desenvolvimento 
infantil: o Ministério da Saúde já distribuiu 2,2 milhões de doses de 
sulfato ferroso para tratamento de anemia e 2,7 milhões de crianças 
receberam megadoses de vitamina A. 

O Ministério da Educação está estimulando o acesso à creche, com 
abertura de vagas pelas prefeituras e melhora no atendimento. O repasse 
de recursos do Fundeb para novas turmas está sendo antecipado e há 
repasse adicional de 50% do valor do Fundo para matrículas de crianças 
do Bolsa Família. Somando-se a essas medidas o aumento de 66% no valor 
repassado para alimentação escolar, temos um quadro de crianças bem 
alimentadas, saudáveis e estimuladas. Tudo isso leva a refletir sobre 
análises que advogam por uma linha de desenvolvimento social focada em 
inserção produtiva e no mercado, desprezando o fato de que 40% dos 
extremamente pobres são crianças e adolescentes que têm direito a 
estudar e se divertir. 

Para os adultos vale falar em inclusão produtiva, pela via do emprego 
formal, do microempreendedorismo e da economia solidária. Com mais de 
231 mil alunos matriculados em cursos profissionalizantes gratuitos, o 
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Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego é o carro-chefe 
dessa estratégia no meio urbano. 

Mas é só na combinação virtuosa entre inclusão produtiva, garantia de 
renda e acesso a serviços que estamos obtendo, desde o governo Lula, a 
redução acelerada de pobreza e desigualdade que o país precisa. Com o 
Brasil Carinhoso, todos esses esforços são potencializados. É nele que o
 Brasil Sem Miséria encontra sua expressão mais transformadora, capaz de
 interromper o ciclo perverso de reprodução da pobreza e permitir às 
nossas crianças sonhar e crescer junto com este novo país de 
oportunidades. 

Artigo publicado no Jornal O Globo (RJ), em 8 de outubro de 2012
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A QUESTÃO DA  DIVERSIDADE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://pejantoniocandeia.blogspot.com/
A QUESTÃO DA  DIVERSIDADE: 
[FOTO]
[FOTO]
 A questão da diversidade continua sendo abordada no PEJA noturno dada a 
importância do tema e visando melhorar a convivência de alunos, professores e 
demais funcionários, sobretudo no espaço de uma escola pública. Temos inserido o
tema nas aulas regulares e atividades integradas usando filmes, debates, 
produção de texto, cartazes, dentre outras.
[FOTO]
 A integração do PEJA I e II está ocorrendo tanto por parte dos alunos e 
professores, essencial para evitar a insegurança, o receio de mudar de um 
segmento para outro do curso. Muitos alunos já demonstram boa capacidade de 
expressar suas opiniões, ouvir outros pontos de vista, adquirindo mais autonomia
de participação. Observe a questão da diversidade na palavra dos alunos.
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Abuso psíquico é o tipo de violência mais comum contra crianças e adolescentes

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.viablog.org.br/
Abuso psíquico é o tipo de violência mais comum contra crianças e adolescentes: 
Segundo estudo publicado na Pediatrics, revista da Academia Americana de 
Pediatria, os maus-tratos psíquicos ou emocionais, além de tão danosos à saúde 
da criança ou do adolescente quanto outras formas de violência, são o tipo de 
abuso de maior prevalência no mundo.
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AÇÃO DIA DAS CRIANÇAS CMS MORRO UNIÃO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://otics-iraja.blogspot.com/
AÇÃO DIA DAS CRIANÇAS CMS MORRO UNIÃO: 
O CMS Morro União pensando em promover o bem estar de suas criançase realizar a 
promoção de saúde, Promoveu uma ação em parceria com a comunidade no dia 
11\10\2012, Onde levamos alegria a muitas crianças carentes, e com criatividade 
realizamos educação de saúde, abrimos grupos de gestantes e realizamos marcações
de consultasem puericultura e pediatria.
CMS Morro União, Unidos para promover o bem estar geral de nossas crianças.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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Ações da Saúde ajudam a reduzir mortalidade infantil

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Ações da Saúde ajudam a reduzir mortalidade infantil: 
No dia 12 de outubro, comemora-se o Dia das Crianças e nada melhor para 
aproveitar este momento do que reforçar os cuidados de saúde dos pequenos. O 
Ministério da Saúde, por meio da área técnica de Saúde da Criança e Aleitamento 
Materno, desenvolve várias ações de promoção à saúde, prevenção de agravos e de 
assistência à criança com o objetivo de elevar, cada vez mais, os índices de 
redução da mortalidade propostas nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio da 
Organização das Nações Unidas (ONU). Isso porque, o Brasil já superou a meta do 
milênio de 2015, sendo um dos cinco países que conseguiram atingir a redução da 
mortalidade quatro anos antes do previsto.

Segundo a coordenadora substituta da área técnica de Saúde da Criança e 
Aleitamento Materno, Tatiana Coimbra, toda ação desenvolvida para as crianças 
até os dois anos de idade está inserida na estratégia Rede Cegonha. Quando 
falamos dos cuidados da gestante desde o momento do pré-natal, do nascimento do 
bebê, até os dois anos estamos pensando na questão da mortalidade infantil. 
Orientações adequadas dos profissionais de saúde às mães e a amamentação são 
medidas essenciais para contribuir, ainda mais, na redução das taxas, afirma 
Tatiana Coimbra.
[FOTO]

Foto: Corbis Images
Há evidências de que oaleitamento materno é a estratégia isolada de maior 
impacto na mortalidade na infância, com capacidade de reduzir em 13% as mortes 
de crianças menores de cinco anos por causas preveníveis em todo o mundo. Só na 
última década, o Brasil reduziu a taxa em 47%, graças a um conjunto de políticas
públicas voltadas para a família, a gestante e a criança, como por exemplo, o 
Programa de Qualificação das Maternidades, realizado na Amazônia Legal e no 
Nordeste e que inspiroua Rede Cegonha. Segundo a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) e o Unicef, em torno de seis milhões de vidas de crianças estão sendo 
salvas a cada ano por causa do aumento das taxas de amamentação exclusiva.
O País está em destaque por ter conseguido diminuir a mortalidade infantil. Além
da Política Nacional de Amamentação, temos também o Programa Nacional de 
Imunização, a expansão da estratégia Saúde da Família e a ação Brasil Carinhoso 
que trabalham em conjunto. Esperamos que nos próximos anos com todas estas ações
integradas consigamos levar a taxa de mortalidade infantil a um dígito. Este é o
nosso maior desafio, ressalta Tatiana.

O Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, assinou no último dia 20 de setembro, em
Brasília, o Compromisso com a sobrevivência infantil: uma promessa renovada. O 
documento é um sinal de comprometimento do governo brasileiro em ajudar países 
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que enfrentam dificuldades para alcançar os índices de redução da mortalidade na
infância propostos nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODB).
Rede Cegonha - A Rede Cegonha orienta as mães, durante o pré-natal, sobre como 
amamentar seu bebê, a importância do aleitamento exclusivo até os seis meses de 
vida e sobre continuar amamentando a criança até os dois anos ou mais. A Rede 
Cegonha também traz em suas ações a promoção da amamentação na primeira hora de 
vida e o fortalecimento do vínculo mãe/bebê por meio do contato pele a pele logo
após o nascimento. O primeiro ano de funcionamento da estratégia também permitiu
a redução de 21% dos óbitos maternos.
Curtiu este post? Então vote em nós no Top Blog 2012\o/.Gabriella Vieira / Blog 
da Saúde
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AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 06 a 12 de outubro
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http://elosdasaude.wordpress.com/
AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 06 a 12 de outubro: 
RAP DA SAÚDE: INSCRIÇÕES ABERTAS
[FOTO]
Quer fazer a diferença em sua comunidade, contribuindo para a promoção da saúde 
e da cidadania no seu território? Participar de fóruns políticos, defendendo os 
interesses dos jovens que vão construir uma cidade, um país, um planeta mais 
justo e sustentável? Produzir textos, fotos, vídeos e compartilhar suas ideias 
na internet, contribuindo para que informações relevantes cheguem a um número 
cada vez maior de jovens como você? Aproveite!Se você tem entre 14 e 29 anos, 
mora em uma comunidade próxima a um dos oito polos do RAP da Saúde, é 
comunicativo, tem interesse pela área da saúde e deseja contribuir para o 
desenvolvimento de sua comunidade e de toda a cidade, vá em frente! O RAP da 
Saúde está com inscrições abertas para o ciclo 2012-2014 até 15 de outubro. Se 
você mora em outra área da cidade do Rio de Janeiro, onde ainda não há um polo 
do RAP da Saúde, não se preocupe! Você também pode se cadastrar para participar 
daIniciativa Juvenil- que promoverá encontros bimestrais de jovens e 
adolescentes para a construção compartilhada de soluções sociais.Saiba mais 
sobre o RAP da Saúde e acesse a ficha de inscrição.
[FOTO]
PROMOÇÃO DA SAÚDE EM PADRE MIGUEL
A Clínica da Família Olímpia Esteves, em Padre Miguel, promove em outubro uma 
série de atividades de promoção da saúde para toda a família. Nesta 
segunda-feira, dia 8, às 9h, será realizada uma palestra sobre prevenção do 
câncer de mama, como parte da campanha Outubro Rosa, mobilização para o 
enfrentamento da doença que acontece em todo mundo. Na quinta-feira, 11 de 
outubro, a unidade de saúde comemora o Dia das Crianças, combrincadeiras, 
cinema, escovação com aplicação de flúor e distribuição de kits de higiene 
bucal. Ainda este mês, a Clínica da Família Olímpia Esteves promove palestra 
sobre a prevenção do câncer de colo de útero e mama, seguida de sessões de 
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reflexologia, no dia 17. A unidade de saúde fica na Rua Olímpia Esteves, s/ nº -
Padre Miguel.
[FOTO]
MOVIMENTOS SOCIAIS E PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO
A importância dos movimentos sociais na disseminação e apropriação do 
conhecimento pela sociedade está em debate esta semana, na Escola Nacional de 
Saúde Pública Sergio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz (Ensp/Fiocruz), durante o 
seminárioDiálogos entre a Academia e os Movimentos Sociais: uma reflexão sobre a
agenda política dos movimentos de mulheres, LGBT e de direitos humanos. O evento
acontece nesta segunda e terça-feira, dias 8 e 9 de outubro, a partir das 9h, no
salão internacional da Ensp/Fiocruz, e aborda três temas principais: a igualdade
de direitos constitucionais entre heterossexuais e homossexuais; a agenda de 
direitos humanos e a homofobia; e a violência de gênero e a luta por direitos 
protagonizada por transexuais. Participam do debate o deputado federal Jean 
Wyllys; a representante da Secretaria de Políticas para as Mulheres do Governo 
Federal, Hildete Melo; a pesquisadora Roseli Rocha; o professor Marco José 
Duarte; o consultor em Gênero e Masculinidades, Marcos Nascimento; e a 
representante da Associação de Travestis e Transexuais do Rio de Janeiro 
(Astra-Rio), Barbara Aires. O seminário é atividade preparatória ao 11º 
Seminário Nacional Direito e Saúde, que acontece nos dias 23 e 24 de outubro, 
com o tema Direitos Humanos, Saúde e Movimentos Sociais.

[FOTO]
SIGILO PROFISSIONAL E DOENÇAS INFECCIOSAS

Acontece nesta terça-feira, dia 9 de outubro, a última aula aberta do 6 módulo 
do Curso de Aperfeiçoamento Técnico em Doenças Infecciosas do Instituto de 
Pesquisa Clínica Evandro Chagas da Fundação Oswaldo Cruz (Ipec/Fiocruz). Esta 
semana, Mauro Brandão Carneira ministra a palestra A importância da ética no 
sigilo profissional nas doenças infecciosas, de 9h ao meio-dia. À tarde, a 
partir de 13h30, será exibido o filme As Positivas, sobre a feminização da Aids.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
agenda-da-promocao-da-saude-13-19-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 12 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 13 a 19 de outubro
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AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 13 a 19 de outubro: 
[FOTO]
RAP DA SAÚDE: INSCRIÇÕES ABERTAS
Quer fazer a diferença em sua comunidade, contribuindo para a promoção da saúde 
e da cidadania no seu território? Participar de fóruns políticos, defendendo os 
interesses dos jovens que vão construir uma cidade, um país, um planeta mais 
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justo e sustentável? Produzir textos, fotos, vídeos e compartilhar suas ideias 
na internet, contribuindo para que informações relevantes cheguem a um número 
cada vez maior de jovens como você? Aproveite!Se você tem entre 14 e 29 anos, 
mora em uma comunidade próxima a um dos oito polos do RAP da Saúde, é 
comunicativo, tem interesse pela área da saúde e deseja contribuir para o 
desenvolvimento de sua comunidade e de toda a cidade, vá em frente! O RAP da 
Saúde está com inscrições abertas para o ciclo 2012-2014 até 15 de outubro.Se 
você mora em outra área da cidade do Rio de Janeiro, onde ainda não há um polo 
do RAP da Saúde, não se preocupe! Você também pode se cadastrar para participar 
daIniciativa Juvenil- que promoverá encontros bimestrais de jovens e 
adolescentes para a construção compartilhada de soluções sociais.Saiba mais 
sobre o RAP da Saúde e acesse a ficha de inscrição.
[FOTO]
SEMANA DA ALIMENTAÇÃO CARIOCA 2012
Cooperativas agrícolas alimentam o mundo. Este é o tema da Semana da Alimentação
Carioca 2012, que acontece de 16 a 23 de outubro no Rio de Janeiro. A 
programação, promovida pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar do Rio de 
Janeiro (Consea Rio), inclui debates, palestras e atividades para 
conscientização sobre a origem e a escolha dos alimentos, de sua produção à 
mesa. A abertura do evento será nesta terça-feira, 16 de outubro, às 14, na 
Praça Pio X, nº 119, 9º andar. Na quarta-feira, o Espaço do Servidor, no Centro 
Administrativo São Sebastião (CASS), na Cidade Nova, abriga uma exposição de 
mudas e temperos, de 9h às 16. Além de aprender como fazer a compostagem 
doméstica, o público receberá mudas de plantas e materiais com dicas sobre 
alimentação saudável. A programação também inclui visitas à CEASA-RJ; ao 
Restaurante Cidadão da Cidade de Deus; à Fazendinha, na Penha; e a oficina de 
culinária Temperando Conceitos, dia 19, de 9h às 13h, no Instituto de Nutrição 
Annes Dias (INAD), em Botafogo. O encerramento do evento será no dia 23 de 
outubro, com o seminário Participação da Agricultura Familiar no Fornecimento 
para Alimentação Escolar no Município do Rio de Janeiro, de 13h às 16h, na 
Fazenda Modelo (Estrada do Mato Alto, 5.620, Guaratiba). Confira a programação 
completa da Semana da Alimentação Carioca 2012.
[FOTO]
CHAMADA PÚBLICA DA FUNASA
A Fundação Nacional de Saúde (Funasa) recebe até quarta-feira, 17 de outubro, 
propostas de pesquisas aplicadas e estudos prioritários baseados nos projetos 
apresentados pelas Instituições de Ensino e Pesquisa, com vistas à produção de 
soluções técnicas sustentáveis, que serão incorporadas às ações desenvolvidas 
pela instituição. O edital contempla quatro áreas temáticas: Qualidade da Água 
para o Consumo Humano; Remediação Ambiental; Promoção da Saúde; e Saneamento 
Básico. Acesse o edital e saiba como submeter a sua proposta.
[FOTO]
MULHER, CUIDE BEM DE VOCÊ!
De setembro a dezembro, o Instituto Noos promove gratuitamenteGrupos Reflexivos 
de Gênero, para mulheres que vivem ou viveram situações de violência em suas 
famílias. Os encontros acontecem todas as segundas-feiras, de meio-dia às 13h30 
ou das 18h às 19h30. As incrições devem ser feitas pelo telefone (21) 2197.1500 
ou pelo emailnoos@noos.org.br. O Instituto Noos fica em Botafogo, no Rio de 
Janeiro (Rua Álvares Borgerth, 27).Baixe a cartilha Prevenção e Atenção à 
Violência Intrafamiliar e de Gênero, do Instituto Noos.
[FOTO]
SESSÃO DE SAÚDE
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O tabagismo é tema da sessão de cinema que acontece nesta quarta-feira, 17 de 
outubro, a partir das 14h, no auditório do Centro Administrativo São Sebastião 
(CASS), na Cidade Nova. A iniciativa, promovida pela Subsecretaria de Atenção 
Primária, Vigilância e Promoção de Saúde (Subpav), exibirá o documentário 
Fumando Espero, de Adriana L. Dutra. O filme aborda a trajetória de uma cineasta
para abandonar o tabagismo e apresenta imagens e dados sobre a história do 
tabaco no mundo, além de depoimentos de médicos, especialistas, fumantes e 
ex-fumantes, como os atores Herson Capri, Ney Latorraca e Eduardo Moscovis.
Assista ao trailer de Fumando Espero
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AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 20 a 26 de outubro: 
[FOTO]
O Centro Municipal de Saúde Dom Hélder Câmara, em Botafogo, promove na 
sexta-feira, 26 de outubro, o Baile dos Idosos - Anos 60, 70 e 80. A festa 
começa às 17h e o ingresso é a Carteira de Vacinação Atualizada. 
Participe![FOTO]
MOVIMENTOS SOCIAIS E SAÚDE
A Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (Ensp/Fiocruz) promove esta 
semana, nos dias 23 e 24 de outubro, o 7º Seminário Internacional Direito e 
Saúde e o 11º Seminário Nacional Direito e Saúde. Com o temaDireitos Humanos, 
Saúde e Movimentos Sociais, o encontro visa reunir pesquisadores, educadores e 
estudantes para o debate de assuntos relacionados à saúde, democracia, direitos 
humanos e justiça. A conferência de abertura será proferida pelo coordenador do 
Núcleo de Humanidades, Migrações e Estudos para a Paz do Centro de Estudos 
Sociais da Universidade de Coimbra, José Manuel Pureza, na terça-feira, 23, às 
9h. As mesas seguintes discutirão os seguintes temas:Movimentos sociais no mar e
na terra;O lugar dos direitos humanos em uma sociedade global em crise; eA mídia
e os movimentos sociais. O evento é gratuito, aberto ao público e as inscrições 
devem ser feitas até segunda-feira, dia 22, pelo 
emailseminariodihs2011@ensp.fiocruz.br.
[FOTO]
CURSO SOBRE DROGAS E SAÚDE
Começa nesta quarta-feira, 24 de outubro, o Curso de Atualização em Crack e 
Outras Drogas para Médicos e Profissionais de Saúde Atuantes na Atenção Básica, 
Estratégia Saúde da Família e nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF). A 
iniciativa é promovida pelo Centro de Referência para Formação em Crack, Álcool 
e Outras Drogas da Universidade Federal Fluminense (UFF). As aulas serão 
ministradas às quartas-feiras, de 13h às 19h, na Escola de Enfermagem Aurora de 
Afonso Costa, em Niterói. Interessados devem enviar esta ficha de inscrição para
o emailcentrodereferenciauff@gmail.com. Mais informações: (21) 2629- 9463.
[FOTO]
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IMPRESSIONISMO NO CCBB
O Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro (CCBB RJ) inaugura nesta 
terça-feira, 23 de outubro, a exposição Impressionismo: Paris e a Modernidade. A
mostra traz ao Brasil, pela primeira vez, 85 obras-primas do acervo do Museu 
dOrsay de Paris - onde está exposto um dos mais espetaculares conjuntos de 
pinturas, esculturas, ilustrações, peças decorativas e fotografias do mundo, 
produzido entre 1848 e 1914.O acervo trazido para o Brasil inclui obras de valor
inestimável de artistas como Pierre-Auguste Renoir, Vincent van Gogh, Paul 
Cézanne, Edouard Manet, Claude Monet, Paul Gauguin e Edgar Degas. A entrada é 
franca e a exposição pode ser visitada de terça a domingo, de 9h às 21h, até 13 
de janeiro. O CCBB fica na Rua Primeiro de Março, 66, Centro. Saiba mais sobre 
impressionismo e sobre a exposição do CCBB RJ.
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AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 27 de outubro a 02 de novembro: 
[FOTO]
PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL
Estão abertas até sábado, 27 de outubro, as inscrições para o Prêmio Professores
do Brasil, promovido anualmente pelo Ministério da Educação. A iniciativa visa 
reconhecer o trabalho dos professores das redes públicas, instituições 
educacionais comunitárias, filantrópicas e confessionais, conveniadas aos 
sistemas públicos de ensino que, no exercício da atividade docente, contribuam 
de forma relevante para a qualidade da educação básica no Brasil. Saiba como se 
inscrever.
[FOTO]
2º PRÊMIO CAZUZA DE VÍDEO
Estão abertas até sábado, 02 de novembro, as inscrições para o 2º Prêmio Cazuza 
de Vídeo, concurso que contemplará vídeos de até 27 segundos sobre prevenção do 
HIV/Aids, produzidos por jovens de 15 a 30 anos de idade de todo o país. Os 
vídeos podem ser realizados em qualquer tipo de equipamento que produza imagens 
em movimento: câmera de vídeo, câmera de foto digital (sequências de fotos), 
câmera de celular e animação feita no computador. Os formatos de arquivos 
aceitos para o envio dos vídeos são MPEG, AVI, MOV, WMV, 3GP e FLV. O tamanho 
máximo do arquivo a ser enviado é de 100 Megabytes. Os três melhores vídeos 
serão veiculados nas redes sociais online da Viva Cazuza e o vencedor comporá a 
campanha de prevenção ao HIV/Aids para o Carnaval 2013, que será veiculada na TV
Globo e no Multishow. A iniciativa é promovida pela Viva Cazuza em parceria com 
a UNAIDS e o Departamento de DST/Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde.
[FOTO]
MULHER, CUIDE BEM DE VOCÊ!

Página 2213



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
De setembro a dezembro, o Instituto Noos promove gratuitamenteGrupos Reflexivos 
de Gênero, para mulheres que vivem ou viveram situações de violência em suas 
famílias. Os encontros acontecem todas as segundas-feiras, de meio-dia às 13h30 
ou das 18h às 19h30. As incrições devem ser feitas pelo telefone (21) 2197.1500 
ou pelo emailnoos@noos.org.br. O Instituto Noos fica em Botafogo, no Rio de 
Janeiro (Rua Álvares Borgerth, 27).Baixe a cartilha Prevenção e Atenção à 
Violência Intrafamiliar e de Gênero, do Instituto Noos.
[FOTO]
O CORPO NA ARTE AFRICANA
A cooperação da Fiocruz com os países do continente africano estabeleceu laços 
nas áreas de educação, pesquisa, saúde e também na arte. Um dos resultados desta
colaboração é a exposiçãoO corpo na arte africana, em cartaz no Museu da Vida, 
da Casa de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz), em Manguinhos. São cerca de 140 obras, 
organizadas em cinco módulos:Corpo individual  Corpos múltiplos;Sexualidade  
Maternidade;A modificação e a decoração do corpo;O corpo na decoração dos 
objetos; eMáscaras como manifestação cultural.A mostra conta ainda com 14 
fotografias cedidas pelo colecionador francês Gérard Lévy, com registros que 
datam do período entre o fim do século 19 e o início do século 20. A entrada é 
franca e o espaço pode ser visitado por grupos agendados de terça a sexta-feira,
de 9h às 16h30. Aos sábados, a visitação é livre, de 10h às 16h. Mais 
informações e agendamento: (21) 2590-6747 erecepcaomv@coc.fiocruz.br.
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Alimentação mais saudável: Sal escondido na comida exige cuidados: 
[FOTO]

O sal é a principal fonte de sódio da nossa alimentação, mas ele não se encontra
apenas nos alimentos salgados. Na indústria alimentícia, é usado muitas vezes 
como um conservante, e aparece até mesmo em bolos e biscoitos doces. |Foto: Lew 
Robertson/Corbis
O sódio é essencial para o bom funcionamento cardíaco, mas quando em excesso, 
pode oferecer riscos à saúde. Pessoas que consomem muito sal podem desenvolver 
problemas como hipertensão, pedras nos rins, catarata e acidente vascular 
cerebral. O nutricionista Marcelo Barros, do Instituto Nacional de Cardiologia, 
afirma que a quantidade de sódio recomendada para o consumo diário é de 2,4 
gramas.

Entretanto, nem sempre as pessoas conseguem ter o controle do teor da 
substância, pois ela é um ingrediente dos alimentos industrializados.
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Por isso o governo propôs um acordo com as empresas voltadas para o setor 
alimentício. O documento, assinado pelo Ministério da Saúde e a Associação 
Brasileira das Indústrias de Alimentação (ABIA), estabelece que temperos, 
caldos, cereais matinais e margarinas devem ter menor quantidade do elemento. A 
redução será feita aos poucos, até chegar à meta em 2015.

Barros explica que o sal é a principal fonte de sódio da nossa alimentação, mas 
ele não se encontra apenas nos alimentos salgados. Na indústria alimentícia, é 
usado muitas vezes como um conservante, e aparece até mesmo em bolos e biscoitos
doces.

A agente administrativa Carolina Pires sabe disso e alimentos industrializados 
não fazem parte da sua lista de supermercado. Prefiro alimentos naturais. Como 
bastantes frutas. Durante o almoço, no restaurante do Ministério da Saúde, ponho
no prato arroz, feijão, muita verdura e legumes e carne gralhada, conta a 
funcionária do Fundo Nacional de Saúde (FNS). Em casa, ela dispensa alimentos 
prontos no preparo da comida. Dificilmente como macarrão, revela Carolina.

Segundo o nutricionista Marcelo Barros, o sódio faz aumentar a pressão do 
sangue, e a hipertensão arterial é um problema de saúde crescente no Brasil. 
Dados recentes do Ministério da Saúde estimam que 22,7% dos adultos brasileiros 
sofram com o problema, que aumenta o risco de infartos e acidentes vasculares 
cerebrais (AVCs). A Organização Mundial de Saúde (OMS) estabelece o limite 
diário de consumo de sódio em 2 gramas - o que corresponde a 5 gramas de sal. No
entanto, uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
mostra que os brasileiros consomem, em média, 12 gramas de sal por dia.
Redução progressiva - O acordo feito pelo Ministério da Saúde com a Abia propõe 
a retirada de 8,8 mil toneladas de sódio dos alimentos selecionados até 2020. 
Para reforçar a proposta, o governo brasileiro também estabeleceu convênio com 
grandes nomes da indústria alimentícia no país.

O documento mostra que a maior meta da terceira etapa do plano, lançada em 
setembro, consiste em reduzir a quantidade de sódio presente na margarina 
vegetal, à estimativa é que a cada ano o teor diminua 19%. Atualmente o produto 
pode possuir no máximo 1.660 miligramas de sódio a cada 100 gramas, mas até o 
próximo ano é esperado que a quantidade caia para 1.089 mg. No caso dos temperos
em pastas, a redução prevista para o sódio é de 6,5% ao ano.

Na primeira etapa do acordo, lançado em agosto de 2011, o Ministério da Saúde 
pediu que o teor de sódio em alguns alimentos fosse reduzido e adotou um 
cronograma para o cumprimento da medida. De acordo com o documento, o macarrão 
instantâneo, pão de forma, as bisnagas, o pão francês, a batata frita, o 
salgadinho de milho, o bolo pronto, a mistura para bolos, os biscoitos e a 
maionese deveriam apresentar menores quantidades de sódio.
Faça a sua parte - O nutricionista do Instituto Nacional de Cardiologia, Marcelo
Barros, diz que precisamos cozinhar como na época da vovó, fazendo a comida em 
casa, sem temperos industriais. Use azeite e iogurte para fazem temperos para 
saladas. Amasse sal e alho para a semana toda e guarde na geladeira, ensina. 
Marcelo Barros dá algumas dicas para quem diminuir o sódio da alimentação.
Retire o saleiro da mesa. Não acrescente sal à comida depois de pronta.Fique 
atento aos rótulos e a quantidade de sódio de cada alimento.Barrinha de cereal 
não é igual a fruta. A barrinha deve ser consumida com moderação porque contém 
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sódio em sua composição.Não abuse do shoyo na comida japonesa. A melhor forma de
comer o peixe é assado, mas, se for a um restaurante japonês, escolha um lugar 
de confiança e prefira o shoyo light e em pouca quantidade.Tire do cardápio 
conservas, enlatados e molhos prontos (catchup, mostarda, molho inglês, 
maionese, molho de tomate).Cuidado com alimentos diet e light (gelatinas e 
refrigerantes, por exemplo) em excesso porque podem ajudar a emagrecer, mas são 
prejudiciais ao coração.Troque os caldos artificiais por temperos naturais que 
podem ser muito saborosos como alho, cebola, limão, manjericão, orégano e 
alecrim.Evite sopas prontas, inclusive as papinhas para bebês.Troque biscoitos, 
principalmente os salgadinhos, por frutas e alimentos naturais.Faça caminhadas 
de 30 minutos por dia, pelo menos 4 vezes por semana.Curtiu este post? Então 
vote em nós no Top Blog 2012\o/.Fonte: Maria Vitória/ Comunicação Interna do 
Ministério da Saúde
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Alimentação Saudável com o SESC
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Alimentação Saudável com o SESC: 
Mas uma Visita do SESC em nossa escola, desta vez as crianças aprenderam a 
escolher alimentos saudhttp://www.artedefazerartesanato.com.br/áveis, e ainda se
deliciaram com um delicioso suco e aprenderam a fazer brigadeiro de casca de 
banana
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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Alterada a Deliberação E/CME nº 20/2009 - Normas para matrícula da rede pública 
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Alterada a Deliberação E/CME nº 20/2009 - Normas para matrícula da rede pública 
municipal: 

Página 2216



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
[FOTO]

Deliberação E/CME nº 23 de 29/10/2012 (D.O. Rio nº 155 de 30/10/2012 - p. 32 e 
33).Altera a Deliberação E/CME nº 20, de 28/04/2012, que estabelece as normas 
para matrícula de estudantes na Rede Pública do Sistema de Ensino do Município 
do Rio de Janeiro, e dá outras providências.(Publicado no Ecoando n.º 22 - 2012)
Novo D.O. Eletrônico da Cidade do Rio de Janeiro
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Aprendiz lança cadernos com tecnologias do bairro-escola; leia online: 

Lançadas em 2012, em parceria com a editora Moderna, Pesquisa-ação, Trilhas 
Educativas, Comunicação Comunitária e Arranjos Culturais integram a coleção que 
apresenta os pilares de sustentação das tecnologias sociais do Bairro-Escola, 
metodologia experimentada pela Associação Cidade Escola Aprendiz desde 1997.

Diante do desafio de apropriar-se da cidade como território educativo, a ONG 
identificou ao longo de sua atuaçãoquatro condições elementares para a 
construção e sustentabilidadede comunidades educativas: a articulação de espaços
democráticos de debate e construçãode projetos coletivos por parte dos agentes 
locais, o desenvolvimento de práticas educativasque articulem o currículo formal
das escolas aos saberes comunitários, a produção e livrecirculação de 
informações sobre o território e a visibilidade e fomento dos potenciais 
dacultura local, em especial a ocupação positiva dos espaços e equipamentos 
públicos.

Segundo Natacha Costa, diretora da organização, os quatro cadernos que compõem 
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esta coleção descrevem, analisam eproblematizam algumas experiências práticas 
relacionadas a estas quatro tecnologias e comoelas nasceram, em que momento do 
seu desenvolvimento nos encontramos e quais são osdesafios que elas têm 
identificado e buscam superar.

O primeiro volume aborda os métodos da Pesquisa-ação Comunitária, enfatizando o 
papel do grupo articulador local, os recursos e equipamentos necessários aos 
educadores, além de experiências de desenvolvimento local baseadas em arranjos 
educativos. Em entrevista, o economista Ladislau Dowbor esclarece alguns 
conceitos relacionados ao poder local.

O segundo volume da coleção apresenta as Trilhas Educativas, enfatizando o 
diálogo entre escola e território a partir das experiências da Vila Madalena, em
São Paulo, e da rede municipal de ensino de Belo Horizonte. Também há relatos 
interessantes de autoformação dos jovens educadores.

Já o terceiro volume tem como foco a Comunicação Comunitária, do direito às 
práticas, passando pela necessidade de se criar uma agência de notícias local. 
Em entrevista exclusiva, o jornalista Gilberto Dimenstein explica porque vê a 
comunicação como eixo estruturante do bairro-escola.

O último volume da coleção Tecnologias do Bairro-Escola aborda questões 
relativas a cultura e território. A partir do mapeamento das potencialidades de 
um determinado território, surge uma proposta capaz de gerar aprendizagens 
significativas, tanto dos jovens quanto dos agentes da cultura local. O trabalho
de formação de agentes locais encontra-se exemplificado em experiências de 
Arranjos Culturais em São Paulo e no Recife.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
as-inscricoes-estao-abertas-para-o-xiv.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 13 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

As inscrições estão abertas para o XIV Seminário de Nutrição em Saúde

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://crhsmerjecoando.blogspot.com/
As inscrições estão abertas para o XIV Seminário de Nutrição em Saúde: 
[FOTO]

Comunicado S/ACS de 11/10/2012 (D.O. Rio nº 143 de 11/10/2012 - p. 64).As 
inscrições estão abertas para o XIV Seminário de Nutrição em Saúde Coletiva: 
Tendências e Desafios, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde e Defesa 
Civil. A atividade acontece no dia 28 de novembro no Instituto de Nutrição Annes
Dias (INAD), em Botafogo. A participação é gratuita e os interessados devem 
acessar o site www.rio.rj.gov.br/web/smsdc até o dia 25/11. As vagas são 
limitadas. Os profissionais da área que desejarem enviar trabalhos devem acessar
o formulário de submissão de resumos no site. Este ano a atividade abordará os 
conflitos de interesses na relação público e privado em alimentação e nutrição 
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em Saúde Coletiva e os desafios da nutrição nas doenças crônicas não 
transmissíveis. A atividade ocorrerá no INAD e contará com a participação de 
profissionais do Instituto Nacional do Câncer, da Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro e do Ministério da Saúde. Para mais informações, basta enviar e-mail 
para seminarioinad2012@yahoo.com.br.(Publicado no Ecoando n.º 22 - 2012)
Novo D.O. Eletrônico da Cidade do Rio de Janeiro
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Atendimento de Emergência aos usuários de saúde mental na Cidade do RJ: 
[FOTO]
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CÓLERA: 
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http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/folder_colera_2011.pdf
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ATENÇÃO - Contratação por Tempo Determinado de Agente Auxiliar de Creche - 1ª, 
3ª, 4ª, 5ª e 6ª CRE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://crhsmerjecoando.blogspot.com/
Contratação por Tempo Determinado de Agente Auxiliar de Creche - 1ª, 3ª, 4ª, 5ª 
e 6ª CRE: 
[FOTO]

Edital E/SUBG/CRH nº 41 de 19/10/2012 (D.O. Rio nº 149 de 22/10/2012 - p. 75 a 
77).A Coordenadora de Recursos Humanos, de acordo com o estabelecido pela Lei 
n.º 1.978 de 26 de maio de 1993, alterada pela Lei nº 3.365, de 19 de março de 
2002 e regulamentada pelo Decreto n.º 12.577 de 20 de dezembro de 1993 e tendo 
em vista o estabelecido na Portaria E/SUBG/CRH nº 01, de 13 de junho de 2012, 
torna pública a convocação dos candidatos relacionados - que integram o banco 
remanescente de aprovados em concurso público para Agente Auxiliar de Creche - 
para assinatura de contrato por prazo determinado, pelo período de quatro 
meses.Veja a lista.(Publicado no Ecoando n.º 22 - 2012)
[FOTO]
Novo D.O. Eletrônico da Cidade do Rio de Janeiro
http://doweb.rio.rj.gov.br/index.htm
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Copa e Olimpíadas podem impulsionar exploração sexual de crianças e adolescentes
no Brasil: 

Por Daniela Fernandes, da BBC Brasil
[FOTO]

As crianças exploradas sexualmente no Brasil têm por volta de 11 anos em média.
Após a divulgação em Paris de um estudo que mapeia a relação entre o  turismo de
lazer e a exploração sexual de menores no Brasil,  pesquisadores e especialistas
fizeram um alerta nesta terça-feira (23)  na capital francesa sobre o risco de 
um aumento do turismo sexual  infantil no país durante a realização da Copa de 
2014 e as Olimpíadas de  2016.

O estudo, coordenado pelo pesquisador Miguel Fontes, do Serviço  Social da 
Indústria (Sesi), foi divulgado nesta terça-feira durante o  seminário 
internacional Turismo Sexual Envolvendo Crianças e Grandes  Eventos Esportivos, 
que reuniu organizações de luta contra a exploração  sexual infantil e 
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profissionais do setor de viagens de diversos países.

Durante o evento, a organização ECPAT (sigla em inglês para Fim da  Prostituição
e do Tráfico de Crianças para Fins Sexuais) também anunciou  que lançará, com 
apoio do Sesi, uma campanha internacional para  prevenir o agravamento do 
problema durante os Jogos e a Copa do Mundo no  Brasil.

O pesquisador Miguel Fontes, que além de atuar na área de pesquisas  
estratégicas do Sesi também está ligado à Universidade John Hopkins,  analisou a
relação existente entre o número de entradas de turistas  estrangeiros em São 
Paulo e na Bahia de 2008 a 2010 e o total de  denúncias de exploração sexual 
infantil nos dois estados no período.
Na Bahia, onde o turismo é de lazer, os resultados demonstram que  para cada 372
turistas internacionais, houve aumento de uma denúncia de  exploração sexual de 
crianças. Em São Paulo, onde o turismo de negócios é  maior, somente com o 
aumento de 2,5 mil turistas se detecta o aumento  de uma denúncia de exploração 
sexual infantil, diz Fontes.
A exploração sexual de crianças e adolescentes está ligada às  atividades 
turísticas de lazer, por isso podemos projetar que a  realização de grandes 
eventos esportivos mundiais, ao promover um  aumento do fluxo de pessoas [para o
Brasil], pode ampliar o número de  casos desse tipo.

Segundo Fontes, as crianças exploradas sexualmente no Brasil têm por  volta de 
11 anos em média. As meninas representam quatro de cada cinco  casos de 
denúncias e a Região Nordeste concentra 37% dos casos.

O Ministério do Turismo do Brasil prevê 600 mil turistas  estrangeiros e 5 
milhões de visitantes brasileiros só durante a Copa do  Mundo em 2014. O grande 
fluxo de pessoas aumenta as possibilidades de  exploração sexual de crianças. A 
miséria cria a oferta de menores e as  redes mafiosas vão querer suprir a 
demanda, diz Jair Meneguelli,  presidente do Conselho Nacional do Sesi.

A campanha da ECPAT, intitulada Não Desvie o Olhar, prevê vídeos e  pôsteres que
serão exibidos em aeroportos, aviões, agências de viagens,  bares, restaurantes 
e outros espaços públicos em dez países da Europa e  também no Brasil. Também 
prevê a criação de um site europeu  para denúncias. A campanha custará 3 milhões
de euros, que serão  financiados principalmente por recursos da União Europeia.
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Um dado preocupante para a saúde pública: o registro de casos de bebês que 
nasceram com sífilis subiu 54% no intervalo de dois anos, passando de 6,1 mil 
casos em 2009 para 9,4 mil em 2011.De mãe para filho
A sífilis congênita, espécie da doença que é transmitida de mãe para filho, pode
manifestar-se com gravidade e causar alterações ósseas, comprometimento do 
sistema nervoso central e até a morte da criança. A doença é evitável no bebê 
caso a gestante receba o diagnóstico e seja tratada.

Fonte: Arte/ FolhapressEm números
Segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS), a cada ano no mundo 
ocorrem aproximadamente 12 milhões de novos casos da doença. No Brasil, as 
estimativas da OMS de infecções de sífilis por transmissão sexual, na população 
sexualmente ativa, a cada ano, são de 937 mil casos.Ações do governoDiante desse
cenário, o Ministério da Saúde tomou medidas para disponibilizar oteste 
rápidopara sífilis no Sistema Único de Saúde (SUS). Até o fim deste ano, serão 
comprados 392 mil kits para implantação de testes na rede pública, conforme 
divulgamosaquino Blog da Saúde. A ação fará parte da celebração doDia Nacional 
de Combate à Sífilis, realizado todo terceiro sábado de outubro.
Além da transmissão vertical (de mãe para filho), a doença pode ser transmitida 
de uma pessoa para outra durante o sexo sem camisinha com alguém infectado e por
transfusão de sangue contaminado.[FOTO]
O uso da camisinha em todas as relações sexuais e o correto acompanhamento 
durante a gravidez são meios simples, confiáveis e baratos de prevenção.
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FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAúDE NO FERIADO DE 12 DE OUTUBRO: 
Durante o feriado de 12 de outubro, os hospitais de emergência e unidades 24 
horas da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Riofuncionarão 
ininterruptamente. Os centros municipais de saúde e clínicasda família fecham no
feriado e reabrem no sábado, dia 13, com horário defuncionamento normal. Mais 
informações podem ser obtidas pela Centralde Atendimento da Prefeitura, no 
telefone 1746.
Unidades que funcionarão 24 horas:
Hospital Municipal Souza Aguiar - CentroHospital Municipal Miguel Couto - 
GáveaHospital Municipal Salgado Filho - MéierHospital Municipal Lourenço Jorge -
Barra da TijucaHospital Municipal Pedro II - Santa CruzHospital Municipal Rocha 
Maia - BotafogoHospital Municipal Paulino Werneck - Ilha do GovernadorHospital 
Municipal Francisco da Silva Telles - IrajáHospital Municipal Jurandir 
Manfredini - JacarepaguáHospital Maternidade Fernando Magalhães - São 
CristóvãoHospital Maternidade Oswaldo Nazareth - Praça XVHospital Maternidade 
Carmela Dutra - Lins de VasconcelosHospital Maternidade Herculano Pinheiro - 
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MadureiraHospital Maternidade Alexander Fleming - Marechal HermesHospital 
Maternidade Maria Amélia Buarque - CentroHospital da Mulher Mariska Ribeiro - 
BanguServiço de emergência da Policlínica Rodolpho Rocco - Del CastilhoServiço 
de emergência da Policlínica César Pernetta - MéierInstituto Municipal Philippe 
Pinel - BotafogoUIS Arthur Villaboim - PaquetáUPA de Vila KennedyUPA da 
RocinhaUPA do Complexo do AlemãoUPA de ManguinhosUPA da Cidade de DeusUPA de 
Santa Cruz / João XXIIIUPA do Engenho de DentroUPA de MadureiraUPA de Costa 
BarrosUPA de Senador CamaráUPA SepetibaUPA PaciênciaUPA Magalhães BastosUPA 
Rocha MirandaCoordenação de Emergência Regional: CentroCoordenação de Emergência
Regional: LeblonCoordenação de Emergência Regional: Barra

Fonte: D.O. - 11 out. 2012 (pág. 64)
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O horário de verão começa neste domingo, dia 21 de outubro, e vai até 17 de 
fevereiro de 2013.Adiante o seu relógio
De sábado para domingo, quando chegar à meia-noite, os brasileiros de alguns 
Estados devem adiantar o relógio em uma hora.[FOTO]
Entra Tocantins, sai Bahia
O Governo Federal incluiu o Tocantins e excluiu a Bahia do horário de verão 
deste ano, de acordo com decreto publicado no Diário Oficial (16/10/2012). Ao 
total somam 11 Estados (Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, 
Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do
Sul e Tocantins), mais o Distrito Federal, que participam do horário de 
verão.Economia de energia: mito ou verdade?
É verdade que o horário de verão existe em função do aumento da demanda por 
energia nesta época do ano, resultante do calor e do crescimento da produção da 
indústria com a aproximação do Natal. Segundo informações do Ministério de Minas
e Energia, durante a vigência do horário diferenciado está prevista uma redução 
média de 5% no consumo no horário de pico, que vai das 18h às 21h.
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Idosos: vacinação em dia é primordial: 
[FOTO]

Foto: Erasmo Salomão - Ascom/MS
Em comemoração à Semana Nacional do Idoso, o Programa Nacional de Imunizações 
(PNI) do Ministério da Saúde faz um alerta: manter o cartão de vacinação em dia 
é extremamente importante. A caderneta de saúde da Pessoa Idosa foi criada em 
2007 e, desde então, é entregue às secretarias estaduais e municipais de Saúde. 
Com o cartão em mãos, o paciente tem a oportunidade de registrar informações 
importantes sobre sua saúde, como controle de peso, glicemia e medicação 
utilizada.

De acordo com a coordenadora do PNI, Carla Domingues, é muito importante que os 
idosos mantenham a caderneta atualizada, pois a vacina contra a gripe, por 
exemplo, protege dos três principais vírus que circulam no Hemisfério Sul. O 
grupo dos idosos é o que mais apresenta complicações advindas da gripe e a 
principal intervenção preventiva em saúde pública é, sem dúvida, a vacinação, 
explica.

Para manter a caderneta atualizada, o idoso conta com vacinas contra hepatite B,
febre amarela e a pneumocócica 23-valente (para aqueles com indicações nos 
Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais - CRIES), disponíveis nas 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) do País.

Cada vacina segue um esquema diferenciado, por isso é necessário que o paciente 
complete o ciclo determinado por cada uma. Existem vacinas que necessitam de uma
dose, outras de duas ou três. Apenas com o esquema completo, a pessoa vai estar 
devidamente imunizada, pois o organismo vai criar anticorpos em níveis adequados
e a vacina terá uma eficácia em torno de 95 a 100%. Um exemplo é a hepatite B: 
você toma uma dose, depois de trinta dias outra e com seis meses, você toma a 
terceira dose. Mas, infelizmente, muitos se esquecem da terceira dose, afirma 
Carla.

Segundo dados da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, em 
2012, a cobertura total da campanha de vacinação contra a influenza A - 
principal campanha destinada aos idosos - foi de 86%. A campanha anual de 
vacinação, realizada entre os meses de abril e maio, contribuiu ao longo dos 
anos para a prevenção da gripe nos grupos imunizados, além de apresentar impacto
de redução das internações hospitalares, mortalidade evitável e gastos com 
medicamentos para tratamento de infecções secundárias, explica a coordenadora.

A coordenadora lembra que a cobertura vacinal do PNI engloba diferentes faixas 
etárias. Vale ressaltar que as UBS não disponibilizam vacinas apenas para os 
idosos, mas também para as crianças, adultos e adolescentes e população 
indígena, afirma Carla.
PNI - O programa nasceu em 1973 com o objetivo de coordenar as ações de 
imunizações no Brasil. Mas há quase quatro décadas, vem mudando a história do 
país. Ao longo do tempo, sua atuação apresentou avanços consideráveis e hoje, é 
parte integrante do Programa da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Página 2224



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
Melhor em Casa - Desde o seu lançamento, em novembro de 2011, o programa já 
habilitou 400 Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar e 167 equipes 
multiprofissionais em 20 estados, alcançando 107 municípios. Atualmente, 64,4% 
das pessoas atendidas pelo programa são idosos (acima dos 60 anos) - 
levantamento entre abril e junho deste ano - 2.302 pacientes.

O programa, ao lado do Saúde da Família, é uma das vertentes da estratégia 
Envelhecimento Ativo, desenvolvido pelo Ministério da Saúde depois de assumir 
compromisso junto à Organização Mundial de Saúde. No contato com o paciente que 
é assistido pelo Melhor em Casa, os profissionais desenvolvem e ensinam hábitos 
saudáveis de vida, como: alimentação balanceada, prática regular de atividades 
físicas, convivência social estimulante, atividade ocupacional prazerosa e 
mecanismos para atenuar o estresse. Em contrapartida, desestimulam a prática do 
tabagismo, o alcoolismo e a automedicação, considerados nocivos.
Alerta - De acordo com o Ministério da Saúde, 667 pessoas com mais de 60 anos 
morreram no Brasil em 2010 por causa de quedas dentro de casa. O número mostra 
que lugares da casa, como o banheiro, ou objetos como um tapete ou a própria 
bengala, podem ser perigosos para a pessoa idosa. O Ministério da Saúde 
desenvolveu várias iniciativas para melhorar a saúde e a qualidade de vida da 
pessoa idosa. Os exemplos são a Academia da Saúde e o programa Melhor em Casa.
Confira o calendário do PNIVeja também os perfis do PNI no Facebook e no 
TwitterCurtiu este post? Então vote em nós no Top Blog 2012 \o/.Karolline Soares
/ Blog da Saúde
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http://smsdc-cms-flaviocouto.blogspot.com/ATENÇÃO A INTERNET PODE SER UMA DOR DE
CABEÇA PARA VOCE QUE TEM FILHOS PEQUENOS.: NÃO SABE COMO LIDAR COM A INTERNET E 
ESTÁ COMEÇANDO A TER DORES DE CABEÇA COM SEU FILHO. UMA EQUIPE DE PSICÓLOGOS 
LANÇOU ESTA CARTILHA QUE VAI TORNÁ-LO UM EXPERT EM SEGURANÇA VIRTUAL, E SUA 
PRESSÃO NÃO VAI SUBIR MAIS.

CLIQUE AQUI E CONFIRA.

http://www.safernet.org.br/divulgue/helpline/cartilha.pdf
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Lei da Cadeirinha reduz em 23% mortes de crianças no trânsito: 
[FOTO]

Foto: Corbis Images
As mortes de crianças de até 10 anos de idade que estavam sendo transportadas em
automóveis reduziram 23%, após um ano da entrada em vigor da Resolução nº 277, 
de 28 de maio de 2008, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), conhecida 
como Lei da Cadeirinha.De setembro de 2009 a agosto de 2010, o Sistema de 
Informação de Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde notificou a morte de 296 
crianças nessa faixa etária. Entre setembro de 2010 - quando a lei passou a 
valer - e agosto de 2011, o número caiu para 227. Se comparado com a média dos 
cinco anos anteriores à Lei (267,9), a queda foi de 15%.

Os dados fazem parte da primeira Avaliação Preliminar do Impacto da Lei da 
Cadeirinha Sobre os Óbitos de Menores de 10 anos de Idade no Brasil, elaborada 
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). O estudo foi apresentado 
nesta terça-feira (16) durante a 12ª Mostra Nacional de Experiências 
Bem-Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças (Expoepi), 
evento da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde.

Em seis anos, é a primeira vez que há registro de queda. Nos cinco anos antes da
entrada em vigor da lei, vinha ocorrendo um crescimento gradual de mortes de 
crianças durante o transporte: de 238 óbitos - no período de 1º de setembro de 
2005 até 31 de agosto de 2006 - para 296 óbitos no período de 1º de setembro de 
2009 até 31 de agosto de 2010. A redução do número de mortes nesta faixa etária 
reverteu a tendência de crescimento da década de 2000. A lei da cadeirinha 
comprova que aliar fiscalização severa e ações de conscientização no trânsito 
pode salvar vidas ,

O estudo também revela que as principais vítimas fatais são crianças de até dois
anos. Dos óbitos registrados no período de setembro de 2005 a agosto do ano 
passado, 32% foram de crianças nesta faixa etária. Os pais e responsáveis pela 
criança nunca podem esquecer que a lei deve ser respeitada todos os dias., 
afirmou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. No mesmo período, 42,5% dos 
óbitos aconteceram nos fins de semanas e 23,9% nos meses das férias escolares.
Lei da Cadeirinha - Conhecida como Lei da Cadeirinha, a resolução obriga o uso 
de dispositivos de retenção para o transporte de crianças em veículos. De acordo
com a medida, crianças até 12 meses devem ser transportados no bebê-conforto. De
um a quatro anos, devem viajar em cadeirinhas. Já entre quatro e sete anos e 
meio, o ideal é que utilizem o booster - assento elevatório. O cinto de 
segurança do veículo deverá ser usado por aquelas com idade superior a sete anos
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e meio e igual ou inferior a 10 anos. O descumprimento da norma prevê multa 
gravíssima de R$ 191,54, além da perda de sete pontos na Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) e retenção do veículo até que o assento seja colocado.
Vida no Trânsito - Em setembro, o Ministério da Saúde autorizou novo repasse no 
valor de R$ 12,8 milhões para que todos os 26 estados, o Distrito Federal, suas 
respectivas capitais, além das cidades de Campinas e Guarulhos, possam ampliar e
fortaleces ações previstas no Projeto Vida no Trânsito. A medida visa modificar 
a cultura de segurança no trânsito de forma a reduzir o número de mortos e 
feridos graves a partir da melhora da informação, da conscientização e 
mobilização da sociedade.

Um dos pontos principais do Projeto Vida no Trânsito é qualificação das 
informações. As secretarias estaduais e municipais de saúde deverão implantar o 
Projeto Vida no Trânsito por meio de articulação com outros setores 
governamentais e não-governamentais. Eles deverão integrar as informações sobre 
acidentes de trânsito e vítimas (como feridos graves e mortes). Os gestores de 
saúde deverão, ainda, identificar os fatores de risco e grupos de vítimas mais 
importantes nos respectivos municípios. A partir desta verificação, os 
municípios têm que desenvolver programas e projetos de intervenção para reduzir 
esses fatores e os pontos críticos de ocorrência de acidentes. Até o momento, já
foram investidos cerca de R$ 25 milhões no projeto.
Assista ao vídeo no qual o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, fala sobre o 
balanço.
Curtiu este post? Então vote em nós no Top Blog 2012 \o/.Fonte: Fabiane Schmidt 
/ Agência Saúde
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MULHERES E DIREITOS: 
Com informações da Unaids
[FOTO]

A vulnerabilidade de mulheres que sofrem violências à infecção pelo vírus HIV é 
o mote da campanha Mulheres e Direitos, promovida em todo o mundo pela 
Organização das Nações Unidas (ONU), que em 2012 chega à sua segunda edição. O 
objetivo é conscientizar a sociedade para a redução da violência contra a mulher
e promover a igualdade de gênero e a saúde feminina. A iniciativa foi lançada em
Brasília nesta terça-feira, 09 de outubro, pelo Programa Conjunto das Nações 
Unidas sobre HIV/Aids (Unaids), em parceria com o Fundo de População das Nações 
Unidas (UNFPA), a Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o 
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Empoderamento das Mulheres (ONU Mulheres), a União Europeia e a Presidência da 
Câmara dos Deputados.
De modo similar à violência homófobica, a violência contra a mulher é 
inaceitável e deve ser coibida. Além de violar direitos humanos básicos, em 
ambas as circunstâncias, é fator acrescido de vulnerabilidade à infecção pelo 
HIV. A existência de norma legal é necessária, mas não suficiente, para que se 
possa alcançar um ambiente social favorável; é imprescindível a mobilização de 
modo permanente de toda a sociedade com vistas ao alcance desse objetivo, afirma
Pedro Chequer, coordenador da UNAIDS no Brasil.[FOTO]

O material da campanha estará disponível em português, inglês, espanhol e também
em tikuna - idioma indígena falado por mais de 30 mil pessoas no Brasil.Pela 
primeira vez temos uma campanha com uma versão em tikuna. Esta decisão repousa 
na perspectiva de respeito aos direitos de cidadania; os povos indígenas devem 
ser cada vez mais objeto de respeito cultural e pleno exercício do direito à 
informação em seu próprio idioma. Materiais educativos em HIV também vêm sendo 
elaborados pela UNESCO em outros idiomas de povos indígenas do Alto-Solimões, 
diz Chequer.

Assista aos vídeos da campanha Mulheres e Direitos[FOTO]
Disque 180 -A Central funciona com atendentes capacitadas em questões de gênero,
políticas do Governo Federal para as mulheres,enfrentamento à violência contra a
mulher e, principalmente,no recebimento e acolhimento às mulheres. Elas utilizam
um banco de dados com mais de 260 perguntas e respostas elaboradas com base nas 
informações disponíveis na Secretaria Especial de Políticas para Mulheres (SPM) 
e em todas as denúncias já recebidas por sua Ouvidoria. A capacitação das 
atendentes foi desenvolvida em parceria com o Instituto Patrícia Galvão (SP).

A criação da Central atende a uma antiga demanda dos movimentos feministas e de 
mulheres e de todos aqueles que atuam no contexto de mulheres em situação de 
violência. Além de encaminhar os casos para os serviços especializados, a 
Central fornecerá orientações e alternativas para que a mulher se proteja do 
agressor. Ela será informada sobre seus direitos legais, os tipos de 
estabelecimentos que poderá procurar, conforme o caso, dentre eles as delegacias
de atendimento especializado à mulher, defensorias públicas, postos de saúde, 
instituto médico legal para casos de estupro, centros de referência, casas 
abrigo e outros mecanismos de promoção de defesa de direitos da mulher.

As beneficiárias diretas desse serviço são as mulheres, mas o enfrentamento à 
violência contra a mulher repercute positivamente sobre toda a sociedade. Com a 
Central de Atendimento, todas as mulheres poderão receber atenção adequada 
quando em situação de violência, sem nenhuma exposição, pois o sigilo é absoluto
e a identificação será opcional. Mas não só as mulheres que podem acionar os 
serviços. Homens que queiram fazer denúncias de casos de violência contra a 
mulher serão bem acolhidos. A Central de Atendimento à Mulher é uma parceria da 
Secretaria Especial de Políticas para Mulheres (SPM) e as empresas Embratel, 
Eletronorte, Eletrobrás, Furnas e do Disque Denúncia do Rio de Janeiro (Fonte: 
Ministério da Saúde).
Saiba mais: Folheto da campanha Mulheres e Direitos
 Cartilha Direitos da Mulher - Prevenção à Violência e ao HIV/Aids
 Cartilha Prevenção e Atenção à Violência Intrafamiliar e de Gênero
 Delegacias especializadas em atendimento à mulher do Estado do Rio de Janeiro
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ATENÇÃO - Outubro Rosa conscientiza mulheres para o diagnóstico precoce do 
câncer de mama

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://drauziovarella.com.br/
Outubro Rosa conscientiza mulheres para o diagnóstico precoce do câncer de mama:

Na área de saúde, o mês de outubro é conhecido como Outubro Rosa, marcado pela 
conscientização sobre a prevenção do câncer de mama. Durante todo o mês são 
realizados eventos que buscam alertar sobre a necessidade do diagnóstico precoce
e os riscos que a doença pode trazer.
*Câncer de mama pode ter nova classificação baseada na genética das células 
tumorais
*Nova forma de diagnosticar o câncer de mamaO Ministério da Saúde apresentou um 
balanço das mamografias feitas no País entre 2011 e 2012: houve aumento de 16% 
na quantidade de exames realizados, passando de 1.839.411 para 2.139.238. Na 
faixa prioritária, que vai dos 50 aos 69 anos, o aumento foi 21%, mas a intenção
é que este número cresça mais ainda.
*Ministério vai distribuir remédio para tratamento de câncer de mama
Lembrando que o exame é o mais indicado para detectar precocemente a presença de
nódulos nas mamas, além de exames clínicos e laboratoriais que auxiliam a 
estabelecer o diagnóstico de certeza.
Outubro Rosa pelo mundo

O nome do evento remete à cor do laço rosa que simboliza mundialmente a luta 
contra o câncer de mama.Para chamar a atenção para o diagnóstico precoce da 
doença, algumas cidades iluminaram seus principais edifícios e monumentos 
históricos com luzes cor-de-rosa. No Brasil, o Palácio do Planalto, o Congresso 
Nacional, a Catedral de Brasília receberam a iluminação, assim com o Palácio de 
Buckingham, em Londres, o Empire State, em Nova York, e a Torre de Tóquio, em 
Tóquio.

O Inca (Instituto Nacional de Câncer) estima que até o fim de 2012 a doença 
atinja mais 52.680 mulheres. Você está com seus exames em dia?
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ATENÇÃO - Saiba como armazenar e preservar medicamentos em casa de forma correta

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Saiba como armazenar e preservar medicamentos em casa de forma correta: 
[FOTO]

Saber como conservar e até mesmo descartar os medicamentos pode evitar 
desperdícios e preservar também a saúde do bolso. | Foto: Tetra Images/Corbis
Quase todas as casas brasileiras possuem uma mini farmácia, aquele espaço para 
guardar medicamentos no tratamento de alguma dor ou ferimento. Seja uma gaveta 
ou caixa, esse espaço pede alguns cuidados quando se trata da conservação e uso 
de medicamentos e, principalmente, quanto à observação do prazo de validade. 
Saber como conservar e até mesmo descartar os medicamentos pode evitar 
desperdícios e preservar também a saúde do bolso.

Para a Gerência Geral de Inspeção e Controle de Insumos, Medicamentos e Produtos
(GGIMP) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), vinculada ao 
Ministério da Saúde, medicamentos presentes em farmácias domésticas podem ser 
sobras de remédios prescritos pelo médico ou produtos que foram vendidos sem 
receita. O uso sem indicação médica caracteriza automedicação e deve ser 
evitado.

Segundo a comissão técnica da GGIMP, a utilização de medicamentos deve seguir as
prescrições médicas. Para situações de urgência, deve-se buscar socorro com 
profissionais que possam avaliar os sintomas, identificar o problema de saúde e 
então prescrever algum medicamento. Mesmo na ocorrência de uma crise como, por 
exemplo, enxaquecas ou desmaios repentinos, a orientação é evitar a 
automedicação e buscar o atendimento em uma unidade de saúde.

O armazenamento dos medicamentos deve seguir as orientações que estão contidas 
em nas embalagens. De maneira geral, a Anvisa recomenda que os medicamentos 
estejam guardados nas embalagens originais para manter os dados de identificação
e evitar misturas ou ingestão de produtos errados. Eles devem ser mantidos fora 
do alcance de crianças, fechados em armários altos e em local separado, evitando
misturá-los com alimentos ou produtos de limpeza. Devem também estar protegidos 
contra a umidade e o calor.
Medicamento na medida certa - A melhor forma de evitar o desperdício de 
medicamentos e de quebra aliviar o bolso é optar pela compra de medicamentos na 
quantidade exata que será utilizado. Para comprar o medicamento fracionado, 
basta apresentar a receita em uma drogaria ou farmácia habilitada. O remédio 
será fracionado sob supervisão e responsabilidade do farmacêutico. Medicamentos 
que não exigem receita também podem ser fracionados. Confira a lista de remédios
que fazem parte do programa aqui.
Curtiu este post? Então vote em nós no Top Blog 2012 \o/.Fonte: Fabiana Conte/ 
Comunicação Interna do Ministério da Saúde
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

ATENÇÃO SERVIDOR: MUDANÇA NO ATENDIMENTO MÉDICO PERICIAL DO MUNICÍPIO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/
ATENÇÃO SERVIDOR: MUDANÇA NO ATENDIMENTO MÉDICO PERICIAL DO MUNICÍPIO: 
[FOTO]
Por motivo de término do contrato, a partir do próximo dia 31 de outubro , o 
atendimento médico pericial, nos casos de licença para tratamento de saúde até 
90 dias , deixará de ser realizado pela Clínica RRM - Rede Rio de Medicina .
Os servidores deverão dirigir-se à Gerência de Perícias Médicas da Secretaria 
Municipal de Administração , no Centro Administrativo São Sebastião - Rua Afonso
Cavalcanti, 455, bloco 2, 9º andar, Ala B, Cidade Nova -, de segunda a 
sexta-feira, de 7h às 16h 30min.Um novo modelo de atendimento médico pericial 
está sendo desenvolvido, objetivando proporcionar maior comodidade a os 
servidores.
Mais informações pelo telefone 2976-3367
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ATENÇÃO - Simples ato de lavar as mãos economizaria US$ 12 bilhões ao Brasil

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blogdasaude.com.br/
Simples ato de lavar as mãos economizaria US$ 12 bilhões ao Brasil: 

Pode parecer banal, mas o simples ato de lavar corretamente as mãos ajudaria o 
Brasil a economizar US$ 12 bilhões. Segundo o Ministério da Saúde, esse é o 
valor gasto todo o ano no País com doenças causadas por vírus e bactérias.
Para promover ações educativas e reforçar a importância da higienização das 
mãos, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) criou oDia Mundial de 
Lavar as Mãos, comemorado no dia 15 de outubro,com o apoio do Ministério da 
Saúde.
De acordo com a Unicef e a Organização Mundial de Saúde (OMS), a lavagem das 
mãos com sabonete pode reduzir infecções diarreicas em até 40%.Quantas vezes?
Alavagem deve ser feita no mínimo em cinco momentos quando as pessoas ficam mais
expostas à contaminação: antes do café da manhã, do almoço e do jantar, logo 
após usar o banheiro e ao chegar em casa.Lava uma mão. lava outraRelembre este 
vídeo famoso do antigo programa da Tv Cultura, o Castelo RáTimBum 
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ATENÇÃO - TRAs AGENDADOS PARA O MÊS DE NOVEMBRO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

No mês de Novembro teremos 2 TRAs nas Unidades escolares que são vinculadas a 
sua unidade de saúde:

Dia 05/11 - EM Escultor Leão Veloso -17 alunos e 35 dentes (não há necessidade 
de CDs da US)
Dia 13/11 - CIEP Anton Makarenko - 43 alunos e 69 dentes (necessidade de 1 CD e 
1 ASB)
Nossa ação de TRA ocorre o dia inteiro (dois turnos), porém temos 
situações que fazem a atividade de TRA terminar mais cedo, como: o não 
comparecimento do aluno ou a falta de autorização do mesmo. Então, 
quando há tempo, algumas atividades de saúde bucal podem ser realizadas,
 como: escovação supervisionada, aplicação de fluor nas crianças que não
 participaram do TRA e a continuidade no levantamento epidemiológico 
(caso a escola não tenha sido fechada no levantamento).Pontos importantes:
Necessidade de termos uma cadeira para intercorrências que possam 
vir a acontecer, não precisa ser exclusiva, mas caso haja necessidade, 
possa absorver o escolar.
Também precisamos esterilizar o 
instrumental depois do uso, logo, gostaria de saber se há possibilidade 
de realizarmos a esterilização em sua unidade de saúde.
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SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA - ATIVIDADE ESCOLA MUNICIPAL ERICO VERISSIMO
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ATIVIDADE ESCOLA MUNICIPAL ERICO VERISSIMO: 

ATIVIDADE ESCOLA ERICO VERISSIMO
COMEMORAÇAO DO DIA DAS CRIANÇAS COM ORIENTAÇÕES SOBRE ESCOVAÇÃO
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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Atividades podem prevenir doenças

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://br.blog.consultaclick.com/
Atividades podem prevenir doenças: 

Não é novidade para ninguém que exercícios físicos são benéficos para nossa 
saúde. Mas e se disséssemos que pesquisas vêm comprovando que atividades 
regulares ajudam a prevenir problemas de saúde?

É isso mesmo. Estudos apontam grande associação entre estilo de vida ativo, 
menor probabilidade de morte e maior qualidade de vida. Os males provocados pelo
sedentarismosuperam em muito as eventuais complicações decorrentes da prática de
exercícios físicos.

Além disso, os estudos epidemiológicos vêm demonstrando que a relação de riscos 
envolvendo o sedentarismo é extremamente maior que os relacionados à atividade 
física.

Conheça algumas dasprincipais doençascomprovadamentecombatidas pela prática de 
atividade física regular:

1- Obesidade

2- Diabetes Melito tipo II

3- Doença vascular periférica

4- Acidente vascular encefálico

5- Hipertensão arterial sistêmica

6- Doença aterosclerótica coronariana

7- Artrose

8- Osteoporose

9- Câncer de cólon

10 -Câncer de pulmão
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12- Câncer de próstata

13- Ansiedade

14- Depressão

Portanto, quem aindacriou o hábito de se exercitar deve procurar fazê-lo o mais 
breve possível! Fica a dica! =)
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BACANA ESTA IDÉIA - Professoracria remédio contra bullying em escola da 
periferia de São Paulo

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://ultimosegundo.ig.com.br
Professora
cria remédio contra bullying em escola da periferia de São Paulo: 
Agência Brasil

Medicamento Fictício ajudou a reduzir casos de bullying que atingiam quase 50 % 
dos alunos

Quando adolescente, a professora Deyse da Silva Sobrino media 1,72 metro e 
pesava 45 quilos. A garota alta e magra sofria quando era chamada pelos colegas 
de pau de catar balão e vareta de bilhar. Na época, o termo bullying ainda não 
existia, mas a prática de criar apelidos maldosos e agredir de forma física ou 
verbal já fazia parte do cotidiano das escolas.

Atualmente, Deyse tem 60 anos e três formações: biologia, pedagogia e direito. 
Ela dá aulas há 42 anos e tenta passar aos seus alunos ensinamentos que vão além
da informática que ministra na Escola Municipal de Ensino Fundamental José 
Bonifácio, localizada na zona leste, periferia da capital paulista. Isso [o 
bullying] nunca me afetou. Eu estava bem comigo mesma. É isso que tento passar 
ao aluno, que se sinta bem com ele mesmo.

Andresson Silva, 13 anos, estudante do 8º ano, seguiu o conselho da professora 
Deyse. O menino tem um grau de deficiência visual e, por usar óculos, recebia 
apelidos maldosos dos outros meninos. Era muito ruim. Todo dia chegavam com uma 
brincadeira de maldade. Eles me pegavam, jogavam no chão, empurravam, me batiam,
xingavam. Pegavam meus óculos e jogavam no chão. Eu não suportava a pressão. Ele
conta que tem poucos amigos e sofreu bullying desde os cinco anos de idade. Por 
medo, Andresson evitava o assunto com os pais, mas encontrou apoio na professora
que já viveu o mesmo problema.
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O aluno vêm me contar seus segredos e não conto a ninguém. Se ele confiou em 
mim, por que vou contar para os outros? Esse relacionamento de professor e aluno
é a base. Se não tiver isso, não há diálogo, não existe amizade, disse a 
professora.

Mas a grande mudança para Andresson e os outros alunos, que têm entre 5 e 17 
anos, veio em 2010, quando Deyse decidiu tomar uma atitude contra o bullying em 
toda a escola. Ela distribuiu um questionário anônimo para uma parte dos 
estudantes (309 alunos) contendo perguntas como: você já sofreu bullying? Já 
praticou? Já viu alguém praticando?

O resultado surpreendeu a professora, que leciona na José Bonifácio há 15 anos: 
70% dos alunos já presenciaram a prática, 44,5% já foram vítimas, 38,5% 
admitiram ter praticado bullying alguma vez na vida e 9,7% praticam 
constantemente. Os ambientes escolares onde o bullying esteve mais presente 
foram o pátio e a sala de aula.

Para reverter essa situação, a professora criou um medicamento fictício com a 
ajuda dos alunos, chamado Sitocol. Sob o slogan Tomou o Sitocol hoje?, o remédio
tem uma bula, escrita de forma coletiva entre os alunos. Ele age no organismo 
produzindo consciência, modificando a maneira de agir das pessoas, o sentimento.
Se usado em excesso, o Sitocol vai fazer rir muito e ter muita felicidade, 
destacou a professora.

Com a campanha, a redução da prática do bullying na escola foi considerável. Em 
média, 700 alunos têm recebido, por ano, as orientações da professora Deyse, 
distribuídas por 21 turmas. Ela planeja reaplicar o questionário entre os alunos
no próximo ano, mas relata que a melhora na atitude deles pode ser vista pelos 
corredores da instituição. Antes, quando a gente subia a escadaria eu via os 
alunos grandes pegando os pequenos pelos braços e arrastando pelo corredor, com 
ar de poderosos. O outro esperneava de vergonha. E eu mandava soltar. Mas isso 
era frequente.

A professora presenciava também outras situações humilhantes vividas por vítimas
de bullying. Certa vez, um aluno jogou o conteúdo da mochila de um colega no 
pátio da escola. Os alunos que passavam naquele momento ajudavam a chutar os 
pertences, que se espalharam pelo chão. Deyse ajudou a vítima a recolher todo o 
material. Eu não me conformava com essas coisas. Resolvi fazer esse trabalho 
tendo em vista essas ocorrências, que me deixavam desesperada.

A aluna Pamela da Silva Bonfim, 11 anos, do 6º ano, que antes ouvia xingamentos 
e até apanhava, conta que agora vive de outra forma. Antes, eu ia para a minha 
cama, começava a chorar. Agora esses apelidos não influenciam em nada. Eles me 
chamavam de baixinha e tenho esse apelido até hoje, mas não me importo.

Ao ser apelidada de sem dente, a estudante Ana Paula Prazeres de Ornelas, 11 
anos, do 6º ano, mostrou confiança ao enfrentar situação parecida. Desde o ano 
passado, começaram a me chamar de sem dente. Eu falo para as pessoas que me 
xingam que isso não me incomoda, que não vou ficar sofrendo por causa delas. 
Eles dizem que fazem isso por diversão, mas não acho que seja divertido fazer as
outras pessoas sofrerem.
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BAIRRO EDUCADOR - CIEP DR. ADÃO - Jovens Cientistas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://bairroeducador.blogspot.com/

Jovens Cientistas: 
A professora Heloísa do Ciep Doutor Adão Pereira Nunes, em parceria com o Bairro
Educador e o SESC, realizou a Oficina Sustentabilidade e Educação com os alunos 
da turma 1.302, ensinando a transformar óleo de cozinha em sabão.A ação 
procuroudespertar o pensamento científico e investigativodas crianças.
Você já parou para pensar que estudar Ciências é essencial para o 
desenvolvimento de crianças e adolescentes? Disciplina obrigatória no currículo 
escolar, ela é tão importante quanto o estudo da língua e da matemática.
O conhecimento científico ajuda a compreendero mundo e suas transformações. 
Mostra que há sempre inúmeras explicações por trás de tudo o que acontece. 
Istoestimula a reflexão e a formulação de hipóteses.
É muito importante que o aluno aprenda a pensar cientificamente, ou seja, a 
formular hipóteses e desenvolver um raciocínio. Quando tentaentender o mundo e a
natureza, o estudante passa a pensar de maneira cada vez mais lógica.
Por meio da Ciência,a criança entenderá como funciona todo a planeta e, 
principalmente, que tudo que é vivo está interligado, conectado de alguma 
maneira. Vai compreender, ainda,a necessidade de se preservar a natureza, 
reciclar o lixo, poupar água e não poluir o ar.

Procurando desenvolver estas e outras habilidades em seus alunos, oCiep Doutor 
Adão Pereira Nunesestá desenvolvendo o projetoSustentabilidade e Educação. 
Contando com a parceria do Bairro Educador, a equipe do CIEP - Centro Integrado 
de Educação Pública - conseguiu levar aos alunos, através do SESC, uma oficina 
que ensinou aturma 1.302 da professora Heloísaatransformar óleo de cozinha em 
sabão.

[FOTO]
Alunos participam da oficina oferecida pelo Sesc
Inicialmente, aprofessora Heloísadiscutiu com os alunos alguns assuntos. Ela os 
ensinou que, depois de usado, o óleo de cozinha pode ter dois destinos que são: 
dar uma enorme dor de cabeça e prejuízo tanto para o seu bolso como para o meio 
ambiente ou se transformar em economia e, eventualmente, em receita extra.
Após inúmeras colocações, os alunos concluíram que a segunda opção era a mais 
adequada. Então, os representantes do SESC realizaram uma oficina na turma, 
ensinandoos alunos a transformarem o óleo de cozinha, que seria jogado na 
natureza, em benefício para a escola e para o planeta.
Antes de iniciar a oficina, o SESC passou para os alunos os cuidados que devemos
ter ao manipular os ingredientes desta receita.É precisousar luvas e utensílios 
de madeira ou plástico para preparar a mistura, pois a soda cáustica pode causar
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queimaduras na pele.
[FOTO]
Alunos da turma 1302 ouvem atentos as explicações do representante do Sesc
Em seguida, os alunos foram observando e aprendendo sobre os ingredientes, suas 
quantidades e o modo de fazer o sabão. Conheça abaixo os detalhes da receita 
usada para transformar o óleo de cozinha em sabão.
Ingredientes:- 5 litros de óleo de cozinha usado- 2 litros de água- 200 
milímetros de amaciante- 1 quilo de soda cáustica em escama
Modo de Fazer:
Coloque a soda cáustica em escamas no fundo de um balde. Adicione água fervendo 
e mexa até diluir a soda. Acrescente o óleo de cozinha usado e continue mexendo.
Misture bem o amaciante. Jogue a mistura em uma forma e deixe descansar por 24 
horas. No dia seguinte, corte as barras de sabão e comece a usar.
[FOTO]
Alunos observam atentos a ordem da mistura dos ingredientes da receita
[FOTO]
Alunos da turma 1302 participam da transformação do óleo em sabão e apresentam o
produto final
As crianças fizeram o sabão e doaram para a cozinha Ciep. Eles compreenderam que
a produção deve ser feita sob a orientação de um adulto devido ao manuseio de 
material perigoso para crianças. Também aprenderam a reutilizar o que 
consumimos.

Eles levaram para casa a receita e aceitaram o compromisso de ensinar aos pais, 
familiares e vizinhos que o óleo não pode ser descartado de qualquer maneira 
para não poluir o meio ambiente.
Esta ação realizada noCiep Doutor Adão Pereira Nunes, em parceria com o SESC e o
Bairro Educador, estimula a criatividadealém de ajudar os alunos a serem mais 
questionadores e responsáveis por suas próprias ações.
O estudo realizado com os alunos da turma 1.302 incentiva a imaginação, a 
observação e a capacidade de elaborar hipóteses para que depoissejam feitos os 
relatos. Ensina,ainda, abuscar informações que permitam achar respostas para os 
questionamentos.
Além de importante para o futuro dos alunos, Ciências é a disciplina escolar que
tem um grande potencial para entreter os alunos. Então, o que você está 
esperando para transformar suas aulas em pura diversão e aprendizagem? Coloque 
esta ideia em prática!
Parabéns à professora Heloísa e aos seus parceiros, Bairro Educador e SESC, por 
ajudarem a transformar o ensino de Ciências mais prazeroso e desafiador, através
da interação de professores e alunos e de atividades investigativas.
Portal Rioeduca:http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=2800
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BOA DICA - Ajudando seu filho com a lição de casa
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://blogdati.com/
Ajudando seu filho com a lição de casa: 

Participar da vida escolar do nosso filhote não é tarefa difícil ou intimidadora
aqui em casa, ao contrário, pois estamos constantemente em contato com a escola 
e conversando com ele sobre professoras, coleguinhas, funcionários, atividades 
praticadas por lá, atividades para casa, assuntos de maior interesse, 
apresentações escolares e afins. O fortalecimento do interesse pela Escola (como
instituição, como referência educacional) e pelo interesse em aprender é algo 
que nós entendemos ser papel também da família.

Reforçar e valorizar impressões simples como o fato de que é na escola que se 
aprendem as letras, os números, a formação de palavras e frases, as formas 
geométricas e particularidades do cotidiano da vida em comunidade, é algo que 
qualquer pai e mãe pode fazer, seja a partir de exemplos ou conversas informais,
como aquelas nas refeições, antes de deitar ou mesmo na hora do dever de casa. A
partir dessa intimidade com as questões educacionais, vale a pena falar em 
responsabilidade, socialização e comprometimento. Tudo isso desde muito cedo. Cá
entre nós, eu acredito que estando no ambiente escolar, seja maternal ou alfa, 
devemos manter o mesmo discurso. E é isso que estamos fazendo.

Mas como ninguém é perfeito, compartilho com vocês uma grande preocupação minha:
como ajudar meu filho com a lição de casa. Um exercício trabalhoso para a 
maioria das famílias. Estando diante da fase de pré-alfabetização, as tarefas 
com as quais nos deparamos são, a julgar pelos olhos de um adulto alfabetizado, 
muito simples. Elas são o reforço das atividades trabalhadas na classe e servem 
para reiterar, relembrar o aluno as atividades vistas no grupo, naquele mesmo 
dia e/ou semana. Ok. Isso nós compreendemos Mas então, onde está a dificuldade, 
vocês perguntariam

A dificuldade que eu enfrento e que é compartilhada por muitos pais/filhos/lares
brasileiros está na habilidade de seu filho concentrar-se no que faz.Coisa de 
menino, andei pensando. Meninos sempre querendo agilizar os compromissos e 
prazos para se dedicarem às brincadeirasCresci ouvindo dizerem que meninos tem 
menos foco e dedicam-se menos do que as meninas. Será?

Como eu não tenho filhas e nem sobrinhas, fica difícil apontar e minha balança 
faria (já faz) julgamentos que talvez estejam distorcidos Mas em favor do time 
delas, diga-se de passagem. Parece-me - e as mães de meninas podem palpitar - 
que elas se interessam mais pelas tarefas e pelas atividades de classe, 
observando a necessidade do capricho, da técnica, da assertividade junto ao 
grupo e claro, envolvendo aí uma competição comum e espontânea entre as meninas.
Nisso os meninos são mais dispersos, parecendo interessarem-se menos. Lembram 
daquela história das letras? De criança eu via e ouvia: meninas capricham e tem 
letras redondinhas, enquanto meninos fazem garranchos e letras que sobem o 
morro. Como meu único irmão sempre esteve nesse parâmetro e nós, as irmãs, 
também, acreditei.

Enfim. Voltemos para as tarefas, senão me perco nas lembranças e comparações 
Aqui em casa praticamos várias tentativas de acerto na hora das tarefinhas. 
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Primeiro conversamos sobre o dia, perguntamos as novidades, pedimos que o 
filhote traga a pasta e, com material de apoio em mãos, lemos o enunciado. Temos
uma mesinha infantil onde a tarefa pode ser feita, mas também é comum nos 
sentarmos à mesa de refeições. TV ligada já sabemos que é distração certa. 
Tarefa na hora do sono, com certeza, stress geral. Logo após a refeição e o 
banho, pós aula, parece tem sido o momento mais adequado, mas nem sempre a 
rotina se aplica, especialmente com o irmão recém-nascido em casa. E por 
enfrentarmos tentativas nem sempre exitosas, fui pesquisar dicas e referências 
de quem tem mais experiência no assunto.

Junto ao portal Educar para Crescer, da editora Abril, achei os passos abaixo, 
referenciados por professores e pedagogos para colaborar com o dilema da tarefa,
em diferentes faixas etárias:
Antes da tarefa1. Entenda seu filho
Uma grande ajuda na hora da lição de casa é saber o que motiva e o que desanima 
seu filho. Por exemplo, será que ele gosta que você fique por perto ou prefere 
privacidade? Será que você precisa que você ajude-o a organizar por qual matéria
começar ou ele quer decidir isso sozinho?
2.Defina as regras em comum acordo

Converse com seu filho e estabeleçam - juntos - como será a rotina para a lição.
Onde será feita, em qual horário, etc. Deixe que ele explique suas preferências 
e seja flexível. Por exemplo: ele não quer perder o programa de TV favorito. 
Ajustem o horário de modo que ele tenha este direito garantido. Direito que ele 
perde se não terminar a tarefa a tempo (caso o combinado seja fazer antes) ou se
não desligar a TV logo depois (para ir logo se dedicar à lição).

Lembre-se: o ideal é não alterar a rotina, mas, se for o caso, explique o motivo
da mudança.
3. Organize o lugar

Escolham - juntos - o local onde a lição será feita. Mas garanta que ele esteja 
arrumado e limpo na hora combinada. Se for a mesa da cozinha, por exemplo, nada 
de alimentos ou pratos na hora da lição, hein?

Lembre-se: o bem-estar é superimportante. Verifique a temperatura do ambiente, a
iluminação, a ventilação. Quanto mais confortável ele estiver, melhor!
4. Acabe com a distração

Desligue a televisão e o rádio e tente eliminar - ou diminuir -outros sons que 
atrapalhem a concentração. Ajude seu filho a se concentrar na tarefa!
5. Fique de olho na disposição dele

Na hora da lição, seu filho precisa estar bem disposto. Ou seja: não pode estar 
cansado, com fome, irritado, distraído O melhor neste caso é resolver o problema
primeiro. E isso vale para você também! Resolva essas questões antes de começar!
6. Confira se todo o material necessário está disponível

Parar a lição para procurar onde está o lápis de cor, a régua ou o dicionário só
ajuda a tirar o foco da tarefa. Organize tudo antes de começar para não haver 
dispersão!
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Durante a tarefa7. Respeite o momento

Todos em casa devem saber que a lição está sendo feita e contribuir, evitando 
interrupções, barulhos desnecessários ou ações que tirem a concentração e o foco
de quem está estudando.
8. Veja se seu filho sabe o que é para ser feito

Pergunte se ele tem dúvidas sobre o que o professor pediu para fazer e 
coloque-se à disposição para ajudá-lo.
9. Auxilie em caso de dúvidas

Se seu filho tiver uma dúvida, ajude-o. Mas não responda por ele. Sugira que ele
procure exemplos parecidos no livro ou no caderno, ou então, ajude-o a pensar 
sobre o assunto até que ele chegue à sua própria conclusão.
10. Ocupe-se com coisas parecidas

Enquanto ele faz contas, que tal dar uma olhada no orçamento? Se ele vai 
produzir um texto, aproveite para fazer alguma anotação. O ideal é não parecer 
que se está fazendo algo mais interessante do que ele - como jogar no 
computador, por exemplo, ou ver TV.
11. Incentive-o a rever a lição

Olhar a lição de novo depois de terminada é uma boa prática. Se ele pedir para 
você rever com ele, valorize o esforço e não aponte diretamente os erros. Caso 
encontre coisas incorretas e perceba que ele tem condição de localizar o erro, 
estimule-o comentando. Que tal rever este trecho ou esta conta, veja se está 
tudo certo ou se encontra algo errado?. Elogie-a se ele encontrar o problema e 
jamais brigue se isso não ocorrer.
Depois da atividade12. Veja se a lição foi corrigida

Será que a lição de casa foi corrigida? A falta de correção da lição pode 
desestimular seu filho. Afinal, ele pode entender que de nada valeu tanto 
esforço. Caso isso se repita sempre, é interessante conversar na escola - com o 
professor ou com o coordenador.
13. Elogie os acertos e não aponte os erros

Seu filho acertou todos os exercícios da lição passada? Ele merece que você lhe 
dê parabéns! Mas se errou muitos, nada de briga. Pergunte se, com a correção do 
professor ele entendeu porque errou. Se a resposta for negativa, estimule-o a 
tirar dúvidas diretamente com o professor. E acompanhe.
14. Informe o professor em caso de dificuldade

Seu filho deveria ter condição total de fazer a lição de casa sem achá-la muito 
difícil ou complicada. Afinal, se a lição foi passada, é porque o professor já 
explicou aquele conteúdo. Às vezes pode ser apenas uma dificuldade pontual e 
neste caso, estimule seu filho a tirar dúvidas com o professor. Caso isto se 
torne frequente, o melhor é ir até a escola para identificar onde está o 
problema.

--------------------------------------------------------------------------------
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BOA DICA - Como estimular as inteligências do seu filho?
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Como estimular as inteligências do seu filho?: 
[FOTO]
Para a maioria das pessoas,gênioé quem vai bem em matemática ou sabe decorar as 
capitais de centenas de países. Só que ter essas habilidades não é a única forma
de demonstrar inteligência. Insatisfeito com essa noção limitada de saber, o 
psicólogo americano Howard Gardner realizou um grande estudo sobre as 
capacidades mentais das pessoas e conseguiu identificar nove tipos de 
inteligência.Nossa inteligência se manifesta na comida que preparamos, na 
maneira como educamos nossos filhos, até em como mantemos a casa em ordem mesmo 
trabalhando fora, explica a psicóloga Adriana Veronese. Cada um nasce com uma 
combinação específica de talentos, que podemos exercitar ou não.
Descubra os 9 tipos de inteligência que existemLógico-matemáticaO que 
é?Capacidade de trabalhar com símbolos abstratos, como números e formas 
geométricas. Trata-se da principal base para os testes de QI, por isso, muitas 
pessoas dizem que gênio é quem sabe fazer complicadas contas de cabeça.Quem se 
dá bem?Cientistas, contadores, advogados, matemáticos e programadores de 
computador.LinguísticaO que é?Ter o domínio da linguagem, seja ela falada ou 
escrita, e do significado das palavras. Quem tem esse tipo de inteligência se 
comunica muito bem.Quem se dá bem?Poetas, oradores, jornalistas, escritores, 
novelistas, comediantes e diretores de teatro.MusicalO que é?Habilidade para 
escutar, diferenciar e executar padrões musicais, seja compondo uma música, 
cantando ou tocando algum instrumento. É comum percebermos isso quando alguém 
toca de ouvido, mas essa não é a única forma de demonstrar esse tipo de 
inteligência.Quem se dá bem?Músicos, cantores, maestros e compositores.EspacialO
que é?Facilidade de compreender o mundo visual, permitindo criar coisas que não 
existem, como prédios, objetos, desenhos ou obras de arte, por exemplo.Quem se 
dá bem?Arquitetos, escultores, engenheiros, cirurgiões plásticos, fotógrafos e 
desenhistas.Corporal-cinestésicaO que é?Capacidade de usar o corpo num esporte 
ou para expressar emoção.Quem se dá bem?Atores, atletas, mímicos, dançarinos, 
artistas de circo.Intrapessoal
O que é?Habilidade de conhecer a si próprio aliada a uma grande capacidade de 
intuição (o famoso sexto sentido).Quem se dá bem?Filósofos, psicólogos e 
conselheiros espirituais.InterpessoalO que é?Facilidade de entender as 
intenções, motivações e desejos dos outros, além de atuar em grupo.Quem se dá 
bem?Políticos, professores e líderes religiosos.NaturalistaO que é?Extrema 
sensibilidade para compreender e organizar de maneira harmônica vários objetos, 
fenômenos e padrões da natureza.Quem se dá bem?Jardineiros, arquitetos e 
paisagistas.ExistencialO que é?Essa inteligência ainda está sob investigação dos
especialistas. Na teoria, ela abrange a capacidade de uma pessoa refletir e 
ponderar sobre questões fundamentais da existência humana.Quem se daria 
bem?Líderes espirituais e pensadores filosóficos.
Deixe o cérebro do seu filho afiado
Veja comoestimular as inteligências de seu filhopara que ele se torne um adulto 
muito mais feliz e criativo.
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Ofereça a seus filhos a oportunidade de Contar histórias
 Desenhar e pintar
 Cantar e ouvir música
 Dançar
 Jogar bola ou nadar
 Ler (vale tudo! Gibis, rótulos de embalagem, e livros, claro)
 Brincar com bloquinhos de montar de vários tamanhos
 Aprender a negociar
 Escrever (por e-mail, à mão, com letra de forma ou não)
 Ajudar a preparar uma refeição (com a supervisão de um adulto)
 Ganhar e administrar a mesada
 Consolar alguém que está triste
 Oferecer os cuidados básicos a um bichinho de estimaçãoFonte: MdeMulher
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FONTE: SOPERJ 
Calendario vacinal sbp2011 from Cre Educação
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Calendário para realização da pré - matrícula e matrícula nas Unidades 
Escolares, nos Espaços de Desenvolvimento Infantil e nas Creches da Rede Pública
do Sistema Municipal de Ensino.: 
terça-feira, 9 de outubro de 2012 4:21

Secretaria Municipal de EducaçãoAto da SecretáriaDIÁRIO OFICIAL de 9 de outubro 
de 2012RESOLUÇÃO SME Nº 1204, DE 05 DE OUTUBRO DE 2012Dispõe sobre o calendário 
para realização da pré - matrícula e matrícula nas Unidades Escolares, nos 
Espaços de Desenvolvimento Infantil e nas Creches da Rede Pública do Sistema 
Municipal de Ensino.A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pela legislação em vigor,RESOLVEArt. 1.º As 
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pré-matrículas e matrículas para a Educação Infantil - modalidade Pré - escola, 
Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, para o ano de 2013, serão 
realizadas no período de23 de outubro a 25 de novembro de 2012,pela Internet, no
endereço eletrônico matriculadigital.rioeduca.rio.gov.br 1º As pré-matrículas e 
matrículas para a Educação Especial, para o ano de 2013, serão realizadas no 
período de09 a19 de outubro de 2012; 2º Os candidatos aos Ginásios Experimentais
e aos Ginásios Experimentais Olímpicos deverão registrar estas Unidades como 1ª 
opção; 3º Nas situações em que o candidato tiver uma defasagem de série / idade 
superior a 2 anos, o sistema informará a data e local onde ele deverá comparecer
a fim de ser avaliado; 4º Nas situações em que o candidato for portador de 
deficiência, o sistema informará a data na qual ele deverá comparecer a E/CRE a 
fim de ser avaliado, pela equipe do Instituto Helena Antipoff. 5º Nas situações 
em que as solicitações de matrícula forem confirmadas, os pais ou responsáveis 
legais deverão apresentar na Unidade Escolar a documentação necessária à 
efetivação da matrícula;I - no período de 17 a 19 de dezembro de 2012 - para os 
candidatos a pré - escola e 1º e 2º ano do Ensino Fundamental;II - no período de
07 a 11 de janeiro de 2013 - para os candidatos ao Ensino Fundamental do 3º ao 
9º ano, e Educação de Jovens e Adultos; 6º Nas situações em que as solicitações 
de matrícula não forem confirmadas ou não tiver sido realizado o procedimento de
pré-matrícula, os pais ou responsáveis legais, por candidatos ao Pré / 9º ano / 
PEJA,deverão participar do 2º momento de matrícula, no período de 18 a 25 de 
janeiro de 2013, através do site www.matriculadigital.rioeduca.rio.gov.brArt. 
2.º A renovação da matrícula para o ano de 2012 nas Unidades Escolares, nos 
Espaços de Desenvolvimento Infantil e nas Creches da Rede Pública do Sistema 
Municipal de Ensino será realizada em diversos momentos, obedecendo ao seguinte 
calendário:I - no período de 16 a 19 de outubro de 2012 - renovação automática 
dos alunos da Educação Infantil - modalidades Creche e Pré - escola e do 1º e 2º
ano do Ensino Fundamental, que já estudam na Rede Pública do Sistema Municipal 
de Ensino;II - no período de 29 a 30 de outubro de 2012 - matrícula das crianças
oriundas das Creches Conveniadas para a Educação Infantil - modalidade Pré - 
Escola;III - no dia 21 de dezembro de 2012 - renovação automática dos alunos do 
3º ao 9º ano do Ensino Fundamental, Educação Especial e da Educação de Jovens e 
Adultos, que já estudam na Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino;Art. 3º 
As matrículas para a Educação Infantil - modalidade Creche, para o ano de 2013, 
serão realizadas em 3 momentos:I - no período de 19 a 23 de novembro de 2012 - 
inscrição dos candidatos para as classes de Educação Infantil, modalidade Creche
(6 meses a 3 anos e 11 meses), inclusive crianças com deficiência;II - no 
período de 28 e 29 de novembro de 2012 - Sorteio Público dos candidatos às 
classes de Educação Infantil, modalidade Creche;III - no período de 30 de 
novembro a 04 de dezembro de 2012 - efetivação da matrícula dos candidatos às 
classes de Educação Infantil, modalidade Creche.Art. 4.º A Coordenadoria de 
Educação e a Coordenadoria de Planejamento da Secretaria Municipal de Educação 
deverão baixar, em Portarias, as normas complementares à presente Resolução.Art.
5.º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.Rio de Janeiro, 05 
de outubro de 2012CLAUDIA COSTIN
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Campanha Mundial Contra a Obesidade
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Campanha Mundial Contra a Obesidade: 
[FOTO]
No dia 11 de Outubro é celebrado o Dia Mundial Contra Obesidade, isso porque 
essa doença vem ganhando proporções alarmantes em todo o mundo.
A obesidade é uma doença que muitas vezes não recebe a devida importância. 
Segundo os números divulgados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no 
relatório de Estatísticas Mundiais de Saúde de 2012, a obesidade é a causa de 
morte de 2,8 milhões de pessoas por ano. Hoje, 12% da população mundial já pode 
ser considerada obesa.
No Brasil mais de 65 milhões de pessoas, 40% da população, está com excesso de 
peso, enquanto 10 milhões são considerados obesos sendo, portanto, considerado 
um problema de saúde pública.
Mas o que é obesidade? Segundo a OMS, obesidade é o excesso de gordura corporal 
acumulada no tecido adiposo que pode causar implicações para a saúde. É 
considerado obeso o indivíduo com Índice de Massa Corporal (IMC) acima de 30.
A causa da obesidade é multifatorial, ou seja, está ligada a fatores ambientais 
e genéticos, ambos com a mesma importância. Os fatores ambientais são todos 
aqueles que temos controle, como: alimentação inadequada, hábitos e estilo de 
vida pouco saudável, prática do tabagismo e o sedentarismo. Já os fatores 
genéticos envolvem alterações nos níveis dos hormônios que auxiliam no controle 
de peso, pré-disposição e hereditariedade.
A obesidade pode ser considerada a doença do século, pois tudo em nosso dia a 
dia favorece o seu desenvolvimento. O ritmo frenético, a falta de tempo para 
atividades físicas, a má alimentação e os hábitos não saudáveis são o gatilho 
para essa doença.
Mudar essa realidade não é impossível, mas é trabalhoso. É necessário disciplina
e força de vontade para mudar os hábitos e o estilo de vida. Uma alimentação 
adequada envolve o aumento do consumo diário de frutas, legumes e verduras, a 
diminuição do consumo de alimentos prontos, gordurosos e muito calóricos como 
doces e guloseimas. A prática de atividades físicas regulares é fundamental, 
procure fazer caminhadas e utilizar bicicleta quando a distância for pequena. 
Não se esqueça de tomar cuidado com o consumo de álcool, ele é um vilão que não 
damos importância. Evite os excessos e consuma com moderação.Uma campanha de 
peso, faça parte você também!
Fonte: Equipe Qualidade de Vida Victory
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CampanhaCoraçãoAlerta - Mulheres estão morrendo mais por problemas cardíacos: 
[FOTO]
No Brasil, mais de 200 mulheres morrem por dia vítimas de Infarto, sendo as 
cardio e cerebrovasculares a principal causa de morte entre elas, chegando a 
matar seis vezes mais que o câncer de mama.
As mulheres estão a cada ano mais expostas ao risco: cerca de 40% apresentam 
aumento da cintura abdominal; mais de 20% fumam; 18% são ex-fumantes; 23% têm 
seus níveis de pressão arterial acima do preconizado; e 21% possuem alteração 
dos níveis de colesterol.
Outro fator é a associação da pílula anticoncepcional com o cigarro que 
representa uma das maiores causas de infarto em mulheres jovens, em idade 
fértil, aumentando o risco delas em até cinco vezes.
Você sabia que as mulheres costumam sofrer mais risco de terem problemas 
cardíacos na maturidade, a partir dos 40 anos, mas principalmente após os 50, 
quando chegam à menopausa?
A partir desse período, diminui a produção do estrogênio, um protetor da saúde 
feminina. Fabricados pelo próprio corpo da mulher, produzido pelos ovários, são 
grandes aliados do coração, porque estimulam a dilatação dos vasos, facilitando 
o fluxo sanguíneo. Após a menopausa, a proteção hormonal oferecida pelo 
estrogênio começa a cessar, aumentando as chances de doenças 
cardiovasculares.Campanha Coração Alerta vai difundir informações sobre o 
infarto
O texto que você acabou de ler logo acima faz parte de um vasto material que 
está sendo difundido pela campanha Coração Alerta, uma iniciativa da Sociedade 
Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista (SBHCI) e a Sociedade 
Brasileira de Cardiologia (SBC).
O portal da campanha (www.coracaoalerta.com.br) foi criado para informar a 
população sobre os sintomas, tratamentos, fatores de risco e prevenção do 
infarto agudo do miocárdio. Além disso, você vai encontrar depoimentos de 
pessoas que conseguiram contornar os problemas cardíacos.[FOTO]
Fique atento, informe-se! Com o diagnóstico e procura rápida por atendimento 
vamos reduzir as mortes por infarto no Brasil. #CampanhaCoraçãoAlerta 
#OutubroRosa
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CÂNCER DE COLO DO ÚTERO: 
HPV É O MAIOR CULPADO
Se descoberto no ínicio, há grandes chances de cura. E a vacina contra o vírus 
relacionado à doença pode ser usada como medida preventiva.
O HPV, sigla em inglês para o papiloma vírus humano, é tido como o grande 
culpado pelos casos de câncer de colo do útero mundo afora. Mas a verdade é que 
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esse vírus só causa danos graves em quem não faz preventivo com 
frequência.Quando detectado no ínicio, quase todos os casos de câncer do colo do
útero - também conhecido como câncer cervical - podem ser tratados. E, apesar de
o HPV, vírus responsável por 90% dos casos desse tipo de câncer, contaminar hoje
cerca de 25% das mulheres no Brasil, apenas 3% a 10% das infectadas com algum 
subtipo de HPV desenvolverão a doença.Então, por mais triste que seja a 
realidade, muitas vezes a culpa pelo câncer do colo do útero

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cardapios-serem-praticados-nas-unidades.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 6 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Cardápios a Serem Praticados nas Unidades Escolares - Semana de 08 a 14/10/2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://crhsmerjecoando.blogspot.com/
Cardápios a Serem Praticados nas Unidades Escolares - Semana de 08 a 14/10/2012:

[FOTO]

Aviso E/SUBG/CIN de 05/10/2012 (D.O. Rio nº 139 de 05/10/2012 - p. 58 a 64).
O Coordenador da Coordenadoria de Infraestrutura em atendimento ao Decreto n.º 
30863 de 02 de julho de 2009, divulga os cardápios do Programa de Alimentação 
Escolar a serem praticados na semana de 08 a 14 de outubro de 2012.
A Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, através do Programa de Alimentação 
Escolar (PAE), atende aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, 
escolas e creches, com cardápios elaborados por nutricionistas, tendo o objetivo
de garantir às crianças o acesso a uma alimentação saudável e adequada, que 
compreende o uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura e que 
promovam a formação de hábitos alimentares saudáveis, levando em consideração o 
tempo de permanência do aluno na unidade e a faixa etária nas creches.
O planejamento dos cardápios é composto por quatro semanas (semana A, semana B, 
semana C e semana D) de acordo com o tipo de refeição a ser fornecida. Os 
cardápios são os mesmos para toda a rede municipal de ensino e a sua execução 
ocorre de forma alternada, ou seja, as Coordenadorias Regionais de Educação 
(CRE) utilizam semanas diferentes, conforme anexos.(Publicado no Ecoando n.º 22 
- 2012)Novo D.O. Eletrônico da Cidade do Rio de Janeiro

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cardapios-serem-praticados-nas-unidades_19.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 19 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Cardápios a Serem Praticados nas Unidades Escolares - Semana de 22 a 28/10/2012
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://crhsmerjecoando.blogspot.com/
Cardápios a Serem Praticados nas Unidades Escolares - Semana de 22 a 28/10/2012:

[FOTO]

Aviso E/SUBG/CIN de 18/10/2012 (D.O. Rio nº 148 de 19/10/2012 - p. 40 a 46).O 
Coordenador da Coordenadoria de Infraestrutura em atendimento ao Decreto n.º 
30863 de 02 de julho de 2009, divulga os cardápios do Programa de Alimentação 
Escolar a serem praticados na semana de 22 a 28 de outubro de 2012.A Prefeitura 
da Cidade do Rio de Janeiro, através do Programa de Alimentação Escolar (PAE), 
atende aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, escolas e creches, 
com cardápios elaborados por nutricionistas, tendo o objetivo de garantir às 
crianças o acesso a uma alimentação saudável e adequada, que compreende o uso de
alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura e que promovam a formação 
de hábitos alimentares saudáveis, levando em consideração o tempo de permanência
do aluno na unidade e a faixa etária nas creches.O planejamento dos cardápios é 
composto por quatro semanas (semana A, semana B, semana C e semana D) de acordo 
com o tipo de refeição a ser fornecida. Os cardápios são os mesmos para toda a 
rede municipal de ensino e a sua execução ocorre de forma alternada, ou seja, as
Coordenadorias Regionais de Educação (CRE) utilizam semanas diferentes, conforme
anexos.
Anexo I - EscolaAnexo II - Creche(Publicado no Ecoando n.º 22 - 2012)
[FOTO]
Novo D.O. Eletrônico da Cidade do Rio de Janeiro
http://doweb.rio.rj.gov.br/index.htm

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cardapios-serem-praticados-nas-unidades_28.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 28 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Cardápios a Serem Praticados nas Unidades Escolares - Semana de 29/10/2012 a 
04/11/2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://crhsmerjecoando.blogspot.com/Cardápios a Serem Praticados nas Unidades 
Escolares - Semana de 29/10/2012 a 04/11/2012: 
[FOTO]

Aviso E/SUBG/CIN de 25/10/2012 (D.O. Rio nº 153 de 26/10/2012 - p. 44 a 51).O 
Coordenador da Coordenadoria de Infra-Estrutura em atendimento ao Decreto nº 
30.863 de 02 de julho de 2009 divulga os cardápios do Programa de Alimentação 
Escolar a serem praticados na semana de 29 de outubro a 04 de novembro de 2012.A
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, através do Programa de Alimentação 
Escolar (PAE), atende aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, 
escolas e creches, com cardápios elaborados por nutricionistas, tendo o objetivo
de garantir às crianças o acesso a uma alimentação saudável e adequada, que 

Página 2247



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
compreende o uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura e que 
promovam a formação de hábitos alimentares saudáveis, levando em consideração o 
tempo de permanência do aluno na unidade e a faixa etária nas creches. O 
planejamento dos cardápios é composto por quatro semanas (semana A, semana B, 
semana C e semana D) de acordo com o tipo de refeição a ser fornecida. Os 
cardápios são os mesmos para toda a rede municipal de ensino e a sua execução 
ocorre de forma alternada, ou seja, as Coordenadorias Regionais de Educação 
(CRE) utilizam semanas diferentes, conforme anexos.
Anexo I - EscolaAnexo II - Creche(Publicado no Ecoando n.º 22 - 2012)
Novo D.O. Eletrônico da Cidade do Rio de Janeiro

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
celebracao-de-convenios-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 23 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Celebração de Convênios para atendimento educacional a crianças matriculadas em 
creches da rede privada

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://crhsmerjecoando.blogspot.com/Celebração de Convênios para atendimento 
educacional a crianças matriculadas em creches da rede privada: 
[FOTO]

Resolução SME nº 1.207 de 19/10/2012 (D.O. Rio nº 149 de 22/10/2012 - p. 
41).Dispõe sobre a celebração de Convênios para atendimento educacional a 
crianças matriculadas em creches da rede privada, sem fins lucrativos, e dá 
outras providências.(Publicado no Ecoando n.º 22 - 2012)
Novo D.O. Eletrônico da Cidade do Rio de Janeiro

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cidade-inteligente-precisa-de-agente.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 10 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Cidade inteligente precisa de agente integrador

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.uppsocial.org/
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Cidade inteligente precisa de agente integrador: 

A presidente do Instituto Pereira Passos, Eduarda La Rocque, participou na 
semana passada de uma mesa redonda sobre cidades sustentáveis promovida pelo 15º
Etransport, congresso sobre transporte de passageiros da Fetranspor que teve 
como tema Mobilidade Inteligente. No encontro, Eduarda apresentou o planejamento
da UPP Social, coordenada pelo instituto, para aumentar o grau de integração da 
cidade.

Eduarda apresentou o IPP como um agente integrador também de políticas públicas 
que podem viabilizar a redução de desigualdades.Depois dos processos de 
pacificação, descobriu-se que precisávamos de mais informações sobre as áreas 
para poder levar serviços de forma adequada. Para se ter uma ideia, a densidade 
demográfica média no município do Rio é de aproximadamente 100 habitantes área 
territorial, nas áreas pacificadas essa média sobe para 300 e só na Rocinha o 
número é de 800, comentou.

Para o sucesso do programa, a presidente do IPP destacou a importância do que 
chama de PPP3, parcerias público-privada com o terceiro setor, organizações sem 
fins lucrativos e não governamentais.

O coordenador da Rede Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis, Maurício 
Broinizi, falou sobre o programa Cidades Sustentáveis, quetem o objetivo de 
oferecer ferramentas para que as cidades brasileiras se desenvolvam de forma 
econômica, social e ambientalmente sustentável. Ele disse que uma agenda 
completa sobre sustentabilidade urbana,com indicadores e bons exemplos nacionais
e internacionais, foi oferecida aos candidatos à prefeituras nessas eleições. 
Durante a campanha, eles assinaram uma carta-compromisso com o programa.
Apresentamos aos candidatos boas práticas, na Europa e no país. São referências 
para contribuir com os nossos planejamentos locais. Uberlândia, por exemplo, é 
uma cidade com transporte público 100% acessível. O que aconteceu? O número de 
portadores de necessidades especiais com carteira assinada subiu 
consideravelmente. O número de pessoas com de necessidades especiais empregas 
está estimado em 10 mil pessoas nessa cidade, ilustrou Maurício Broinizi.

A vice-presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento 
Sustentável (CEBDS), Mariana Meirelles, apresentou uma projeção do país em 2050 
em termos de mobilidade urbana. A apresentação mostrou um cenário otimista, com 
um Brasil de cidades integradas, uma potência verde com 260 milhões de pessoas 
vivendo com qualidade. Segundo o exercício do CEBDS, graças ao legado da Copa do
Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016, até 2020 o país e principalmente o 
Rio de Janeiro darão um salto em mobilidade urbana. O Rio de Janeiro está 
evoluindo. Ainda tem um longo caminho a percorrer. Precisamos enriquecer esses 
bancos de ações no país. Tudo passa por uma mudança de cultura, disse Mariana.

A gerente de Responsabilidade Social da Fetranspor, Márcia Vaz, expôs a atuação 
de sua área em todo o estado do Rio. O encontro foi mediado por Alda Marina 
Campos, do Instituto Pares.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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cinco-casos-de-tuberculose-em-bebes.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 11 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Cinco casos de tuberculose em bebês foram confirmados em SP

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://drauziovarella.com.br/
Cinco casos de tuberculose em bebês foram confirmados em SP: 

Cinco casos de tuberculose em bebês foram confirmados pelo Devisa (Departamento 
de Vigilância em Saúde) de Campinas, a 90 quilômetros da capital paulista.
*Veja quais são os sintomas da tuberculose
A investigação pelo departamento começou após a Vigilância Epidemiológica do 
Estado informar sobre três bebês infectados no município. As crianças passaram 
por 13 exames que identificaram a presença do bacilo de Koch, causador da 
doença. Ainda há três casos suspeitos sob análise.

O departamento está atento ao fato de que todas as crianças infectadas nasceram 
na maternidade Madre Theodora, entre fevereiro e maio de 2012. Segundo o Devisa,
354 crianças nascidas nessa maternidade serão submetidas a análise até o dia 22 
de outubro.

Após receber a notificação da vigilância, o hospital descobriu que uma técnica 
de enfermagem estava com a doença. Ela foi afastada e os demais funcionários 
passaram por exames de raio X e de PPD (Derivado de Proteína Purificada) para 
descobrirem se também estavam contaminados. Em nota, a maternidade informou que 
não há nenhum outro caso de tuberculose na instituição.

Em 2011, foram registrados 36 novos casos de tuberculose a cada 100 mil 
habitantes, bem abaixo dos números de dez anos antes, quando a proporção estava 
em 42,8 por 100 mil habitantes.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
clinica-da-familia-epitacio-dia-das.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 16 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CLÍNICA DA FAMÍLIA EPITÁCIO - Dia das Crianças na Comunidade Monte Sinai

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Dia das Crianças na Comunidade Monte Sinai: 
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

O Dia das Crianças foi comemorado na Comunidade Monte Sinai, pela Equipe Paula 
Fonseca, com muita alegria, brincadeiras, orientações sobre saúde e higiene para
criançada, além da verificação do cartão de vacinação da garotada!!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cms-major-celestino-semana-da-crianca.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 29 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CMS MAJOR CELESTINO - SEMANA DA CRIANÇA FOI UM SUCESSO !!!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cms-maestrocelestino.blogspot.com/
SEMANA DA CRIANÇA FOI UM SUCESSO !!!: 

Na semana de 08 a 11 de outubro, foi realizado a Semana da Criança na CF Maestro
Celestino, onde as crianças moradoras de Palmeirinha foram contempladas com 
Teatro sobre Saúde nutricional e Saúde bucal. No outro dia foi apresentado às 
crianças, o Estatuto da Criança e adolescente de forma alusiva, após oferecemos 
uma Sessão Cinema com pipoca às crianças. E para encerrar, na véspera do Dia das
Crianças, foi feito uma grande festa, como muito cachorro quente, bolo e 
refrigerante às crianças participantes.
O sucesso deste evento foi apoiado e patrocinado pelo comércio local. 
Agradecemos:
Ao Mercado do Tinildo, Srª Edmea e ao Srº Alexandre Mendes Garcia.[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
colegio-tecnico-da-ufrrj-abre.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 1 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Colégio Técnico da UFRRJ abre inscrições para seleção de 2013

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://oglobo.globo.com/
Colégio Técnico da UFRRJ abre inscrições para seleção de 2013: 

RIO - Colégio Técnico da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (CTUR) 
abriu, nesta segunda-feira (1), as inscrições para o concurso de seleção para as
primeiras séries do ensino médio e módulos iniciais, em concomitância externa 
com o ensino médio. Serão oferecidas, ao todo, 395 vagas para o ano letivo de 
2013. Os cadastros serão realizados exclusivamente pela internet, através do 
site www.ctur.ufrrj.br. Os interessados devem concluir o processo até as 14h do 
dia 5 de novembro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 40.
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Serão oferecidas vagas para os cursos de agroecologia (110), hospedagem (70), 
meio ambiente (75) e agrimensura (70); para o primeiro semestre; e hospedagem 
(35) e agrimensura (35) para o segundo semestre.

No dia 2 de dezembro, os candidatos farão provas de língua portuguesa, 
matemática, conhecimentos gerais (ciências, história e geografia) e matemática. 
O exame terá duração de 4 horas emeia.

Durante o período de inscrições, o Colégio Técnico da Universidade Rural manterá
um terminal de atendimento na secretaria escolar para realização das inscrições 
de candidatos que não dispuserem de acesso à internet.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
comecam-as-inscricoes-para-novos-socios.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 2 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

COMEÇAM AS INSCRIÇÕES PARA NOVOS SÓCIOS NO CLUBE DO SERVIDOR

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/
COMEÇAM AS INSCRIÇÕES PARA NOVOS SÓCIOS NO CLUBE DO SERVIDOR: 
[FOTO]
TODOS os documentos necessários (para ele e dependentes) que estão relacionados 
abaixo.
O próprio deverá ir levando os documentos. Não é necessário que os dependentes 
acompanhem, mas os titulares devem ir para fazer a inscrição. A ficha de 
cadastramento e feita na secretaria do clube, após a verificação da 
documentação. 
São necessários os seguintes documentos:
contra-cheque do servidor (original e cópia ou cópia autenticada) - carteira de 
identidade e CPF do servidor e dependentes ou certidão de nascimento para 
dependentes menores de 18 anos (original e cópia ou cópia autenticada);2 fotos 
3x4 do servidor e dependentes;atestado médico do servidor e dos dependentes 
atestando aptidão para a prática de atividades físicas desportivas e ausência de
doenças infecto-contagiosas;declaração de acordo com o modelo previsto assinada 
pelo servidor e pelos dependentes maiores de 18 anos na presença do servidor 
público responsável pelo cadastramento ou com firma reconhecida em 
cartório;prova de dependência (certidão de nascimento ou carteira de identidade 
para filhos; certidão de casamento, escritura pública de união estável ou 
declaração, sob as penas da Lei, assinada por duas testemunhas com firma 
reconhecida em Cartório, reconhecendo a existência de união estável ou 
homoafetiva de fato, para cônjuges e companheiros; e ordem judicial para menores
sob guarda ou tutela do servidor).
Lembre-se: o servidor associado tem direito a cinco (5) convites mensais, não 
acumulativos para convidados.
Para se inscrever e obter informações sobre as atividades, vagas e horários, 
procure a secretaria do Clube que funciona de terça a sexta, das 8h às 19h e aos
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sábados, das 9h às 12h. Faça parte das atividades do Clube do Servidor!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
como-manter-casa-higienizada-e-limpa.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 28 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Como manter a casa higienizada e limpa

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://br.blog.consultaclick.com/Como manter a casa higienizada e limpa: 

Chegar em casa depois de um dia cansativo de trabalho e ainda ter de cuidar dos 
afazeres domésticos não é tarefa fácil para ninguém, vamos combinar. Mas viver 
no meio da sujeira também não dá, não é mesmo? Você sabia que várias doenças são
causadas por ambientes sem higiene? Uma casa sem limpeza adequada pode ser 
alojamento de baratas, moscas, ratos e vários tipos de bactérias, causando 
doenças como febre tifoide, cólera, esquistossomose, leptospirose, dengue, febre
amarela, micoses etc Sem contar no pó e no mau cheiro que incomoda qualquer um.

Para evitar que esses males cheguem até o seu lar, nada melhor do que higienizar
o ambiente. Vamos à faxina?

1 - Limpe sua caixa dágua a cada seis meses.

2 - Realize a limpeza dos carpetes e tapetes e coloque-os no sol.

3 - Limpe os cantos da parede e os rodapés.

3 - Lave a louça corretamente até remover toda a sujeira. Não guarde nada 
molhado.

4 - Deixe copos e canecas secarem naturalmente, não use pano por dentro deles.

5 - Lave sempre capas de almofadas e travesseiros, deixando-os secar ao sol.

6 - Arraste os móveis para limpar.

7 - Retire sempre o pó das cortinas.

8 - Se tiver quintal com animais de estimação, lave o ambiente com desinfetantes
e bactericidas.

9 - Não acumule entulhos e sujeiras.

10 - Use esterilizadores de ar.
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Vamos praticar essas dicas? Se você cuidar da sua casa, estará cuidando também 
da sua saúde e do seu bem-estar. E se tiver uma ajudante do lar, a oriente a 
seguir essas recomendações.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
concurso-premia-videos-sobre.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 9 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Concurso premia vídeos sobre participação social

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://porvir.org/
Concurso premia vídeos sobre participação social: 
O que é participação social para você? é a pergunta que precisa ser respondida 
no Concurso Cultural Educonex@o 2012, promovido pela NET Educação. Estudantes 
com idades entre 14 e 19 anos, vinculados a instituições de ensino (escolas, 
ONGs, fundações e institutos), podem participar com a produção de um vídeo 
curtos, de 1 a 2 minutos.

Os vídeos devem ser produzidos por grupos de dois a cinco alunos e enviados até 
5 de novembro pelo site do concurso. Entre 19 e 30 de novembro, uma comissão 
julgadora e o público da internet escolherão os três melhores vídeos. Cada 
membro da equipe ganhadora será premiado com uma câmera fotográfica com recurso 
de filmagem e a instituição de ensino receberá um equipamento de datashow.

crédito Potzuyoko / Flickr[FOTO]

Segundo a organização do prêmio, um de seus objetivos é reconhecer e divulgar o 
uso das tecnologias na educação. Mas não para por aí. Para Daniely Gomiero, 
gerente de comunicação interna e responsabilidade social da NET, a ideia é 
incentivar a expressão audiovisual construída de forma colaborativa e, com a 
produção final do projeto, teremos conteúdos de interesse comum a professores e 
alunos na web.

Mais informações, regulamento e um vídeo introdutório podem ser acessados no 
portal da NET Educação.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
conheca-canais-de-atendimento-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 22 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Conheça canais de atendimento para vítimas de violência sexual
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.childhood.org.br/
Conheça canais de atendimento para vítimas de violência sexual: Falar sobre a 
violência sexual é ao mesmo tempo uma necessidade e um tabu para a vítima. A 
criança e o adolescente têm muita dificuldade de falar sobre o abuso sofrido, 
diz Gorete Vasconcelos, coordenadora de Programas da Childhood Brasil. Segundo 
ela, na maioria das vezes, a criança procura uma pessoa em quem confia para 
falar sobre a violência sofrida. No Brasil, além do Disque 100, canal de 
denúncia nacional, e das dicas de como agir disponibilizadas em nosso site, 
Continue lendo 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
coordenador-da-saude-da-familia-mostra.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 9 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Coordenador da Saúde da Família mostra a importância do compromisso com a 
população

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Coordenador da Saúde da Família mostra a importância do compromisso com a 
população: 
A atuação das equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) ocorre principalmente
nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), nas residências e na mobilização da 
comunidade. Uma das finalidades é estabelecer vínculos de compromisso e de 
corresponsabilidade com a população e, assim, intervir em situações que 
ultrapassam o setor saúde e que têm efeitos determinantes sobre as condições de 
vida e saúde dos indivíduos. Coordenada pelo enfermeiro Luiz Fabiano Chaves 
Barbosa, a equipe responsável pelo acompanhamento de cerca de quatro mil 
moradores das Quadras 115, 116, 311 e 511 do Recanto das Emas (DF) mostra que 
trabalho da ESF não é apenas centrado em doenças.

Recentemente um caso chamou a atenção do grupo formado também por um médico de 
família, dois técnicos de enfermagem, um dentista e cinco agentes 
comunitários.Uma mulher de 23 anos passou mal e foi atendida pela Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) da região. Lá foi constatado que o mal estar era, na 
realidade, fome, e que ela está grávida. Por este motivo, a paciente foi 
encaminhada para o ESF para ter acompanhamento pré-natal. Até então ela não 
tinha feito nenhum atendimento. Nossa equipe a encaminhou para exames. Chamamos 
a família para avaliar a relação com a paciente, na tentativa de garantir um 
futuro melhor para a criança, já que ela tem transtorno psicótico e, por isto, 
depende das irmãs. Elas nos contaram sobre as dificuldades de cuidar da 
paciente, pois ela necessita que alguém esteja sempre vigiando. Ela escapa nos 
horários que as irmãs saem para trabalhar, conta o coordenador.

Como a paciente não é assídua às consultas, um agente comunitário da ESF se 
prontificou a ir buscá-la em casa. Os agentes comunitários são nosso elo com a 
comunidade. São eles que distinguem as áreas mais vulneráveis, as famílias que 
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necessitam de maior atenção, conhecem bem a realidade social, econômica, 
psicológica e familiar dos pacientes, observa Luiz Fabiano. A equipe entrou em 
contato com a unidade móvel da Saúde da Mulher para conseguir uma vaga e ela fez
diversos exames. O trabalho da equipe não parou por aí. Soubemos que após a 
morte da mãe da paciente, ninguém da família sabia onde estavam os documentos 
dela. Providenciamos a carteira de identidade e outros documentos e uma 
assistente social foi acionada para cadastrá-la Programa Bolsa Família (PBF), do
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), recorda Luiz 
Fabiano.

Brasiliense, formado há oito anos em enfermagem, Luiz Fabiano Chaves Barbosa 
conta que, como o objetivo da ESF é atender desde o nascimento até a terceira 
idade, o trabalho é muito dinâmico e exige que a equipe tenha conhecimento sobre
todas as faixas etárias. Outra particularidade da ESF é a interdisciplinaridade.
Todos os profissionais se reúnem para semanalmente discutir os casos dos 
pacientes baseados em sua competência. Todos tem voz ativa, desde assuntos 
administrativos até assistenciais. É uma das principais características das 
equipes da ESF: estamos abertos para multiplicar, mudar a conduta, elogia.
Diretrizes - As equipes de Saúde da Família atuam com ações de promoção da 
saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais 
frequentes, e na manutenção da saúde da comunidade. A responsabilidade pelo 
acompanhamento das famílias coloca para as equipes saúde da família a 
necessidade de ultrapassar os limites classicamente definidos para a atenção 
básica no Brasil, especialmente no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS). A 
expansão e a qualificação da Atenção Básica à Saúde, organizadas pela estratégia
Saúde da Família, compõem parte do conjunto de prioridades políticas 
apresentadas pelo Ministério da Saúde e aprovadas pelo Conselho Nacional de 
Saúde (CNS).

Fonte: Ana Paula Ferraz/ Comunicação Interna do Ministério da Saúde
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<POSTAGEM>
crianca-no-banheiro-todo-cuidado-e-pouco.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 12 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Criança no banheiro: todo cuidado é pouco

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.pediatriabrasil.com.br/Criança no banheiro: todo cuidado é pouco: 

A melhor e mais simples maneira de se evitar acidentes no banheiro é fazer com 
que este seja inacessível sem a companhia de um adulto.

Isto pode ser ser feito com a instalação de uma trava na porta em uma altura que
a criança não alcance. Além disso, é preciso se certificar de que a fechadura 
possa ser aberta pelo lado de fora, caso a criança se tranque dentro do 
banheiro.
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Prevenir ainda é o melhor remédio
Afogamento

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cuidar-do-planeta-e-cuidar-da-saude.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 25 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CUIDAR DO PLANETA É CUIDAR DA SAÚDE - Respeitando a Natureza...

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://grandjeandemontigny.blogspot.com/
Respeitando a Natureza...:E. M. GRANDJEAN DE MONTIGNY
Turma 1301 da Professora Maria Elena planta duas mudas deárvoreem nosso 
jardim...
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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cursos-de-atualizacao-distancia-uerj.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 1 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CURSOS DE ATUALIZAÇÃO A DISTÂNCIA  - UERJ

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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<POSTAGEM>
decreto-antecipa-pagamento-dos.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 19 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DECRETO ANTECIPA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/
DECRETO ANTECIPA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS: A Prefeitura do Rio vai 
antecipar do dia 5 para 1º de novembro o pagamento referente ao mês de outubro 
dos ser vidores municipais.
Leia o Decreto clicando aqui (pág. 3)
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decreto-n-36288-de-03-de-outubro-de-2012.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 4 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DECRETO Nº 36288 DE 03 DE OUTUBRO DE 2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://nossomosacre06.blogspot.com/
DECRETO Nº 36288 DE 03 DE OUTUBRO DE 2012: 
DIÁRIO OFICIALde 4 de outubro de 2012
Suspende o funcionamento nas Unidades Administrativas da Secretaria Municipal de
Educação no dia 15 de outubro de 2012, em comemoração ao Dia do Mestre.

O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela legislação em vigor, e
CONSIDERANDO que no dia 15 de outubro é comemorado o Dia do Mestre,
DECRETA:
Art.1º Fica suspenso o funcionamento nas Unidades Administrativas da Secretaria 
Municipal de Educação - SME, no dia 15 de outubro de 2012, em função do Dia do 
Mestre.
Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 03 de outubro de 2012; 448º ano da fundação da Cidade.
EDUARDO PAES
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desenvolvimento-infantil-propostas.html
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Desenvolvimento Infantil: Propostas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://porvir.org/
Desenvolvimento Infantil: Propostas: 

Para finalizar as publicações sobre o encontro com o Secretário de Assuntos 
Estratégicos da Presidência da República, Ricardo Paes de Barros, apresentamos 
um resumo de todas as propostas levantadas no evento, que aconteceu no dia 10 de
agosto, em São Paulo. Os participantes apontaram proposições para melhorar o 
atendimento à primeira infância, envolvendo o poder público, os profissionais 
que trabalham com desenvolvimento infantil, as próprias crianças e toda a 
sociedade.

Mas o diálogo não acaba aqui. O objetivo é que essas ideias seja compartilhadas,
ganhem desdobramentos e possam inspirar um maior número de atores sociais. 
Aproveite para compartilhar também a sua proposta!

Confira o vídeo geral do encontro:
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<POSTAGEM>
dia-de-prevencao-da-obesidade-alerta.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 11 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

      Dia de Prevenção da Obesidade alerta para importância da alimentação 
saudável 

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

ALIMENTOS SAUDÁVEIS - CANTINAS

Manual das cantinas escolares saudáveis from Ministério da Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-do-agente-comunitario-construimos.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 4 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Dia do Agente Comunitário: Construímos vínculos de confiança mútua, afirma 
trabalhadora

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Dia do Agente Comunitário: Construímos vínculos de confiança mútua, afirma 
trabalhadora: 
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O Agente de Saúde tem como atribuição atividades de prevenção de doenças e 
promoção da saúde, com ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou 
coletivas, desenvolvidas de acordocom as diretrizes do SUS. | Foto: Flickr 
Ministério da Saúde
Nesta quinta-feira, 4 de outubro, é o Dia Nacional do Agente Comunitário de 
Saúde. Articulador entre a comunidade e a equipe de saúde, o agente leva, por 
meio das visitas, atenção, promoção, prevenção e cuidados a saúde para dentro 
dos domicílios. Sabemos bastante sobre os pacientes. Eles geralmente vão ao 
ambulatório e não falam muito. Visito semanalmente uma senhora de 105 anos, 
chamada carinhosamente de Vó Tunica. Ela gosta de conversar sobre comida, sobre 
os bisnetos, é uma maneira de conhecê-la. Nosso trabalho permite construir 
vínculos que resultam na confiança mútua, observa a agente comunitária de saúde 
da Unidade de Saúde Barão de Bagé, do Serviço de Saúde Comunitária do Grupo 
Hospitalar Conceição (RS), vinculado ao Ministério da Saúde, Virgínia Inês 
Santos Souza.

Entre as atribuições específicas dos agentes comunitários de saúde estão a 
identificação de indivíduos expostos a situações de risco, orientação para uso 
adequada dos serviços de saúde, agendamento de consultas e exames para o 
paciente, além do desenvolvimento de ações de educação e vigilância à saúde, com
ênfase na promoção da saúde. Explicamos, por exemplo, a importância de vacinar 
as crianças. Promovemos reuniões com pequenos grupos para informar sobre um 
determinado assunto que identificamos como recorrente em várias casas. Um 
assunto que trabalhamos muito nas áreas de risco é sobre o lixo. Orientamos 
sobre qual a maneira e local certo para acomodá-lo. Outro trabalho do agente de 
saúde é eliminar possíveis criadouros de mosquito transmissor da dengue dentro 
das casas, exemplifica Virgínia. É um trabalho muito gratificante. Discutimos 
demandas com outros profissionais, como enfermeiros e médicos. Nosso trabalho é 
respeitado pela equipe. Somos o elo entre a comunidade e o posto de saúde, 
elogia.

Há 20 anos atuando como agente de saúde, Virgínia conta que no início ficava 
constrangida em entrar na casa das pessoas. Era a minha maior dificuldade. 
Ficava tímida em entrar em casa que só tivesse homens. Isto mudou quando fui 
capacitada pela médica comunitária do GHC Carmem Fernandes. Aprendi a organizar 
meu trabalho. Entre as oficinas de capacitação, tivemos aulas de português, 
essenciais para fazermos os registros corretamente no prontuário, recorda a 
agente de 57 anos.

Nos últimos anos, ela percebeu uma mudança no comportamento dos agentes 
comunitários de saúde. Antes bastava ser maior de 18 anos, morar e conhecer a 
comunidade para ser agente. Hoje o nível escolar mudou, eles procuram fazer 
faculdade, manter-se informados. Eu mesma fui motivada, entrei na faculdade de 
Serviço Social, conta.

De acordo com a Lei nº 11.350/2006, o Agente Comunitário de Saúde tem como 
atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da 
saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, 
desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do 
gestor municipal, distrital, estadual ou federal. Para o exercício da atividade 
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é necessário residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da 
publicação do edital do processo seletivo público; haver concluído, com 
aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e continuada; e haver 
concluído o ensino fundamental.
Saiba mais:Novas tecnologias facilitam trabalho de agentes de saúdeCurtiu este 
post? Então vote em nós no Top Blog 2012 \o/.Fonte: Ana Paula Ferraz 
/Comunicação Interna do Ministério da Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-mundial-da-alimentacao-especialista.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 16 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Dia Mundial da Alimentação: especialista do MS explica como comer bem e viver 
bem

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Dia Mundial da Alimentação: especialista do MS explica como comer bem e viver 
bem: 

Uma alimentação saudável possui frutas, legumes, cereais, leguminosas, 
hortaliças, com baixo teor de sódio. | Foto: Peter Reali/Corbis
Um prato colorido. Este é o segredo do agente administrativo Carlos Antônio 
Alves de Almeida para cuidar da alimentação. No almoço, seu prato sempre conta 
arroz, feijão, verduras e legumes, um tipo de carne, de preferência cozida. Como
bem, diz ele, em sorriso mostrando os dentes perfeitos. Segundo Carlos, o bom 
senso é a receita que ele segue ao se alimentar, evitando os excessos de sal, 
gordura e doces.

A nutricionista Patrícia Jaime avalia que Carlos tem uma dieta adequada. Segundo
ela, uma alimentação saudável possui frutas, legumes, cereais, leguminosas, 
hortaliças, com baixo teor de sódio. Os alimentos industrializados tem 
quantidade muito elevada de sal porque ele é usado na conservação desse 
alimento. Por isso eles devem ser consumidos em pequenas porções, afirma a 
coordenadora da Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da 
Saúde.

Patrícia também aconselha cuidados extras no preparo e cozimento dos alimentos. 
O uso de ervas frescas, como cebolinha, por exemplo, consiste em uma boa 
alternativa para deixar a comida saborosa. As carnes podem ser assadas ou 
cozidas e assim ficam menos gordurosas, diz a nutricionista. E para os que 
gostam de adotar modismos, ela garante que a dupla brasileira arroz e feijão 
vence qualquer campeonato de alimentação saudável. Eles são ricos em nutrientes 
essenciais para o bom funcionamento do organismo, como ferro, além de serem 
ricos em fibras, afirma a nutricionista.

No caso das crianças em idade escolar, Patrícia aconselha os pais a limitar o 
consumo regular de salgadinhos, biscoitos recheados, bolos processados e 

Página 2262



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
refrigerantes diet e light. A alimentação saudável é uma questão de hábito que 
se aprende desde cedo, afirma a coordenadora.
Faça o teste para descobrir como está a sua alimentaçãoConheça o guia para ter 
uma alimentação saudávelAções Contra a Obesidade - Ao ter uma alimentação 
saudável, as pessoas ganham pontos na luta contra a obesidade, um distúrbio da 
sociedade moderna: 48,5% da população brasileira estão acima do peso e 15,8% é 
obesa. A obesidade é um forte fator de risco para saúde e tem forte relação com 
altos níveis de gordura e açúcar no sangue, excesso de colesterol e casos de 
pré-diabetes, afirma a nutricionista Patrícia Jaime.

Segundo ela, o Ministério da Saúde investe na promoção de hábitos saudáveis e 
firma parcerias com o setor privado e com outras pastas do governo. Para 
diminuir o consumo de sódio- um dos principais causadores de hipertensão 
arterial - o MS firmou acordo voluntário com a indústria alimentícia que prevê a
diminuição, gradual, do seu uso até 2014. Apenas com a redução prevista no pão 
francês, estima-se a retirada do mercado de 3.957 toneladas de sódio até 2014. 
Outras parcerias estão sendo debatidas com a indústria, como o teor de açúcar e 
gorduras saturadas em produtos industrializados.

Já para incentivar a prática de atividade física, o carro-chefe é o Programa 
Academia da Saúde, que prevê a construção de espaços públicos para atividade 
física, lazer e atividades corporais. As academias vão funcionar articuladas com
as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e terão infraestrutura, com equipamentos e 
profissionais para a promoção de hábitos de vida mais saudáveis, desenvolvendo 
atividades de segurança e educação nutricional e alimentar, de práticas 
corporais, de atividades físicas. Ao todo, já são 2.659 polos habilitados para a
construção em todo o país e outros 155 projetos pré-existentes que foram 
adaptados e custeados pelo Ministério da Saúde.

A criança e o adolescente também estão contemplados nas ações de combate à 
obesidade. Os ministérios da Saúde e da Educação trabalham em parceria para 
fortalecer o Programa Saúde na Escola (PSE), criado para assegurar formação 
integral dos estudantes do ensino fundamental das escolas públicas por meio de 
ações de prevenção, promoção e atenção à saúde. Todos os anos, o programa também
promove a Semana de
Mobilização Saúde na Escola - Em 2012, o tema abordado focou a Prevenção da 
obesidade na infância e na adolescência. Ainda este ano serão beneficiados pelo 
Programa cerca de 12 milhões de alunos, matriculados em cerca de 53 mil escolas.
Este trabalho vai contar com o apoio de 14 mil 439 equipes de saúde da família.

As ações no combate a obesidade infantil não se resumem apenas às escolas 
públicas. O acordo Cantina Saudável, assinado entre o Ministério da Saúde e a 
Federação Nacional das Escolas Particulares (Fenep), pretende levar às 
lanchonetes das instituições de ensino privadas (do básico ao médio) opções de 
lanches mais saudáveis. A medida, tomada pela primeira vez no Brasil, deve 
beneficiar cerca de 6,5 milhões de estudantes em todo País.
Fonte: Maria Vitória/ Comunicação Interna do Ministério da Saúde
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dica-de-decoracao-halloween-com-fitas.html
<DATA DA POSTAGEM>
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sexta-feira, 5 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DICA DE Decoração Halloween com fitas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.artedefazerartesanato.com.br/
Decoração Halloween com fitas: Decoração Halloween com fitas.

Olhem que graça essa abóbora e fantasminha.

[FOTO]

[FOTO]

Viu que eles foram feitos com aquelas fitas chamadas gorgurão?

Ficou uma gracinha né?

Pode ser usado em várias coisas: convite de festa de Halloween, decoração, 
enfeite de roupinhas, tiaras.

É fácil e rápida de fazer também.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dica-oficina-de-brinquedos-para-o-dia.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 2 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DICA  - Oficina de brinquedos para o Dia das Crianças

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://edu-infantilcriativa.blogspot.com/
Oficina de brinquedos para o Dia das Crianças: 
Que tal fazer uma semana de oficina de brinquedos na semana da crianças, usar a 
sucata é uma boa opção. Algumas sugestões para você fazer com seus alunos para o
Dia das Crianças, pensando sempre no Meio Ambiente. Reciclar é preciso![FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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<POSTAGEM>
dicas-arvore-de-natal-feito-de-fitas.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 31 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DICAS - ARVORE DE NATAL FEITO DE FITAS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://vivianepatrice.blogspot.com/ARVORE DE NATAL FEITO DE FITAS: 

Enfeites Natalinos só não faz quem não quer afinal ideias é o que não falta. 
Aqui uma mini árvore de natal feita com tecido e pode ser feito também com 
E.V.A. Você pode colocar na porta, pendurar na árvore de natal ou onde mais a 
criatividade mandar.

Enfeites Natalinos.
Veja mais sobre os enfeites natalinos no sitewww.sonholilas.com.br
http://vivianepatrice.blogspot.com/feeds/posts/default

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dicas-atividades-dia-das-criancas.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 3 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DICAS - ATIVIDADES DIA DAS CRIANÇAS EXERCÍCIOS DESENHOS PARA COLORIR IMPRIMIR I

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.atividadesedesenhos.com/

Passem neste Blog pois tem muitas idéias interessantes para o Dia da Criança - 
.http://www.atividadesedesenhos.com/2012/10/atividades-dia-das-criancas-exercici
os_4228.html
ATIVIDADES DIA DAS CRIANÇAS EXERCÍCIOS DESENHOS PARA COLORIR IMPRIMIR I: Dia das
Crianças - Atividades e desenhos - 12 de outubro
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Escrever desenhos letras

Caça-Palavras

Cruzadas

Copiar letras do alfabeto

Ligar as sombras dos desenhos

Ligar as palavras aos desenhos

Letra inicial dos brinquedos

Adição de brinquedos

Para receber atualizações do AtividadeseDesenhos.com
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Digite seu e-mail:

Feedburner

Você receberá um e-mail - é só
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<POSTAGEM>
dicas-desenhos-para-colorir-e-fazer.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 5 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DICAS  - Desenhos para Colorir e fazer cartões para o Dia do Professor

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://ensinarexigealegria1.blogspot.com/
Desenhos para Colorir e fazer cartões para o Dia do Professor: 
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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<POSTAGEM>
dicas-enfeites-de-natal-feitos-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 31 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DICAS - ENFEITES DE NATAL FEITOS DE PALITO DE SORVETE.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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http://vivianepatrice.blogspot.com/
ENFEITES DE NATAL FEITOS DE PALITO DE SORVETE.: 

[FOTO]

Os anjinhos foram confeccionados basicamente com palitos de sorvete. Quer saber 
como fazê-los? Fique ligado no passo a passo!
Você vai precisar de:Palitos de sorveteTinta guache branca, cor de pele e 
marromRetalhos de EVA na cor branca, prateada ou douradaFio metalizado para 
pendurarTesoura forteCola branca escolarPincel chato pequenoFio metalizado mais 
largo (cerca de 0,5 centímetro ou menos de largura) para fazer a auréola que vai
na cabeçaBolinha de isopor ou de madeira com cerca de 2,5 centímetros de 
diâmetro
Modo de fazer:
Primeiro, pinte a bolinha que vai representar a cabeça. Faça o cabelo e os 
olhinhos. Deixe secando e vá confeccionando os demais passos.
Junte três palitos de sorvete e atrás deles, na emenda de cada um, cole mais 
dois palitos para formar o corpo do anjo.
Em cima, na parte da frente cole duas metades de palitos para representar os 
bracinhos.
Em baixo, na parte de trás, cole dois pequenos pedaços de palito para fazer os 
pés.
Pinte toda essa estrutura com a tinta branca. Com a tinta cor de pele, desenhe 
os pés e as mãos.
Usando o EVA, faça as asas e a estrelinha que vai na roupa. Cole tudo no corpo 
do anjo.
Agora, cole também a cabeça que já estava pronta.
No topo da cabecinha, aplique o fio metalizado mais fino para pendurar.
Na testa, coloque o fio metalizado mais espesso. Pronto!
 PRESÉPIO[FOTO]
Material: Palito de sorvete. Tinta acrílica, ou canetinha
Cola
 Gliter para fazer o anjinho, ou algum restinho de enfeite de natal dourado.

Pode ser feito tambÉm com tecido as roupinhas.

[FOTO]
Fonte:What to expect

MAIS ENFEITES DE NATAL FEITOS DE PALITOS DE SORVETE.

Natal - Enfeites com Palito de Sorvete[FOTO]

Muito criativo esses enfeites feitos com palitos de sorvete. Adorei a idéia e 
vou adotá-la em minha árvore de Natal.

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

http://vivianepatrice.blogspot.com/feeds/posts/default

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dicas-fantasminhas-para-decorar-no.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 19 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DICAS - Fantasminhas para decorar no halloween

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.artedefazerartesanato.com.br/Fantasminhas para decorar no halloween: 
Que tal abusar nas figuras de fantasmas para o halloween? Eles deveriam ser 
assustadores, mas até que são fofos e simpáticos não acham?

Fantasminhas na porta para deixar só os camaradas passar!

Bolas de isopor de 3 tamanhos, cartolina preta para os olhos e um tecido de 
fralda. Ah, e o cordão de nylon para pendurá-los.
[FOTO]
Halloween fantasminhas de tecido.

Mesma coisa praticamente, mas fincada na grama. Dá para pendurar na cerca :)

[FOTO]
Fantasmas para o halloween

E esses que são papel higiênico com carinhas de fantasmas? Legal né?

[FOTO]
Halloween como fazer fantasmas sem gastar muito.Fantasminhas para lembrança ou 
decorar a mesa.

Você pode fazer um brigadeiro ou cupcake e usar na base. Aí compra um pirulito, 
forra com o tecido. Faz uma pontinha para ser os olhos e amarra o tecido com as 
fitinhas.

Se não quiser o brigadeiro, use um punhado de cerâmica e finque o pirulito.

[FOTO]
Pirulito decorado de fantasma para halloweenE essas latinhas para presentear?
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Só tem que cuidar com rebarbas das latinhas, deixe bem arrumadinhas para ninguém
se cortar.

Essa alça já existe para vender nas lojas de artesanato.
[FOTO]
Cesto de doces para halloween feito de lata
E essas garrafas o que acham?
[FOTO]
Garrafas na decoração de halloween

Por último um fantasminha simpático:
[FOTO]
Fantasminha simpático para halloween
E então, os fantasmas são fofos ou não são?

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dicas-guirlanda-de-halloween.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 17 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DICAS - Guirlanda de halloween

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.artedefazerartesanato.com.br/
Guirlanda de halloween: Duas ideias de guirlandas de halloween para decorar a 
sua casa,

Uma de galhos pretos, algumas penas e apenas uma fita no meio.

[FOTO]
Guirlanda para Halloween

E a outra de plástico laranja e preto.

[FOTO]
Guirlanda para Halloween
O que acharam?

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dicas-halloween-pequenos-detalhes-na.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 17 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DICAS - Halloween - Pequenos detalhes na decoração
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.artedefazerartesanato.com.br
Halloween - Pequenos detalhes na decoração: Veja alguns detalhes que você pode 
aplicar na decoração de halloween. Alguns simples, outros sofisticados. Mas com 
criatividade você conseguirá aproveitar as ideias e dar um toque de dia das 
bruxas na sua decoração.

Aqui uma luminária que integra galhos secos com luzes de natal mais gordinhas. 
Use uma extensão, e coloque ela no canto da casa, de forma que você possa deixar
as demais luzes apagadas e isso se destaque.

[FOTO]
Halloween - luminária de galhos secosOlhem que simples: 2 vidros com balinhas e 
algum detalhe fácil de fazer + forma preta no fundo + 3 vasinhos pintados 
coloridinhos. Abaixo um prato que você pode decorar com cola em relevo.

[FOTO]
Cantinho decorado para Halloween

Aqui um quadrinho que pode ser usado na porta de entrada ao invés de uma 
guirlanda.

Compre uma tela de pintura e forre com juta. Depois recorte uma cartolina ou 
papelão em formato de splash, forre com tecido. Recorte ou compre um morcego de 
EVA. Arremate tudo com fitas.

[FOTO]
Guirlanda de HalloweenOlha que gracinha esta lanterninha de halloween: Uma 
cartolina recortada e uma velinha. Para ficar mais seguro use um vidro de 
conserva e forre ele com a cartolina : )
[FOTO]
Lanterna de Halloween
E este arranjo de galhos com morcegos? Que acham?

[FOTO]
Arranjo de HalloweenLindo para fazer no banheiro e deixar com climinha de 
fantasma!
[FOTO]
Espelho com fantasma para decoração de halloween

Aqui são taças pintadas. Fica divertido, mas não é muito fácil de fazer.
[FOTO]
Taças para halloween
As garrafas são mais fáceis veja que você pinta uma parte e a outra deixa o 
próprio vidro.
[FOTO]
Garrafas decoradas para halloween No texto: Garrafa de Fantasmas. Que gracinha!
[FOTO]
Garrafa decorada para halloweenNoabajouré só colocar uma rede preta de tecido e 
uma aranha. Ao lado uma abóbora complementa o cantinho.
[FOTO]
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Decoração halloweenMais vidros na decoração. Compre contact preto, forre o vidro
com papel de seda e complemente com a fita e a aranha.
[FOTO]
Decorando para halloweenPapel machê
[FOTO]
Candelabro de Halloween feito em papel machê
[FOTO]
Caixinha de halloweenOlha este vidrinho com algumas coisinhas temáticas dentro. 
No topo uma daquelas velinhas de pilha coladas na tampa. O kit você deve 
encontrar em loja de festas.

[FOTO]
Decoração de Halloween

Sabe do que é feito? Macarrão!
[FOTO]
Porta panela Halloween

Quadro de fotos que virá quadro temático
[FOTO]
Quadro de Halloween
[FOTO]
Quadro de Halloween

Velas
[FOTO]
Velas de HalloweenDeixe aqui as vassouras. Ótimo para receber amigos em casa e 
deixar o tom da brincadeira engraçada. Em lojas de palhas e folhagens secas você
encontra essas palhas para fazer as vassouras.

[FOTO]
Enfeite de porta de halloween
Que tal um licor de veneno para aquecer a noite?

[FOTO]

Vidrinhos de balas[FOTO]

E então, já conseguiu alguma ideia do que fazer neste halloween?

Ainda não? Então veja nossos outros posts sobre decoração para halloween

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dicas-mesa-de-doces-de-halloween.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 19 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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DICAS - Mesa de doces de Halloween

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.artedefazerartesanato.com.br/
Mesa de doces de Halloween: Numa festa a mesa de doces é sempre o que mais chama
atenção.

No halloween isto não é diferente. Os docinhos são sem dúvida a diversão da 
festa. Veja aqui algumas dicas de comidinhas divertidas e temáticas para 
Halloween.

Primeiro creminho gostoso verde com cobertura de biscoito negresco triturado. 
Aqui vale flan, cremes prontos ou um creme de abacate. Que arrasar? faça 
gelatina na base do copo, coloque o creme verde e então o biscoito.

[FOTO]
Creme de abacate para Halloween

Pirulito de aranha.

Compre os pirulitos, forre com papel de seda preto e faça as patinhas da aranha 
com esses coisinhos que se compra em lojas de armarinho.

[FOTO]
Pirulito de Halloween

Cupcakes!!!

Já passamos a receita de cupcake no blog e agora uma dica de como decorar ele 
para halloween.

[FOTO]
Cupcake para Halloween

Aqui são várias comidinhas: Marshmallow, Fantasminhas de biscoito, cupcake com 
pasta americana e biscoito com teia de aranha.
[FOTO]
Comidinhas para HalloweenE esses biscoitos com queijo? O problema é seus 
convidados terem coragem de tirar as aranhas para comer.

[FOTO]
Comidinha para HalloweenEmbalagem para servir sorvete:
[FOTO]
Sorvete fantasma

Torta, tá esta é super elaborada, para poucos. Mas ficou linda não é mesmo?

[FOTO]
Bolo de HalloweenTorta de bolacha. Tá bem claro tudo né? As abóboras você 
precisará comprar balinhas ou algum outro tipo de enfeite.
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[FOTO]
Torta de Bolacha decorada para HalloweenMias cupcacke. Este fica lindo e é bem 
fácil de decorar.

[FOTO]
Cupcake Halloween

Mais um doce: Teia com aranha e tudo.

Palitinhos de salgadinho.

Chocolate branco para fazer a teia e ficar durinho. No meio branquinho com 
cobertura de chocolate.

[FOTO]
Comida de Festa de Halloween

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dicas-para-festa-halloween.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 14 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DICAS  PARA FESTA HALLOWEEN

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://vivianepatrice.blogspot.com/

HALLOWEEN CHEGANDO:

http://vivianepatrice.blogspot.com/feeds/posts/default

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dicas-poderosas-os-10-mandamentos-do.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 30 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DICAS PODEROSAS - Os 10 mandamentos do coração saudável

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://br.blog.consultaclick.com/
Os 10 mandamentos do coração saudável: 

Quais são as dicas para manter o coração firme e forte? Pensando nisso, a 
Sociedade Brasileira de Cardiologia elaborou uma lista com os 10 mandamentos do 
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coração saudável. Cuide bem dele!

1. Não fume.

2. Adote uma alimentação saudável

3. Exercite-se 30 minutos diariamente

4. Controle a sua pressão arterial

5. Evite a obesidade.

6. Controle o seu colesterol e glicemia.

7. Verifique sua circunferência abdominal (até M=80cm H=90cm).

8. Evite o estresse.

9. Não beba álcool.

10. Siga as orientações do seu cardiologista.
Fonte:Sociedade Brasileira de Cardiologia

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dicas-quatro-dicas-de-livros-infantis.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 24 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DICAS - Quatro dicas de livros infantis. Quatro presentes de Natal

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://nossospequenosleitores.blogspot.com/
Quatro dicas de livros infantis. Quatro presentes de Natal: 

Estes dias, fui ao shopping às compras, e fiquei um pouco admirada ao  ver 
algumas lojas já com decoração de Natal. Todos os anos por esta  altura acontece
a mesma coisa, eu é que pareço achar sempre cedo!

Lembrei-me então de iniciar aqui a série especial de Natal. Para que a 
preparação do advento se faça com tranquilidade e tempo,  necessitamos de o 
começar a preparar atempadamente. E recordei-me dos  últimos livros infantis que
li, e que recomendo, porque não há maior  desperdício do que um livro que nada 
ensina!

E porque livros são sempre excelentes presentes de Natal. Ou de aniversário. 

[FOTO]
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Via Editorial Presença

"O menino que detestava escova de dentes"

De Zehra Hicks

Editorial Presença 

Uma história muito pequenina mas que capta o essencial: as crianças não gostam 
de lavar os dentes!

O  segredo para cativar o Martim foi fazer-lhe acreditar que a Fada dos  Dentes 
lhe enviara uma escova mágica. E com esta escova, ele adquiriu o  hábito de 
escovar os dentes com gosto!

É engraçado para as crianças constatarem que há outros meninos como eles, e que 
podem superar essas "embirrações".

[FOTO]

" O Maurício da Gama é novo cá na escola!"

De David Mackintosh

Planeta Júnior

O  Maurício da Gama é o aluno novo da escola e é bastante diferente dos  outros 
meninos; em tudo, no aspecto, nos cuidados com a alimentação, no  material 
escolar, não faz Desporto, não fica ao sol, etc. E por isso é  olhado de lado. 
Quando faz anos e convida os outros meninos, o colega de  carteira não quer ir ,
mas vai, contrariado, obrigado pela mãe. Ora  acontece que a festa é um sucesso,
e os meninos divertem-se imenso.  Afinal o Maurício da Gama é fixe!

Este livro fez-me sorrir, achei-o uma ternura.

Para  os meninos se lembrarem de dar uma oportunidade a quem não conhecem, e  
terem vontade de conhecer para lá das primeiras impressões, e assim  fazerem 
novos amigos.

Para entenderem que ser diferente pode não ser mau, porque se pode encontrar um 
terreno comum. 

[FOTO]
[FOTO]
Via

"Odeio a escola!"
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Jeanne Willis e Tony Ross

Livros Horizonte

Ana  Rita detesta a escola, e conta a quem a quer ouvir como lá tratam os  
meninos, cortam a cabeça a quem falar, batem e atiram do alto da torre  quem se 
portar mal, etc. Um terror. No entanto, quando a escola termina  ela chora 
imenso, e acaba por confessar que vai ter saudades da escola.

Não  será boa ideia ler este livro a meninos que iniciam a escola, mas sim  
àqueles que já lá andam e se queixam de algumas coisas. A escola também  tem 
coisas boas!
É de resto, um livro aconselhado pelo PNL. 

[FOTO]
Via Gato na Lua

"Piano Piano"

David Coli 

Gato na Lua

A  história do pequeno Marcolino que é obrigado a estudar piano; a mãe  diz-lhe 
que se ela tivesse estudado afincadamente teria sido uma grande  pianista. 
Porém, ele troca de bom grado o piano pela, pelos jogos, por  tudo, aliás!

Um dia, o avô mostra-lhe fotos da mãe criança, em  que a mãe estava sempre 
feliz, excepto na foto em que tocava piano!  Então, o avô levou o menino a uma 
loja de instrumentos musicais, para  ele escolher um instrumento que gostasse, e
o menino escolhe uma tuba.

Depois disso, o Marcolino até se esquecia de lanchar!

Gostei  muito desta história, e até acho que seja excelente para muitos  
progenitores. Para recordar aos pais que por vezes esquecemos coisas da  nossa 
própria infância e as idealizamos, e que devemos evitar a  realização através 
dos filhos. 

Para ensinar os filhos que existem alternativas, e que podem encontrar 
actividades que lhes agradem.

Para mim, os livros são sempre um presente acertado!

Até breve.
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Fernanda Sampaio

Blog Mãe... e muito mais 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dicas-um-dia-das-bruxas-muito-docinho.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 22 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DICAS - Um dia das bruxas muito docinho

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Um dia das bruxas muito docinho: 
[FOTO]

Quem quer um dia das bruxas muito docinho?

O nosso vai ser de certeza

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
divulgando-videos-sobre-africa-producao.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 9 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DIVULGANDO - Vídeos sobre África - produção do aluno OZIEL OLIVEIRA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://emcomandantearnaldovarella.blogspot.com/
Vídeos sobre África: O aluno Oziel Oliveira produziu três vídeos sobre o tema 
África.
A seguir o relato sobre cada um deles:
Pessoas da África
"O que me inspirou em fazer desse o tema do vídeo foi a idéia de juntar várias 
fotos de pessoas africanas para mostrar como elas se vestem, como se comportam. 
Inclusive, no início do vídeo, eu cito algumas pessoas importantes para a 
África."Música: Filip Le Frick - DiamondsLink:[VÍDEO]
http://www.youtube.com/watch?v=DxExfRuC8osfeature=youtu.be

Paisagens Africanas
"Nesse vídeo, eu queria mostrar que na África não existe apenas doenças, pobreza
e miséria. Lá também há pontos turísticos, praias, cidades e pessoas vivendo com
qualidade de vida."Música: " Peter Tosh - Mama ÁfricaLink: [VÍDEO]
http://www.youtube.com/watch?v=yy81P-DqUNofeature=youtu.be

Grafismos Africanos 
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"Nesse vídeo eu quis expor as variadas estampas africanas, formatos e grafismos 
dos tecidos utilizados pelo povo."Música: " Akon - Oh ÁfricaLink: [VÍDEO]
http://www.youtube.com/watch?v=Zvt3jaOCazofeature=youtu.be
"Por fim, o que me motivou mais a fazer esses vídeos sobre a África foi a 
professora Luciana de Artes. Também percebi que minha escola estava falando 
sobre a África e, para ficar um pouco melhor, resolvi fazer os vídeos. E também 
queria agradecer muito à professora Luciana por ter confiado em mim nessa tarefa
importante."

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
drogas-cartilha-do-educador.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 1 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DROGAS - CARTILHA DO EDUCADOR

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

FONTE: SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

Cartilha educadores drogas from Cre Educação

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
e-da-nossa-conta-trabalho-infantil-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 9 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

É da nossa conta! Trabalho infantil e adolescente

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.samshiraishi.com/
É da nossa conta! Trabalho infantil e adolescente: 
[FOTO]

Nesta manhã tenho um encontro muito especial com blogueiros no lançamento da 
campanha É da nossa conta! Trabalho infantil e adolescente, que já está em 
andamento nas redes sociais com papos usando a hashtag #semtrabalhoinfantil.

É o lançamento oficial esta campanha da Fundação Telefônica realizada em 
conjunto com o UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância) e a OIT 
(Organização Internacional do Trabalho). O evento terá as presenças da 
presidente da Fundação Telefônica Vivo, Françoise Trapenard; de Maurício de 
Sousa, que elaborou gibi especial da Turma da Mônica sobre a temática; e de 
Wellington Nogueira, fundador da ONG Doutores da Alegria, que gravou vídeo em 
apoio ao tema.

A campanha foi planejada para que os formadores de opinião em mídia social 
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tenham muito espaço e suas opiniões sejam destacadas nos fóruns, hangouts e em 
seus posts sobre o tema. A ideia que tivemos (tenho orgulho de contar que 
participei da composição do todo e muito especialmente da estratégia em novas 
mídias) é a de reunir de forma democrática e colaborativa os usuários de redes 
sociais sensíveis à causa e estimular espaços nos quais suas opiniões, 
contribuições, críticas e ideias possam ser conhecidas e repercutidas, de forma 
a criarmos juntos diariamente um movimento forte de conscientização da urgência 
da erradicação do trabalho infantil e adolescente.

A Rede Promenino da Fundação Telefônica já tem espaços excelentes nós quais os 
especialistas nas áreas jurídica, educacional e social atuam, é o site 
promenino.org.br. Este espaço continua como um grande hub na web para buscarmos 
informações seguras e precisas sobre o tema. E neste movimento convida os 
cidadãos comuns, como eu e você, a atuar ativamente na erradicação do trabalho 
infantil e adolescente, o Promenino surge reformulado, com mais espaço para que 
possamos nos unir. 

E isso é só o começo. 
[FOTO]

Na semana que segue ao dia das crianças faremos uma blogagem coletiva para 
reunir informações sobre a realidade e a legislação atual, além de indicar onde 
e como denunciar casos de trabalho infantil e adolescente, reduzindo o estigma 
de que trabalho enobrece e de que ajudar em casa, num conceito colaborativo de 
família, pode ser considerado trabalho infantil.
Seria uma alegria transformarmos este lançamento numa chance real para nos 
reunirmos e passarmos a atuar também na erradicação do trabalho infantil no 
Brasil (e no mundo).

Conto com vocês na blogagem coletiva da próxima semana?

Blogagem coletiva É da nossa conta!
Data inicial: 16/10
Mais informações:
Fan Page Pró-Menino: http://www.facebook.com/redepromenino
Twitter: @promenino
Site: promenino.org.br

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
e-lancada-campanha-e-da-nossa-conta.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 11 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

É lançada a Campanha É da nossa conta! Trabalho infantil e adolescente

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
É lançada a Campanha É da nossa conta! Trabalho infantil e adolescente: 
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Por Yuri Kiddo, do Pró-Menino, da Fundação Telefônica-Vivo
[FOTO]

Françoise Trapenard, da Fundação Telefônica-Vivo, o desenhista Maurício de Sousa
e Adriana alvarenga, da Unicef, apoiam a ação.
Focada  nas redes sociais, a Campanha É da nossa conta! TrabalhoInfantil e  
Adolescente foi lançada nesta terça (9/10), no prédio da Fundação  Telefônica, 
em São Paulo. A ação tem como objetivo dar visibilidade à  situação dos mais de 
quatro milhões de crianças e adolescentes, entre  cinco e 17 anos, que trabalham
no país. Os dados são da Pesquisa  Nacional por Amostra de Domicílios 
(Pnad/2009).

Aproximadamente 150 pessoas participaram da coletiva de lançamento,  apresentada
pela diretora presidente da Telefônica Vivo, Françoise  Trapenard; pela 
representante do UNICEF (Fundo das Nações Unidas para  Infância e Adolescência),
Adriana Alvarenga; pela diretora de ação  social da Fundação Telefônica Vivo, 
Gabriella Bighetti; e pelo criador  da Turma da Mônica, Maurício de Sousa.
Leia mais:
Campanha É da nossa conta! convoca a sociedade civil para luta contra o trabalho
infantil e adolescente

O desenhista, que desenvolveu a edição especial do gibi da Turma da  Mônica - 
Trabalho infantil, nem de brincadeira, tem pressa na  mobilização das pessoas. 
Ver quase quatro milhões de crianças em  atividade econômica é alarmante. 
Qualquer pessoa com bom senso deveria  estar envolvida na causa, seja pintando, 
escrevendo, fazendo poesia,  desenhando, gritando , provoca. Em novembro, o gibi
estará  disponível nas bancas e, de acordo com ele, um filme sobre o assunto  
vem por aí.

Segundo Trapenard, a criança que não acessa a escola está privada  precocemente 
de ter seu pleno desenvolvimento. Há um link direto entre  educação, trabalho 
infantil e a sociedade. Pensamentos do tipo é melhor  trabalhar do que estar na 
rua é um preconceito generalizado,  independente de classe social. Porém você já
ouviu algum rico falar que é  melhor ver o próprio filho, criança ou 
adolescente, trabalhando?.
A campanha não vai resolver todas as questões relacionadas ao tema, mas  tem uma
expectativa de sensibilização para uma mudança cultural.  Queremos que pais, 
mães e/ou responsáveis entendam que uma criança que  trabalha terá mais 
dificuldade para se educar de forma adequada e,  consequentemente, construir um 
projeto de vida. Estes pais, estas mães  vão olhar de outra forma a questão 
escolar, pontua Gabriela Biguetti.  Se conseguirmos estimular esta reflexão a 
ponto de fazer a população  refletir o impacto do trabalho infantil na educação,
a Campanha já é um  sucesso.

A partir das estratégias Reconheça, Questione, Descubra e Compartilhe, a  
Campanha pretende sensibilizar e potencializar a ação junto a diversos  
públicos, incluindo crianças, adolescentes, jovens e especialistas no  assunto. 
Propõe aos cidadãos que se tornem agentes multiplicadores,  produzindo e 
compartilhando informações nas redes sociais.
É da nossa conta! Trabalho Infantil e Adolescente.  Uma campanha colaborativa da
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Fundação Telefônica em Co-realização com  OIT e Unicef
Dividida em quatro estratégias -  Reconheça, Questione, Descubra e Compartilhe -
a campanha É da nossa  conta! pretende sensibilizar e potencializar ações junto 
a diversos  públicos, incluindo crianças, adolescentes, jovens e especialistas 
em  trabalho infantil para que se tornem agentes multiplicadores, produzindo  e 
compartilhando informações sobre o tema nas redes sociais. Saiba mais  em 
http://bit.ly/OlDlKY
O que fazer? Identificou  alguma situação de trabalho infantil? Comunique ao 
Conselho Tutelar de  sua cidade, ao Ministério Público ou a um Juiz de Infância.
Há a opção  também de denunciar pelo telefone ou site do Disque 100 - Disque  
Denúncia Nacional: www.disque100.gov.br 
Como compartilhar? Fique  de olho nas notícias e dados no site e redes sociais 
da Rede Promenino,  converse sobre o tema com as pessoas ao seu redor e 
compartilhe  opiniões e informações a respeito nas redes com a hashtag  
#semtrabalhoinfantil.
http://www.facebook.com/redepromenino 
www.promenino.org.br

@promenino no twitter

#semtrabalhoinfantil

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
e-m-guilherme-tell-ler-e-um-prazer.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 5 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

E. M. GUILHERME TELL - Ler é um prazer !

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
BACANA DEMAIS!!!
Ler é um prazer !: 

No dia 04/10 realizamos a nossa Assembleia com o tema "Ler é um prazer!". As 
turmas ouviram atentamente a diretora Carmen que leu um texto informativo sobre 
os benefícios da leitura e houve a apresentação da biografia de três autores 
brasileiros (Ziraldo, Ana Maria Machado e Eva Furnari), que foram trabalhados 
pela professora regente de sala de leitura e nas salas de aula por seus 
professores regentes para a Mostra Literária .
Alunas do turno da manhã e da tarde apresentaram a coreografia "Um menino 
maluquinho" cantada porMilton Nascimento e Rita Lee.

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
e-m-motorista-paschoal-andre-amigos-do.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 31 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

E. M.  MOTORISTA PASCHOAL ANDRE - Amigos do Zippy - MUITO LEGAL

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://emmotoristapaschoalandre.blogspot.com/
Amigos do Zippy: 
As turmas 1304 e E.I. 21, Prof. Paula Moita estão envolvidas nesse maravilhoso 
projeto de Educação Emocional, onde aprendemos a lidar com as dificuldades!!!
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

acesse:http://www.amigosdozippy.org.br
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quinta-feira, 4 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

EDUCAÇÃO EMOCIONAL - Amigos do Zippy

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://emmotoristapaschoalandre.blogspot.com/
Amigos do Zippy: 
[FOTO]
OAmigos do Zippyé um programa deEducação Emocional para crianças de seis a sete 
anos de idade, com qualquer aptidão. Ele ensina os pequenos a lidarem com as 
dificuldades do dia a dia, a identificarem seus sentimentos e conversarem sobre 
eles, e a explorarem maneiras de lidar com esses sentimentos.Ele ensina essas 
crianças a lidarem com as dificuldades do dia-a-dia, a identificarem seus 
sentimentos, a conversarem a respeito deles e também a explorarem maneiras de 
lidar com eles. Além disso, o programa as encoraja a ajudarem outras pessoas em 
seus problemasO Amigos do Zippy está acontecendo este ano em nossa escola, nas 
turmas 1304 e E.I. 21 e estamos muito felizes com os resultados .[FOTO]
Neste momento, podemos conversar sobre as coisas que sentimos, praticar a 
solidariedade e interagimos com os amigos.

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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educacao-para-o-transito.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 10 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Educação para o trânsito.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://adaoblogado.blogspot.com/
Educação para o trânsito.: 
 Os alunos de Educação Infantil da professora Virgínia, aprenderam sobre 
educação para o trânsito, cores, gentileza e arte. A professora apresentou as 
regras de trânsito, falou da simbologia das cores no semáforo. brincaram de 
carrinho, conversaram sobre travessia segura, confeccionaram semáforos na aula 
de artes. Foi uma festa e os alunos aprenderam brincando.

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
educadores-vencem-dificuldades-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 15 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Educadores vencem dificuldades e transformam processo de ensino

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Educadores vencem dificuldades e transformam processo de ensino: 

Por Thais Leitão, da Agência Brasil
[FOTO]

Por meio de projeto de sustentabilidade, alunos e professores da Escola Classe 
Córrego das Corujas construíram brinquedos com material reciclável que virava 
lixo e acabava sujando a comunidade. 
De calça vermelha, tênis preto de cadarços também vermelhos e camisa  xadrez, o 
professor Wagner Júnior chama a atenção pelo visual despojado.  Ele dava aulas 
de história geral em escolas públicas do Distrito  Federal (DF) e ajudou a mudar
a história de seus alunos. Com muitas  ideias, conseguiu uma câmera e passou a 
desenvolver projetos de educação  usando ferramentas da comunicação.

Um deles é o Programa Parabólica, que funciona no Centro de Ensino  Médio 1 (CEM
1) de Sobradinho, cidade do DF. As produções, que abordam  temas ligados à 
juventude, como educação, drogas, saúde e sistema de  cotas em universidades, 
são exibidas na internet ou transmitidas pela TV  Cidade Livre, de Brasília, 
parceira do projeto. As pautas são  discutidas semanalmente por um grupo de 
alunos e ex-alunos da escola,  que se reúne no local onde antes funcionava um 
depósito da unidade.  Hoje, o pequeno cômodo, chamado de QG, sigla de 
quartel-general, tem  porta grafitada, pufes coloridos e o entra e sai de quem 
está sempre em  atividade.

São histórias assim, de educadores que vencem as dificuldades do dia  a dia e 
transformam o processo de ensino em uma experiência  democrática, criativa e 
bem-sucedida. Com o entusiasmo típico dos jovens, Wagner Júnior diz que decidiu 
trocar as salas de aula tradicionais, com mesas, cadeiras e  quadro-negro, por 
ambientes menos formais e mais coloridos após perceber  que o conteúdo de suas 
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lições não despertava o interesse dos alunos. A  inquietação diante do que via 
levou o professor a projetar nova prática  pedagógica.
Me angustiava muito ver que os alunos não se interessavam tanto  pelo conteúdo 
das minhas aulas. Por outro lado, percebia que eles  queriam estar conectados, 
estavam muito ligados às redes e mídias  digitais. Decidi, então, fazer delas 
minhas aliadas.

Ele acredita que o educador precisa renovar o fôlego para superar a  falta de 
estrutura e os salários que não estão à altura da importância  da atividade. Com
mais de 20 anos de profissão, Wagner Júnior diz que a  maior recompensa é ver os
jovens tomando consciência de quem são e  posicionando-se de forma 
intelectualmente autônoma diante de sua  realidade.
O educador é pouco valorizado pela lógica capitalista, do ponto de  vista do 
rendimento financeiro, mas é muito valorizado pela lógica  humana. A escola é 
lugar de se fazer amigos e é isso que mais ganho  aqui, acrescenta.

Ângelo Palhano, 19 anos, fugia das aulas de história do professor  Wagner 
Júnior. Hoje, mesmo depois de ter concluído o ensino médio, volta  ao CEM 1 de 
Sobradinho, pelo menos uma vez por semana para participar  das reuniões de pauta
do Parabólica.
Com ele, aprendemos a nos conscientizar historicamente, a perceber  quem somos. 
Nas aulas tradicionais, muitas vezes, o aluno fica  angustiado poque o saber 
dele é ignorado. Aqui não, a gente pensa, a  gente produz, diz o jovem, aluno de
filosofia na Universidade de  Brasília e que, em poucos anos, deve seguir a 
mesma profissão de Júnior.

A paixão pelo ensino e a vontade de mudar a vida dos alunos também  são as 
características mais evidentes na equipe pedagógica da Escola  Classe Córrego 
das Corujas, na zona rural de Ceilândia, outra cidade do  DF. Rosemar Barbosa, 
48 anos, é uma das três professoras que trabalham  na unidade. Para chegar à 
escola, ela leva, diariamente, 40 minutos e  enfrenta 6 quilômetros de estrada 
de terra, mas diz que não quer sair  dali por nada.
Já trabalhei em escolas que ficavam a dez minutos da minha casa,  mas sou 
apaixonada pelo trabalho que a gente faz aqui, com impacto  direto não apenas no
processo de aprendizagem do aluno, mas também na  vida das famílias da 
comunidade, diz. Para ela, a estrutura simples e  os recursos limitados não 
desestimulam o trabalho de quem quer fazer a  diferença.
Não temos muitos recursos aqui, mas aproveitamos o que está  disponível e 
provamos que é possível mudar. Ver o crescimento dessas  crianças e o sorriso no
rosto delas renova o nosso ânimo, acrescenta.

De acordo com a diretora da escola, Suélia Gomes, foi essa dedicação  à arte de 
ensinar, somada à integração entre as profissionais que  levaram a escola a ser 
reconhecida como exemplo de sustentabilidade.  Este ano, o projeto Saber Viver: 
Uma Escola Sustentável foi premiado  durante o Circuito de Ciências de 
Taguatinga, promovido pela Secretaria  de Educação do DF.
Por meio do projeto, incentivamos os alunos a trazer material  reciclável que 
virava lixo e acabava sujando a própria comunidade. Com  isso, construímos 
vários objetos de lazer aqui na escola e  conscientizamos as famílias sobre a 
importância do descarte responsável e  do reaproveitamento de materiais, 
explica.
[FOTO]
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Casinha de bonecas construída com caixa de leite.
Como resultado do projeto, os alunos construíram, com a ajuda dos  professores, 
uma casinha de bonecas usando caixas de leite, além de  mesas e cadeiras feitas 
com madeira de caixotes reaproveitada. As  brincadeiras também foram 
incrementadas com castelos de princesas  construídas com latas de leite em pó, 
flores de rolo de papel higiênico e  super-heróis de garrafas PET .

Rakeu Santos, 9 anos, é aluna do terceiro ano do ensino médio e  percebe a 
paixão das professoras pelo que fazem. Com sorriso no rosto,  diz que tem 
orgulho de estudar em uma escola tão legal.
Eu gosto muito de estudar aqui, sempre digo em casa que nunca quero  sair desta 
escola. Aqui a gente aprende muitas coisas, como cuidar da  natureza e reciclar,
diz a menina.

--------------------------------------------------------------------------------
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EDUCOPÉDIA - Oficina para CPs

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://educopedia2010.blogspot.com/
Oficina para CPs: 
[FOTO]

Prezados Coordenadores,

Verifique o polo da sua Oficina da Educopédia.

Aproveite a oportunidade!

Att, Equipe Educopédia
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enigma-da-gravidez.html
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FIQUE SABENDO - Enigma da gravidez

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://drauziovarella.com.br/
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Enigma da gravidez: 

Quando uma mulher espera um filho, imagina que ela é igualzinha à criança que 
cresce em seu útero. Na verdade, não é bem assim. Quando o bebê nasce, se 
tirarmos um fragmento de sua pele e enxertarmos na pele da mãe, 
elhttp://drauziovarella.com.br/a o rejeitará, porque não é geneticamente igual 
ao filho que concebeu. Metade dos genes da criança foram herdados do pai.

Por isso, o processo da gravidez é complicado: pressupõe o crescimento de um ser
geneticamente diferente dentro do útero da mãe que, apesar disso, não o rejeita.

Qual a explicação para ela rejeitar a pele do recém-nascido e não rejeitar o 
bebê, um organismo estranho que cresce em seu útero? Não o faz, porque existe 
uma série de mecanismos imunológicos que acontecem no interior do útero feminino
com a finalidade de proteger mãe e filho. Esses mecanismos envolvem a placenta, 
tecido que faz a conexão do feto com a mãe e através da qual há as trocas 
gasosas e de nutrientes essenciais para o desenvolvimento do feto.

Em alguns casos, porém, essa interação da mãe com a placenta e o feto é 
desastrosa do ponto de vista imunológico, porque são liberadas proteínas do 
filho na circulação materna, que provocam uma resposta imunológica da mãe contra
os tecidos fetais. Como consequência, muitas vezes a reação imunológica agride 
as paredes dos vasos sanguíneos, provocando vasoconstrição. Para vencer a 
resistência dos vasos contraídos, o coração é obrigado a bombear com mais força 
e a pressão arterial aumenta.

Pressão alta na gravidez, infelizmente, é a principal causa da mortalidade 
materna.
PRESSÃO ARTERIAL NA GRAVIDEZ
Drauzio-Considera-se 12 por 8 a pressão ideal para a população como um todo. 
Qual a pressão ideal para uma mulher grávida?
Marco Aurélio Galleta- Durante a gravidez, a pressão arterial sofre uma pequena 
queda no primeiro trimestre, que se acentua no segundo trimestre e volta ao 
normal no terceiro. Apesar disso, o conceito de hipertensão é o mesmo do que 
fora da gravidez, isto é, 14 por 9. No entanto, ficou estabelecido que durante a
gravidez um aumento acima de 3 cm na pressão sistólica, que é a máxima, e acima 
de 1,5 cm na diastólica, que é a mínima, significa que a paciente está com 
hipertensão.
Drauzio-Vamos repetir para deixar bem claro. O critério para as pessoas fora da 
gravidez é considerar hipertensão a pressão máxima acima de 14 e/ou a mínima, 
acima de 9. Durante a gravidez, uma mulher que tenha normalmente 11 por 7, será 
considerada hipertensa se a máxima subir para 14 e a mínima alcançar 8,5, porque
houve um aumento de 3 cm na máxima e 1,5 cm na mínima.
Marco Aurélio Galleta- É isso mesmo. Infelizmente não se aplica muito esse 
conceito em todas as gestantes porque, em muitos casos, não se sabe qual é o 
nível de base da pressão dessa mulher. Geralmente, ela só nos procura no segundo
trimestre da gravidez, quando a pressão já sofreu a queda fisiológica citada. 
Por isso, aceitam-se 14 por 9 como medidas demarcatórias para diagnosticar a 
hipertensão. No entanto, é importante ter o cuidado de medir duas vezes a 
pressão da paciente durante a consulta porque a ansiedade, comum naquele 
momento, pode comprometer o resultado. Repetindo: considera-se o resultado acima
de 14 por 9 em ambas as medidas como indicativo de hipertensão na gravidez.
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Drauzio-Por que fisiologicamente a pressão cai no começo da gravidez?
Marco Aurélio Galleta- Existem várias explicações. Uma delas é a progressão da 
placenta que invade o útero e envia algumas projeções para dentro dele. Disso 
resulta que parte da irrigação uterina escapa para o embrião reduzindo a pressão
local e, pelo mecanismo dos vasos comunicantes, a pressão de todo o corpo acaba 
baixando também. É como se houvesse um roubo no fluxo de sangue.

Existem outros fatores, no entanto. As prostaglandinas, por exemplo, produzidas 
durante a gravidez, também fazem cair a pressão.
Drauzio-A pressão costuma cair em que momento da gravidez?
Marco Aurélio Galleta- Ela começa a cair durante o segundo trimestre, em geral, 
no quarto mês de gravidez. Nessa fase, marcada pelo fim das náuseas e o começo 
da queda da pressão, as pacientes relatam que têm tonturas e não se sentem bem, 
especialmente quando levantam. Isso é fisiológico e absolutamente normal nesse 
período da gestação.
HIPERTENSÃO ARTERIAL CRÔNICA, PRÉ-ECLÂMPSIA E ECLÂMPSIA
Drauzio-Qual a magnitude do problema da hipertensão na gravidez?
Marco Aurélio Galleta- No seu conjunto, a hipertensão é a intercorrência clínica
mais comum na gravidez. Ela é responsável por 5% a 10% dos distúrbios que 
ocorrem nesse período, uma incidência relativamente alta que aumenta em alguns 
grupos específicos. Por exemplo, nas mulheres com mais idade. Pacientes com mais
de 35 anos, estão mais sujeitas à hipertensão arterial crônica. Por outro lado, 
as primigestas e as adolescentes têm mais pré-eclâmpsia.

As duas formas clínicas mais comuns de hipertensão na gravidez são:

1) a hipertensão arterial crônica, quer dizer, a mulher já apresentava 
hipertensão antes de engravidar, continuou hipertensa durante a gestação e 
continuará depois dela;

2) a pré-eclâmpsia, uma forma hipertensiva que só ocorre durante a gravidez. 
Neste caso, quando a mulher engravida, sua pressão, que era normal, sobe. 
Terminada a gravidez, porém, o problema desaparece. O risco maior da 
pré-eclâmpsia é o aparecimento de convulsões. A mulher tem convulsões, porque a 
pressão sobe muito e, como decorrência, diminui o fluxo de sangue que vai para o
cérebro. Essa é a principal causa de morte materna no Brasil atualmente.

A mortalidade materna, no Brasil, é uma das piores do mundo. Tem até piorado nos
últimos tempos. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), no passado 140 
mães morriam para cada cem mil crianças nascidas vivas. Em 1996, essa taxa subiu
para 220 mães mortas em cem mil nascimentos. Esses índices se aproximam dos da 
década de 1950 nos Estados Unidos.

Para ter-se uma ideia da magnitude do problema brasileiro, nos países do 
primeiro mundo, essa taxa está por volta de cinco ou dez mães por cem mil 
crianças.

É importante considerar que 75% das mortes por hipertensão na gravidez têm como 
causas a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia, o que é lastimável, haja vista que em 
especial a eclâmpsia, uma forma grave da pré-eclâmpsia, é uma patologia que pode
ser prevenida desde que se consiga atuar precocemente. Em países do primeiro 
mundo, volto a mencionar, é raro ocorrer uma morte por eclâmpsia. O diagnóstico 
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é feito durante o pré-natal e evita-se a ocorrência da forma mais grave da 
doença antecipando-se o parto. Não é preciso esperar as 40 semanas de gestação. 
Diante da iminência de um quadro grave, interrompe-se a gravidez e a mulher está
curada, porque a doença desaparece com a retirada da placenta.
MULHERES VULNERÁVEIS À HIPERTENSÃO
Drauzio-Quais as mulheres que estão mais sujeitas a desenvolver pressão alta 
durante a gravidez?
Marco Aurélio Galleta- A mais sujeita é a primigesta, isto é, a mulher na sua 
primeira gravidez. Depois devem ser considerados dois extremos reprodutivos da 
vida: abaixo dos 18 anos e acima dos 35 anos de idade. Além dessas, as mulheres 
que já estavam com sobrepeso, quando engravidaram, e as que ganharam muito peso 
durante a gravidez são consideradas pacientes de risco. É importante ainda 
mencionar que casos de pré-eclâmpsia na família aumentam três vezes a 
probabilidade de o problema repetir-se em parentes até o segundo grau, embora o 
risco seja maior nos de primeiro grau. Há, portanto, a influência de fatores 
genéticos somados a fatores de ordem ambiental.
Drauzio-A classe social também influi?
Marco Aurélio Galleta- Esse é um assunto controverso. Hoje em dia, percebe-se 
que a classe social não é determinante, mas pode pesar em algumas situações: 
ganho inadequado de peso, pré-natal insatisfatório, estresse psicossocial, etc. 
A mulher que não conta com uma estrutura familiar equilibrada, trabalha demais 
ou vive estressada por algum motivo, corre risco maior de desenvolver 
pré-eclâmpsia.

Alguns trabalhos evidenciam que certas profissões aumentam em até oito vezes o 
risco da pré-eclâmpsia. Qual seria essa mulher mais vulnerável? Na faculdade de 
medicina, brinca-se que são as médicas. Trabalham demais, não dormem bem, estão 
sempre estressadas e pressionadas para resolver problemas. Encaixam-se nessa 
classificação também as executivas, as profissionais liberais, as trabalhadoras 
braçais e as mulheres solteiras. Estas últimas apresentam um fato interessante a
respeito do qual defendi minha tese de doutorado: a pré-eclâmpsia em 
adolescentes solteiras. Durante toda a gravidez, a mulher solteira, que não 
conta com suporte familiar adequado, acaba se envolvendo em grandes preocupações
responsáveis pela elevação da pressão arterial o que prejudica a gravidez.
RELAÇÃO ENTRE PRESSÃO ALTA E PRÉ-ECLÂMPSIA
Drauzio-Vamos estabelecer a relação da pressão alta com a pré-eclâmpsia?
Marco Aurélio Galleta- A pré-eclâmpsia se caracteriza pelo surgimento de pressão
alta durante a gravidez e é restrita ao período de gestação. A mulher também 
fica edemaciada (inchada) e apresenta sinais de perda de proteína na urina 
(nesse caso, a urina faz mais espuma). Esse aparecimento de proteína ocorre um 
pouco mais tardiamente, mais para o final da doença.

Esse quadro só se manifesta durante a gravidez, após o quarto ou quinto mês. 
Geralmente, a grande maioria dos casos de eclâmpsia e pré-eclâmpsia ocorre no 
oitavo ou nono mês. Por isso, é importante que a mulher saiba que não existe 
alta do pré-natal. Infelizmente, algumas acreditam que por estarem no final da 
gestação não precisam mais voltar ao médico. Estão enganadas. É no último mês 
que o risco dessas doenças aumenta e, portanto, é o período em que elas mais 
necessitam de acompanhamento médico.

Por que razão a pré-eclâmpsia ocorre durante a gravidez é um mistério. Sabe-se 
que a existência da placenta é obrigatória e que não precisa existir o feto. Na 
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verdade, alguns tumores placentários provocam pré-eclâmpsia sem que haja feto.
ECLÂMPSIA: CARACTERÍSTICAS E SINTOMAS
Drauzio-Se a pré-eclâmpsia pode ocorrer nos casos de tumores placentários, de 
gravidez intrauterina e extrauterina, provavelmente está diretamente relacionada
com a placenta, não é?
Marco Aurélio Galleta- Eclâmpsia é uma palavra que vem do grego e quer dizer 
convulsão. Hipócrates foi o primeiro a descrevê-la, e o fez muito bem. Portanto,
é uma doença conhecida há muito tempo, antes mesmo de se conhecer a hipertensão.

O inchaço pode ser anterior à elevação da pressão arterial. A mulher começa a 
ganhar mais peso, suas pernas incham e só depois a pressão sobe. Aí está a 
importância de fazer o pré-natal. O médico irá avaliar se o inchaço é um edema 
normal da gravidez ou é patológico e irá pedir retornos mais frequentes para 
acompanhar o caso mais de perto.
Drauzio-E a mulher deve estar atenta a que sintomas durante a gravidez?
Marco Aurélio Galleta- Ela precisa relatar ao médico se está inchando e suas 
preocupações a respeito do fato. Ele provavelmente vai querer acompanhá-la mais 
de perto. É muito importante frisar que algumas mulheres têm hipertensão na 
gravidez sem sentir absolutamente nada. Isso lhes dá uma falsa segurança. A 
ausência de sintomas funciona como um alvará para não voltarem ao médico, não 
fazerem dieta, não tomarem os remédios. Esse engano pode provocar, de uma hora 
para outra, uma complicação nos rins ou um derrame cerebral.
Drauzio-Hipertensão normalmente é uma doença silenciosa por muitos anos, não é?
Marco Aurélio Galleta- Exatamente. Na gravidez, podem até aparecer alguns 
sintomas relacionados, ou não, com a hipertensão. Cabe ao médico identificar a 
origem e a gravidade desses sintomas. Entretanto, quando a pré-eclâmpsia está 
evoluindo para a eclâmpsia, a mulher sente dor de cabeça, vista embaralhada e 
dor de estômago tal qual Hipócrates descreveu muitos séculos atrás.
FUNÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PLACENTA
Drauzio-Vamos retomar a relação entre pressão alta e placenta.
Marco Aurélio Galleta- A pré-eclâmpsia provavelmente ocorre por causa da 
placenta, órgão que vai nutrir a criança durante os nove meses de gestação.
O embrião que sai da trompa é implantado no útero. A partir dessa nidação, 
começa a formar-se um tecido novo, a placenta que vai estabelecer uma ligação 
sanguínea para possibilitar as trocas gasosas e de nutrientes.

A placenta não é formada nem por tecido fetal nem materno. É uma mistura dos 
dois. Na verdade, é um enigma em termos imunológicos. Como explicar essa 
aceitação de um organismo estranho dentro do corpo da mulher? Na figuraao lado, 
pode-se observar a invasão do útero pelo tecido que vai formar a placenta.
Drauzio-Mais parece um tumor maligno crescendo no útero da mãe, não é?
Marco Aurélio Galleta- Tem muita semelhança com isso, mas não é. Na verdade, a 
placenta é fundamental para o ovo aderir ao útero, não abortar e desenvolver-se 
adequadamente. Simultaneamente com o feto, a placenta vai-se formando e 
crescendo.

O que se sabe é que existem duas fases no desenvolvimento placentário: a 
primeira onda de invasão que acontece no primeiro trimestre da gravidez e a 
segunda onda que ocorre no segundo trimestre, período em que cai a pressão. 
Nesse momento, aumenta bastante a irrigação sanguínea da placenta. Esse é o 
momento também em que pode acontecer alguma coisa errada: a placenta não cresce 
como deveria no segundo trimestre e a irrigação sanguínea não é satisfatória.
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O interessante é que houve uma época em que a pré-eclâmpsia foi classificada 
como toxemia gravídica. Achava-se que havia uma substância produzida pelo útero 
que afetava o corpo todo. Estudos científicos negaram essa hipótese. Atualmente,
essa teoria está sendo retomada. Acredita-se que realmente existem substâncias 
produzidas na placenta que, por causa da deficiência de irrigação, caem na 
circulação materna, lesam os vasos sanguíneos e fazem surgir a hipertensão. 
Experiências feitas com soro de mulheres com pré-eclâmpsia, colocado na presença
de células endoteliais (células colhidas das camadas mais interna dos vasos) 
mostram que o soro é tóxico para essas células.
LESÕES VASCULARES E SANGRAMENTOS
Drauzio-É na camada interna dos vasos que acontecem as alterações celulares 
características da pré-eclâmpsia?
Marco Aurélio Galleta- Exatamente. Lesões no interior do vaso provocarão aumento
de pressão e favorecerão a aderência de plaquetas. A circulação, com isso, 
acabará sendo afetada.
Drauzio-Essas mulheres têm mais tendência a sangramentos?
Marco Aurélio Galleta- Elas têm mais tendência a sangramentos e mais tendência a
distúrbios de coagulação do sangue. Por causa dessas alterações na coagulação 
sanguínea, podem formar-se lesões e trombos nos vasos de vários órgãos. Numa 
segunda etapa, em decorrência desses fatores, a paciente corre o risco de 
manifestar coagulação intravascular disseminada, uma das complicações graves da 
pré-eclampsia.
PROTEÍNA NA URINA
Drauzio-Na pré-eclâmpsia, a mulher tem pressão alta, edema e começam a aparecer 
sinais de proteína na urina. Para verificar essa possibilidade, é que os médicos
pedem exame de urina durante a gravidez.
Marco Aurélio Galleta- Embora seja um acometimento tardio, mais para o final da 
gravidez, sabe-se que, quando o rim é afetado e surgem sinais de proteína na 
urina, a doença já atingiu um estágio mais avançado. Determinar a quantidade 
dessas proteínas permite estimar a gravidade da doença. Se os níveis sobem 
muito, deve-se avaliar a proposta de interromper a gravidez ou, pelo menos, de 
internar a paciente porque a lesão nos rins provocada pela pré-eclâmpsia pode 
acarretar sequelas no futuro. Essa é a razão da obrigatoriedade de realizar 
exames de urina durante a gravidez.
ECLÂMPSIA EINTERRUPÇÃO DA GRAVIDEZ
Drauzio-Qual o critério para distinguir a pré-eclâmpsia da eclâmpsia?
Marco Aurélio Galleta- Para diagnosticar eclâmpsia é preciso que a paciente com 
pré-eclâqmpsia sofra uma convulsão ou entre diretamente em coma. Está claro que 
ela deve ter uma história prévia de hipertensão e edema. Quando a mulher chega 
desacordada ao hospital e toma-se conhecimento de que teve uma convulsão em casa
e, ainda, apresenta hipertensão e inchaço, a solução é tirar a criança naquele 
momento.
Drauzio-A eclâmpsia pode instalar-se com o feto ainda inviável?
Marco Aurélio Galleta- Infelizmente isso acontece. E aí surge um drama muito 
grande. O risco de morte para essa mãe aumenta bastante com a eclãmpsia. Para a 
mãe é sempre interessante interromper a gravidez, mas para ao feto nem sempre 
isso é verdadeiro.
Drauzio-Os casos mais precoces de eclâmpsia costumam ocorrer com feto de quantas
semanas?
Marco Aurélio Galleta- Já nos deparamos com fetos de 20 ou 25 semanas o que os 
torna inviáveis. São casos em que se tem de escolher entre a mãe e a criança. 
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Nesse momento dramático, o problema é dividido com o marido ou a família. A 
mulher, em geral, não está em condições de participar da decisão, porque muitas 
vezes está inconsciente.
Drauzio-Qual é a posição da maioria dos médicos nesse momento?
Marco Aurélio Galleta- A máxima da obstetrícia é que, na dúvida, deve-se optar 
pela mãe. Essa é uma decisão ética muito difícil de tomar. Por isso, sempre 
mantemos a família informada.

No Hospital das Clínicas, já aconteceram casos excepcionais em que, conversando 
com os parentes, optou-se por deixar a gravidez prosseguir, uma vez que a 
criança era ainda inviável (se nascesse, morreria). Felizmente, passada a 
convulsão, a pressão arterial da mãe voltou ao normal e a coagulação não se 
alterou. Em alguns desses casos, conseguimos a sobrevida da mãe e da criança, 
mas essa é uma situação extrema que precisa do apoio da família para decidir 
junto com a equipe médica que conduta adotar.

Sabe-se que a cura da pré-eclâmpsia só acontece quando se retira a placenta. 
Enquanto ela permanecer no organismo materno, a tendência será sempre piorar o 
estado de saúde da mãe. Pode demorar um dia, dois, uma semana ou duas, mas o 
quadro deletério não se modificará.
RECOMENDAÇÕES PARA PACIENTES COM PRÉ-ECLÂMPSIA
Drauzio-Que cuidados vocês aconselham para uma mulher com pré-eclâmpsia?
Marco Aurélio Galleta- O primeiro é repouso e controle assíduo da pressão. Outro
cuidado fundamental é prescrever uma dieta hipossódica, isto é, uma dieta com 
pouco sal. Na maioria das vezes, essas medidas resolvem desde que o quadro seja 
leve.

Nos quadros mais graves, quando a pressão mínima atinge ou ultrapassa 11, a 
mulher precisa ser internada e tomar medicação hipotensora. Deve-se, nesses 
casos, verificar os níveis de proteína na urina, o tempo de coagulação do 
sangue, o número de plaquetas, as enzimas hepáticas e se as hemácias dentro do 
vaso estão sendo lesadas (hemólise microangiopática). Sem a presença desse 
sinais, pode-se adotar uma conduta mais conservadora, mas constatando-se algum 
deles é necessário interromper a gravidez, por enquanto o único tratamento 
efetivo contra a pré-eclâmpsia.
PAPEL DAS VITAMINAS
Drauzio-Não existe nenhuma base científica para que adultos normais e saudáveis,
com dieta variada, tomem quantidades enormes de vitaminas. Na gravidez, a 
situação é um pouquinho diferente. Os médicos receitam ácido fólico, porque 
previne o aparecimento de defeitos no tubo neural, e aconselham mesmo que as 
mulheres comecem a tomá-lo antes de engravidar. Fale um pouco desses novos 
conhecimentos sobre o uso de vitaminas em doentes com pré-eclâmpsia.
Marco Aurélio Galleta- Em geral, se a paciente for bem nutrida, não precisa de 
vitaminas. Precisa de suplementação de ferro, porque o depósito dessa substância
no corpo da mãe vai caindo com o evoluir da gravidez, já que ela o transfere 
para o feto, à medida que ele demanda maior quantidade desse mineral. Se ela for
bem nutrida, como já disse, não vai ficar anêmica durante a gravidez. Depois do 
parto, por causa do sangramento, e durante a amamentação, isso pode acontecer. 
Por isso, deve-se prescrever ferro para as gestantes para prevenir possíveis 
casos de anemia.

Quanto ao ácido fólico, ele deve ser indicado no começo da gravidez. Não existe 
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ainda nenhum estudo definitivo que demonstre se deve ser mantido ou não durante 
todo o tempo de gestação. O que existe de interessante em termos de 
pré-eclãmpsia, refere-se à teoria que afirma haver diminuição de sangue no 
útero. Menor oxigenação pode gerar algum produto que provoca lesões dentro dos 
vasos. Ainda se pesquisa, mas aparentemente existe alguma relação entre essas 
lesões e os radicais livres de oxigênio.

Outras pesquisas apontam que as vitaminas C e E, por serem antioxidantes, teriam
algum efeito na prevenção da pré-eclâmpsia. No entanto, continua sendo 
importante evitar a automedicação, pois a alta dosagem dessas vitaminas acaba 
tendo um efeito deletério e provocando cálculos renais, por exemplo.

De qualquer forma, estamos começando no Hospital das Clínicas, um trabalho em 
conjunto com o principal centro americano de pesquisa da hipertensão na 
gravidez. A proposta é ministrar essas vitaminas durante a gravidez em mulheres 
portadoras de fatores de risco para a pré-eclâmpsia, como a hipertensão crônica 
ou um episódio passado da doença. Se conseguirmos provar que as vitaminas C e E 
diminuem o índice de incidência dessa patologia, terá sido dado um grande passo 
em termos de prevenção da pré-eclâmpsia e da diminuição da mortalidade materna 
no Brasil.
RISCO DE REINCIDÊNCIA
Drauzio-Que risco corre na geração seguinte uma mulher que já teve pré-eclâmpsia
uma vez?
Marco Aurélio Galleta- O risco beira os 30%; portanto. a probabilidade é três 
vezes maior. Isso não significa que todas as mulheres que tiveram pré-eclâmpsia 
necessariamente vão repetir o quadro na gravidez seguinte. Significa que elas 
precisam tomar mais cuidado e procurar um serviço especializado para acompanhar 
a sua gestação, desde o começo até o nascimento da criança.
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Ensino inclusivo beneficia crianças especiais: 

Por Valéria Dias, da Agência USP.

A inclusão de crianças com necessidades educacionais especiais no  ensino 
regular pode proporcionar muitos benefícios. Entre eles, efeitos  terapêuticos 
decorrentes diretamente da interação do aluno especial com  as outras crianças. 
Foi isso que constatou a professora universitária  Mônica Maria Farid Rahme em 
seu doutorado pela Faculdade de Educação  (FE) na USP.

A pesquisa intitulada Laço social e educação: um estudo sobre os efeitos do 
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encontro com o outro no contexto escolar recebeu o Prêmio Capes de Teses 2011, 
da área de Educação, e foi  realizada sob a orientação da professora da FE, Leny
Magalhaes Mrech.

Mônica realizou seu estudo em uma escola pública integral de Belo  Horizonte, em
Minas Gerais, que tem uma proposta de trabalho  diferenciada, tanto de inserção 
de alunos com necessidades educacionais  especiais como também no que se refere 
ao trabalho com temas  relacionados ao pertencimento  étnico-racial, gênero e 
sexualidade.

A análise foi realizada a partir de um estudo de caso com um garoto  com 
necessidades especiais e teve como inspiração as discussões  realizadas por 
pesquisadores brasileiros do campo Psicanálise e  Educação, como sua própria 
orientadora, além dos professores da USP,  Cristina Kupfer (Instituto de 
Psicologia) e Rinaldo Voltolini (Faculdade  de Educação).

O aluno especial tinha 4 anos quando começou a frequentar a escola,  mas seu 
comportamento era de uma criança de idade ainda menor: ele não  comia nem andava
sozinho. Isso acontecia porque era uma criança cujo  funcionamento na época era 
bastante diferenciado das outras. Seu corpo  era sem tônus e ele não conseguia 
desempenhar atividades simples, como  se alimentar ou ir sozinho ao banheiro, 
explica.

Durante o período de um ano letivo, a pesquisadora realizou um  trabalho de 
campo na escola com o objetivo de estudar a interação entre  as crianças, tendo 
todas elas entre 6 a 8 anos. Além de gravar as  entrevistas com as crianças, a 
pesquisadora também realizou algumas  filmagens das interações entre o aluno 
especial e elas, tanto dentro da  sala de aula como nos intervalos. A professora
pôde acompanhar  atividades que não eram necessariamente dirigidas por adultos, 
como  jogos nas quadras, oficinas e mesmo suas conversas. As cenas das  
filmagens eram mostradas a todos e o aluno com necessidades educacionais  
especiais, apesar de não falar muito, assistia e participava das  atividades, 
junto aos demais.
Por meio de todas essas observações, pudemos perceber que a  interação do aluno 
com necessidades educacionais especiais com as outras  crianças tinha efeitos 
terapêuticos: a forma como o convidavam a  participar das brincadeiras e a 
interagir com os outros colegas era  muito importante para a educação dele. 
Chamamos essa interação como uma  forma  de expressão do laço social, afirma a 
pesquisadora.

Mônica constatou também que as crianças tinham uma grande capacidade  de 
perceber quando o aluno especial se mostrava muito incomodado com  alguma coisa,
como quando tinha necessidade de ir ao banheiro, ou quando  estava com sede, 
frio ou calor. Essas percepções nem sempre ocorriam  do mesmo modo por parte dos
adultos, aponta a pesquisadora.
Educação inclusiva

A educação inclusiva apresenta uma proposta ampla de todas as crianças,  com 
necessidades especiais ou não, estarem numa escola comum. O aluno  considerado 
especial deve ser trabalhado individualmente, mas de modo  articulado a todo o 
grupo da sala de aula.
Mas é importante que se forneça mecanismos que possibilitem a  entrada dessas 
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crianças nas salas, pensando tanto no currículo como nas  atividades que serão 
desenvolvidas. A aprendizagem não é  um exercício  apenas racional. Há todo um 
processo que envolve a empatia pelos  professores, o convívio e a socialização 
com as outras pessoas. Os  adultos minimizam isso, mas esses fatores ficam mais 
evidentes na  educação das crianças especiais, que têm uma aprendizagem 
diferenciada,  destaca.

Para a professora, as políticas públicas devem levar em conta a  realidade das 
salas de aula. Lidar com alunos com necessidades muito  diferentes entre si 
exige um grande trabalho dos professores. Eles  precisam negociar condições de 
trabalho e precisam ser ouvidos em suas  demandas, aponta.
Exterior

Mônica também pesquisou como a educação inclusiva está inserida em  outros 
países. Nos Estados Unidos, a educação inclusiva já existe, mas  ainda existem 
também serviços especializados. Na Itália, há uma  integração por meio de uma 
rede de apoio voltada para a inserção de  crianças com necessidades especiais no
ensino regular, que se iniciou  desde a década de 1970. Já na França, a inclusão
ocorre em menor  proporção, sendo que existe uma rede importante de serviços  
especializados.

No Brasil, há muitas escolas em que a educação inclusiva já é uma  realidade. 
Mas isso varia muito em cada região brasileira. O que  sabemos é que, 
atualmente, o número de crianças consideradas especiais  no ensino comum é bem 
maior do que na década de 1980, finaliza a  pesquisadora.
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ESCOLA É LUGAR DE SAÚDE.  E.M. J.I. ANA DE BARROS CÂMARA 23/10/2012: 
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ENF. MARCO, ACS DELMA E SANSUIR. EQUIPE LACY FERREIRA .
[FOTO]
SAÚDE , DIVERSÃO E HIGIENE TODOS JUNTOS.
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PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA
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Escovar os dentes das crianças previne problemas futuros: 
Atenção, mamães! Seu pequeno já escovou os dentes hoje? Manter a boca limpa é 
essencial para prevenir problemas na adolescência e fase adulta. De acordo com o
coordenador de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, Gilberto Pucca, a 
higienização bucal deve ser iniciada ainda na fase de amamentação e não somente 
quando surge o primeiro dente de leite, por volta dos seis meses de vida. É 
essencial a higienização logo após a última mamada do dia. A dica é utilizar uma
gaze limpa e úmida. É um erro amamentar a criança e deixá-la dormir sem limpar a
boca, principalmente por conta do açúcar, afirma Pucca.

Além da preocupação com a higiene diária, o coordenador explica a importância da
primeira consulta odontológica. Quanto mais cedo levar a criança a um 
profissional, melhor, pois, é nas primeiras consultas que o dentista tem a 
oportunidade de diagnosticar situações de risco, como a cárie, doença que 
deteriora o dente e pode surgir logo que o primeiro nasce.
[FOTO]

É importante o acompanhamento dos pais durante a escovação, pois a criança não 
deve ingerir a pasta de dente. | Foto: John Lund/Marc Romanelli/Blend 
Images/Corbis
Para garantir o acesso a essas consultas o Ministério da Saúde oferece, por meio
do programa Brasil Sorridente, atendimento odontológico gratuito a todos os 
brasileiros. Em todo o País existem 21,7 mil equipes de saúde bucal integradas à
rede de atenção básica e 901 Centros de Especialidades Odontológicas (CEO). Em 
2011, foram realizados mais de 150 milhões de atendimentos odontológicos na rede
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pública.

Pucca explica também sobre a importância dos pais entenderem o papel fundamental
do dente de leite. São eles que ajudam na mastigação e mantém o espaço dos 
futuros dentes permanentes, prevenindo, inclusive, problemas na arcada dentária 
e uso de possíveis aparelhos ortodônticos.

Outro aspecto que o coordenador esclarece é o uso contínuo de creme dental com 
flúor, inclusive para crianças. Não recomendamos pasta de dente sem flúor. 
Também é importante o acompanhamento dos pais durante a escovação, pois a 
criança não deve ingerir a pasta de dente, lembra.

Além de cuidados com a higiene da boca, o Ministério da Saúde também recomenda a
redução do consumo de açúcar para evitar as cáries e outros problemas. 
Atualmente, o Sistema Único de Saúde (SUS), por meio do programa Brasil 
Sorridente, oferece uma série de ações para o tratamento bucal, voltadas para 
crianças e cidadãos de todas as idades.
Brasil Sorridente - O Brasil Sorridente é uma política de integralidade e de 
universalidade, que oferece assistência odontológica desde a gestante, por meio 
do programa Rede Cegonha, até a pessoa da terceira idade. Segundo o coordenador 
de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, Gilberto Pucca, o Brasil Sorridente, além
do atendimento básico, a população passa a ter acesso também a tratamentos 
especializados, como canal, doenças da gengiva, cirurgias odontológicas, câncer 
bucal em estágio mais avançado, endodontia e ortodontia.

As principais linhas de ação do Brasil Sorridente são a reorganização da Atenção
Básica em saúde bucal (principalmente por meio da estratégia Saúde da Família), 
a ampliação e qualificação da Atenção Especializada (por meio, principalmente, 
da implantação de Centros de Especialidades Odontológicas e Laboratórios 
Regionais de Próteses Dentárias) e a viabilização da adição de flúor nas 
estações de tratamento de águas de abastecimento público.
Karolline Soares / Blog da Saúde
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Faltam três anos para país erradicar as piores formas de trabalho infantil: 

Por Yuri Kiddo, da Pró-menino, da Fundação Telefônica-Vivo
[FOTO]

País ainda tem 704 mil crianças e adolescentes de cinco a 13 anos em atividade 
econômica.
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De acordo com o compromisso firmado no Plano Nacional de Prevenção e Erradicação
do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador,  o Brasil tem até 
2015 para eliminar as piores formas do trabalho  infantil e erradicar de uma vez
o uso deste tipo de mão de obra até o  fim de 2020. Este documento foi elaborado
há dois anos pela Comissão  Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil 
(CONAETI) junto com a  Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Embora otimista, Isa Oliveira, Secretária Executiva do Fórum Nacional de  
Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPeti), pontua que é  
imprescindível uma aceleração neste combate e rever do foco da  prioridade do 
enfrentamento no país. Acredito que a mudança é possível  desde que haja uma 
revisão dos programas de transferência de renda, além  da adoção de medidas 
novas e imediatas, em que os governos federal,  estadual e municipal se apoiem 
mutuamente.
Leia mais:
Campanha É da nossa conta! convoca sociedade civil para luta contra o trabalho 
infantil e adolescente
É lançada a Campanha É da nossa conta! Trabalho infantil e adolescente 

O Plano tem por objetivo coordenar as ações realizadas por diversas  
organizações governamentais e não governamentais, especialistas,  ativistas e 
campanhas, e introduzir novas intervenções focadas na  prevenção e eliminação do
trabalho infantil e proteção ao adolescente  trabalhador. Entre as metas estão: 
reduzir a influência dos fatores de  gênero e raça na ocorrência desse tipo de 
situação, estimular o acesso  dos adolescentes à aprendizagem e garantir o 
acesso, a permanência e o  sucesso para todas as crianças e adolescentes nas 
escolas.

As Piores Formas de Trabalho Infantil são caracterizadas por atividades  
ilícitas como conflitos armados, tráfico de drogas, exploração sexual,  ou ainda
ofícios que podem colocar em risco a vida da criança, como  carvoarias, lixões, 
pesca de mariscos e tarefas domésticas. Estas foram  instituídas Definidas pela 
Convenção 182 da OIT, em 1999.

No Brasil, os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios  (Pnad), 
apontam que 704 mil crianças e adolescentes de cinco a 13 anos  estavam 
trabalhando no país, em 2011. Ainda conforme a pesquisa houve  uma queda, nos 
últimos dois anos, de pelo menos 14% na quantidade de  crianças e adolescentes 
que estão trabalhando. Apesar dos números serem  positivos, são pouco 
expressivos e a situação atual ainda é preocupante.  É um consenso não só no 
Brasil, mas no mundo. A sociedade tem um papel  importante de controle social, 
preza pela participação, elaboração e  acompanhamento das políticas públicas, 
pontua Isa Oliveira.

A Pnad é baseada conforme a legislação brasileira, que afirma que  adolescentes 
de 14 a 16 anos podem exercer algum tipo de profissão na  condição de aprendiz, 
desde que não sejam submetidos a qualquer situação  de risco. Se comparados aos 
dados do Pnad 2009, o número de meninos e  meninos aumenta para 3,7 milhões só 
que na faixa de cinco a 17 anos, mas  não necessariamente na condição de 
aprendiz. A pesquisa não apurou este  segmento.
Pelo mundo - Em maio de 2012, em Haia  (Holanda), a Conferência Global do 
Trabalho Infantil, organizada pela  Organização das Nações Unidas (ONU), contou 
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com mais de 450 delegados. A  abolição do trabalho infantil como uma necessidade
moral está no  documento resultado do evento e que foi assinado por 
representantes de  80 países. Segundo a ONU, cerca de 215 milhões de crianças e 
adolescentes no mundo são vítimas do trabalho infantil.
Cronologia do trabalho infantil e adolescente no Brasil e no mundo

No Brasil, a evolução histórica da proteção trabalhista não coincide com  a do 
continente europeu. Até meados do século XIX, a população  brasileira tinha sua 
maior parte concentrada em área rural, e o trabalho  de crianças e adolescentes 
como mão-de-obra familiar era comum.
1919: O trabalho realizado por crianças e adolescentes com menos de 14 anos  
passa a ser proibido na primeira convenção da Organização Internacional  do 
Trabalho (OIT), com a participação de representantes de nove países:  Bélgica, 
Cuba, Checoslováquia, Estados Unidos, França, Itália, Japão,  Polónia e Reino 
Unido.
1930: A OIT passa a  proteger crianças de trabalho forçado ou obrigatório, como 
vítimas de  tráfico, escravidão ou explorados pela prostituição e pornografia.
1943:  O presidente Getúlio Vargas outorga, em meio às fortes pressões  
populares, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), estabelecendo a  idade 
mínima de 12 anos para o trabalho.
1966: Elaborado  o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais,  enfatizando questões de escravidão e trabalho forçado ou 
obrigatório.
1973: O principal instrumento da OIT foi aprovado na Convenção 138, definindo a 
idade mínima de 15 anos para admissão ao trabalho.
1989: A ONU adota a Convenção Sobre os Direitos da Criança, do Fundo das  Nações
Unidas para a Infância (Unicef), especificando o direito da  criança de ser 
protegida contra a exploração econômica e do trabalho  perigoso, além da 
abstenção de qualquer pessoa com menos de 15 anos para  as forças armadas.
1988: A Constituição Federal  eleva, em seu art. 7, XXXIII, para 14 anos a idade
mínima para o  trabalho, abrindo exceção para os aprendizes (12 anos). O 
trabalho  noturno, perigoso ou insalubre foi proibido para menores de 18 anos.
1990: Criação  do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), regulamentando os 
direitos e garantias assegurados às crianças e adolescentes pela  Constituição 
de 1988 - dentre eles, o direito ao trabalho.
1998: a Emenda Constitucional 20 institui a idade mínima de 16 anos para o 
trabalho e 14 anos na condição de aprendiz.
1999: A OIT aprova a Convenção 182, sobre a Proibição das Piores Formas de 
Trabalho Infantil e Ação Imediata para sua Eliminação.
2006: Elaborado  o documento Trabalho Decente nas Américas: Uma agenda 
Hemisférica,  20062015, apresentado na XVI Reunião Regional Americana, da OIT.
2010: Elaborado  o Plano nacional de prevenção e erradicação do trabalho 
infantil e  proteção ao adolescente trabalhador, pela Comissão Nacional de  
Erradicação do Trabalho Infantil (CONAETI), junto à Organização  Internacional 
do Trabalho (OIT); visando as metas do Brasil para  eliminar as piores formas do
trabalho infantil até 2015, e erradicar de  uma vez o uso desse tipo de mão de 
obra até o fim de 2020.
2012: A Conferência Global do Trabalho Infantil, organizada pela ONU, contou  
com mais de 450 delegados representantes de 80 países. Estes assinaram o  
documento que caracteriza, entre outras definições, a efetiva abolição  do 
trabalho infantil como uma necessidade moral.
O que fazer? Identificou alguma situação de  trabalho infantil? Comunique ao 
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Conselho  Tutelar de sua cidade, ao  Ministério Público ou a um Juiz de 
Infância.  Há a opção também de  denunciar pelo telefone ou site do Disque 100 -
 Disque Denúncia  Nacional: www.disque100.gov.br

Como compartilhar? Fique de olho nas notícias e  dados no site e redes sociais 
da Rede  Promenino, converse sobre o tema  com as pessoas ao seu redor e  
compartilhe opiniões e informações a  respeito nas redes com a hashtag  
#semtrabalhoinfantil.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fiocruz-promove-semana-mundial-da.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 8 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Fiocruz promove Semana Mundial da Alimentação e reúne especialistas de todo 
Brasil

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Fiocruz promove Semana Mundial da Alimentação e reúne especialistas de todo 
Brasil: 

Contaminação de alimentos por agrotóxicos, obesidade infantil, como fazer 
escolhas saudáveis são temas do evento|Foto:Lisa B./Corbis
Você está seguro com suas escolhas alimentares? Responder a esta pergunta não é 
simples. Hoje, um leque imenso de informações e de estratégias para orientar e 
induzir escolhas ditas saudáveis são divulgadas nos meios de comunicação e nas 
mídias sociais. Mas, o que, de fato, pauta nossas escolhas? Questões como estas 
serão debatidas durante a Semana Mundial de Alimentação, que será realizada na 
Fiocruz Brasília, por meio do Programa de Alimentação, Nutrição e Cultura 
(Palin), entre 15 e 19 de outubro.

O evento, gratuito, faz parte das comemorações ao Dia Mundial da Alimentação, 
celebrado em 16 de outubro, e contará com a presença de especialistas de todo o 
Brasil. É voltado para profissionais das áreas da saúde, alimentação e nutrição,
estudantes e comunidade em geral. As inscrições estão abertas e podem ser feitas
no site da Fiocruz Brasília. Além de palestras, mesas redondas e debates, a 
programação prevê a realização de oficinas e dinâmicas corporais, como Yoga, Tai
Chi, meditação ativa e dança de salão. As inscrições para as dinâmicas são 
limitadas.

A Semana será uma atividade de mobilização do Observatório Brasileiro de Hábitos
Alimentares, financiado pela FINEP, que tem por objetivo criar uma base de 
conhecimentos sobre hábitos alimentares na região Centro-Oeste por meio de 
pesquisa, comunicação e ensino e informação. O projeto, financiado com recursos 
do CNPq, é coordenado por Denise Oliveira e Silva, coordenadora do Palin, em 
parceria com a Universidade de Brasília (UnB).

Os processos de urbanização e industrialização resultaram em mudanças de hábitos
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em todo o mundo e também no Brasil. A pesquisa de consumo alimentar dos 
brasileiros, realizada em 2008/2009, mostra que 45% da população brasileira come
fora de casa e que são ingeridos mais produtos processados, industrializados e 
enlatados, com alto teor de sódio, açúcar e aditivos. Junto com estas 
transformações, outros dilemas surgiram, tais como o medo de consumir verduras e
legumes contaminados com agrotóxicos, com metais pesados e/ou outros.

No encontro, serão discutidos os conceitos de food security e food safety: o 
primeiro fala de segurança alimentar e o segundo de como orientar a população na
escolha por alimentos seguros. Temas instigantes como o impacto da publicidade 
de alimentos e a obesidade infantil serão tratados em palestras e no 
documentário Criança, a alma do negócio, dirigido ela cineasta Estela Renner. 
Após as apresentações, serão realizados debates com público.

Como outras culturas, em especial a medicina tradicional chinesa, veem o 
alimento? Como anda a fiscalização sanitária e a qualidade dos alimentos no DF? 
O que revela o monitoramento nacional sobre o uso de agrotóxicos em alimentos? 
Qual o perfil de consumo alimentar dos brasileiros? Esses e outros assuntos 
farão parte do cardápio da Semana Mundial de Alimentação.
Confira a programação
Faça sua inscrição

(50 vagas) Inscrições para Dinâmica Corporal: Tai Chi

(30 vagas) Inscrições para Dinâmica Corporal: Yoga

(30 vagas) Inscrições para Dinâmica Corporal: Meditação Ativa

(30 vagas) Inscrições para Dinâmica Corporal: Hatha Yoga

(50 vagas) Inscrições para Dinâmica Corporal: Dança de Salão O Cabaret Saudável
Semana Mundial de Alimentação

Data: Entre 15 e 19 de outubro
Local: FIOCRUZ Brasília - Campus Universitário Darcy Ribeiro, Av. L3 Norte, 
Gleba A, SC 4
Informações: (61) 3329-4508 | ascombrasilia@fiocruz.br | 
www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br
Fonte: Fiocruz Brasília
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http://drauziovarella.com.br/
Prática de atividade física contribui para envelhecimento saudável: 
[FOTO]

Foto: Divulgação
Você já parou para pensar sobre como quer envelhecer? Pois é bom começar. Uma 
alimentação balanceada aliada à prática regular de atividades físicas retardam o
aparecimento de doenças, prolongam a expectativa de vida e colaboram para chegar
à melhor idade com muita vitalidade e disposição.

Para estimular hábitos de vida saudáveis, o Ministério da Saúde, por meio do 
programa Academia da Saúde, criou espaços públicos para a prática de exercícios 
físicos com orientação profissional gratuita. Alexandre Rosa, consultor técnico 
da Academia da Saúde, explica que as atividades propostas nas unidades estão 
disponíveis para todas as idades. A ideia na Academia da Saúde é da 
intergeracionalidade. Ou seja, acreditamos que o idoso tem um papel importante 
para a saúde, no que diz respeito ao cuidado com o outro e à saúde coletiva. Por
isso, o melhor é misturar várias faixas etárias como estratégia para estimular 
todos a praticarem exercícios, ressalta o consultor.

O objetivo é estimular a promoção da saúde, bem como a prevenção e a redução de 
mortes prematuras por Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT). Previstas no 
Plano de Ações Estratégicas para Enfrentamento das DCNTs, as medidas têm como 
meta melhorar indicadores relacionados ao tabagismo, álcool, alimentação 
inadequada, sedentarismo e obesidade até 2022.

Mas quais atividades físicas eu posso praticar na terceira idade? Antes de 
decidir qual melhor exercício é preciso consultar o médico para saber se não há 
algum impedimento clínico que limite a prática de alguma atividade. Porém, não 
há motivos para ficar parado. Você pode começar praticando uma simples 
caminhada. É fundamental a prática de atividades físicas. Está comprovado: ela 
melhora a memória, além de toda parte física e emocional. Tudo fica melhor com 
atividade física!, destaca a geriatra do Hospital Nossa Senhora Conceição, do 
Grupo Hospitalar Conceição, vinculado ao Ministério da Saúde, Fátima Luz da 
Rosa.

A médica também lembra a necessidade de acrescentar o alongamento para evitar 
lesões. O importante é que se mantenha a regularidade da atividade e sempre se 
faça o alongamento. Muitos pacientes sofrem lesões por não terem se alongado., 
diz Fátima. Na academia, além da ginástica e dos exercícios aeróbios (como 
caminhada, corrida), os aparelhos disponíveis trabalham com a resistência do 
próprio corpo. No caso dos idosos, isso melhora a força, o equilíbrio e a 
percepção do próprio corpo.
Envelhecer saudável - O Ministério da Saúde divulgou nesta quinta-feira (04) que
o número de internações dos idosos participantes de programas de envelhecimento 
saudável diminuiu em 70%. A queda da porcentagem é um dos resultados do Programa
para Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doença (Promoprev), que completou
um ano.

O Promoprev incentiva as operadoras a oferecer serviços voltados para promoção 
de qualidade de vida. O balanço de um ano do programa trouxe outros importantes 
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resultados: a redução de 67% de fumantes e, em apenas oito meses, a diminuição 
do peso corporal em 62% dos inscritos.
Curiosidades - De acordo com o relatório Envelhecimento no Século XXI: 
Celebração e Desafio, da Organização das Nações Unidas (ONU), uma em cada nove 
pessoas do mundo tem 60 anos ou mais, e a expectativa é de que nos próximos dez 
anos sejam contabilizados um bilhão de idosos no planeta.

No Brasil, atualmente existem 23,5 milhões de idosos e nas últimas três décadas 
a expectativa de vida do brasileiro passou de 62 para 73 anos.
Curtiu este post? Então vote em nós no Top Blog 2012 \o/.Ilana Paiva /Blog da 
Saúde
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6 dicas para reduzir os gastos com luz: 
[FOTO]
A partir de 2013, aenergia elétrica vai ficar até 16,5% mais baratapara os 
consumidores residenciais, conforme anúncio feito recentemente pelo governo. Mas
é possível ir além, adotando, por conta própria, medidas simples, no dia-a-dia, 
em casa ou no escritório.
Com base em cartilhas da Secretaria de Saneamento e Energia de São Paulo, da 
Aneel e da UFSCar, preparamos seis dicas para ajudar a poupar o planeta e o seu 
bolso.1 - Quer poupar? Deixe a luz entrar

Utilize ao máximo toda a luz natural (e gratuita!) que incide em casa ou no 
escritório. Durante o dia, mantenha janelas, cortinas e persianas abertas, 
permitindo a ampla passagem da luz solar. Para aumentar a claridade de um 
ambiente, utilize cores claras nas paredes internas e no teto. Outra dica é 
orientar a limpeza de casa e principalmente a do escritório (que em muitos 
costumam acontecer à noite), para os primeiras horas da manhã, a fim de 
aproveitar a iluminação natural.2 - Iluminação artificial

Opte sempre por lâmpadas fluorescentes ou, pelo menos, utilize em ambientes que 
necessitam de maior iluminação. A economia é garantida: duas lâmpadas 
fluorescentes de 20 watts iluminam mais que uma incandescente de 100 watts. Dê 
preferência às que possuem o Selo Procel Inmetro de Desempenho.
Desligue a iluminação de ambientes desocupados ou que seja estritamente 
decorativa. Equipamentos como dimers, que controlam a intensidade da luz, e 
sensores de presença, que se acendem somente quando há circulação de pessoas, 
podem ser usados, resultando em significativa economia energética.3 - De olho na
energia vampirizada

Uma causa muito comum do aumento na conta de energia elétrica é a fuga de 
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energia, uma espécie de vazamento de eletricidade que pode representar até 30% 
do consumo de luz no fim do mês. Emendas mal feitas, conexões frouxas, fios 
desencapados ou com isolamento comprometido pelo tempo são uma de suas 
principais causas. Outro vilão são equipamentos eternamente ligados na tomada 
por esquecimento.
Para descobrir se existe fuga de corrente no escritório ou em casa faça o 
seguinte: Desligue a iluminação e todos os equipamentos das tomadas. Com ajuda 
do zelador ou administrador do edifício, verifique se o disco do medidor 
continua girando.
Em caso afirmativo, existe fuga de corrente. Para identificar a origem da fuga, 
desligue a chave geral. Se o disco parar de girar, o problema está na instalação
elétrica. Para resolvê-lo procure o serviço de um técnico especializado.4 - 
Eletrodomésticos podem ser aliados

Sempre que possível, opte por eletrodomésticos que levam o selo Procel, que 
indica os equipamentos com menor consumo energético. Leve em consideração antes 
de adquirir um aparelho as opções que consumam menos watts. Em casa ou no 
escritório, tire os aparelhos eletrônicos da tomada quando estão fora de uso, 
principalmente televisão, aparelhos de DVD/Blue-Ray e de som. Alguns aparelhos 
precisam de atenção especial:Geladeira -Mantenha a geladeira em local ventilado 
para facilitar a troca de calor pelos radiadores. Não forre prateleiras com 
filmes plásticos, que dificultam a circulação de ar em seu interior.Evite 
deixá-la aberta por muito tempo e mantenha em boas condições a borracha de 
vedação da porta. Geladeiras em más condições podem ser responsáveis por até 70%
da conta de luz.Ar-condicionado -Quando comprar um aparelho de refrigeração, 
procure dimensionar o espaço que ele ocupará e o seu potencial refrigerador. 
Existem tabelas para este cálculo nas lojas, é só perguntar para o vendedor. 
Lembre-se de conferir se o aparelho possui selo de eficiência energética. Na 
instalação, não deixe o aparelho em lugares quentes, próximo de equipamentos 
elétricos ou sob a luz do sol. Isso força o desempenho e consome mais energia - 
oideal é instalá-lo de frente para a maior dimensão do ambiente, o que facilita 
o processo de refrigeração. Você pode desligar o ar condicionado meia hora antes
do fim do expediente e também durante o almoço, que a sala ainda permanecerá 
climatizada. Mantenha as portas e janelas fechadas, de forma a impedir a entrada
de ar quente de fora.Chuveiro elétrico -Nos dias quentes, use o chuveiro com a 
chave na posição verão. Na posição inverno o consumo de energia é 30% maior. 
Nunca reaproveite resistência queimada, pois aumenta o consumo de energia e não 
é seguro. Estude a possibilidade de instalar um aquecedor de água por energia 
solar, que, atualmente, possuem preços mais acessíveis e dispensam grande 
manutenção. Para baixar o consumo de energia - e de água - tente reduzir a 
duração do banho de 20 a 40%.5 - Computador, notebook e outros eletrônicos

O consumo individual destes equipamentos é no geral baixo (10 kWh/mês em média).
No caso dos monitores, os gastos aumentam conforme o tamanho. A maioria dos 
monitores de 14 atuais consome em torno de 80 W, já os de 17 consomem entre 100 
e 110 W, dependendo do modelo.No entanto, em um escritório com vários 
computadores a participação no consumo total poderá ser significativa. Procure 
orientar os usuários a desligá-los quando não forem utilizados por longos 
períodos e, a utilizar sempre que possível os recursos de economia de energia 
disponibilizados nas máquinas.
Periféricos como impressora e scanners consomem energia mesmo quando não estão 
em uso; nesse caso, desligue-os das tomadas, assim como as caixas de som. Evite 
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também deixar os aparelho eletrônicos, incluindo celulares, recarregando durante
toda noite. Plugue o carregador somente o tempo suficiente para completar a 
carga.6 - Elevadores, só um por vez

Se você mora ou trabalha em um edifício com mais de um elevador, sabe que é 
bastante comum acionar todos eles ao mesmo tempo. Para economizar energia 
elétrica e evitar desgaste desnecessário dos equipamentos, o ideal é chamar 
apenas um. Outra forma de evitar desperdícios é fazê-los atender a grupos 
diferentes de andares, pares e ímpares por exemplo.
Estude a possibilidade de desligar diariamente, de maneira alternada, um dos 
elevadores, no horário de menor movimento e utilização (por exemplo, das 22h00 
às 6h00 e nos domingos e feriados). Em edifícios residenciais, crianças devem 
ser orientadas a não apertar todos os botões do painel.[FOTO]
E ai, gostou das dicas? Coloque-as em prática, poupando seu bolso e ajudando o 
planeta!
Fonte: Planeta Sustentável
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AVC: governo alerta para principal causa de mortes: 
[FOTO]

O Ministério da Saúde alerta para os perigos da doença, que está entre as mais 
letais do mundo.| Fonte: Hank Grebe/Purestock/SuperStock/Corbis
No Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral (AVC), lembrado nesta segunda-feira
(29), o Ministério da Saúde alerta para os perigos da doença, que está entre as 
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mais letais do mundo. Só no Brasil, o número de vítimas fatais por AVC chega a 
quase 100 milhões de pessoas: passou de 84.713, em 2000, para 99.726, em 2010. 
Atualmente, a doença é responsável pela primeira causa de mortes registradas no 
país.
Para que consigamos reduzir a taxa de mortalidade é fundamental que a população 
recorra aos serviços de saúde, afirma o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. 
Mas, também é necessário que as pessoas se empenhem em adotar hábitos de vida 
mais saudáveis. A atividade física, sob supervisão adequada, é benéfica para a 
saúde em geral e retarda o aparecimento de doenças importantes, como o AVC, 
completa o ministro.
Avanços - Apesar de ocupar o primeiro lugar no ranking geral de óbitos, a taxa 
de mortalidade por AVC na faixa etária que considera esses óbitos como mais 
evitáveis - isto é, até os 70 anos de idade - reduziu 32,6% entre 2000 e 2010. 
Nesta faixa, o índice caiu de 27,3 para 18,4 mortes para cada 100 mil 
habitantes, o que representa uma redução média anual de 3,2%. Em 2010, foram 
registrados 33.369 óbitos de pessoas com até 70 anos, por AVC.

Ano passado, foram realizadas 179.185 internações por AVC (isquêmico e 
hemorrágico), que custaram R$ 197,9 milhões para o Sistema Único de Saúde. Para 
ampliar a assistência a vítimas de Acidente Vascular Cerebral, o Ministério da 
Saúde investirá R$ 437 milhões no SUS até 2014. Deste total, R$ 370 milhões vão 
financiar leitos hospitalares. Os outros R$ 96 milhões serão investidos na 
incorporação e oferta do medicamento trombolítico alteplase.
Sintomas - Popularmente conhecido como derrame, o AVC atinge 16 milhões de 
pessoas no mundo a cada ano. Destes, seis milhões morrem - ou seja, 38%. Os 
sintomas mais comuns do Acidente Vascular Cerebral são a perda de força muscular
de um lado do corpo, fala enrolada, desvio da boca para um lado do rosto, 
sensação de formigamento no braço, dores de cabeça súbita ou intensa, tontura, 
náusea e vômito.

Em casos de identificação desses sinais, o Ministério da Saúde recomenda a 
chamada urgente do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), pelo número 
192. Em caso de AVC ou qualquer outra urgência, o atendimento rápido pode 
minimizar o risco de morte e/ou seqüelas, afirma Paulo de Tarso Abrahão, 
coordenador de Urgência e Emergência do Ministério da Saúde.

A doença ocorre devido à alteração na circulação cerebral. No AVC isquêmico há a
obstrução de um vaso sanguíneo cerebral, levando à diminuição da circulação em 
determinada região do cérebro. No hemorrágico, acontece a ruptura de um vaso 
sanguíneo, com sangramento dentro do cérebro. Os principais fatores de risco são
a hipertensão, o diabetes, o colesterol elevado e o tabagismo.
Assistência - Com o aprimoramento de toda a rede de atendimento no SUS, o 
governo federal quer acelerar a redução da taxa de mortalidade por AVC. O 
Ministério da Saúde - que, este ano, instituiu a Linha do Cuidado do AVC - 
orienta que o tratamento deve incluir, necessariamente, a rede básica de saúde, 
o SAMU 192, as unidades hospitalares de emergência e leitos de retaguarda, a 
reabilitação ambulatorial, o ambulatório especializado e os programas de atenção
domiciliar, entre outras estratégias de atendimento à população.

A assistência preconizada pelo ministério prevê o uso do medicamento alteplase 
somente em casos de AVC isquêmico. Aplicado até quatro horas e meia depois dos 
primeiros sintomas, o medicamento diminui em 30% o risco de sequelas do AVC. 
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Isso significa a recuperação do quadro neurológico de mais pacientes 
comparando-se com aqueles que não recebem o tratamento com alteplase, além de 
reduzir em 18% a mortalidade.
Rede Hospitalar - Atualmente, há mais de 200 hospitais com condições de realizar
atendimentos a pacientes com AVC. As instituições são habilitadas como centros 
ou unidades que tratam vitimas da doença. Além disso, esses locais podem usar o 
medicamento alteplase para o tratamento às vitimas de AVC isquêmico.

Serão criados 1.225 novos leitos em 151 municípios onde estão os 231 
prontos-socorros responsáveis pelo atendimento de urgência e emergência 
especializado em AVC. A abertura dos novos leitos será definida, em conjunto, 
pelo governo federal, estados e municípios.
Curtiu este post? Então vote em nós no Top Blog 2012\o/.Fonte: Samuel Bessa 
/Agência Saúde
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Brotoejas no bebê: 

A tão famosa brotoeja também é conhecida como miliária.

A brotoeja é causada pela obstrução dos dutos excretores das glândulas 
sudoríparas. Esta obstrução impede a saída do suor, levando à formação de 
pequenas vesículas, pápulas ou pústulas.

Na verdade, a aparência das lesões varia de acordo com a profundidade em que 
ocorreu o bloqueio no duto excretor, aquele que o suor percorre para alcançar o 
lado de fora do corpo.

Miliária cristalina
Quando o bloqueio incide em um ponto mais superficial da epiderme, as bolhas 
podem ser pequenas, transparentes e sem sinal de inflamação.

Miliária rubra
Quando a obstrução ocorre em região intermediária, as lesões têm aspecto de 
pápulas vermelhas e inflamadas.

Miliária pustulosa
Quando a interrupação ocorre na região inicial do duto, as lesões são pústulas 
grandes.

Localizações mais frequentes
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Cine Epitácio

Diversão e debate para transformar a realidade

  Gosta de um cineminha?! Que tal assistirmosdiversos filmes que tratam de 
assuntos variados edepois bateraquele papinho sobre o filme?!
Todo mês acontecerá no Centro de Cultura e Ideias da CF Epitácio Soares Reiso 
Cine Epitácio, com a participação dos pacientes, agentes comunitários, 
psicóloga, farmacêutica, enfermeiro e outros profissionais de saúde.
A nossa primeira sessão será no proximo dia 25 de outubro! E nada mais justo 
abordarmos um tema para contemplar o Outubro Rosa e falar sobre a luta das 
mulheres contra o cancer de mama.
[FOTO]

Venha se emocionar, rir, chorar, refletire se divertir com a gente! Porque isso 
também é saúde!!
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FIQUE SABENDO - Conselho Federal de Medicina proíbe reposição hormonal 
antienvelhecimento
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Conselho Federal de Medicina proíbe reposição hormonal antienvelhecimento: 

O CFM (Conselho Federal de Medicina) proibiu o uso de terapias hormonais que 
supostamente retardariam ou preveniriam o processo de envelhecimento. Segundo o 
conselho, não há evidências científicas que provem os benefícios do uso de 
testosterona, progesterona e corticoides com esse objetivo.
*Conselho Federal de Medicina condena uso de hormônios em tratamento 
antienvelhecimento
*Reflexões sobre a reposição hormonal
A polêmica em torno dessa terapia já havia sido levantada em agosto de 2012, mas
só agora a proibição foi publicada no Diário Oficial da União. No documento, o 
órgão enfatiza que em estudos clínicos randomizados de boa qualidade 
metodológica, nenhuma vitamina, antioxidante, reposição hormonal ou qualquer 
outrasubstanciademostrou ser capaz de prevenir, retardar ou reverter o processo 
de envelhecimento.

O CFM ainda lembra que é preciso ter cautela com quaisquer informações 
diferentes daquelas fornecidas por estudos, como no caso da reposição hormonal. 
O documento oficial cita que determinados tratamentos podem ser danosos tanto do
ponto de vista econômico como da saúde coletiva e individual. Sem contar que 
osidosos são mais suscetíveis aos efeitos adversos dos medicamentos

Em nota, a SBGG (Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia) informou que 
a proibição vai proteger a população de danos à saúde que vão desde o aumento da
toxicidade no organismo até os casos de câncer.

Na resolução, o CFM apóia e permite a reposição hormonal e de outros elementos 
essenciais em caso de deficiência específica comprovada, já que a terapia têm 
evidências de benefícios cientificamente comprovados nesses casos.

Os médicos que descumprirem as regras podem sofrer penalidades que vão desde 
advertência até cassação do registro.
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Dia do Idoso - principais vacinas indicadas para a 3ª idade: [FOTO]
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A maioria das pessoas reconhece a relevância das vacinas, mas muitas desconhecem
quais delas são indicadas para determinadas faixas etárias. Aproveitando que 
hoje, 1º de outubro, é comemorado o Dia do Idoso, a diretora-médica da Rede 
Vaccini,Isabella Ballalai, compartilhou com o Blog da Saúde uma lista com as 
principais vacinas indicadas para a terceira idade.Pneumonia Pneumocócica - 
Vacina: Pneumocócica
Na terceiraPublicar postagem idade, os riscos de pneumonia pneumocócica são mais
elevados, porque o sistema imunológico já está naturalmente mais fraco. Mas, 
felizmente, ele pode ser prevenido por vacina. A médica ressalta que essa doença
pode ser grave e até requerer cuidados específicos em unidade de terapia 
intensiva.
Uma pesquisa da Organização Pan-Americana de Saúde, incluindo 31 países da 
América Latina, mostrou que a Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC) é a 
terceira principal causa de morte entre as pessoas com mais de 65 
anos.Coqueluche, Difteria e Tétano - Vacina: dTpa (tríplice bacteriana do tipo 
adulto)
As quedas se tornam muito comum nessa faixa etária e, por consequência, surgem 
ferimentos que podem ser porta de entrada para o tétano. Como nem sempre é 
possível cuidar para evitar esses acidentes, a vacina se torna fundamental na 
prevenção.
Além disso, com a mesma vacina, o idoso também está imune contra a coqueluche, 
uma infecção respiratória que pode apresentar um quadro grave. Quem já teve a 
doença precisa se vacinar, uma vez que o fato de ter tido coqueluche protege 
por, no máximo, 15 anos.DST na 3ª idade - Vacina: Hepatite B
No Brasil, vem preocupando muito o número crescente de Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DSTs) nos maiores de 60 anos. Por isso, a Sociedade Brasileira 
de Imunizações (SBIm) também recomenda considerar a vacinação contra a hepatite 
B para esse grupo.
Considerando que a população idosa está crescendo significativamente em todo o 
mundo, a imunização se faz ainda mais importante. Em 2050, a população global 
com mais de 60 anos será o triplo da atual.Outras vacinas indicadas para 
idosos:Influenza (gripe)Febre Amarela (dependendo da localidade ou 
viagens)Hepatite A (na dependência do passado de doença)[FOTO]
A imunização contribui para a qualidade de vida do idoso, além de reduzir os 
gastos com medicamentos e os riscos de internações por doenças. A prevenção é o 
remédio mais eficaz, além de ser mais vantajoso economicamente.
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Inca lança jogo interativo de combate ao tabagismo: 

Conscientizar as crianças e jovens sobre os malefícios causados pelo cigarro. 
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Esse é o objetivo do jogo online Agentes da Saúde por um mundo livre do cigarro,
desenvolvido pelo Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva 
(Inca) lançado nesta quinta-feira (18), no Seminário de Ciência e Tecnologia na 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro.

A ideia do jogo surgiu durante a campanha Fumar faz mal pra você, faz mal para 
planeta para dar continuidade às ações de prevenção e combate ao tabagismo do 
Inca e chamar a atenção dos jovens de uma maneira lúdica e atrativa. Optamos por
usar a tecnologia para conseguir chegar até o público jovem e falar sobre todos 
os males causados pelo cigarro, tanto para quem fuma como para os que convivem 
com os fumantes, ressalta Mônica Assis, do Programa Nacional de Controle do 
Tabagismo.

O jogo é dividido em várias fases. Os participantes podem acompanhar o processo 
da cadeia produtiva do tabaco, desde a plantação do fumo até sua 
comercialização. A primeira parte do jogo explica de uma forma interativa as 
fases de produção no campo, com a presença dos agricultores plantadores do 
tabaco. Depois, ele mostra quais são as doenças causadas aos agricultores e suas
famílias por cultivarem esse produto e expõe outras opções de cultivo que não 
causem danos à natureza e à saúde da população. As outras fases chegam à cidade 
e, neste momento, o jogador pode contribuir distribuindo cartazes da campanha de
prevenção do Inca pelas ruas e ajudar, também, na prevenção das meninas 
grávidas.

Segundo Mônica Assis, o intuito é que todos os estados e municípios divulguem o 
jogo nas escolas para contribuir na educação das crianças e jovens.
Acesse o jogo no site do Inca.
Exposição sobre o controle do tabaco - Durante a Semana de Ciência e Tecnologia,
o Inca também reabre para visitação ao público, no Museu da Vida na Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), a exposição O controle do tabaco no Brasil: uma 
trajetória.

A mostra conta a controversa história, a partir do século XX, entre a indústria 
do tabaco e organizações brasileiras ligadas à saúde pública. Dividida em 22 
painéis fotográficos, a exposição apresenta o esforço da saúde pública contra os
estímulos à prática de fumar cigarros.

A exposição também destaca as campanhas criadas por órgãos governamentais 
mostrando os malefícios do uso do cigarro.
Curtiu este post? Então vote em nós no Top Blog 2012\o/.Gabriella Vieira / Blog 
da Saúde
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FIQUE SABENDO - Intolerância à lactose pode surgir em qualquer idade. Saiba como
identificar o problema
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Intolerância à lactose pode surgir em qualquer idade. Saiba como identificar o 
problema: 
[FOTO]

Foto: Frederic Cirou/PhotoAlto/Corbis
Dores e inchaços abdominais, gases e diarreia são alguns sintomas da 
intolerância à lactose, deficiência do organismo na produção da lactase, enzima 
capaz de quebrar e digerir a lactose, dissacarídeo mais conhecido como açúcar do
leite, formado por dois carboidratos: a glicose e a galactose.

Durante a amamentação, a atividade da lactase no intestino é alta, mas declina 
naturalmente após o desmame. Quando ocorre a falta desta enzima, a lactose, que 
é uma boa fonte de energia para os micro-organismos do cólon, é fermentada com 
ácido láctico, metano e gás hidrogênio. O gás produzido cria uma sensação de 
desconforto por distensão intestinal e flatulência. O ácido láctico produzido 
pelos microorganismos puxa água para o intestino, assim como a lactose não 
digerida, resultando em diarreia. Pessoas com estes distúrbios são consideradas 
intolerantes à lactose, explica a nutricionista Kimielle Cristina Silva 
Consultora Técnica da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério 
da Saúde (CGAN/DAB/SAS/MS).

Segundo a nutricionista, há três tipos de intolerância a lactose: a congênita é 
a mais rara, onde o bebê já nasce com deficiência na lactase, tendo diarreia 
quando amamentado ou ao ingerir alimentos a base de lactose. A primária ou 
genética, sendo a ausência parcial ou total da lactase, é desenvolvida na 
infância e em diferentes idades. É a forma mais comum de má absorção de lactose 
e de intolerância. Há ainda a secundária ou adquirida, resultado de lesões no 
intestino delgado ou de alguma doença, como desnutrição, quimioterapia e cólica 
ulcerativa. Também pode se apresentar em qualquer idade, mas é mais comum na 
infância.

Ao contrário do que muita gente pensa, a intolerância a lactose não é alergia ao
leite. Como o próprio nome diz, é uma intolerância. As alergias à proteína de 
leite de vaca são dependentes de mecanismos imunológicos. As reações são 
imediatas e os sintomas ocorrem em até duas horas após a exposição. As 
manifestações mais comuns são as reações cutâneas, gastrointestinais, 
respiratórias e sistêmicas, que em alguns casos podem levar a choque 
anafilático, esclarece Kimielle. O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece exames 
para a detecção da alergia.

Já a intolerância à lactose possui outros sintomas, de acordo com grau, forma e 
quantidade de substância ingerida. A quantidade de lactose causa sintomas 
variantes de indivíduo para indivíduo, dependendo da dose de lactose ingerida, o
grau de deficiência de lactase e a forma de alimento consumido. Os sintomas mais
comuns são: flatulência, diarreia, ou às vezes constipação intestinal, distensão
abdominal, náuseas e sintomas de má digestão. A intolerância é diagnosticada por
meio de acompanhamento médico, como pediatras e gastroenterologista, disponíveis
na rede do SUS.
Convivendo com a lactose - Felizmente, a intolerância a lactose é fácil de ser 
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contornada. Apesar de não existir métodos de aumentar a produção de lactase pelo
organismo, uma dieta pode controlar o problema. Segundo Kimielle, muitos jovens 
e adultos não precisam abrir mão completamente do consumo de alimentos com 
lactose. As pessoas diferem nas quantidades de lactose que podem ingerir. Alguns
podem tomar um copo de leite sem problemas, mas não podem tomar dois. Outros 
podem consumir queijos curados, mas não podem consumir queijos frescos. O 
controle da dieta para as pessoas intolerantes depende de se experimentar os 
limites que cada um suporta. , recomenda.

Um dos maiores problemas para quem tem intolerância, justamente por não evitarem
o consumo leite e seus derivados, é ter o consumo de cálcio comprometido. É um 
dos minerais mais importantes, pois ele é o responsável pela constituição dos 
ossos e dentes, além de ser fundamental para a manutenção de várias funções do 
organismo, como a contração muscular, coagulação do sangue, transmissão de 
impulsos nervosos e secreção de hormônios, lembra Kimielle. Portanto, a 
nutricionista recomenda outros alimentos que podem ser fontes de cálcio, como 
legumes e verduras (vegetais de folhas verdes, couve, alface, abobrinha, 
repolho, brócolis, aipo, mostarda, erva-doce), feijão, ervilhas, salmão, tofu, 
laranja, amêndoa, sementes de gergelim, melaço e cereais enriquecidos com 
cálcio.
Curtiu este post? Então vote em nós no Top Blog 2012 \o/.Fonte: Fabiana Conte/ 
Comunicação Interna do Ministério da Saúde
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Lei com medidas do Brasil Carinhoso será sancionada nesta quarta: 

Por Luana Lourenço, da Agência Brasil

A presidenta Dilma Rousseff sanciona nesta quarta (3) a lei que cria o  
Benefício de Superação da Extrema Pobreza na Primeira Infância. A medida  vai 
garantir renda mínima de R$ 70 per capita para famílias com crianças até seis 
anos. O beneficio é a principal medida do Brasil Carinhoso, pacote de medidas 
para a infância lançado em maio.

A complementação já estava sendo paga aos beneficiários desde junho, mas 
dependia de aprovação do Congresso para ser convertido de medida provisória em 
lei.

Em setembro, o governo repassou R$ 182 milhões para pagamento do  benefício, de 
acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social. Além da  complementação da 
renda mensal das famílias com crianças até seis anos,  o Brasil Carinhoso inclui
medidas como ampliação do acesso à creche e  pré-escola, com construção de 1.512
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creches e a ampliação de 66% dos  recursos destinados à merenda escolar da 
educação infantil.

Na saúde, o plano estende o Programa Saúde na Escola às creches e  pré-escolas e
prevê o aumento da distribuição de sulfato ferroso e  vitamina A para crianças 
na primeira infância, além da entrega gratuita  de medicamentos para tratamento 
da asma por meio da rede Aqui Tem Farmácia Popular.
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Menopausa deve ser encarada com tranquilidade: [FOTO]

Foto: Corbis Images
Cansaço, calor excessivo, alterações no humor, insônia e depressão são alguns 
dos sintomas da menopausa, fase em que ocorre o final do ciclo reprodutivo da 
mulher, a partir dos 45 anos. No dia 18 de outubro, é comemorado o Dia Mundial 
da Menopausa e o Ministério da Saúde alerta para a importância dos cuidados 
necessários nessa fase de vida das mulheres.
Compreender melhor as alterações que acontecem no corpo feminino pode ajudar a 
encarar este momento com mais tranquilidade. A coordenadora da área técnica da 
Saúde da Mulher do Ministério da Saúde, Esther Vilela, reforça que esta é uma 
fase que todas as mulheres vão passar. A questão principal é como as mulheres 
encaram esta etapa. Isso é muito importante para ajudar no alívio dos sintomas. 
Tem que deixar claro que a menopausa não é uma doença, e sim, uma fase natural, 
diz Esther Vilela.
A alimentação saudável, prática de atividades físicas e uma vida sexual ativa 
contribuem para aliviar os sintomas da menopausa. O Ministério da Saúde também 
recomenda medicamentos fitoterápicos, como o isoflavona, que está na lista do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e atua como um substituto do estrógeno (hormônio 
que sofre notável queda no período do climatério - transição do período 
reprodutivo para o não-reprodutivo) e contribui para a manutenção do equilíbrio 
hormonal.
A coordenadora destaca que essa fase também é considerada como a síndrome do 
ninho vazio, quando os filhos saem de casa e a mulher se sente sozinha, um pouco
fora de sua função. Muitas vezes é um momento de crise e o apoio familiar e dos 
amigos é essencial, afirma.
O atendimento à mulher na menopausa é realizado de acordo com as diretrizes da 
Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher. O Ministério da Saúde 
promove ações de promoção e acompanhamento da saúde da mulher, por meio da ajuda
dos profissionais de saúde nas Unidades Básicas de Saúde. Um guia está sendo 
elaborado para auxiliar os profissionais de saúde no atendimento às mulheres 
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nesta fase. A previsão é que seja lançado em 2013.Curtiu este post? Então vote 
em nós no Top Blog 2012\o/.Gabriella Vieira / Blog da Saúde
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Ministério investe no combate à desnutrição infantil: 

Foto: Odilon Dimier/PhotoAlto/Corbis
Para impulsionar o combate à desnutrição no Brasil, o Ministério da Saúde (MS) 
criou a Agenda para Intensificação da Atenção Nutricional à Desnutrição Infantil
(ANDI), por meio da portaria 2.387. A iniciativa destinará recursos aos 
municípios com menos de 150 mil habitantes que apresentam maior prevalência de 
desnutrição infantil em crianças menores de cinco anos de, tendo como referência
o ano de 2011, segundo dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional 
(SISVAN).

O Ministério da Saúde reservou recursos na ordem de R$ 13,1 milhões para 
incentivar a qualificação das ações de atenção à saúde de crianças menores de 
cinco anos de idade. Os recursos destinados aos municípios com menos de 10 mil 
habitantes serão de R$ 45 mil e, para as cidades com população entre 80 e menos 
que 150 mil habitantes, o valor previsto é de R$ 100 mil. Ao todo, são 233 
cidades habilitadas a fazer adesão à ANDI.

Dentre as ações propostas pela Agenda para a Intensificação está prevista a 
investigação dos casos de desnutrição diagnosticados; o suporte técnico às 
Equipes de Saúde locais para ações de atenção integral à saúde da criança; o 
monitoramento e acompanhamento dos programas de suplementação de ferro e de 
vitamina A; o incentivo ao aleitamento materno e a promoção da alimentação 
complementar saudável para crianças menores de dois anos.

Em 2013 e 2014, o Ministério da Saúde avaliará as metas pactuadas para garantir 
a redução da desnutrição infantil nos municípios participantes. Caberá aos 
municípios aumentar o acompanhamento do estado nutricional das crianças menores 
de cinco anos no SISVAN; investigar os casos de desnutrição e atraso no 
desenvolvimento infantil e, ainda, aumentar o acompanhamento de saúde das 
famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família. Caso não cumpram esses 
compromissos, os repasses serão suspensos.
Adesão - A lista de municípios elegíveis está nos anexos III e IV da Portaria nº
2387. A adesão à Agenda deve ser realizada até 30 dias após a publicação da 
portaria, no endereço http://dab.saude.gov.br/sistemas/andi com vigência de dois
anos, a partir da data da publicação da homologação. A Secretaria de Atenção à 
Saúde, do MS, publicará um manual instrutivo de atenção nutricional, vigilância 
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e estimulação do desenvolvimento da criança com desnutrição em até 60 dias, após
a publicação desta portaria.
Mais Recursos - Aos municípios com mais de 150 mil habitantes, o Ministério da 
Saúde também estabeleceu repasse anual para estruturação de ações no âmbito da 
Alimentação e Nutrição, através da portaria 2.349, publicada em 11 de outubro no
DOU. Estão previstos R$ 9,7 milhões, dos quais são R$ 3 milhões aos estados e R$
6,6 milhões para 178 municípios. A verba é destinada para promoção de práticas 
alimentares e estilos de vida saudáveis; monitoramento da situação alimentar e 
nutricional; apoio aos programas de prevenção e controle dos distúrbios 
nutricionais e de doenças associadas à alimentação e nutrição; e qualificação da
força de trabalho. Essa modalidade de financiamento vem sendo realizada desde 
2006 e, atualmente, contempla os 26 estados.
Curtiu este post? Então vote em nós no Top Blog 2012\o/.Fonte: Samuel Bessa 
/Agência Saúde
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Mortalidade feminina cai 12% nos últimos 10 anos: 
/O Brasil reduziu em 12% a mortalidade feminina nos últimos 10 anos. No período 
de 2000 a 2010, houve redução da taxa de mortalidade de 4,24 óbitos por 100 mil 
mulheres para 3,72. Este é um dos estudos do Saúde Brasil (edição 2011), 
publicação do Ministério da Saúde.
Essa redução mostra que o país tem qualificado assistência à mulher, mas também 
demonstra que temos de continuar priorizando as causas dos óbitos das mulheres, 
como o câncer de mama, reforça o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Todas as regiões do país tiveram suas taxas reduzidas. A maior redução foi 
verificada na região Sul do país (14,6%), seguida pela região Sudeste (14,3%). A
região Centro-Oeste apresentou redução de 9,6%, enquanto as regiões Nordeste e 
Norte, apresentaram redução de 9,1% e 6,8%, respectivamente.

Entre as principais causas de mortalidade feminina estão as doenças do aparelho 
circulatório, como Acidente Vascular Cerebral (AVC)e o infarto, que aparecem em 
primeiro lugar representando 34,2%. No entanto, as doenças cerebrovasculares e 
as isquêmicas do coração apresentaram redução no período de 2000 a 2010. A taxa 
das doenças cerebrovasculares em mulheres, como o AVC, caiu de 43,87 em 2000, 
para 34,99 em 2010. As doenças isquêmicas do coração, como o infarto, também 
tiveram a taxa reduzida de 34,85 para 30,04.
A melhoria na assistência à saúde, o aumento da expectativa de vida aliado à 
ampliação do acesso à informação, assim como a redução do tabagismo contribuíram
para termos um impacto positivo nas mortes de jovens, disse Deborah Malta, 
diretora de Análise de Situação em Saúde, do Ministério da Saúde.
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Essas doenças têm como fatores de risco a falta de exercícios físicos e uma 
dieta rica em gordura saturada, que tem como consequência o aumento dos níveis 
de colesterol e hipertensão. Para ampliar e qualificar a assistência às vitimas 
de infarto e AVC, o Ministério da Saúde está investindo nas linhas de cuidado 
dessas doenças. Entre as novidades para o infarto está a inclusão dos 
medicamentos tenecteplase, alteplase e clopidogrel - para continuidade do 
tratamento, além do troponina que é o teste rápido para diagnóstico do infarto. 
Já para o AVC, a novidade também está na incorporação do trombolítico alteplase,
além da ampliação de serviços habilitados para assistência às vítimas da doença.
[FOTO]

Foto: Corbis ImagesCausas - As neoplasias representam a segunda maior proporção 
de óbitos em mulheres em 2010, no total de 18,3%. Dentro das neoplasias, o 
câncer de mama tem o maior índice (2,8%), depois o câncer de pulmão (1,8%) e 
câncer do colo do útero (1,1%).

Como forma de prevenção do câncerde mama e do colo de útero, o Ministério da 
Saúde tem investido no Plano Nacional de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do 
Câncer de Colo do Útero e de Mama, lançando no ano passado. Entre as ações está 
a incorporação do Trastuzumabe, um dos mais eficientes medicamentos de combate 
ao câncer de mama e a expansão dos serviços de radioterapia no país.

Na faixa etária a partir dos 30 anos, as doenças do aparelho circulatório e 
neoplasias se confirmaram como as causas mais frequentes de óbitos. Já nos 
menores de 10 anos predominaram as afecções perinatais, e entre mulheres de 10 a
29 anos de idade, as causas externas, como, por exemplo, acidentes e agressões.
Fecundidade - O estudo revela novo perfil da população feminina, apontando para 
envelhecimento desde público. Entre 2000 a 2010, a taxa de fecundidade geral no 
Brasil caiu de 2,38 para 1,9 filhos por mulher, valor inferior ao chamado nível 
de reposição que é de 2,1 filhos por mulher.

Em 2010, a esperança de vida das mulheres era de 77,32 anos, enquanto a dos 
homens era de 69,73 anos, o que corresponde a uma diferença de mais de sete 
anos.
Mortalidade Materna - O estudo Saúde Brasil também trouxe a taxa de mortalidade 
materna de 2010, que chegou a 68 óbitos para cada 100 mil nascidos vivos. Na 
comparação com os últimos 20 anos (1990 a 2010), a razão da mortalidade materna 
no Brasil caiu 50%.

Para continuar reduzindo esses índices, o Ministério da Saúde lançou no ano 
passado a estratégia Rede Cegonha, que vem ampliando e qualificando a 
assistência à mulher e ao bebê. Já foram destinados R$ 3,3 bilhões para execução
das ações da rede, além de mais de R$ 89 milhões para fortalecer o pré-natal no 
SUS. Mais de 4.800 municípios já aderiram à estratégia, com a previsão de 
atendimento de mais de dois milhões de gestantes no país.
Curtiu este post? Então vote em nós no Top Blog 2012 \o/.Fonte: Tinna Oliveira /
Agência Saúde
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Osteoporose também atinge homens acima de 50 anos: 
[FOTO]

Como forma de prevenção, é recomendada a ingestão diária de, pelo menos, 1.200 
mg de cálcio. Foto: Corbis Images
No Dia Nacional da Osteoporose, lembrado neste sábado (20), o Instituto Nacional
de Traumatologia e Ortopedia (Into) alerta sobre a doença que deixa os ossos 
frágeis, suscetíveis a fraturas, tem maior incidência entre as mulheres e também
acomete homens acima de 50 anos, em decorrência do envelhecimento.

O coordenador da Área de Medicina Interna do Into, o geriatra Salo Buksman, 
explica que os homens também sofrem fraturas devido à osteoporose. Alguns homens
podem apresentar metabolismo ósseo mais acelerado com perdas ósseas mais rápidas
que podem levar a fraturas osteoporóticas, incluindo a de quadril. Um em cada 
oito homens com mais de 50 anos terá uma fratura no seu tempo de vida 
remanescente.

O médico esclarece, no entanto, que as mulheres têm mais osteoporose que os 
homens, porque os ossos são mais finos e mais leves e apresentam perda de cálcio
acelerada durante a menopausa. O nível de cálcio é menor após a menopausa, mas 
sua incidência não está relacionada a esta fase. A prevenção deve ser uma 
preocupação ao longo da vida, orienta. Já os homens com deficiência alimentar de
cálcio e vitaminas e outros fatores de risco, como o uso de certos medicamentos,
também estão sujeitos à doença.

Como forma de prevenção, é recomendada a ingestão diária de, pelo menos, 1.200 
mg de cálcio para manter os ossos mais saudáveis. O mineral está presente no 
leite, nos laticínios e em verduras escuras. Além disso, também são fundamentais
para a saúde a prática de atividade física de baixo impacto, como a caminhada, a
ingestão de vitamina D e a exposição à luz do sol sem filtro solar sobre a face,
tronco e braços durante 15 minutos todos os dias, antes das 10h.
Curtiu este post? Então vote em nós no Top Blog 2012 \o/.Fonte: Into
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FONTE: Sociedade Brasileira de Pediatria 

A varicela ou catapora é uma doença infecto-contagiosa provocada pelo vírus VVZ 
(Vírus varicela zoster), da família dos chamados herpesvírus. Sua incidência 
predomina dos 5 a 9 anos de idade, mas pode acometer também crianças de baixa 
idade e pessoas adultas, sendo que nestes casos cursa com mais complicações.

Tem um período de incubação de mais ou menos 14 dias (período que vai do 
primeiro contacto com o vírus até o aparecimento dos primeiros sintomas). A 
febre é a regra mas nem sempre está presente no período que antecede a erupção 
(vesículas/pequenas bolhas). As lesões referidas tem aparecimento súbito e 
progressão rápida, em surtos, e no acme da doença em uma mesma região do corpo 
aparecem lesões em todos os estágios de evolução caracterizando o que se chama 
de polimorfismo regional (algumas lesões sob a forma de pápulas, outras 
vesículas iniciais e tardias e finalmente as crostas). As lesões podem também 
aparecer na mucosa oral (dentro da boca, caracterizando o chamado enantema) e na
córnea do olho, sendo neste caso potencialmente perigosa para a visão.

Como tudo em Medicina cada caso é um caso, na varicela também, pois existem 
casos que cursam com poucas lesões e outros com muitas lesões que aparecem em 
surtos ao longo de uma semana.

Esta é uma doença altamente contagiosa, isto é, pega-se muito facilmente e o seu
período de contágio vai de 2 dias antes do aparecimento das vesículas ( 
bolhinhas) até que todas tenham evoluído para crostas, ou seja, em torno de 10 
dias.

Ao contrário do que se alardeia não é uma doença desprovida de complicações 
(infecção secundária das lesões, pneumonite, encefalite, síndrome de Reye, 
hemorragia de pele e mucosas por trombocitopenia), entretanto são complicações 
raras e que aparecem geralmente em crianças nos primeiros meses de vida, 
crianças imunocomprometidas e em alguns adultos.

O tratamento é sintomático sendo geralmente á base de analgésicos/antitérmicos, 
(a aspirina = AAS é contra-indicada) antipruriginosos locais ou por via oral (no
caso de coceira) e caso haja infecção secundária das lesões antibióticos locais 
ou sistêmicos se necessário.

A vacina existe, apresentando eficácia de 97% e deve ser usada a partir de 12 
meses de idade até os 12 anos em dose única, quando usada a partir de 13 anos de
idade deve ser usada em 2 doses com intervalo de quatro a oito semanas 
conferindo proteção de 99%.

Esta vacina ainda não está incluída no P.N.I. (Programa Nacional de Imunização) 
do Ministério da Saúde, portanto não está disponível nos Postos de Vacinação do 
Serviço Público de Saúde, no entanto algumas Secretarias Estaduais da Saúde já a
usam em casos de vacinação de bloqueio de surtos que aparecem em crianças 
institucionalizadas (creches, escolas,etc.). A vacina em questão faz parte do 
calendário de vacinação da SBP (Sociedade Brasileira de Pediatria), a partir de 
2003
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Saiba como fazer a higienização das mãos e de objetos de uso pessoal e coletivo:

[FOTO]

Para evitar contaminações, o bom e velho hábito de lavar as mãos com água e 
sabão continua o mais eficaz.Foto: Corbis Images
Hábitos de higiene no dia a dia e no trabalho são essenciais para evitar 
contaminações. Bactérias, fungos e outros agentes que causam diversos males à 
saúde estão escondidos nas pontas dos dedos, embaixo das unhas, em objetos de 
uso coletivo e até naqueles pessoais que pensamos estar protegidos de qualquer 
sujeira. Para evitar o contágio, o bom e velho hábito de lavar as mãos com água 
e sabão continua o mais eficaz. Outras medidas de higiene também devem ser 
tomadas, como a limpeza frequente dos objetos utilizados.

Segundo o dermatologista e sanitarista Victor Berbara, do Departamento de Saúde 
Hospitalar do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro (NERJ), 
as mãos carregam diversos tipos de microorganismos. Na pele das mãos e nas unhas
normalmente existem vários tipos de bactérias, fungos e vírus que não provocam 
nenhum dano à saúde, mas também existem os que podem causar, explica.
Ministério da Saúde mobiliza população para lavar as mãos
A contaminação mais comum acontece por meio das bactérias. Bactérias como 
staphylococcus e streptococcus podem levar a doenças tanto de pele quanto 
intestinais, além de afetar outras áreas do corpo, e podem ser transmitidas pelo
contato da mão suja. As bactérias relacionadas ao aparelho intestinal são 
altamente patogênicas e podem provocar a contaminação pelo consumo e manipulação
dos alimentos, por exemplo. Por isso é importante a higienização das mãos sempre
que usar o banheiro, manejar produtos de origem química ou biológica ou objetos 
do nosso trabalho e do dia a dia, e antes de situações de convivência social e 
das refeições, alerta o especialista.

O uso de álcool em gel se popularizou e seu uso é bastante eficaz para a 
higienização, mas o uso de água e sabão continua sendo o mais acessível e 
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importante. Lavar as mãos com água e sabão é essencial e está sempre ao nosso 
alcance. O álcool em gel é importante, por exemplo, na proteção contra agentes 
virais, esclarece Victor. A forma de lavar as mãos é determinante para sua 
higiene. A lavagem deve ser completa, em toda a superfície da palma e da parte 
superior das mãos, em movimentos giratórios e das pontas dos dedos em direção 
aos punhos, orienta.

As unhas também não devem ser esquecidas da limpeza diária, pois podem esconder 
sujeiras imperceptíveis, como células mortas, poeira, e microorganismos, que 
além da contaminação podem tornar o hábito de algumas pessoas em roer unhas um 
tanto indigesta e perigosa. Elas devem estar sempre bem aparadas, pois debaixo 
das unhas se acumula principalmente muito material orgânico, além de bactérias e
fungos, então essa lavagem das mãos deve incluí-las também. As mulheres que usam
unhas compridas devem lavar a parte de baixo das unhas, de preferência com uma 
escovinha, recomenda o dermatologista e sanitarista.

Os aparelhos utilizados no dia a dia também precisam de uma limpeza frequente. 
Segundo Victor, o álcool é bastante eficiente, eles podem ser limpos algumas 
vezes ao longo do expediente, dependendo do seu uso ou no final dia, como é o 
caso do celular. Existem estudos que mostram que o aparelho celular é um dos 
objetos que mais acumulam bactérias que podem ser patogênicas ao intestino. 
Qualquer superfície deve ser higienizada constantemente. E quem manusear esses 
equipamentos deve lavar bem as mãos antes e após o uso e, se possível, usar 
também o álcool em gel, recomenda.
Curtiu este post? Então vote em nós no Top Blog 2012\o/.Fonte: Fabiana Conte / 
Agência Saúde
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Saúde debate implantação dos testes rápidos de sífilis em gestantes: 
[FOTO]

Foto: Luís Oliveira/ Ascom
O Ministério da Saúde apresentou nesta quarta-feira (03), durante 
videoconferência com as secretarias estaduais de Saúde de todo o País, as ações 
da estratégia Rede Cegonha e de combate à mortalidade materna. Cada estado 
relatou as principais propostas e os resultados já obtidos em sua região. O 
principal tema do debate foi a implantação na Atenção Básica do teste rápido de 
sífilis congênita nas gestantes - doença transmitida da mãe para o bebê.
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Segundo dados epidemiológicos do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais do
Ministério da Saúde, em cada mil nascimentos são diagnosticados cinco casos de 
transmissão vertical de sífilis. Por isso, até dezembro deste ano, o ministério 
irá distribuir 340 mil testes rápidos de sífilis nos estados. A meta faz parte 
dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que deve ser cumprida até 2015. A 
implantação dos testes rápidos vai facilitar o diagnóstico precoce de sífilis e 
ampliar o tratamento das gestantes. Por essa razão, é importante fazer o teste 
durante o pré-natal e, quando o resultado for positivo, tratar corretamente para
evitar a transmissão da doença, ressaltou o diretor do Departamento de DST, Aids
e Hepatites Virais, Dirceu Greco.

O Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, enfatizou que a mobilização dos estados 
e municípios para tratar o quanto antes a sífilis é fundamental para evitar a 
transmissão da mãe para o bebê. O objetivo do teste rápido é justamente agilizar
o tratamento da gestante. Mesmo antes da confirmação da doença, o tratamento com
penicilina deve ser iniciado imediatamente. Esta é a recomendação, afirmou. 
Padilha parabenizou a equipe de saúde do Ceará, por ter sido o estado que mais 
reduziu a mortalidade materna no país em 2011. Mesmo com o ótimo resultado, 
vocês continuam preocupados com o assunto, buscando excelência no diagnóstico e 
no tratamento das nossas gestantes, ressaltou.

O secretário de Atenção à Saúde, Helvécio Magalhães, disse que é necessário que 
todos os estados apresentem um plano de erradicação da sífilis até o final do 
ano. O comprometimento dos estados, por meio das videoconferências, sistemas de 
monitoramento dos apoiadores e a apresentação de um plano estratégico vai nos 
permitir monitorar e, fundamentalmente, apoiar os estados com maior fragilidade,
destacou o secretário.
Sífilis congênita - É a transmissão da doença de mãe para filho. A infecção é 
grave e pode causar má-formação do feto, aborto ou morte do bebê, quando ele 
nasce gravemente doente. Por isso, é importante fazer o teste para detectar a 
sífilis durante o pré-natal, porque quando o resultado for positivo é preciso 
tratar corretamente a mulher e seu parceiro. Só assim se consegue evitar a 
transmissão da doença.

A sífilis congênita pode se manifestar logo após o nascimento, durante ou após 
os primeiros dois anos de vida da criança. Na maioria dos casos, os sinais e 
sintomas estão presentes já nos primeiros meses de vida. Ao nascer, a criança 
pode ter pneumonia, feridas no corpo, cegueira, dentes deformados, problemas 
ósseos, surdez ou deficiência mental. Em alguns casos, a sífilis pode ser fatal.

O diagnóstico se dá por meio do exame de sangue e deve ser pedido no primeiro 
trimestre da gravidez. O recomendado é refazer o teste no 3º trimestre da 
gestação e repeti-lo logo antes do parto, já na maternidade. Quem não fez 
pré-natal, deve realizar o teste antes do parto. O maior problema da sífilis é 
que, na maioria das vezes, as mulheres não sentem nada e só vão descobrir a 
doença após o exame.

Quando a sífilis é detectada, o tratamento deve ser indicado por um profissional
da saúde e iniciado o mais rápido possível. Os parceiros também precisam fazer o
teste e ser tratados, para evitar uma nova infecção da mulher. No caso das 
gestantes, é muito importante que o tratamento seja feito com a penicilina, pois
é o único medicamento capaz de tratar a mãe e o bebê. Com qualquer outro 
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remédio, o bebê não estará sendo tratado. Se ele tiver sífilis congênita, 
necessita ficar internado para tratamento por 10 dias. O parceiro também deverá 
receber tratamento para evitar a reinfecção da gestante e a internação do bebê.

Todos os bebês devem realizar exame para sífilis independentemente dos exames da
mãe. Os bebês que tiverem suspeita de sífilis congênita precisam fazer uma série
de exames antes de receber alta.
 Rede Cegonha - O Ministério da Saúde investiu cerca de R$ 3,3 bilhões na Rede 
Cegonha e já conta com a adesão de 4.729 municípios brasileiros. O programa 
reúne medidas que garantem assistência integral às grávidas, ao bebê e à criança
até os dois anos de idade e já criou 348 leitos neonatais e requalificou mais 86
em 2011. A previsão é habilitar outros 350 novos leitos neonatal ainda este ano.
Atualmente, o Brasil conta com 3.973 de UTI Neonatal e 2.249 leitos de UTI 
Pediátrico.
Entenda a Rede CegonhaCurtiu este post? Então vote em nós no Top Blog 2012 
\o/.Gabriella Vieira/ Blog da Saúde
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Senado discute medidas de combate ao bullying nas escolas: 
Por Agência Senado[FOTO]

Projeto de lei quer que seja considerado no ensino a superação de todas as 
formas de violência, internas e externas à escola.
Presente no cotidiano de diversas escolas do país, a prática do bullying,  que 
se expressa por meio de intimidações e agressões recorrentes no  ambiente 
estudantil, vem chamando a atenção dos senadores, que já  apresentaram quatro 
projetos de lei com o objetivo de contribuir para a  proteção de crianças e 
adolescentes.
A criminalização do bullying também é prevista no projeto de reforma do Código 
Penal (PLS 236/2012), que atualmente passa pela análise de uma comissão especial
no Senado, no tipo denominado intimidação vexatória.
O tema também foi discutido em audiências públicas. Em novembro de  2011, em 
debate na Comissão de Direitos Humanos e Legislação  Participativa (CDH), o 
promotor de Justiça do Mato Grosso do Sul Sérgio  Harfouche disse que a 
autoridade de professores e diretores deve ser  reforçada.
Harfouche sugeriu que a escola tenha o poder de determinar a adoção  de medidas 
disciplinares e educacionais mais rígidas para estudantes que  cometerem 
práticas caracterizadas como bullying.Projetos de lei
Dos projetos de lei em tramitação, dois são de autoria do senador Paulo Paim 
(PT-RS). O PLS 178/09 altera os artigos 3º, 14 e 67 e acresce o artigo 67-A à 
Lei de  Diretrizes e Bases da Educação, para fortalecer a cultura da paz nas  
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escolas e nas comunidades adjacentes. Aprovado em carater terminativo na  
Comissão de Educaçao, Cultura e Esporte (CE), o projeto foi encaminhado  à 
Câmara dos Deputados.
A proposta altera a legislação para incluir como princípio a ser  considerado no
ensino a superação de todas as formas de violência,  internas e externas à 
escola, na perspectiva da construção de uma  cultura da paz.
O projeto também estabelece a periodicidade mínima quinzenal para as  reuniões 
dos conselhos escolares, em horários compatíveis para todos,  incentivada a 
presença de representantes da comunidade local,  especialmente das áreas da 
saúde, segurança, cultura, esportes e ação  social.
De acordo com o texto, pelo menos um terço da carga horária semanal  remunerada 
deve ser reservado a estudos, planejamento, avaliação e  integração com a 
comunidade escolar e local. As escolas públicas de  ensino fundamental e médio 
devem ter em seu quadro de pessoal  profissionais habilitados na manutenção dos 
espaços educativos, que  inclua o zelo pela segurança escolar e pelas relações 
pacíficas com a  comunidade local.Socialização
O PLS 191/2009,  por sua vez, estabelece procedimentos de socialização e de 
prestação  jurisdicional e prevê medidas protetivas para os casos de violência  
contra o professor oriunda da relação de educação. O projeto encontra-se  na 
Comissão de Direitos Humanos e Legislaçao Participativa (CDH) para  exame do 
relator, o senador Ricardo Ferraço (PMDB-ES), cujo voto é pela  rejeição da 
proposta.
Ferraço alega que a ênfase que o projeto deposita na aplicação de  medidas 
punitivas e repressivas contra os alunos agressores - e de  proteção policial e 
judicial aos professores agredidos - reforça a  percepção de que professores e 
alunos são antagonistas, e não parceiros,  na educação.
Uma abordagem mais construtiva, segundo o senador, poderia partir de  
intervenções de cunho pedagógico, psicológico e socializador que possam  abordar
diretamente as frustrações e a eventual rebeldia dos alunos;  promover a 
conscientização de professores e alunos acerca da relação de  parceria e das 
suas respectivas responsabilidades no processo educativo;  promover uma cultura 
de paz e, com isso, prevenir a violência.
Nesse sentido, Ferraço considera importante contrastar  responsabilidade e 
hierarquia, compreensão e sujeição, e prevenção da  violência e sua repressão, 
sem prejuízo da aplicação de medidas  socioeducativas, caso haja 
agressões.Ambiente seguro
Outro projeto, o PLS 228/2010,  altera a Lei 9.394/96 para incluir entre as 
incumbências dos  estabelecimentos de ensino a promoção de ambiente escolar 
seguro e a  adoção de estratégias de prevenção e combate ao bullying. De  
autoria do senador Gim Argello (PTB-DF), o projeto foi aprovado em  decisão 
terminativa na CE em junho de 2011, seguindo para exame da  Câmara.
O projeto atribui aos estabelecimentos de ensino a incumbência de  adotar 
estratégias de prevenção e combate a práticas de intimidação e  agressão 
recorrentes na comunidade escolar.
De autoria do senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE), o PLS 196/2011 também 
modifica a LDB para dispor sobre o combate ao bullying nas escolas. A matéria 
aguarda inclusão na ordem do dia desde dezembro  de 2011, mas o voto do relator 
da proposta, o senador Mozarildo  Cavalcanti (PTB-RR), é pela prejudicialidade, 
já que seu conteúdo é  muito semelhante ao do PLS 228/2010.
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Sopro cardíaco: 

O coração é um órgão constituído por duas estruturas separadas por um septo, uma
do lado direito e outra do lado esquerdo, cuja função é bombear o sangue ( 
imagem 1). Pela estrutura do lado direito (em azul) circula osangue venoso; e 
pela do lado esquerdo (em vermelho), o sangue arterial.

Em cada lado do coração existem duas câmaras independentes, mas que se 
comunicam: o átrio, ou aurícula, (direito e esquerdo) e o ventrículo (direito e 
esquerdo). O sangue venoso que circulou por todo o corpo, chega pelas veias 
cavas superior e inferior e é drenado para dentro do átrio direito, de onde 
passa para o ventrículo direito para ser bombeado para os pulmões, órgão em que 
ocorre a troca gasosa. Uma vez oxigenado, o sangue volta para o coração através 
das artérias pulmonares que desembocam na aurícula (ou átrio) esquerda. Depois, 
ele passa para o ventrículo esquerdo que funciona como uma bomba e é 
impulsionado na direção da aorta para ser distribuído por todo o organismo.

As passagens do sangue de uma câmara para outra e das câmaras para as artérias e
veias são fechadas por válvulas, ou valvas, ( representadas em branco na imagem 
1). Ao se abrirem, essas válvulas deixam o sangue passar, mas em seguida se 
fecham para impedir que ele reflua. O abrir e fechar das válvulas provocam o 
ruído característico do batimento cardíaco: tum-tá; tum-tá; tum-tá. Quando o som
produzido pelas batidas do coração não é rigorosamente eufônico, pode indicar a 
existência de um sopro cardíaco.

O diagnóstico de sopro no coração é muito comum nos consultórios pediátricos, e 
as mães ficam aflitas diante da possibilidade de sua criança ser portadora de 
uma doença grave. No entanto, esse sopro pode ser funcional, inocente e 
desaparecerá com o crescimento.
CLASSIFICAÇÃO E PREVALÊNCIA
Drauzio-Todos os sopros cardíacos são iguais?
Maria Angélica Binotto- Existem sopros funcionais ou fisiológicos, que se 
manifestam em crianças saudáveis, e sopros patológicos em decorrência de 
defeitos no coração. Os patológicos podem ser congênitos ou adquiridos e são 
provocados, por exemplo, por alterações nas valvas, por pequenos orifícios no 
septo que separa o lado direito do lado esquerdo do coração, ou por comunicação 
entre a aorta e a artéria pulmonar.
Drauzio-O sopro é um ruído provocado pelo sangue ao passar pela valva que se 
percebe na auscultação
Maria Angélica Binotto- Sopro é um ruído produzido pela passagem do fluxo de 
sangue através das estruturas do coração. Ele pode ser inofensivo ou não. Cerca 
de 40%, 50% das crianças saudáveis apresentam sopros funcionais ou fisiológicos,
ou usando um termo mais apropriado, sopros inocentes.
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Na verdade, essas casuísticas não são muito precisas. Estudo realizado por um 
grupo de Belo Horizonte com 500 estudantes saudáveis entre dez e vinte anos 
revelou a presença de sopro em mais ou menos 30% deles.
Drauzio-Por que aparecem esses sopros inocentes em crianças saudáveis?
Maria Angélica Binotto- Não existe explicação precisa. No período neonatal, por 
exemplo, o sistema circulatório passa por algumas modificações e o recém-nascido
pode ter pequenos sopros na área pulmonar ou na da valva tricúspide. São sopros 
funcionais que desaparecem em alguns dias. No entanto, sopros inocentes ocorrem 
com mais frequência em crianças na idade escolar. Uma das explicações para que 
isso aconteça é dada, às vezes, pelo ecocardiograma que indica a presença de um 
falso tendão no ventrículo esquerdo. Crianças saudáveis podem ter uma estrutura 
muscular um pouco mais proeminente do que o normal e o sangue, quando passa por 
ali, promove um ruído, um sopro que não é patológico.
SOPRO INOCENTE
Drauzio-Crianças com sopro fisiológico apresentam algum sintoma?
Maria Angélica Binotto -Não apresentam. O sopro inocente aparece em crianças 
saudáveis, que não manifestam nenhuma outra alteração e têm desenvolvimento 
físico normal.

É importante dizer, porém, que a avaliação clínica nunca pode restringir-se ao 
sistema cardiovascular da criança. Deve levar em conta também os dados obtidos 
no exame físico geral.
Drauzio -Quando você ausculta uma criança e ouve um determinado ruído, o exame 
clínico basta para fazer o diagnóstico de um sopro fisiológico?
Maria Angélica Binotto- Na grande maioria das vezes, pelas características do 
som, o exame clínico é suficiente para dizer com certeza que o sopro é 
fisiológico. Há casos, porém, que exigem diagnóstico diferencial.
Drauzio -Havendo dúvida, qual a conduta indicada?
Maria Angélica Binotto -Encaminha-se a pessoa para exames complementares, tais 
como eletrocardiograma, raios X de tórax e, eventualmente, ecocardiograma. Este 
último permite avaliar melhor as estruturas cardíacas. Na verdade, por meio do 
ultrassom, o ecocardiograma fornece um quadro preciso da condição anatômica e 
funcional do coração. Ou seja, dá detalhes da anatomia interna do coração 
(paredes, valvas) e informações sobre suas características funcionais: 
capacidade de bombeamento adequado, refluxo das valvas, etc.
Drauzio-Os cardiologistas antigos tinham grande habilidade auditiva. Auscultavam
o paciente e pelas características do sopro identificavam a lesão. O 
ecocardiograma deixou tudo mais simples. Você acha que atualmente os médicos 
perderam essa habilidade?
Maria Angélica Binotto- Acho que precisamos tomar cuidado para não perder a 
habilidade de auscultar, pois os dados do ecocardiograma só fazem sentido se 
forem coerentes com a hipótese clínica. Analisar o exame sem examinar a criança 
pode levar a um erro de diagnóstico. É preciso pensar que o resultado desse 
exame reflete a avaliação do radiologista que o realiza profissional que pode 
não registrar certos detalhes indicativos de cardiopatias congênitas, às quais 
não está afeito.
Drauzio-Quando ausculta uma criança de sete anos e identifica um sopro inocente,
sem nenhum significado patológico, você a libera para levar vida normal ou pede 
que retorne alguns meses depois?
Maria Angélica Binotto- Não costumo fazer o acompanhamento quando tenho certeza 
de que o sopro não é patológico, até para não criar a falsa ideia na família de 
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que existe uma doença. Como, em geral, esses casos são encaminhados ao 
cardiologista pelo pediatra, acho que o melhor a fazer é orientar bem a mãe e 
deixar a cargo dele o seguimento da saúde da criança como um todo.

Crianças com sopro fisiológico têm coração absolutamente normal e são liberadas 
para levar vida também normal
Drauzio-Existe algum sintoma relacionado com o sopro cardíaco em crianças para o
qual os pais devam estar atentos?
Maria Angélica Binotto -Defeitos cardíacos congênitos, ou seja, cardiopatias 
mais graves que se manifestam no período neonatal, podem não se expressar por 
sopro, mas por presença de cianose nos primeiros dias de vida. A criança fica 
roxinha, com mãos, língua e lábios arroxeados, porque o sangue periférico 
circula com baixa oxigenação.

Entretanto, o sopro que aparece no período neonatal pode não representar 
necessariamente uma cardiopatia grave e, sim, ser indicativo de insuficiência 
cardíaca. O bebê tem desconforto respiratório, dificuldade pulmonar e para 
alimentar-se, não ganha peso e está sujeito a infecções respiratórias de 
repetição. Em geral, esse é um problema que se manifesta nos lactentes, em bebês
de poucos meses, mas existem cardiopatias que não causam sintomas.
SOPRO NOS ADULTOS
Drauzio-O sopro cardíaco também acomete adultos?
Maria Angélica Binotto- Nos adultos, predominam os sopros que aparecem como 
complicação das cardiopatias provocadas pela febre reumática ocorrida na 
infância, patologia que também pode afetar o sistema nervoso central e o sistema
osteoarticular.
Drauzio-O que a doença reumática faz no coração?
Maria Angélica Binotto- Doença ainda muito frequente no nosso país, a febre 
reumática é provocada por reação imunológica do organismo contra antígenos ou 
componentes do estreptococo, uma bactéria que, em geral, infecta a garganta. Por
questões genéticas, algumas pessoas são mais suscetíveis e desenvolvem uma 
reação exagerada à infecção por estreptococos, produzindo anticorpos que acabam 
atacando o próprio organismo. Por isso, no coração, a febre reumática pode 
causar lesões valvares que, muitas vezes, se tornam crônicas e precisam ser 
corrigidas cirurgicamente.
Drauzio-Quanto tempo depois crianças que tiveram febre reumática apresentam 
sintomas mais sérios?
Maria Angélica Binotto- Muitas vezes, já no primeiro surto, a febre reumática 
provoca uma lesão valvar severa ou suficiente para causar insuficiência cardíaca
em crianças pequenas, com quatro, cinco anos de idade, e que demandam tratamento
cirúrgico em curto prazo.
Drauzio-A partir de que idade os adultos, que não tiveram sopros na infância, 
podem desenvolver sopros cardíacos?
Maria Angélica Binotto -Como a maioria dos sopros em adultos reflete a presença 
de uma valvopatia e a ocorrência de febre reumática é mais frequente entre os 
sete e os quatorze anos, em geral, o adulto valvopata foi, pelo menos, um 
adolescente valvopata.

Existem, porém, doenças degenerativas que raramente se manifestam na infância. 
Um exemplo é uma alteração na estrutura da valva aórtica que, em vez de ter três
folhetos, tem dois. Chamada de valva aórtica bicúspide, ela provoca calcificação
e, com o passar dos anos, estenose nessa valva.
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SOPRO PATOLÓGICO: TRATAMENTO
Drauzio-Como é conduzido o tratamento do sopro patológico?
Maria Angélica Binotto- Para a grande maioria das cardiopatias congênitas, o 
tratamento é cirúrgico. Ele só não é indicado quando o defeito é leve e sem 
repercussão maior para o coração.

O mesmo acontece com as valvopatias dos adultos em que a indicação cirúrgica 
depende da repercussão do defeito no coração.

É preciso dizer que, há 30, 40 anos, alguns defeitos congênitos eram fatais. 
Hoje, o avanço no tratamento cirúrgico das cardiopatias congênitas permitiu que 
contingente grande de crianças operadas na infância chegasse à adolescência e à 
idade adulta. Parte delas apresenta defeitos residuais e é portadora de sopros 
cardíacos. Por isso, muitas vezes, precisa passar por nova cirurgia.
Drauzio-Atualmente, as cirurgias cardíacas podem ser indicadas para bebês muito 
pequenininhos.
Maria Angélica Binotto- Muitas vezes são indicadas para recém-nascidos. O avanço
da medicina fetal e do ecocardiograma fetal permitiu fazer o diagnóstico de 
alguns defeitos cardíacos no feto dentro do útero. Esses bebês são acompanhados 
de perto e o parto deve ser realizado num hospital com infra-estrutura adequada 
para atender a criança que, muitas vezes, é operada no primeiro ou segundo dia 
de vida.
Drauzio-Bebês recém-nascidos suportam bem a anestesia e o trauma cirúrgico?
Maria Angélica Binotto- O avanço nas máquinas de circulação extracorpórea, nos 
cuidados pós e pré-operatórios e as UTIs cada vez mais bem equipadas permitiram 
tratar recém-nascidos que, antigamente, só podiam ser operados quando pesavam 
dez quilos.
Drauzio-Por que precisavam pesar dez quilos?
Maria Angélica Binotto- Porque esse era o tamanho mínimo que as crianças 
precisavam ter para utilizar os aparelhos de circulação do sangue disponíveis na
época. Hoje, isso não é mais uma limitação. Até bebês prematuros, muitas vezes 
pesando menos de dois quilos, podem ser operados se a situação assim o exigir. 
Obviamente, a cirurgia só é indicada quando os defeitos são graves e há risco de
morte. Nos outros casos, mesmo que haja um diagnóstico neonatal, o procedimento 
cirúrgico pode ser adiado. O que impõe a data da cirurgia é a gravidade da 
doença e não a disponibilidade de tecnologia para determinada fase.
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Surdez: 

Surdez é um distúrbio que pode acometer pessoas de todas as idades. Algumas 
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crianças já nascem com perdas auditivas que variam de grau e intensidade, e o 
decréscimo da audição parece ser regra nas pessoas que teimam em viver muito 
tempo.

O ouvido (ou orelha, nome proposto pela nova nomenclatura médica), é uma 
estrutura complexa, dividida em três partes: externa, média e interna.

O som é captado pelo ouvido externo, que é constituído pelo pavilhão, canal 
auditivo e tímpano. O pavilhão é uma espécie de concha acústica cartilaginosa, 
com formato especial para captar as ondas sonoras e conduzi-las ao canal 
auditivo. As vibrações que essas ondas produzem na membrana do tímpano progridem
pela ouvido médio e pelo interno até alcançar as células sensitivas que as 
transformam em sinais nervosos a serem transmitidos ao cérebro.

É com o cérebro que ouvimos o canto dos pássaros, a voz da pessoa amada, o riso 
dos filhos, os noturnos de Chopin, a sirene de alarme, o grito de socorro, o 
toque do telefone e da campaínha.

Infelizmente, essa estrutura preparada para receber as ondas sonoras e 
transformá-las em impulsos elétricos para serem codificados e decodificados pelo
cérebro pode apresentar lesões que interferem no mecanismo da audição.
FISIOLOGIA DA AUDIÇÃO
Drauzio-Para entender a natureza dos problemas que levam à surdez, vamos começar
explicando a fisiologia da audição?
Doris Lewis- O som chega à orelha externa (imagem 1), é captado pelo pavilhão, 
entra no conduto auditivo e faz vibrar o tímpano, uma membrana bem fininha que 
separa o ouvido externo do ouvido médio. Essa vibração movimenta três ossículos 
- martelo, bigorna e estribo - conectados um ao outro, que funcionam como uma 
alavanca e conduzem as ondas sonoras até a cóclea, uma das partes do ouvido 
interno. Na cóclea, existem células ciliadas capazes de reconhecer se o som é 
forte ou fraco, agudo ou grave, e de conduzi-lo ao nervo auditivo de onde é 
enviado, sob a forma de ondas elétricas, para o cérebro. O cérebro é que 
codifica aquele som e o interpreta.
Drauzio-Poderíamos dizer, grosseiramente, que a audição é constituída por um 
sistema de canais que conduz as ondas mecânicas (o som é uma onda mecânica) até 
o ouvido interno. Ali essas ondas são transformadas em estímulos elétricos que 
são enviados ao cérebro e é ele que reconhece se ouvimos o latido de um cachorro
ou o choro de uma criança?
Doris Lewis- Exatamente. A fisiologia da audição depende do bom funcionamento de
todas essas estruturas para que o som seja interpretado corretamente no cérebro.
PROBLEMAS DE AUDIÇÃO
Drauzio -Você poderia caracterizar cada uma das três partes que constituem o 
ouvido?
Doris Lewis -O ouvido externo é constituído pelo pavilhão, pelo conduto, ou 
meato auditivo, e pela membrana timpânica. Essa membrana separa o ouvido externo
do médio, que vai dos três ossículos (martelo, bigorna e estribo) até as janelas
oval e redonda.

O ouvido interno é formado pela cóclea, onde estão as terminações do nervo 
auditivo, e pelo labirinto, que é constituído pelos canais semicirculares e pelo
vestíbulo. O labirinto é muito conhecido por conta de uma disfunção que provoca 
tonturas e vertigens chamada labirintite.

Página 2330



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

A surdez pode instalar-se por deficiência na condução das ondas sonoras em 
qualquer uma dessas partes e também por problemas no cérebro.
DEFICIÊNCIA AUDITIVA NA INFÂNCIA
Drauzio-Como é feito o diagnóstico de problemas de audição nas crianças 
recém-nascidas?
Doris Lewis- Existe um aparelho que ajuda a fazer essa avaliação (imagem 2). Um 
som emitido por ele movimenta as células ciliadas normais que produzem um ruído 
fraquinho, mas possível de ser captado pelo microfone. Caso isso não aconteça, 
aplica-se um segundo teste, quinze dias ou um mês depois, tempo suficiente para 
eliminar toda a sobra de líquido que possa ter ficado retido no ouvido da 
criança após o parto. Se essas células continuarem imóveis, a criança será 
encaminhada para diagnóstico médico.
Drauzio-Deficiências de audição são muito frequentes em crianças?
Doris Lewis- Os dados de que dispomos hoje indicam que de uma a seis crianças em
cada mil nascimentos têm deficiência de audição. Se calcularmos uma média de 
três crianças em cada mil, só na cidade de São Paulo nascem 1.800 crianças por 
ano com algum tipo de deficiência congênita.
Drauzio -Não necessariamente uma deficiência absoluta.
Doris Lewis- Não. A deficiência auditiva pode ter diferentes graus. Vai desde 
leve até profunda e poucas vezes chega à narcosia, caracterizada pela ausência 
total do som. Criança com perda leve escuta vozes e vários sons do ambiente, o 
que torna o problema difícil de ser percebido pela mãe. Perda profunda é mais 
fácil de ser observada, pois a criança não reage diante de ruídos, como o bater 
de uma porta ou o latido de um cachorro, que assustariam as crianças que escutam
bem.
Drauzio-Quando o teste feito na maternidade não revela problemas de audição, os 
pais podem ficar sossegados ou devem prestar atenção no desenvolvimento desse 
sentido na criança?
Doris Lewis- Devem prestar atenção, porque as perdas auditivas podem ser 
progressivas. Embora não tenham aparecido na maternidade, podem instalar-se aos 
seis, sete meses de vida da criança. Além disso, existem as perdas adquiridas. 
As otites, por exemplo, aparecem mais quando a criança deixa de ser amamentada 
no seio materno ou quando começa a frequentar a escola, e são responsáveis por 
perda de audição que só será percebida e diagnosticada mais tarde.
Drauzio-Existe alguma outra doença que possa estar associada à perda adquirida 
da audição?
Dorris Lewis- A meningite é uma das principais causas de perda de audição 
adquirida, tanto na infância quanto nas outras faixas etárias. Por isso, 
qualquer pessoa que tenha tido meningite precisa passar por uma avaliação 
auditiva.
DEFICIÊNCIA NOS JOVENS E NOS ADULTOS
Drauzio-Na faixa que vai da adolescência à idade adulta, a prevalência dos 
problemas de audição é menor?
Doris Lewis- É menor, exceção feita às pessoas continuamente expostas a ruídos 
ou a certos produtos químicos no trabalho. Essas devem passar por testes de 
audição pelo menos uma vez por ano. Existe legislação que lhes garante esse 
direito, assim como existem programas que visam a evitar tais perdas.
Drauzio-Fico impressionado com o volume do som que os jovens escutam dentro dos 
automóveis. Muitas vezes me pergunto como conseguem aguentar um som tão alto, 
fechados dentro dos carros, se é difícil suportá-lo a vinte metros de distância.
Esses adolescentes correm risco de desenvolver surdez?
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Doris Lewis- Se a exposição for muito frequente, sim. Com o passar do tempo, o 
som produzido pelo diskman, pelo walkman ou pelos aparelhos instalados nos 
carros pode gerar um problema auditivo. Há músicos que apresentam esse tipo de 
problema em virtude do excesso de ruídos ao qual estão expostos.
Drauzio-O pior é que essa perda se instala gradativamente e a pessoa nem 
percebe.
Doris Lewis- Exatamente. A perda gradativa da audição pode ocorrer sem que a 
pessoa se dê conta do que está acontecendo. Não é evidente como um ferimento ou 
uma catarata no olho. É invisível. Por isso, depois de algumas horas numa 
discoteca expostos a um som muito alto, é comum os frequentadores saírem com a 
sensação de ouvido tapado ou com um zumbido no ouvido. Isso é sintoma de uma 
lesão nas células auditivas que, aos poucos, pode levar à surdez.
Drauzio-Uma vez assisti a um ensaio num barracão de uma escola de samba onde o 
som era tão alto que voltei para casa levemente atordoado, sensação que perdurou
por mais um dia. Uma única exposição a um som intenso pode causar um problema de
audição irreversível?
Doris Lewis- Pode. Os fogos de artifício são uma das principais causas de surdez
súbita e repentina. Trata-se de uma perda irreversível que ocorre não só nas 
festas juninas, mas em outros eventos, porque o impacto do som muito forte 
destrói as células sensitivas.
DECLÍNIO DA AUDIÇÃO NOS IDOSOS
Drauzio-O declínio da audição acontece sempre com a idade?
Doris Lewis -A perda pode ser precoce e começar aos 40 anos, mas o mais comum é 
cerca de 60% das pessoas apresentarem algum problema auditivo a partir dos 60 
anos. Isso acarreta o afastamento social do idoso - sentado à mesa com a 
família, não consegue participar da conversa; vai à igreja e não escuta o que o 
padre está falando -, porque ninguém tem muita paciência ao lidar com gente que 
não ouve bem. Em 35% dos casos, porém, essa situação desagradável poderia ser 
evitada com o uso de aparelhos para surdez.
Drauzio-O que pode fazer uma pessoa com 60 anos para retardar o declínio da 
audição?
Doris Lewis- Não deve expor-se a ruídos, nem a sons agudos, nem automedicar-se. 
De resto, só a vida vai dizer qual é o ritmo da perda da audição de cada um, uma
vez que ela faz parte do envelhecimento.
Drauzio-Existem pessoas mais predispostas a apresentar declínio da audição 
quando ficam mais velhas?
Doris Lewis- Pessoas de olhos azuis têm mais tendência a apresentar perdas 
auditivas. É uma predisposição genética que leva ao chamado ouvido de cristal, 
um ouvido mais frágil e mais susceptível ao declínio da audição.

Além dessas, pessoas expostas a muito ruído no trabalho também correm maior 
risco de perda da audição.
Drauzio-Adolescentes que escutam música num volume muito alto também se 
enquadram nesse grupo?
Doris Lewis- Provavelmente são candidatos a perder a audição mais cedo, porque a
perda das células ocorre precocemente.
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SUS oferece tratamento completo contra a doença esclerose múltipla: 

[FOTO]

A doença ataca o sistema nervoso central de forma lenta e causa a perda da 
substância que envolve os nervos, chamada mielina .| Foto: Arquivo
A bancária Loiane Matosinho de 22 anos descobriu a doença aos 13 anos quando 
percebeu uma dormência nas pernas. Ela conta como é a sua vida hoje e ressalta 
que o diagnóstico precoce permitiu que ela ficasse sem sequelas da doença.Eu 
trabalho, eu sou formada já pela UNB. Eu faço tudo, namoro, saio, a esclerose 
não me atrapalha em nada não. O que eu tenho é que tomar o remédio todos os 
dias, que eu tomo o injetável, e só. Como eu descobri logo no início, eu só tomo
remédio.A esclerose múltipla é uma doença inflamatória crônica que ataca o 
sistema nervoso central de forma lenta, ao longo dos anos, e causa a perda da 
substância que envolve os nervos, chamada mielina. A doença é mais comum em 
mulheres jovens de até 30 anos. Os portadores de esclerose múltipla costumam ter
visão dupla ou, até mesmo, perdem a capacidade de enxergar. Além disso, alguns 
apresentam dificuldades para falar e para controlar a urina, além de falta de 
coordenação motora e dormência em algumas partes do corpo.

Todo o tratamento para esclerose múltipla é oferecido pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS). O coordenador geral de Média e Alta Complexidade do Ministério da 
Saúde, José Eduardo Fogolin, explica o que fazer quando tiver algum sintoma da 
doença.Se o paciente apresentar quaisquer uns dos sintomas da esclerose 
múltipla, como: dificuldade para enxergar, dormência em uma região do corpo, 
visão dupla, entre outros, deve procurar a unidade de saúde mais próxima de sua 
residência, tendo como porta de entrada as unidades de atenção básica, pelas 
unidades básicas de saúde, que encaminham o paciente para a atenção 
especializada, para os centros de referência em neurologia.

Segundo Fogolin, não existem causas conhecidas para a esclerose múltipla.
Ouça a matéria da Web Rádio Saúde
Fonte: Amanda Mendes / Web Rádio Saúde
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Terçol, calázio e conjuntivite: 

A pessoa acorda com o olho inchado e aparece uma feridinha na pálpebra que 
dificultaum pouco seus movimentos. olha no espelho e logo descobre que está com 
terçol, uma inflamação causada pela penetração de uma bactéria, cujos principais
sintomas são dor, rubor e calor.

Muitas vezes, porém, não é um terçol, mas um calázio, uma patologia não 
infecciosa resultante da obstrução de certas glândulas. O calázio se instala 
mais na parte superior da pálpebra, enquanto o terçol surge bem perto dos 
cílios. Conjuntivite é outro problema ocular que também não assusta muito, mas 
incomoda bastante. O problema é que basta o olho ficar vermelho, para a pessoa 
supor que está com conjuntivite e pingar algumas gotas do primeiro colírio que 
lhe cai nas mãos. Agirassim pode ser perigoso. Primeiro, porque doenças graves 
podem estar camufladas sob a aparência de uma conjuntivite banal associada a 
gripes e resfriados. Segundo, porque muitos colírios são contraindicados mesmo 
nos quadros simples de conjuntivite. Por isso, quer se trate de terçol, calázio 
ou conjuntivite, o ideal é procurar um oftalmologista para diagnóstico preciso e
tratamento adequado.
TERÇOL E CALÁZIO
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Drauzio-Por que os terçóis aparecem nas pálpebras?
Edilberto Olivalves- Quase todas as lesões da pálpebra são popularmente 
consideradas terçóis, embora existam duas patologias diferentes responsáveis por
seu aparecimento: uma com infecção, o terçol, e a outra sem infecção, o calázio.

Para entender o que acontece ( imagem 1), vamos lembrar que na borda da pálpebra
estão os cílios e, em sua parte interna, o músculo orbicular, que fecha o olho, 
uma cartilagem chamada tarso e glândulas cuja função é produzir substâncias para
misturar com as lágrimas. A glândula de Melbômio é maior e as de Zeis e Mol são 
menores e estão localizadas nas margens ao lado dos cílios.
O terçol ou hordéolo consiste na inflamação das glândulas Zeis e Mol. Os 
principais sintomas são dor, rubor e calor, sinais típicos de infecção provocada
por uma bactéria. Já a inflamação da glândula de Melbômio não é produzida por 
bactéria e chama-se chalázeo ou calázio ( imagem 2).

A evolução das duas patologias é semelhante. Em dois ou três dias, elas tendem 
para o autocontrole, mas o calázio pode circunscrever e ficar na pálpebra sob a 
forma de um granuloma.
Drauzio-Como se estabelece a diferença clínica entre calázio e terçol?
Edilberto Olivalves- O terçol se instala mais na borda da pálpebra perto dos 
cílios por causa da localização das glândulas de Zeis s Mol e os sinais da 
inflamação são mais acentuados ( imagem 3). Embora haja mais rubor, mais dor e 
mais calor, ele geralmente drena ou desaparece espontaneamente.

Por sua vez, o calázio atinge uma glândula mais profunda e, mesmo depois de ter 
sido controlada a inflamação, fica um granuloma que pode aumentar ou diminuir 
sem sinais inflamatórios. Isso pode ocorrer de vez em quando, se a glândula 
voltar a produzir secreção que não consegue ser eliminada, porque há um bloqueio
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na saída.
Drauzio-Quanto tempo pode durar um quadro de calázio?
Edilberto Olivalves- Pode levar meses. Vale chamar a atenção, porém, que a 
presença frequente desse tipo de inflamação não infecciosa pode ser indicativo 
da prevalência de algum defeito de refração do olho.
Drauzio-Que relação existe entre a refração do olho e o entupimento da glândula?
Edilberto Olivalves- Às vezes, o olho é obrigado a fazer um esforço maior para 
compensar o defeito de refração (um pouco de astigmatismo ou de hipermetropia). 
Esse ajuste através do músculo ciliar e da acomodação do cristalino induz 
vasodilatação na borda palpebral que predispõe ao aparecimento de calázios.

Nas pessoas idosas, esse quadro pode tornar-se crônico, o que nos obriga a 
curetar a glândula.
Drauzio-Curetar significa raspar a glândula por dentro para que ela deixe de 
funcionar.
Edilberto Olivalves- Exatamente. Faz-se uma incisão em cruz do lado da 
conjuntiva e cureta-se o núcleo da glândula que deixa de existir. No entanto, é 
importante observar, sobretudo nos idosos, que o calázio pode manifestar-se em 
outra das 23 a 25 glândulas de Meibômio existentes, porque elas são empaliçadas,
paralelas. A repetição desse episódio pode ser um sinal de alerta para a 
possibilidade de uma neoplasia ter-se instalado.
Drauzio-O que favorece a formação de calázios?
Edilberto Olivalves- A incidência de calázios depende muito do tipo de pele, 
porque a glândula onde se formam produz uma substância que vai misturar-se com a
lágrima. Pacientes com acne rosácea ou com muita oleosidade na pele têm mais 
tendência à formação de calázios, pois a glândula retém a secreção, que não 
consegue extravasar por causa do bloqueio que existe na saída.
EVOLUÇÃO E TRATAMENTO
Drauzio-Como evoluem os quadros de calázio?
Edilberto Olivalves- Na fase inicial, o calázio pode regredir espontaneamente em
dois ou três dias, como ocorre com o terçol. No entanto, depois pode aparecer um
granuloma no local onde ele se formou. Às vezes, esse granuloma não é aparente 
internamente, mas passando o dedo sobre a pálpebra, sentimos que está ali. Além 
disso, a evolução do calázio é marcada por avanços e retrocessos. Quando parece 
estar curado, volta a inflamar.
Drauzio-Como é o tratamento indicado para os casos de terçol?
Edilberto Olivalves- Feito o diagnóstico, o tratamento do terçol é feito com 
aplicação de calor úmido e de colírios ou pomadas com antibióticos no local. Se 
o paciente for idoso ou muito debilitado, é preciso dar uma cobertura sistêmica 
de antibiótico por via oral, porque a irrigação da pálpebra é muito rica e a 
infecção pode disseminar-se. Em condições normais, porém, bastam o antibiótico 
de uso tópico e a aplicação de compressas de água quente.
Drauzio-Fazer compressas com água boricada ajuda?
Edilberto Olivalves- Não há necessidade. O mais importante é o calor úmido que 
produz vasodilatação e facilita a liquefação da substância retida e sua 
reabsorção.
Drauzio-E o tratamento do calázio?
Edilberto Olivalves- No calázio, o tratamento é praticamente o mesmo, só que não
se usam medicamentos com corticoides nem antibióticos. Compressas com calor 
úmido costumam ser suficientes, Entretanto, se o quadro tornar-se muito 
repetitivo, é importante encaminhar o paciente para avaliação refracional, isto 
é, para verificar se não é portador de astigmatismo, miopia, etc.
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Além disso, indicam-se cuidados de higiene da pele com xampus de pH neutro que 
funcionam como detergente, pois a glândula de Meibômio tem um canículo que passa
ao lado do cílio, e o excesso de oleosidade pode formar uma rolha que acaba 
obstruindo a saída. Em alguns casos, a inflamação na borda palpebral externa e 
cílios é provocada por outra doença, a blefarite que, tanto quanto o calázio, 
pode ser sinal indicativo de que o olho está trabalhando em condições 
excepcionais.
CONJUNTIVITE
CARACTERÍSTICAS, TIPOS E DIAGÓSTICO
Drauzio-Basta o olho ficar um pouco vermelho que as pessoas acham que estão com 
conjuntivite. Está certo pensar assim?
Edilberto Olivalves- Na imagem 4, aparece o bulbo ocular com seus anexos. A 
conjuntiva é a membrana fina e transparente que recobre a frente da esclera ou 
branco do olho (conjuntiva bulbar) e a parte interna da pálpebra (conjuntiva 
palpebral).

Chama-se conjuntivite a inflamação da conjuntiva, que pode ser unilateral ou 
bilateral. Sua principal manifestação é o olho vermelho. Como são vários os 
fatores que podem provocar olho vermelho, é preciso estar atento, pois a 
conjuntivite, às vezes, mascara um problema mais sério (uveíte, esclerite ou 
outra doença ocular). Por isso, é extremamente importante determinar as 
características do olho vermelho e suas possíveis causas para estabelecer o 
diagnóstico.
Drauzio-Como se estabelece o diagnóstico de conjuntivite?
Edilberto Olivalves- O primeiro passo é verificar se o quadro ocular (coriza, 
olho vermelho, secreção e lacrimejamento) está associado ao comprometimento das 
vias aéreas superiores, o que é frequente. É importante também levar em conta se
a hiperemia é unilateral ou bilateral. Por exemplo, na imagem 5, o olho direito 
está normal e o esquerdo, vermelho. Essa alteração respeita a parte próxima da 
córnea, mas acomete a zona periférica, sobretudo do lado do nariz, onde existe 
uma membrana chamada prega semilunar. Toda a vez que isso acontece, ou seja, 
quando a hiperemia respeita a parte interna da córnea, mas aparece um edema 
dessa prega (elevação com aparência gelatinosa), estamos diante de processo 
viral. No caso em questão, estamos diante de um quadro de uveíte viral e não de 
conjuntivite.
Drauzio-Quais as principais características da uveíte viral?
Edivaldo Olivalves- As uveítes virais dificilmente acometem os dois olhos ao 
mesmo tempo. Primeiro se manifestam num olho e depois no outro. Em geral, 
evoluem associadas a um quadro de vias aéreas superiores ou dor muscular e 
provocam dor que atinge até o ouvido por causa do enfartamento do gânglio 
pré-auricular, uma vez que a drenagem linfática do olho se dá por esse gânglio e
pelo sub-auricular.
Drauzio-Que tipos de conjuntivite existem?
Edilberto Olivalves- A imagem 6 registra um quadro de conjuntivite bacteriana, 
que geralmente é bilateral. A hiperemia respeita um pouco a parte em volta da 
córnea, mashá secreção, cujas características são importantes para identificar a
provável etiologia do problema. Secreção amarelada ou esverdeada é sinal de 
conjuntivite provocada por bactéria, uma vez que as conjuntivites virais 
produzem lacrimejamento e, às vezes, secreção mucosa.

Gostaria de citar, ainda, a conjuntivite aguda por gonococos ( imagem7) que pode
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acometer crianças recém-nascidas. Os pontinhos que se veem na ilustração indicam
a saída da glândula de Meibônio.
Drauzio-Pacientes com conjuntivite apresentam perda da acuidade visual?
Edilberto Olivalves- Nem sempre. A baixa da acuidade visual pode ocorrer nas 
conjuntivites virais. A causa mais frequente é a infecção pelos adenovírus, que 
além da conjuntivite provocam inflamação da córnea (ceratite) que interfere na 
visão.
Drauzio-O que é a pseudomembrana que se forma em algumas conjuntivites?
Edilberto Olivalves- Nós mostramos quadros de conjuntivite viral, bacteriana e 
um quadro de conjuntivite aguda para destacar as características de 
unilateralidade, bilateralidade e tipo de secreção. No que se refere às 
conjuntivites virais, é importante apontar que, além do comprometimento uni e 
bilateral, pode ocorrer a formação de uma pseudomembrana que, se não for 
tratada, pode arrastar o quadro por muito tempo.

A imagem 8 deixa ver a pálpebra por dentro e uma membrana esbranquiçada, a 
pseudomembrana, resultante do processo inflamatório. Sem tratamento, irá 
formar-se no local um quelóide, responsável pelo prolongamento do quadro e por 
algumas sequelas. No entanto, por causa do medo do contágio, muitas vezes, o 
profissional não inverte a pálpebra para examinar sua parte interna e o 
diagnóstico não é feito. Essa inversão, porém, sempre deveria ser feita porque, 
na maioria das vezes, dependendo das características dos vasos e das papilas, é 
possível estabelecer o diagnóstico etiológico das conjuntivites.
Drauzio-Quais as características da conjuntivite registrada na imagem 9?
Edilberto Olivalves- A imagem 9 mostra um quadro crônico de conjuntivite 
alérgica, que geralmente é bilateral. Às vezes, o olho em si não apresenta nada 
de muito diferente, mas a conjuntiva palpebral e o fundo de saco apresentam 
alterações que lembram bolinhas de sagu.
TRATAMENTO
Drauzio-Nas conjuntivites banais associadas a processos virais, como gripes e 
resfriados, geralmente as pessoas não procuram o oftalmologista, simplesmente 
pingam um colírio que têm em casa. O que seria certo fazer quando acordam com os
olhos vermelhos?
Edilberto Olivalves- Quando acordam com os olhos vermelhos, as pessoas devem 
verificar se a hiperemia manifesta-se num olho ou nos dois olhos e a cor da 
secreção para informar posteriormente ao médico, se necessário. Como os colírios
com antibióticos e corticoides ou que contenham substâncias vasoconstritoras não
devem ser usados (o que limita muito o uso de colírios), o melhor é aplicar 
compressas de água gelada para aliviar os sintomas.
Drauzio-Existe fundamento científico para o uso de água boricada?
Edilberto Olivalves- Não existe. Água boricada pode até irritar a pele por causa
do pH, se a aplicação for repetida muitas vezes.
Drauzio-Você não recomenda o uso de colírios com antibióticos, corticoides e 
substâncias vasoconstritoras. E os colírios que são compostos praticamente 
apenas por água e sal?
Edilberto Olivalves- Colírios à base de cloreto de sódio podem ser usados, mas é
preciso verificar se não contêm sulfato de zinco ou algum vasoconstritor em sua 
composição, porque essas substâncias são adstringentes e contraindicadas, 
sobretudo para pacientes hipertensos, pois podem induzir reações adversas.
Drauzio-Há conjuntivites que são contagiosas. Como fazer para evitar a 
transmissão?
Edilberto Olivalves- É preciso evitar ao máximo o contato pessoal e com objetos 
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dos portadores da conjuntivite. Por isso, toalhas de rosto e de banho, lenços e 
certos tipos de roupas não devem ser compartilhados.

Outra medida importante é não coçar os olhos, porque coçá-los promove uma 
agressão física prejudicial e o agente da infecção pode ser transmitido pelas 
mãos. Por isso, é fundamental lavá-las com frequência. Se a coceira incomoda, 
uma compressa de água gelada é suficiente para aliviar o sintoma.
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FIQUE SABENDO - UnA-SUS oferece cursos gratuitos à distância

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
UnA-SUS oferece cursos gratuitos à distância: 
Profissionais da área de saúde podem aprimorar seus conhecimentos gratuitamente,
por meio da Universidade Aberta do SUS (UnA-SUS), uma rede de instituições de 
ensino que oferece educação continuada online. A plataforma disponibiliza cursos
autoinstrucionais a qualquer trabalhador da área, além de programas de 
especialização, aperfeiçoamento, extensão e atualização a profissionais do SUS. 
Todos os cursos são gratuitos, e realizados à distância.

Atualmente, dois cursos de autoaprendizagem estão disponíveis - um deles é 
voltado para o controle de tuberculose, e o outro aborda o manejo clínico de 
pacientes com dengue. As aulas podem ser acessadas por profissionais de 16 áreas
da saúde registrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), e
disponibiliza certificado on-line para os que cumprirem os requisitos de 
conclusão do curso.

Para participar, o profissional deve se registrar na Plataforma Arouca, sistema 
que viabiliza o acesso aos recursos da UnA-SUS - ou acessar o material como 
visitante, caso não possua registro no CNES (passo a passo). Se entrar como 
visitante, o profissional não obterá o certificado ao final do curso.

O secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Mozart Sales, 
enfatiza a importância da educação continuada para a qualidade dos serviços do 
SUS. É essencial que os trabalhadores da rede pública aprimorem suas 
habilidades, seja por cursos mais simples, autoinstrucionais, seja por meio de 
cursos de especialização mais complexos. Em todos os casos, quem ganha é o 
usuário do SUS, que é atendido por um profissional mais qualificado, esclarece.
Profissionais do SUS - Também estão disponíveis na UnA-SUS cursos de 
especialização, aperfeiçoamento, extensão e atualização para profissionais que 
trabalham na rede pública. Os programas são promovidos por instituições de 
ensino superior de referência, e também devem ser acessados pela Plataforma 
Arouca. Lá constam informações como lista de cursos ofertados, editais, contatos
das instituições, datas previstas e requisitos.
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Em geral, é exigido apenas vínculo com o SUS para inscrição e realização do 
curso, no entanto, outros requisitos, como área de atuação (por exemplo, 
enfermagem, médico, gestor), nível acadêmico (médio, superior completo), e 
localidade (pois alguns cursos podem estar disponíveis apenas para determinada 
região ou estado). Antes de se inscrever, é importante que o interessado leia 
detalhadamente o edital de convocação para verificar se compatibilidade há 
compatibilidade com o perfil exigido.

As metodologias de avaliação são definidas pelas universidades, que emitem, ao 
concluinte, certificado acadêmico da própria instituição.
INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA UNA-SUSFundação Estadual Saúde da Família 
(SES/BA)Universidade Federal do Ceará (UFC)Fundação Universidade de Brasília 
(UnB)Universidade Federal de Goiás (UFG)Universidade Federal do Maranhão 
(UFMA)Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)Secretaria de Estado de Saúde 
de Minas Gerais (SES/MG)Fundação Oswaldo Cruz - Pantanal 
(Fiocruz/Pantanal)Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)Centro Brasileiro de 
Estudos de Saúde (CEBES)Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
(UNIRIO)Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ)Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP/Fiocruz)Universidade
Federal de Pelotas (UFPEL)Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto 
Alegre (UFCSPA)Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)Universidade Federal
de São Paulo (UNIFESP)Universidade Estadual Paulista (UNESP)Fonte:Priscila Costa
e Silva /Agência Saúde
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FIQUE SABENDO - Uso da chupeta 
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FONTE: http://www.conversandocomopediatra.com.br
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Formulário de inscrição do Prêmio Professores do Brasil fica mais simples
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Formulário de inscrição do Prêmio Professores do Brasil fica mais simples
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Fórum aborda políticas públicas para saúde de crianças com doenças crônicas: 
Nesta terça-feira, 23 de outubro, o Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da 
Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz) realizará o 3 Fórum 
Ampliado sobre Políticas Públicas de Promoção da Saúde de Crianças e 
Adolescentes com Doenças Crônicas e Deficiências e suas Famílias, fruto de uma 
iniciativa do Núcleo de Apoio a Projetos Educacionais e Culturais (Napec), do 
Programa de Atenção Integral à Criança Hospitalizada Saúde  Brincar e do Serviço
Social do Instituto.

O principal objetivo é sensibilizar o Poder Legislativo, para a definição de uma
agenda de compromissos que visem a elaboração de Políticas Públicas voltadas às 
crianças e adolescentes portadores de doenças crônicas e/ou deficiências 
associadas.

Em 2010, quando ocorreram a primeira e a segunda edição, o Fórum contou com a 
participação de membros da Secretaria Municipal de Saúde, da Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), do Ministério Público e demais 
unidades federais de saúde, além de voluntários da área e familiares de 
pacientes. Os resultados mais significativos contemplam a elaboração e a 
posterior aprovação de importantes Projetos de Lei que atendem a diversas 
demandas levantadas. Neste cenário, destaca-se a lei 3.232/2010, de autoria do 
deputado federal Alessandro Molón, cujo projeto isenta o pagamento de imposto 
sob a tarifa de energia elétrica aos portadores de doenças crônicas que demandam
o uso contínuo de aparelhos médicos. Tal medida permitiu a alta a pacientes que 
ficavam restritos ao ambiente hospitalar por não terem condição de subsidiar as 
elevadas contas de luz.

Contudo, a responsável pelo Serviço Social do IFF, Mariana Setúbal, que integra 
a comissão organizadora do evento, avalia que ainda há muito a ser feito desde 
políticas no campo da educação até a regulamentação trabalhista, passando pelas 
condições de habitação, equipamentos e insumos terapeuticos. No campo do 
transporte, por exemplo, algumas questões continuam sem resposta e outras 
sofreram retrocessos.Na portaria que institui o Tratamento Fora de Domicílio 
(TFD), não consta a obrigatoriedade de o município garantir o transporte ao 
acompanhante quando a criança encontra-se internada, mesmo em casos de 
permanência prolongada. A questão da alimentação, em dias de acompanhamento 
ambulatorial, também merece atenção, ressalta Mariana.

O 3 Fórum Ampliado de Políticas Públicas de Promoção de Saúde de Crianças e 
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Adolescentes com Doenças Crônicas e Deficiências e Suas Famílias é gratuito. 
Para fins de organização, os interessados em participar devem enviar um e-mail 
para ssocial@iff.fiocruz.br, contendo nome, telefone, endereço, cargo e e-mail 
para o cadastro.
III Fórum Ampliado de Políticas Públicas de Promoção da Saúde de Crianças e 
Adolescentes com Doenças Crônicas e Deficiências e Suas Famílias
Data:23/10
Horário:9h
Local: Centro de Estudos Olinto de Oliveira (CEOO) - Avenida Rui Barbosa 716, 
Flamengo - Rio de Janeiro.
Fonte: Fiocruz
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Frente Estadual de Drogas e Direitos Humanos do Rio de Janeiro: 
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FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE NO FERIADO DE 2 DE NOVEMBRO: 
[FOTO]
Durante o feriado de 2 de novembro, os hospitais de emergência e unidades 24 
horas da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio funcionarão 
ininterruptamente. Os centros municipais de saúde e clínicas da família fecham 
no feriado e reabrem no sábado, dia 3, com horário de funcionamento normal. Mais
informações podem ser obtidas pela Central de Atendimento da Prefeitura, no 
telefone 1746. (clique aqui e veja a publicação - pág. 57)
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quinta-feira, 25 de outubro de 2012
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Game on-line deixa matemática mais fácil para estudantes
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Game on-line deixa matemática mais fácil para estudantes: 

Três em cada quatro alunos brasileiros terminam o ensino fundamental sem dominar
a matemática. A pesquisa feita pela Firjan (Federação das Indústrias do Estado 
do Rio de Janeiro) revela que este quadro, além de impactar a vida dos alunos, 
prejudica as empresas, que apontam o analfabetismo funcional nessa disciplina 
como um dos maiores problemas.

Por conta desse problema, a Firjan decidiu criar o Sesi Matemática, programa 
destinado a alunos do ensino médio de escolas públicas. Os games on-line são 
alguns dos recursos da iniciativa que já foram implantados nas instituições do 
sistema Sesi e Senais. O objetivo é que todos os outros recursos sejam ampliados
para 11 colégios estaduais.

do O Globo
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Hábitos alimentares saudáveis devem começar na infância: 
[FOTO]
O que fazer para as crianças consumirem alimentos saudáveis? Como deve ser o 
preparo da lancheira? Hábitos alimentares corretos são determinantes nesta fase 
e contribuem para que no futuro as crianças não desenvolvam doenças, como 
hipertensão, diabetes e obesidade.

Segundo a coordenadora substituta da área técnica de Saúde da Criança e 
Aleitamento Materno, Tatiana Coimbra, é importante que os pais sejam exemplos 
para os filhos e evitem alimentos gordurosos, biscoitos e guloseimas. Temos um 
grande número de crianças com colesterol alto e sobrepeso. É importante reforçar
que dentro de casa, crianças devem ser estimuladas a ter alimentação equilibrada
com leite, pães, frutas da época, verduras. O recomendado é reduzir o consumo de
frituras e refrigerante durante a semana, destaca Tatiana.

O período escolar é um momento determinante para os pequenos adquirirem hábitos 
saudáveis.Para promover hábitos saudáveis em crianças e jovens, os ministérios 
da Saúde e da Educação trabalham em parceria para fortalecer o Programa Saúde na
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Escola, que leva médicos e profissionais das Unidades Básicas de Saúde à rede 
pública de ensino para aconselhamento nutricional e orientação de saúde. Já 
foram atendidos 12 milhões de estudantes em 56 mil escolas de 2.495 municípios.
[FOTO]

Foto: Corbis Images
A coordenadora Tatiana Coimbra ressalta, também, que para os passeios em 
família, onde está previsto um lanche fora de casa, o ideal é levar frutas, 
sucos naturais esanduíchespreparados em casa. Quando isso não é possível, os 
pais devem dar preferência a alimentos preparados na hora, como carnes 
grelhadas. Para evitar contaminações, devem evitar hortaliças cruas, dar 
preferência a verduras cozidas, ensina.

De acordo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Brasil, 
uma em cada três crianças com idade entre 5 e 9 anos estão com peso acima do 
recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde. 
Ainda segundo a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), os jovens de 10 a 19 
anos com excesso de peso passaram de 3,7%, em 1970, para 21,7%, em 2009. A 
manutenção do peso adequado desde a infância é um dos principais fatores para a 
prevenção de doenças na fase adulta.
Dez Passos para uma Alimentação Saudável -O Guia Alimentar para Crianças Menores
de Dois Anos - Dez Passos para uma Alimentação Saudável, foi elaborado pela 
coordenação geral de alimentação e nutrição do Ministério da Saúde para os 
profissionais de atenção básica para orientar às mães e cuidadores quanto à 
alimentação saudável das crianças brasileiras menores de 2 anos. É importante 
que a criança desde cedo coma frutas, verduras e legumes variados, para receber 
maiores quantidades de vitamina, ferro e fibras, além de adquirir hábitos 
alimentares saudáveis que perduram por toda a vida adulta. O ideal é oferecer 
duas frutas diferentes por dia, com preferência às frutas da estação, 
principalmente as ricas em vitamina A, como as amarelas ou alaranjadas e que 
sejam cultivadas localmente.
Gabriella Vieira / Blog da Saúde
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HIGIENE NA CRECHE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

FONTE: Nova Escola 
BANHO 

HIGIENE BUCAL

--------------------------------------------------------------------------------

Página 2343



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
<POSTAGEM>
hoje-16-de-outubro-dia-mundial-da.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 16 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

HOJE - 16 DE OUTUBRO - DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO 2012
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DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO 2012: [FOTO]

Esta terça-feira, 16 de outubro, é Dia Mundial da Alimentação.
A data, comemorada desde 1945, homenageia a criação da Organização das Nações 
Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO, na sigla em inglês) e é oportunidade
para mobilizar a sociedade para a promoção da alimentação saudável e da 
segurança alimentar e para o enfrentamento da fome.Em 2012, a iniciativa aborda 
a atuação das cooperativas agrícolas, que em todo o mundo somam mais de 800 
milhões de associados e garantem 100 milhões de empregos - 20% a mais do que as 
empresas multinacionais -, segundo dados da FAO.
No Rio de Janeiro, o Dia Mundial da Alimentação marca a abertura da Semana da 
Alimentação Carioca 2012: Cooperativas agrícolas alimentam o mundo, promovida 
pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar do Rio de Janeiro (Consea Rio). A 
programação tem início às 14h, com a palestra Cooperativas agrícolas, 
abastecimento e consumo alimentar, que será realizada na na Praça Pio IX, 9º 
andar. O evento segue até o dia 23 de outubro, terça-feira, com mais palestras, 
debates e diversas atividades para conscientização sobre a origem e a escolha 
dos alimentos, de sua produção à mesa.
Na quarta-feira, o Espaço do Servidor, no Centro Administrativo São Sebastião 
(CASS), na Cidade Nova, abriga uma exposição de mudas e temperos, de 9h às 16. 
Além de aprender como fazer a compostagem doméstica, o público receberá mudas de
plantas e materiais com dicas sobre alimentação saudável. A programação também 
inclui visitas à CEASA-RJ; ao Restaurante Cidadão da Cidade de Deus; à 
Fazendinha, na Penha; e a oficina de culinária Temperando Conceitos, dia 19, de 
9h às 13h, no Instituto de Nutrição Annes Dias (INAD), em Botafogo. O 
encerramento do evento será no dia 23 de outubro, com o seminário Participação 
da Agricultura Familiar no Fornecimento para Alimentação Escolar no Município do
Rio de Janeiro, de 13h às 16h, na Fazenda Modelo (Estrada do Mato Alto, 5.620, 
Guaratiba).
Assista ao vídeo Vamos comer?, produzido pelo RAP da Saúde em parceria com o 
INAD
 Confira a programação completa da Semana da Alimentação Carioca 2012
 Saiba mais sobre alimentação saudável no blog do Instituto de Nutrição Annes 
Dias
 Leia também: Brasil comemora Dia Mundial da Alimentação com resultados 
positivos
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IDÉIAS - DIY: marcador de texto de monstrinho
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DIY: marcador de texto de monstrinho: 
[FOTO]

Marcadores de texto são sempre iguais. Se você quer dar uma bossa ao seu e 
tornar o momento de leitura mais interessante - e de quebra dar uma decorada no 
seu livro - veja abaixo como criar seu próprio marcador:

[FOTO]

Para isso, basta alguns pedaçõs de papel, tesoura, cola e uma pitada de 
criatividade. Veja abaixo como criar seu marcador de monstrinho!

[FOTO]

Quadro 1: crie três quadrados como na imagem acima.

Quadro 2: trace uma linha dividindo os dois quadrados superiores, pintando 
metade deles

Quadro 3: recorte seu desenho retirando também a parte pintada

Quadro 4: faça um contorno da forma obtida sobre outro papel (de preferência, 
colorido) e recorte-o

Quadro 5: se quiser, cole sobre o papel outro com texturas diferentes

Quadro 6, 7 e 8: dobre as pontas superiores do papel uma sobre a outra, a 
cole-as a seguir

Quadro 9: se quiser, cole sobre elas outro papel com textura diferente - essa 
área equivale à parte superior
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do rosto do seu monstrinho

Quadro 10: cole os olhos e os dentes do personagem. Faço-os com pedaços de 
papel.

Quadro 11 e 12: prontinho!

Outras ideias de marcadores criados com papel e cola:

[FOTO]

Nesse caso basta fazer o recorte como mostra a foto e criar o rosto dos seus 
bichinhos. No caso da nuvem, faça dois cortes mais profundos na parte inferior 
para que eles possam ser encaixados nas páginas:

[FOTO]

Divertido, não? :)

Para ver mais dicas de decoração e DIY acesse a ágina da Gecko no Facebook e 
solte a imaginação!

Via

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
inauguracao-da-clinica-da-familia-dante.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 5 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA DA FAMÍLIA DANTE ROMANÓ JÚNIOR

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://otics-iraja.blogspot.com/
INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA DA FAMÍLIA DANTE ROMANÓ JÚNIOR: 
Inaugurada mais uma Clínica da Família no Rio de Janeiro, no bairro de Marechal 
Hermes, foi Inaugurada a Clínica da Família Dante Romanó Júnior.
Contamos com a presença da excelentíssimoHanns DohmannSecretário Municipal de 
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Saúde e Defesa Civil,Alexandre ModestoCoordenador da Área programática 3.3, 
demais autoridades, convidados e toda população.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
inca-disponibiliza-versoes-do-livro-abc.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 25 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

INCA disponibiliza versões do livro ABC do Câncer para dispositivos móveis

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
INCA disponibiliza versões do livro ABC do Câncer para dispositivos móveis: 
O Serviço de Edição e Informação Técnico-científica do INCA acaba de 
disponibilizar as versões do livro ABC do Câncer - Abordagens Básicas para o 
Controle do Câncer para dispositivos móveis.

Para visualizar os conteúdos em seu equipamento é necessário possuir um programa
de leitor de epub. O ABC do Câncer é voltado para profissionais de saúde de 
nível superior não especialistas em oncologia.
Curtiu este post? Então vote em nós no Top Blog 2012\o/.Fonte: INCA

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
incana-gec-coelho-neto.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 17 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Gincana GEC Coelho Neto

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portalgeccoelhoneto.wordpress.com/
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Muito bacana a iniciativa, com envolvimento de toda comunidade escolar. 
Gincana GEC Coelho Neto: 
 Na última quarta- feira, dia 10/10/2012, todos os alunos e equipe do nosso GEC 
participaram de uma super gincana. A equipe de Ed. Física, afinadíssima, 
organizou atividades e tarefas que tinham que ser cumpridas pelas quatro 
equipes: verde, vermelha, amarela e azul. O resultado disso foi um dia 
descontraído e divertido, com uma disputa saudável e muitas gargalhadas.Clique 
para exibir o slide.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
inscricoes-abertas-para-projetos.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 8 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA PROJETOS - Vivajovem.com

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Estão abertas as inscrições para financiamento de projetos voltados para 
adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social, o Vivajovem.com. 
Trata-se de uma parceria entre o Ministério da Saúde e da Cultura e o escritório
das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC), com o objetivo de selecionar 
projetos de intervenção no território e/ou formação de adolescentes e jovens de 
10 a 29 anos com vistas à promoção da saúde, à prevenção do uso de álcool, crack
e outras drogas, à prevenção das violências e redução da mortalidade juvenil.

As inscrições foram iniciadas no dia 29/09/2012 e ficarão abertas por 14 dias, a
contar desta data. Poderão ser inscritas propostas que contemplem ações de arte,
cultura, educação, esporte e/ou lazer para prevenção do uso de álcool e outras 
drogas entre outras atividades. Os valores dos projetos a serem aprovados variam
de R$ 100 mil a R$ 300 mil por ano. Ao todo serão investidos R$ 4 milhões, sendo
R$ 2,5 milhões do Ministério da Saúde e R$ 1,5 milhão da UNODC. Para mais 
informações, acessehttp://migre.me/b3ZYRo edital.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
inscricoes-abertas-para-seminario-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 14 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Inscrições abertas para Seminário de Nutrição em Saúde Coletiva

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.rio.rj.gov.br/web/smsdc/

As inscrições estão abertas para o XIV Seminário de Nutrição em 
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Saúde Coletiva: Tendências e Desafios promovido pela Secretaria 
Municipal de Saúde e Defesa Civil. A atividade acontece no dia 28 de 
novembro na Capela Ecumênica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
 (UERJ), na Rua São Francisco Xavier, 524, no Maracanã. A participação é
 gratuita e os interessados podem clicar aqui para
 se inscrever até o dia 25/11. As vagas são limitadas. Os profissionais 
da área que desejarem enviar trabalhos devem acessar o formulário de 
submissão de resumos.
Este ano a atividade 
abordará os conflitos de interesses na relação público e privado em 
alimentação e nutrição em Saúde Coletiva e os desafios da nutrição nas 
doenças crônicas não transmissíveis. A atividade contará com a 
participação de profissionais do Instituto Nacional do Câncer, da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro e do Ministério da Saúde. Para 
mais informações, basta enviar e-mail para 
seminarioinad2012@yahoo.com.br.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
inserir-educacao-no-mundo-digital-pode.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 3 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Inserir a Educação no mundo digital pode melhorar a qualidade de ensino

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blogeducacao.org.br/
Inserir a Educação no mundo digital pode melhorar a qualidade de ensino

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
instituto-helena-antipoff-educacao.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 5 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Instituto Helena Antipoff - Educação Especial

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://nossomosacre06.blogspot.com/
Instituto Helena Antipoff - Educação Especial: 

Responsável pela educação especial nas escolas da Prefeitura do Rio, o Instituto
Helena Antipoff atua na perspectiva da educação inclusiva, acompanhando as 
diretrizes e metas propostas pela Política Nacional de Educação Especial. Dentro
dessa ótica, a educação especial passa a integrar o projeto pedagógico da escola
regular, promovendo o atendimento às necessidades educacionais especiais de 
alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação.
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Para efeito de conceituação, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem 
impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental ou sensorial que pode 
ter restringida sua participação plena na escola e sociedade. Incluem-se nesse 
grupo alunos com autismo, síndrome do espectro de autismo e psicose infantil, 
além de crianças com altas habilidades/superdotação.

[FOTO]

O IHA mantém equipes junto às Coordenadorias Regionais de Educação para 
acompanhar os alunos integrados nas turmas regulares e nas salas de recursos 
multifuncionais, classes hospitalares, classes especiais e escolas especiais.

Grupo de Pais

Nesse processo, a Secretaria de Educação conta com o fundamental apoio dos pais 
e responsáveis dos alunos com deficiência. Para isso, a SME e os representantes 
dos pais e responsáveis criaram um Grupo de Pais (Grupo de Trabalho de Pais 
Representantes da Educação Especial) em outubro de 2009. O GT é constituído por 
dois pais ou responsáveis representantes junto a cada uma das 10 Coordenadorias 
Regionais de Educação, sendo um titular e um suplente. O Grupo tem como objetivo
sugerir, discutir e propor ações sobre a Educação Especial na Rede Municipal , 
que atendam as reais necessidades dos alunos com deficiência. Para entrar em 
contato com um dos representantes do Grupo clique aqui.

Quem foi Helena Antipoff[FOTO]

Professora e psicóloga, desenvolveu um trabalho pioneiro com educação especial 
no Brasil. Nascida na Rússia, em 1892, veio para cá a convite do Governo de 
Minas Gerais, em 1929, para participar da reforma do ensino público mineiro. A 
reforma, inspirada no ideário da Escola Novista, previa a criação de um 
Instituto de Aperfeiçoamento de Professores, dedicado à formação de normalistas 
e com ênfase no ensino da Psicologia.

Helena Antipoff montou um laboratório de psicologia neste centro e iniciou o 
estudo e a pesquisa em psicologia da educação. Os estudos práticos do 
laboratório mineiro originaram importante programa de pesquisa sobre o 
desenvolvimento mental, ideais e interesses das crianças mineiras, produzindo 
testes de inteligência. A partir destas pesquisas, Helena introduziu, pela 
primeira vez, o termo "excepcional", ao invés de "retardado". O termo cunhado 
pela educadora queria eliminar o estigma. Na visão de Helena, seria possível 
levar ao aluno excepcional programas de educação compensatória, que o fizessem 
alcançar um aprendizado mais incisivo.

Endereço do instituto: Rua Mata Machado 15, no Maracanã.
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<COMENTÁRIOS>
Excelente artigo.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
instituto-municipal-de-medicina-fisica.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 5 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Instituto Municipal de Medicina Física e Reabilitação Oscar Clark (IOC)

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://nossomosacre06.blogspot.com/
Instituto Municipal de Medicina Física e Reabilitação Oscar Clark (IOC): 

O Instituto Municipal de Medicina Física e Reabilitação Oscar Clark (IOC), órgão
vinculado à Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura do Rio, está completando
76 anos de fundação. A unidade, localizada na Rua General Canabarro 345, no 
Maracanã, é referência em medicina de reabilitação na Cidade, e oferece 
atendimento ambulatorial a pessoas portadoras de deficiência (permanente ou 
temporária), física ou sensorial. Os pacientes são atendidos por equipes 
multidisciplinares de várias especialidades, como fisiatras, fisioterapeutas, 
neurologistas, fonoaudiólogos e musicoterapeutas.

[FOTO]
[FOTO]

Fundada como obra social filantrópica por Oscar Castello Branco Clark, em maio 
de 1930, a unidade recebeu, inicialmente, o nome de Clínica Escolar Oscar Clark,
permanecendo nessa condição até 1940. Em seguida, foi transformada em Posto 
Médico Pedagógico Oscar Clark, vinculada ao Departamento de Saúde Escolar da 
Secretaria Geral de Educação e Cultura da Prefeitura do Distrito Federal. Nesta 
época, a unidade contava com serviços de assistência à saúde dos estudantes nas 
áreas de pediatria, oftalmologia, otorrinolaringologia e enfermaria para 
acompanhamento de crianças operadas. Somente em 1962 a unidade foi transformada 
em Centro de Reabilitação do Deficiente Físico, recebendo o nome de Instituto 
Oscar Clark.
[FOTO]
[FOTO]

Atualmente, o instituto atende a pacientes encaminhados pelas redes pública e 
privada de saúde, com prioridade para os casos mais graves - amputados e 
ostomizados. Todas as ações visam promover, através de recursos terapêuticos, 
possibilidade de locomoção, comunicação, autonomia e independência, contribuindo
para a inserção social das pessoas portadoras.

Os portadores de deficiência encontram no instituto programa de atenção ao 
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ostomizado e amputado, reabilitação cardíaca, ortopedia funcional de maxilares -
para crianças em fase de dentição mista, portadoras de maloclusão - reabilitação
de lesões neurológicas (adulto e infantil), reumatológicas, ortopédicas, serviço
de fisioterapia respiratória, ortopedia infantil, entre outros.

[FOTO]
[FOTO]

Outras informações podem ser obtidas através do telefone 2569-1419.

Diversos serviços de reabilitação oferecidos pela Prefeitura do Rio também são 
desenvolvidos no Centro Integrado de Assistência ao Deficiente Mestre Candeia 
(Ciad) no Centro. A unidade funciona como um centro multissetorial de atenção 
integral e integrada às pessoas portadoras de deficiência transitórias ou 
permanentes, com prioridade para a população carente. No local, são realizadas 
ações em parceria com as secretarias municipais de Educação, do Trabalho e 
Emprego, de Assistência Social e de Esporte e Lazer. O Ciad funciona na Avenida 
Presidente Vargas 1.997 - Centro. Mais informações podem ser obtidas através do 
telefone 2242-7700.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
instituto-paga-mais-um-lote-do-auxilio.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 2 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

INSTITUTO PAGA MAIS UM LOTE DO AUXÍLIO MORADIA PARA SERVIDORES IDOSOS SEM CASA 
PRÓPRIA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/
INSTITUTO PAGA MAIS UM LOTE DO AUXÍLIO MORADIA PARA SERVIDORES IDOSOS SEM CASA 
PRÓPRIA: 
PREVI-RIO paga nesta terça, dia 2, mais um lote do Auxílio Moradia para 
servidores idosos e de baixa renda
Este lote atenderá mais 67 servidores idosos, de renda mais baixa e que não 
possuem casa própria, que vem recebendo o benefício mensal de R$ 200, para 
ajudar nas despesas com aluguel.
Para ter direito ao Auxílio Moradia, o servidor deve contar com mais de 65 anos;
ter recebido no mês anterior ao pedido, até 3 vezes o menor vencimento vigente 
no Município e não possuir financiamento imobiliário nem imóvel no Rio ou Região
Metropolitana.
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As inscrições podem ser feitas entre outubro e dezembro, na Central de 
Atendimento do PREVI-RIO, na sede da Prefeitura, na Cidade Nova. O benefício 
pode ser renovado anualmente, mediante a apresentação do contrato de aluguel.
Nova oportunidade para o Programa de Certificação de Atendentes - Nível 
AvançadoA Secretaria Municipal de Administração abriu inscrições para mais uma 
ação do Programa de Certificação de Atendentes, implantado desde 2010. Estão 
convidados a participar os servidores que trabalham com atendimento ao público 
em busca de uma maior qualificação.
As inscrições serão on-line e seguirão ordem de recebimento do formulário, 
devidamente preenchido no limite máximo de 80 inscrições. Para efetivar a 
inscrição, é imprescindível o preenchimento e envio do formulário disponível 
aqui.
A palestra será realizada no dia 9 de outubro, de 14h às 16h, no Centro 
Administrativo São Sebastião - CASS - Cidade Nova - Rua Afonso Cavalcanti, 455, 
bloco II, 9º andar - Ala A - sala 2.
Lembre-se: o formulário de inscrição será imediatamente desativado quando o 
limite de vagas for atingido. Também não há necessidade de 
inscrição/participação do servidor que já tenha assistido à palestra do Nível 
Avançado realizada nos dias 21/08, 11/09 ou 27/09.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
instituto-paga-mais-um-lote-do-auxilio_3.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 3 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Instituto paga mais um lote do Auxílio Moradia para servidores idosos sem casa 
própria

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.rio.rj.gov.br

02/10/2012

O Previ-Rio depositou, neste dia 2 de outubro, mais um 
lote do Auxílio Moradia para servidores idosos; de renda mais baixa e 
que não possuem casa própria. Este lote atenderá mais 67 servidores que 
vem recebendo o benefício mensal de R$ 200, para ajudar nas despesas com
 aluguel.Para ter direito ao Auxílio Moradia, o 
servidor deve contar com mais de 65 anos; ter recebido, no mês anterior 
ao pedido, até 3 vezes o menor vencimento vigente no Município e não 
possuir financiamento imobiliário nem imóvel no Rio ou Região 
Metropolitana.As inscrições podem ser feitas, 
entre outubro e dezembro, na Central de Atendimento do Previ-Rio, na 
sede da Prefeitura, na Cidade Nova. O benefício pode ser renovado 
anualmente, mediante a apresentação do contrato de aluguel.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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interessante-diferencas-de-genero.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 24 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

INTERESSANTE - Diferenças de gênero

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://drauziovarella.com.br/
Diferenças de gênero: 

Na Grécia antiga, a diferença de gênero era explicada pela quantidade de calor 
atribuída, originalmente, a um único sexo biológico que reagiria de maneira mais
perfeita, exteriorizando o aparelho reprodutivo no corpo de um homem, ou menos 
perfeita, deixando-o dentro do abdômen das mulheres. Essa idéia de inferioridade
feminina atravessou os séculos, e nossos antepassados achavam que elas jamais 
conseguiriam atingir o nível de inteligência característico do sexo masculino.

Durante a Revolução Francesa, cujo lema era igualdade, liberdade e fraternidade,
as mulheres lutaram ao lado dos homens e sua participação foi de fundamental 
importância para a conquista dos objetivos revolucionários. Vencida essa fase, 
porém, elas retomaram o lugar que ocupavam na sociedade, pois continuaram a ser 
consideradas incapazes para assumir responsabilidades cívicas e políticas.

Depois da Segunda Guerra Mundial, no século XX, vozes se levantaram contra o 
preconceito que a sociedade patriarcal e machista impunha às mulheres. Nos 
livros O Segundo Sexo, A Mística Feminina e A Mulher Eunuco, as autoras Simone 
de Beauvoir, Betty Friedman e Germaine Gree, respectivamente, combateram a 
marginalização feminina e defenderam a igualdade entre os sexos.

Hoje, sabemos que felizmente há diferenças biológicas entre homens e mulheres, 
que aparecem logo nos primeiros anos de vida e levam cada um dos sexos a 
desenvolver determinadas aptidões. Muito se tem discutido se a menina gosta de 
bonecas e os meninos de jogar bola porque a educação e as atividades a que são 
expostos incentivam essa preferência. Embora seja uma questão polêmica, estudos 
mais recentes revelam que essas diferenças começaram a ser estabelecidas pela 
ação dos hormônios sexuais ainda dentro do útero materno. Não é só por fatores 
puramente culturais que a menina prefere as bonecas e os meninos, a bola e os 
carrinhos. Uma força biológica dentro deles orienta essas escolhas.
DIFERENÇA DE COMPORTAMENTOS
Drauzio-O sexo se estabelece na vida intrauterina e os hormônios sexuais agem no
cérebro, interferindo na formação das sinapses, ou seja, na formação das 
conexões entre os neurônios das meninas e dos meninos de maneira diferente. Você
poderia explicar como isso acontece?
José Salomão Schwartzman- O cérebro do bebê do sexo masculino é banhado por 
quantidade maior de testosterona, o hormônio masculino, do que o cérebro da 
menina. Parece - pelo menos é essa a teoria que se defende atualmente - que, 
quando banhado por muita testosterona, o cérebro é construído de forma 
diferente. Existem evidências de que manipular esse hormônio em animais de 
laboratório ou mesmo em pessoas provoca a mudança de determinados comportamentos
que são sexo-dependentes.
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Tais diferenças de comportamento, boa parte dos indivíduos atribui a fenômenos 
culturais, mas há sinais claros de que outros fatores também pesam. É óbvio que 
os aspectos culturais e sociais existem, mas não se pode negar o papel biológico
presente nesse processo. Por exemplo, comparadas com os meninos, as meninas 
nascem com uma diferença de maturação cerebral de quatro semanas. Se lembrarmos 
que a gestação normal é de 40 semanas, quatro semanas correspondem a 10% a mais 
no desenvolvimento desse processo de maturação.
Drauzio-O que quer dizer maturação cerebral nesse contexto?
José Salomão Scwartzman- Cérebro mais maduro significa que algumas funções 
biológicas estão mais bem preparadas para realizar determinadas atividades e 
essa diferença mantém-se pelo menos até o final da adolescência. Pais que têm 
filhos dos dois sexos, professores com classes mistas, médicos que atendem 
meninas e meninos, sabem que o desenvolvimento de homens e mulheres não obedece 
aos mesmos padrões. Os meninos movimentam-se mais no período perinatal, nas 
primeiras duas ou três semanas após o nascimento. Em compensação as meninas 
adquirem hábitos como o controle do esfíncter, por exemplo, muito mais cedo. 
Também está estatisticamente comprovado que elas falam antes e melhor do que os 
meninos. Costuma-se brincar até que começam a falar primeiro e nunca mais param.

Outra constatação importante é que, em média, as meninas amadurecem mais rápido 
do que os meninos e são superiores no que se refere à habilidade motora fina. 
Talvez, por isso, na linha de montagem de aparelhos eletrônicos, haja mais 
mulheres do que homens trabalhando. No entanto, os meninos têm desempenho 
superior, por exemplo, nas atividades que exigem habilidades motoras mais 
grosseiras, como jogar bola ou atirar um objeto para acertar o alvo. É curioso 
observar, por exemplo, que as marcas olímpicas de homens e mulheres numa 
modalidade esportiva em que ambos treinem o mesmo número de horas são sempre 
diferentes, porque se baseiam numa vantagem biológica inicial que o treino não 
consegue superar. Por isso, homens e mulheres não concorrem juntos nas 
competições de arco e flecha e tiro ao alvo.
Drauzio -Esse número maior de mulheres em certos ramos de atividade, muitos 
atribuem ao fato de até hoje elas ganharem menos do que os homens.
José Salomão Schwartzmann- Em muitos casos, elas são preferidas porque são 
melhores do que os homens naquela atividade e não porque ganham menos.
INTELIGENCIA ESPACIAL
Drauzio-Existe outro tipo de habilidade mais desenvolvida nos meninos do que nas
meninas?
José Salomão Schwartzman -Meninos têm desempenho superior ao das meninas nas 
atividades que envolvem inteligência espacial, como encontrar o caminho que 
conduz à saída de um labirinto. Nos adultos, a evidência mais representativa 
dessa diferença é a dificuldade que habitualmente as mulheres têm de decifrar um
mapa rodoviário, coisa que os homens fazem com mais tranquilidade.

Na Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde dou aula nos cursos de 
pós-graduação, uma de minhas alunas do curso de Fisioterapia, que tinha sido 
bombeiro, fez uma pesquisa interessante. Ela testou bombeiros homens, bombeiros 
mulheres, universitários e universitárias na tarefa de encontrar um caminho 
dentro de um labirinto.

Não sei se todos sabem, mas faz parte do treinamento dos bombeiros um exercício 
que se chama casinha da fumaça, com o intuito de prepará-los para alguma 
eventualidade em que seja necessário encontrar uma rota de escape. Minha aluna 
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construiu o labirinto e registrou o tempo que cada participante levava para 
cumprir a tarefa. O resultado foi que homens bombeiros eram melhores do que 
mulheres bombeiros e que estas eram superiores aos homens não bombeiros que eram
superiores, por sua vez, às mulheres não bombeiros. Isso demonstrou claramente 
que o treino interfere, mas não anula a diferença de base que deve ser 
biológica.

Experiências de laboratório mostraram também que os ratinhos são melhores do que
as ratinhas para andar num labirinto e encontrar comida. Outra coisa que se 
descobriu nos testes com ratos, e que vale para a espécie humana, é que se o 
labirinto for coberto com um pano, as ratinhas não encontram mais o alimento 
porque não usam as pistas cartográficas. Usam objetos de referência. Os homens, 
quando explicam como chegar a um determinado lugar, à Avenida Paulista de São 
Paulo, por exemplo, dizem: Você sai do Largo São Francisco, pega a rua Cristóvão
Colombo que muda de nome e vira Brigadeiro Luís Antônio e sobe essa avenida até 
o cruzamento com a Paulista. A mulher sistematicamente vai dizer: Você sai da 
Faculdade de Direito, pega a rua que tem um prédio cinza na esquina, anda até o 
fim, atravessa na faixa em frente daquela loja e vai subindo a Brigadeiro. A 
avenida Paulista fica depois daquela igreja Essas características parecem 
biológicas e não culturais.
INFLUÊNCIA DOS HORMÔNIOS
Drauzio-O que acontece com o cérebro das mulheres se exposto a altas doses de 
hormônio masculino?
José Salomão Schwartzman- Quando se estudam indivíduos do sexo feminino cujo 
cérebro, por condições patológicas, foi exposto a doses muito altas de hormônio 
masculino, nota-se que, embora não sejam necessariamente homossexuais, do ponto 
de vista cerebral, funcionam mais como homens do que como mulheres.
Drauzio-E com o cérebro dos travestis que tomam hormônio feminino, o que 
acontece?
José Salomão Schwartzman- Quando tomam hormônio feminino em altas doses, eles 
mudam a programação cerebral. Isso prova a importância dos hormônios no 
mecanismo cerebral.
Drauzio-Quais são as implicações práticas desse conhecimento sobre a ação dos 
hormônios no cérebro?
José Salomão Schwartzman- Se pensarmos que os hormônios sexuais podem determinar
que a pessoa terá melhor inteligência espacial ou, então, melhor habilidade 
verbal, a pergunta é se eles interferem no desempenho das mulheres que passam 
por enormes diferenças hormonais todos os meses. Parece que sim. Embora a 
conclusão não seja consensual, porque há resultados conflitantes, vários 
trabalhos mostram que a mulher chega ao ápice da habilidade verbal no meio do 
ciclo menstrual, ou seja, no período de maior produção de estrógeno, e que a 
atividade espacial é melhor quando o nível desse hormônio cai e ela passa a 
produzir mais progesterona.

Saber disso tem uma aplicação prática inquestionável na vida das mulheres. Digo 
para minhas alunas que não marquem a defesa de tese para o período em que o 
nível de estrógeno está em queda, nem a prova de direção quando ele está muito 
alto.
Drauzio- Existe certa lógica nisso. Na primeira fase do ciclo menstrual, o nível
de estrógeno sobe para preparar a mulher para o sexo e aumentar a habilidade 
verbal é uma forma de capacitá-la melhor para a atividade sexual. Na segunda 
fase, produção maior de progesterona prepara a mulher para a gravidez e aí não 
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faz diferença ter habilidade verbal exuberante.
José Salomão Schwartzman- É verdade. E, à medida que surgem evidências das 
características de cada gênero, vemos que elas têm muito a ver com a escolha da 
profissão. Por que existem tão poucos pilotos comerciais do sexo feminino? 
Acredito que, em parte, porque o mundo é mesmo machista, mas também porque pesa 
o fato de a inteligência espacial ser de extrema importância para alguém pilotar
um jato comercial.
INTERAÇÃO SOCIAL
Drauzio-Em que tipo de atividade as mulheres são seguramente mais habilidosas do
que os homens?
José Salomão Schwartzman- Elas são indiscutivelmente superiores nas habilidades 
verbais. Outro aspecto fundamental da diferença entre meninos e meninas, homens 
e mulheres, é o grau de interação social que o sexo feminino tem. Você nota isso
nas crianças pequenas. Desde cedo, meninas têm atividade grupal muito mais 
intensa do que os meninos. Repare nas festas de aniversário. Meninos de 7, 8, 9 
anos, cada um está entretido com uma atividade diferente. Um pula na cama 
elástica, outro anda de bicicleta ou sobe num trampolim e há o que não tira os 
olhos do jogo de videogame. Meninas da mesma idade estão todas em volta de uma 
boneca ou participando da mesma brincadeira.

Por isso, há quem diga que o cérebro feminino é o cérebro da empatia e o 
masculino, o cérebro sistemático. Homem lida melhor com sistemas, botões, 
equipamentos elétricos. Mulher domina a empatia social e é considerada quase 
telepata, porque consegue adivinhar, com frequência, o que o outro está 
pensando.
Drauzio-Essa habilidade feminina era atribuída a fatores culturais. No passado, 
as meninas eram mais reprimidas. Passavam o dia ouvindo que menina deve ficar 
quieta, prestar atenção, ser cuidadosa. Como consequência, acabavam 
desenvolvendo um tipo de habilidade diferente da dos meninos.
José Salomão Scwartzman- Não é essa a visão que se tem hoje. Parece que se trata
mesmo de uma característica biológica. Antigamente, quando se dizia que menina 
gosta de brincar mais com bonecas e menino, com bolas e carrinhos, a explicação 
era que eram esses os brinquedos que recebiam desde pequenos. Não é verdade. 
Crianças bem pequenas demonstram claramente preferência por determinado 
brinquedo mesmo diante de uma oferta variada de objetos. Fazem isso por 
motivação interna.Isso ilustra por que existem mais meninos interessados em 
videogame do que meninas. Provavelmente, porque eles têm mais facilidade para 
mexer no aparelho e conseguem pontuação maior. Vários estudos mostram que, 
expostos ao mesmo número de horas de treinamento, os rapazes obtêm melhores 
resultados do que as moças nesse tipo de jogos desde o primeiro dia. A 
justificativa é o fato de o cérebro masculino ser sistemático e mais hábil em 
termos espaciais do que o cérebro feminino.
MORFOLOGIA DO CÉREBRO
Drauzio-O cérebro masculino tem entre 10 e 20 milhões de neurônios a mais do que
o cérebro feminino. No entanto, como existem 100 bilhões de neurônios, pode-se 
dizer que essa diferença morfológica é bastante pequena.
José Salomão Schwartzman- A mulher tem menos neurônios do que o homem, mas tem 
mais conexões. Além disso, as estruturas que conectam os dois hemisférios 
cerebrais são maiores na mulher.
Drauzio-Que implicação isso tem?
José Salomão Schwartzman- A implicação é que o cérebro da mulher é menos 
especializado do que o do homem no seguinte sentido: funções superiores, como a 
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linguagem e a inteligência espacial, têm evidente preferência por um hemisfério 
ou por outro no cérebro do homem. Por exemplo, no hemisfério esquerdo do cérebro
masculino estão localizadas as estruturas responsáveis pela linguagem e, no 
hemisfério direito, as responsáveis pela inteligência espacial.

Já a mulher utiliza os dois hemisférios para falar. Isso traz algumas vantagens 
e algumas desvantagens. Se ela ocupar uma região do hemisfério direito com a 
fala, provavelmente terá sacrificado parte da área reservada para a inteligência
espacial.

E mais: sob o ponto de vista médico, mulheres que tiveram acidente vascular 
cerebral ou traumatismo craniano estão mais sujeitas do que os homens a 
apresentar um distúrbio de linguagem. No entanto, recuperam-se melhor.

Diante dessas evidências, é inadmissível que estudos e estatísticas não levem em
consideração o sexo das pessoas que participam da amostra, porque a história 
natural das doenças é diferente nos homens e nas mulheres. Predominantemente, os
laboratórios utilizam ratos machos para testar medicamentos. Hoje, porém, existe
a hipótese de que nem toda a substância que é eficaz para o macho funciona da 
mesma forma na fêmea.
Drauzio-As meninas nascem com maturação do sistema nervoso central superior ao 
homem, diferença que se mantém nos primeiros anos de vida. Elas têm também maior
habilidade verbal. Tais características não justificariam que fossem 
matriculadas mais cedo nas escolas?
José Salomão Schwartzman- Quando meninos e meninas de seis, sete anos são 
colocados na mesma série e submetidos ao mesmo tipo de exigência pedagógica, os 
resultados dos dois sexos são distintos. As notas e o índice de aprovação são 
sempre superiores nas meninas, não porque sejam necessariamente mais 
inteligentes, mas porque são privilegiadas em áreas como a da linguagem, que têm
peso muito grande na atual proposta de ensino. Por isso, até se fala na 
possibilidade de criar escolas separadas para meninos e meninas, o que 
representaria um retrocesso do ponto de vista social, mas o nível de exigência 
em sala de aula deveria respeitar as características biológicas de cada sexo. 
Nos países desenvolvidos, essa nova abordagem já começa ser foco de atenção dos 
educadores e pedagogos.
SELEÇÃO NATURAL
Drauzio-Partindo do pressuposto que existe uma arquitetura de sinapses entre os 
neurônios que se estabelece de forma diferente na mulher e no homem, é possível 
perceber como reagem as crianças pequenas diante de um estímulo estressante?
José Salomão Schwartzman- Nunca pensei nisso, mas posso dizer que nos adultos 
havia diferença muito grande na forma de homens e mulheres reagirem ao estresse.
Os homens eram mais sensíveis. Parece que isso está mudando. Por outro lado, 
doenças ligadas ao estresse - doenças cardiovasculares, hipertensão arterial - 
que acometiam tipicamente o sexo masculino, hoje, passam a ser de competência 
também das mulheres.

Embora reajam de forma diferente, curiosamente em aspectos que parecem 
irrelevantes como a maneira de dissipar o calor do corpo aquecido - as mulheres 
são mais intolerantes ao ar-condicionado -, as características parecem baseadas 
na estrutura biológica de cada sexo.
Drauzio-Henry Ford, um dos pioneiros da indústria automobilística, sem querer 
estabelecer um critério de valores, dizia que as mulheres tinham a 
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característica de chorar no ambiente de trabalho, mas admitiam que não sabiam 
fazer uma coisa e estavam dispostas a aprender, enquanto os homens não admitiam 
a ignorância e faziam tudo errado.
José Salomão Schwartzman- Essas diferenças são evidentes no dia a dia. É 
clássica a cena do casal perdido nas ruas de uma cidade, o marido dirigindo o 
automóvel e a mulher tentando localizar onde estão no mapa. Ela vira o mapa de 
cabeça para baixo e de um lado para o outro e ele não pede ajuda a terceiros. 
Talvez esse comportamento masculino esteja relacionado com a necessidade de ser 
superior, de não demonstrar fraqueza, que foi inculcada nele por conta dos 
milhões de anos em que tal atitude era absolutamente fundamental para a 
sobrevivência da espécie. Na época das cavernas, quem tinha inteligência 
espacial levava vantagem. Caso contrário, saía para caçar e não voltava trazendo
comida. Podemos dizer que o homem acerta melhor o alvo hoje por seleção natural.
Os que não acertavam na primeira tentativa eram devorados.

Também sobreviveram as mulheres que eram capazes de fazer várias coisas ao mesmo
tempo. Elas ficavam na caverna tomando conta da prole, cuidando que algum animal
não entrasse pela porta, avivando o fogo e vendo se estava escurecendo lá fora. 
Até a acuidade visual acabou diferente nos dois sexos. O campo visual da mulher 
é mais amplo na penumbra. Já o homem enxerga melhor sob luz intensa. Essas 
habilidades devem estar associadas ao passado de caçador e de guardiã da 
caverna.
Drauzio-Como dizia o geneticista Dobzanski, não há fenômeno biológico que não 
encontre explicação na evolução das espécies. Sem a seleção natural, nada teria 
lógica nem explicação.
José Salomão Schwartzman- Fora desse contexto, fica difícil entender por que o 
cérebro dos homens e das mulheres funciona de maneira diferente
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A educação na Coréia do Sul e suas lições: 
[FOTO]

Alguns dados sobre a educação na Coréia do Sul para iniciar:
- Em 1945, ao final da 2ª Guerra Mundial, apenas 22% dos coreanos eram 
alfabetizados.- Os índices de 2012 revelam que 99% da população da Coréia é 
alfabetizada.- De 2000 a 2010, o índice de coreanos com diploma superior subiu 
de 24 para 40%.- O Ensino Médio foi concluído por 80% dos habitantes do país.- O
investimento em educação na Coréia equivale a 4,5% do PIB.- Os professores 
coreanos ganham salários equivalentes ao dobro da média nacional, sendo portanto
muito valorizados.- As famílias coreanas valorizam tanto a educação que investem
para que seus filhos façam cursinhos adicionais aos estudos regulares ou que 
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tenham apoio de professores particulares.- O ensino do inglês é considerado 
essencial para os coreanos que sabem ser esta língua essencial para o país no 
mundo globalizado.- Até 2015 o governo coreano pretende ter tablets em salas de 
aula ao invés de cadernos e livros.- A Coréia do Sul está há anos entre os 
países com melhor desempenho educacional em avaliações internacionais como o 
PISA (Programa Internacional de Avaliação de Alunos).
Estas informações estão disponíveis no artigo "Receita asiática de educação 
universal", de Cláudia Sarmento, produzida pela parceria dos jornais O Globo e O
Estado de São Paulo e publicadas em caderno especial sobre os desafios para o 
Brasil neste século XXI, que foi as bancas em 22 de outubro deste ano de 2012.
Ao analisarmos os dados verificamos que a situação dos coreanos, ao final da 2ª 
Guerra Mundial não era muito diferente daquela vivida no Brasil, quando tínhamos
um enorme contingente de cidadãos fora da escola, situação que perdurou até a 
virada do século. Hoje, segundo o MEC, temos mais de 97% de nossas crianças e 
adolescentes em idade escolar frequentando salas de aula no país. E quem não 
conseguiu isso antes deste esforço e dos investimentos feitos nas últimas duas 
décadas? Como ficam?
Apesar disso, ou seja, de termos melhores índices de inclusão de nossas crianças
e adolescentes nas escolas brasileiras, a qualidade da educação deixa muito a 
desejar, com vários casos retratados pela mídia de alunos que ao final do ensino
fundamental ou mesmo no ensino médio, mal sabem escrever ou fazer os cálculos 
básicos. Foi divulgado pelo Inep, órgão do MEC, por exemplo, que a quantidade de
redações inválidas produzidas pelos estudantes que fazem o ENEM subiu 268% entre
os exames aplicados em 2009 e 2011, ou seja, era para estarmos melhorando, mas 
os dados mostram retrocesso. Se não bastasse isso, o PISA que avalia tão 
positivamente a Coréia do Sul, a Finlândia e que tem visto avanços em países 
emergentes como a China ou o Chile, tem o Brasil desde suas primeiras edições 
nas últimas posições, para lá do 50º lugar, seja em matemática, ciências ou 
códigos e linguagens.
Se na Coréia ou entre os países europeus como a Finlândia os salários dos 
professores estão sempre acima da média nacional, entre os docentes brasileiros 
a realidade é bem diferente. Estão sempre abaixo da média mundial e mesmo 
nacional e, quando comparados a outros profissionais com formação superior, a 
distância salaria torna-se ainda maior. Não é o maior empecilho para uma 
educação de qualidade, mas certamente contribui muito para que os profissionais 
da área sintam-se desestimulados ou ainda que os jovens busquem outras formações
técnicas ou superiores quando decidem seu futuro profissional. Os melhores 
estudantes buscam medicina, engenharia, direito, administração de empresas ou 
áreas nas quais saibam que seus esforços serão recompensados tanto em termos 
salariais quanto em possibilidade de crescimento pessoal e profissional.
Enquanto na Coréia do Sul e em todos os países desenvolvidos do mundo sabe-se a 
tempos que o ensino de inglês é essencial para um bom papel na economia 
globalizada, no Brasil, que estará sediando eventos como a Copa do Mundo de 2014
e as Olimpíadas de 2016, apesar de se ensinar inglês pelo menos desde o 6º ano 
do Ensino Fundamental, a aprendizagem da língua não acontece como deveria. E não
é o caso de buscar culpados ou apontar os dedos para os docentes da área, é 
preciso rever os procedimentos, buscar melhores técnicas e recursos, prover os 
professores da área com cursos que lhes permitam melhor desempenho e, é claro, 
aprender com o exemplo de quem está tendo bons resultados no ensino deste 
idioma, como a própria Coréia do Sul.
A participação e valorização da educação pelos pais coreanos é igualmente um 
diferencial importantíssimo. Pais atuantes, que acompanham e estimulam seus 
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filhos, indo as escolas para saber de seus resultados, recebendo apoio e 
orientação dos educadores quanto ao que podem fazer para ajudá-los é essencial. 
Se há dificuldades nos estudos e as famílias brasileiras não dispõem de recursos
para pagar por cursos extras ou professores particulares como na Coréia, cabe ao
estado ou as escolas particulares oferecer plantões de estudo, grupos de 
leitura, práticas culturais e toda a espécie de reforço que auxilie os alunos em
seu desenvolvimento. Para isso é preciso que os pais participem, cobrem, 
estimulem e sejam parceiros dos educadores.
Além de tudo isso, os coreanos ainda se destacam por utilizarem novas 
tecnologias em sala de aula. Esse diferencial, no entanto, é sempre embasado em 
projetos e práticas que viabilizem o uso destas ferramentas com finalidade e 
foco pedagógico. Não se utilizam tablets, conteúdos digitais, lousas digitais ou
mesmo robôs em sala de aula sem que se saiba exatamente como proceder com estes 
recursos e observando como isso pode contribuir para o todo dos trabalhos 
educacionais. Os professores não dão aulas totalmente digitais e, sim contam com
recursos em hardware e software que promovem o ensino, dando espaço para a 
utilização de simulações, acesso a diferentes fontes de pesquisa, uso de vídeos 
ou exercícios online que reforçam suas explicações e a compreensão dos alunos.
São exemplos de quem maturou o processo educacional de forma responsável, 
lidando com dificuldades e pedras ao longo do caminho como todos os demais 
países, inclusive o Brasil, e que está colhendo os frutos de seus investimentos 
a médio e longo prazo, com a cultura educacional local consolidada no sentido do
valor, importância e constantes esforços para que a educação coreana seja sempre
melhor, para o bem dos estudantes e de todo o país.
Por João Luís de Almeida Machado
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Para repensar o Dia das Crianças, são realizadas feiras de troca de brinquedo: 
out6
Por *Redação na Rua
Instituto Alana lançou um grande movimento para a realização de feiras de troca 
de  brinquedos em todo o Brasil no dia 6 de outubro, para repensar o Dia das 
Crianças. A ideia é  promover um momento de reflexão sobre o consumo e estimular
o senso de  comunidade.
[FOTO]

Em 6 de outubro, em todo o país.
Para incentivar a realização das feiras, o Alana disponibilizou no site 

Página 2361



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
www.feiradetrocas.alana.org.br um guia que explica o passo a passo para quem 
pretende organizar um evento, além de um kit de divulgação com cartaz, filipetas
e peça para e-mail marketing - tudo para deixar a vida dos organizadores o mais 
simples possível.

Um grande mapa do Brasil, encontrado no mesmo site, mostra as feiras que já 
foram marcadas, com endereço e horário.

Se não encontrar nenhuma feira na sua região, ajude a espalhar essa ideia sendo 
um organizador. Basta entara em contato com voluntariado@alana.org.br.
*Fazem parte do Redação na Rua os sitesCatraca Livre,Guia de Empregos,Portal 
Aprendiz,Porvir eVilaMundo.
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Into faz apelo aos voluntários para doarem sangue no Hemorio: 
O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into) faz um apelo aos 
voluntários para ajudar a aumentar os estoques de sangue do Hemorio, que 
registrou o menor número de doações no mês de setembro, devido ao frio e às 
chuvas, afetando o abastecimento em vários hospitais do Rio de Janeiro.

Chefe da Unidade Transfusional do Into, a médica Fernanda Azevedo Silva informa 
que o hospital sentiu bastante essa queda. Piorou muito no fim do mês porque 
recebemos uma quantidade bem menor. Necessitamos de 30 bolsas de sangue por dia,
150 por semana. Por isso, precisamos que todos colaborem de forma regular 
fazendo a doação no Hemorio direcionada ao Into, disse.

Segundo informações do Hemorio, foram cerca de cinco mil doações no período, 
sendo que a média mensal fica em torno de oito mil. A população está sendo 
convocada a comparecer e doar sangue regularmente para evitar quedas nos 
estoques como esta. A unidade necessita de qualquer tipo sanguíneo, 
principalmente, os do tipo O, utilizados em situações emergenciais.

O Hemorio é responsável pela distribuição de sangue para 180 hospitais públicos,
incluindo as emergências, maternidades, UTIs neonatais e conveniados com o 
Sistema Único de Saúde (SUS). A unidade funciona todos os dias, das 7 às 18 
horas, incluindo sábados, domingos e feriados, na Rua Frei Caneca, número 8, 
Centro. Outras informações podem ser obtidas pelo Disque Sangue (0800 282 0708).

Para ser um candidato, o voluntário deve apresentar um documento oficial de 
identidade com foto (original), ter entre 16 e 67 anos, pesar mais de 50 kg e 
estar bem de saúde. Jovens com 16 e 17 anos, podem realizar a doação mediante 
consentimento formal do responsável legal. O termo de autorização está 
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disponível no site do Hemorioe deve ser entregue junto com uma cópia autenticada
da identidade do responsável. Não é necessário estar em jejum. Recomenda-se 
apenas evitar a ingestão de alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem a 
doação e de álcool nas últimas 12 horas.
Fonte: Into
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legal-demais-brasil-mantem-95-de.html
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LEGAL DEMAIS - Brasil mantém 95% de cobertura vacinal nos últimos 10 anos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.blog.saude.gov.br/Brasil mantém 95% de cobertura vacinal nos últimos 
10 anos: 
Manter o calendário de vacinas em dia garante a saúde do bebê e ajuda o Brasil a
continuar registrando altos índices de coberturas vacinais contra doenças 
imunopreviníveis. A cobertura vacinal no país nos últimos dez anos atingiu em 
média 95% para a maioria das vacinas do calendário da criança e em campanhas de 
vacinação. As doses são disponibilizadas gratuitamente nos 35 mil postos da rede
pública.

O Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde instituiu calendários 
não só para o primeiro ano de vida, mas também para crianças, adolescentes, 
adultos e idosos. O Brasil tem um dos melhores e mais complexos programas de 
imunização do mundo, oferecendo de forma gratuita vacinas contra diversas 
doenças. A vacina é uma aliada importante para controlar, combater e eliminar 
essas doenças; o Brasil é modelo para outros países que não conseguem atingir 
uma cobertura vacinal como a nossa, disse o secretário de Vigilância em Saúde, 
Jarbas Barbosa.

Como exemplo, em 2011, a vacina BCG, que combate a tuberculose atingiu 107,7% de
cobertura vacinal; a tríplice viral, que combate sarampo, caxumba e rubéola 
atingiu 102,2% e meningocócica conjugada C, inserida no calendário em 2011, 
atingiu 105,5% de cobertura vacinal. Na campanha de vacinação contra 
poliomielite para menores de 5 anos de idade em 2012 foram vacinadas mais de 14 
milhões de crianças atingindo uma cobertura vacinal de 98%. As campanhas de 
vacinação contra influenza também mostram a capacidade de mobilização do PNI na 
adesão da população ao chamado a vacinação. Neste ano foram registradas mais de 
25 milhões de dose da vacina e a cobertura total atingiu 86,24% da 
população-alvo estimada em cerca de 30 milhões de pessoas.

O Ministério da Saúde disponibiliza 43 tipos diferentes de imunobiológicos: 26 
vacinas, 13 soros heterólogos (imunoglobulinas animais) e quatro soros homólogos
(imunoglobulinas humanas), utilizadas na prevenção e/ou tratamento de doenças. 
Desde a década de 70, estratégias diferenciadas como campanhas e vacinação de 
rotina resultaram na eliminação da varíola, em 1973, da poliomielite, em 1989, 
e, mais recentemente, em 2001, a eliminação da transmissão autóctone do sarampo 
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no país. Além da erradicação destas doenças, o Programa vem controlando, por 
meio da vacinação, o tétano neonatal, as formas graves da tuberculose, a 
difteria, o tétano acidental e a coqueluche.
Novas Vacinas -Em 2010, duas novas vacinas foram introduzidas no calendário 
vacinal: a pneumo 10 valente e a meningocócica conjugada. Com o objetivo de 
ampliar o uso das vacinas combinadas, o Ministério da Saúde incluiu em 2012, no 
calendário de vacinação da criança, a vacina pentavalente (difteria, tétano, 
coqueluche, Haemophilus influenza tipo b e hepatite B), visando diminuir o 
número de aplicações de injeções nas crianças. Nesse ano também foi incluída no 
calendário da criança a vacina inativada poliomielite com o esquema vacinal 
sequencial de quatro doses em crianças menores de um ano de idade que estejam 
iniciando seu calendário de vacinação. Para 2013, o Ministério da Saúde vai 
oferecer mais duas vacinas no calendário básico de imunização: contra a varicela
e contra a hepatite A.
Caderneta de Vacinação - A servidora pública Luciana Curvelo sabe da importância
de manter a caderneta de vacinação do filho Henrique, de um ano, em dia. Acho 
que vacinar é fundamental e, tenho muito pena dele na hora da furadinha da 
agulha, mas sei que dói muito menos do que qualquer uma dessas doenças que podem
ser prevenidas com a vacina, diz a mãe.

A coordenadora do Programa de Imunizações do Ministério da Saúde, Carla 
Domingues, diz que a caderneta é tão importante quanto qualquer outro documento 
de identificação do cidadão. A mãe deve sempre levar a caderneta de vacinação da
criança toda vez que for aos serviços de saúde, em especial nas campanhas ou nas
vacinas rotineiras. É uma oportunidade para que os profissionais de saúde 
avaliem a situação vacinal de criança e se houver alguma vacina em atraso, há a 
oportunidade de atualizar o esquema vacinal da criança, diz.
Curtiu este post? Então vote em nós no Top Blog 2012\o/.Fonte: Kattiúscia Alves 
/Agência Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
legal-demais-fiocruz-e-universidade-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 2 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

LEGAL DEMAIS - Fiocruz e Universidade de Michigan firmam parceria pelos próximos
cinco anos
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http://www.blog.saude.gov.br/
Fiocruz e Universidade de Michigan firmam parceria pelos próximos cinco anos: 
[FOTO]

Foto: Peter Ilicciev
O presidente da Fiocruz, Paulo Gadelha, e a presidente da Universidade de 
Michigan, Mary Sue Coleman, firmaram na última quinta-feira (27/9), parceria 
para o estabelecimento de um programa interdisciplinar de colaboração sobre 
Saúde, Equidade e Direitos Humanos. O objetivo do acordo, firmado por meio do 
Centro de Relações Internacionais em Saúde (Cris/Fiocruz) e da Vice-Presidência 
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de Pesquisa e Ensino (VPEIC/Fiocruz), é promover durante cinco anos atividades 
conjuntas de pesquisa, conferências, seminários, cursos, intercâmbio de docentes
e discentes em áreas prioritárias do programa Ciências Sem Fronteiras e 
disseminar publicações acadêmicas no campo da saúde e da atenção à saúde.

As pesquisas terão como foco os determinantes sociais da saúde, estudos de 
gênero e de disparidades raciais, o desenvolvimento da atenção à saúde no campo 
de atenção primária e saúde da mulher, a história da saúde e ciências médicas, 
estudos na área de doenças crônicas não transmissíveis e o impacto das mudanças 
climáticas na saúde. Essa escolha das temáticas que serão trabalhadas na 
parceria é resultado de um trabalho conjunto feito por grupos de pesquisadores 
das duas instituições e reúne áreas de pesquisa que são tradição de estudo de 
ambas, o que torna essa cooperação ainda mais fortalecida, explicou Gadelha.

Para Coleman, o encontro é uma oportunidade para as instituições estreitarem e 
fortalecerem relações. A Universidade de Michigan está se expandindo e avançando
em suas cooperações internacionais, por isso, é muito importante aprofundarmos 
nosso relacionamento com a Fiocruz, que é uma referência nessas áreas de 
pesquisa. As duas instituições têm muitos interesses e objetivos em comum e essa
parceria vai ajudar ambas a atingir seus objetivos, declarou.

O coordenador técnico do Cris, José Roberto Ferreira, na ocasião justificou a 
importância das temáticas que serão trabalhadas no acordo. Os determinantes 
sociais da saúde e o desenvolvimento sustentável são temas aos quais estamos 
igualmente dedicando grande atenção, não só pelas duas conferências mundiais 
realizadas sobre as duas temáticas no Rio de Janeiro em 2011 e 2012, como também
pela sua importância no âmbito de nossa cooperação sul-sul com a América Latina 
e África, afirmou. A experiência americana no campo de doenças não 
transmissíveis, mais comum nos Estados Unidos e que vem assumindo importância 
entre nós, também nos será muito útil, complementou.

Mais detalhes sobre o acordo serão definidos em um simpósio que deve ser 
realizado em maio do próximo ano, na Fiocruz, no Rio de Janeiro, com a presença 
de especialistas das duas instituições. A partir do encontro, serão formados 
grupos menores que vão trabalhar os interesses mais específicos do acordo. Nossa
ideia é promover um diálogo entre esses pesquisadores e levar para esse encontro
questões que sejam de nosso interesse e que também confluam com as temáticas de 
estudo que são prioritárias para a Universidade de Michigan, explica a 
coordenadora de Pós-Graduação da VPEIC/Fiocruz, Cristina Guilam.
Curtiu este post? Então vote em nós no Top Blog 2012 \o/.Fonte: Fiocruz
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Leia para uma criança - e para os bebês também!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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http://www.samshiraishi.com/Leia para uma criança - e para os bebês também!: 

Que a gente gosta de ler em casa com as crianças, todo mundo sabe. Meus filhos 
sempre gostaram de histórias e leram muito cedo, às vezes interpretando ao seu 
modo os livros, outras vezes supreendendo-nos com a leitura de iniciantes, 
outras com releituras mirabolantes. Boa parte disso veio do fato de termos 
encarado uma coisa que, quando engravidei deles, parecia maluca: ler para a 
barriga e para o bebê.

Quando, no início da minha primeira gestação, me falaram que ler para o bebê na 
barriga acalma e cria um vínculo afetivo com os pais, criando uma relação 
subjetiva com a voz de contador de história dos pais e ao mesmo tempo habituando
os pais (e avós, por que não?) para este tempo juntos. Por crer nisso e ter 
lembranças carinhosas de meus pais e avós me contando histórias, encarei o 
desafio e li muito para a barriga e para os bebês. Nesta nova gestação, apesar 
de estarmos apenas no começo, já contamos histórias e desta vez são os irmãos 
que querem ler livros infantis para a irmãzinha que cresce na barriga da mamãe.

Por conta disso e porque agora temos o desafio de descobrir novos livros juntos,
vibramos de alegria quando vimos que a Coleção Itaú de Livros Infantis está de 
volta e novamente envia exemplares gratuitos para a casa de cada uma das 
famílias interessadas em entrar neste universo maravilhoso da leitura.

Da experiência com os meninos, que amam ouvir e contar histórias até hoje, digo 
para os pais: leiam para seus filhos.

Os resultados são incríveis no aprendizado, desde o letramento até a 
alfabetização propriamente dita, com surpresas positivas na fase da produção de 
textos que deixa a gente mais feliz e entusiasmado com os resultados. Pode ser 
um livro simples, pode até ser algo que você e as crianças fizeram, mas quando 
são obras de autores renomados, planejadas para estimular ao máximo a 
criatividade infantil, aí sim é perfeito, por isso super recomendo esta coleção,
que, como já contei nos outros anos da promoção, tem obras muito boas, altamente
recomendadas para crianças.

Faça seu cadastro, receba gratuitamente a Coleção Itaú de livros Infantis e leia
para uma criança.

E por que ler para uma criança?

Gostei destas 4 razões apresentadas no site da campanha:

1. Histórias podem mudar a história de uma criança. Crianças que ouvem a leitura
de histórias aprendem melhor, desenvolvem a capacidade de se expressar e se 
comunicar com os outros.

2. Ler para uma criança contribui para a garantia de seus direitos. Quando um 
adulto lê para uma criança, oferece a ela o acesso à cultura, ao lazer e à 
educação. Além disso, a leitura aproxima o adulto e a criança e possibilita que 
compartilhem bons
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momentos.

3. As crianças de hoje cuidarão do país amanhã.São 18 milhões de crianças e 
adolescentes de 0 a 15 anos que definirão o futuro do país daqui a 30 anos.

4. Você pode ser um grande leitor. Aventure-se e leia. Ao ouvir sua leitura, a 
criança

vai se familiarizando com a linguagem, construindo seu vocabulário e ampliando 
sua

capacidade de compreender o mundo.

Está convencido? Então aproveite a ação criada pela Fundação Itaú Social e peça 
sua Coleção Itaú de Livros Infantis, aceitando o convite para os adultos lerem 
para as crianças, buscando despertar desde cedo o gosto pela leitura.

Os livros desta coleção são:O ratinho, o morango vermelho maduro e o grande urso
esfomeado (deDon Wood e Audrey Wood, editora Brinque-Book), Poesia Na Varanda(de
Sonia Junqueira e Flávio Fargas, editora Gutenberg) eLino (deAndré Neves, 
editora Callis). Para pedir sua coleção, basta entrar no link e preencher os 
dados.
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LEMBRANDO - HOJE É DIA DE CINEMA - FUMANDO ESPERO
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http://nossomosacre06.blogspot.com/
FUMANDO ESPERO: 
Documentário deAdriana Dutra nasessão devideo Promoção da Saúde, hoje, às 14 hs,
no auditório do CASS.

O tabagismo é hoje um dos grandes problemas de saúde pública da humanidade e tem
sido combatido com campanhas educativas intensas, além de legislação.

O vídeo traz uma ampla visão sobre o fumo nomundo e especificamente no Brasil, 
com entrevistas de fumantes, ex-fumantes e especialistas no assunto.

O documentário temduração de uma
hora e meia.
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

LIDANDO COM AUTISTA EM SALA DE AULA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Repassando, pois tem muitas coisas interessantes.Lidando com o autismo em sala 
de aula sem video from craeditgd
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Lona cultural de Guadalupe comemora o Dia das Crianças

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Lona cultural de Guadalupe comemora o Dia das Crianças: A Lona Cultural 
Municipal Terra, em Guadalupe, promove nesta sexta-feira, dia 12, em homenagem 
ao Dia das Crianças, o evento "Dia das Crianças Terra", a partir das 10h. Com 
entrada franca, a classificação é
 livre. 

Mais informações podem ser obtidas pelos 
telefones 3018-4203 e 3287-0921. A lona cultural fica na Rua Marcos 
Macedo, s/n, esquina da Praça Édison Guimarães. 
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Mais de 350 milhões de pessoas sofrem de depressão no mundo

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://drauziovarella.com.br/
Mais de 350 milhões de pessoas sofrem de depressão no mundo: 

Segundo levantamento feito pela OMS (Organização Mundial da Saúde), mais de 350 
milhões de pessoas sofrem dedepressãoem todo o mundo, ou seja, pelo menos 5% da 
população.
*Faça o teste e descubra se você tem indícios de depressão
*Como a sociedade moderna encara a depressão
Principalmente nesta quarta-feira (10/10/2012), quando é comemorado o Dia 
Mundial da Saúde Mental, esseé um alerta importante paraa necessidade de 
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incentivar os governos a implementarem tratamentos para combater o transtorno.

Apesar de haverterapia para a depressão, apenas metade das pessoas que sofrem 
com a doença recebe os cuidados de que necessitam. Casos de depressão leve podem
ser tratados sem medicamentos, apenas com acompanhamento psicológico, mas, na 
forma moderada ou grave, geralmente os pacientes precisam de medicação.

A OMS define depressão como um transtorno mental comum, caracterizado por 
tristeza, perda de interesse, ausência de prazer, oscilações entre sentimentos 
de culpa e baixa autoestima, além de distúrbios do sono ou do apetite. Também há
a sensação de cansaço e falta de concentração. A doença pode ser de longa 
duração ou recorrente. Na sua forma mais grave, pode até mesmo levar ao 
suicídio.
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Males e benefícios do açúcar
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Males e benefícios do açúcar: 

Evitar doces é uma tarefa quase impossível para muitos. Além do sabor agradável,
a guloseima serve muitas vezes como um calmante emocional, principalmente para 
mulheres em época de TPM (Tensão Pré-Menstrual). Ricos em açúcar e com alto 
valor glicêmico (energético), os quitutes ajudam na produção de serotonina, 
hormônio encarregado de regular o humor, mas o excesso pode trazer quilos a mais
e insuficiência de insulina.
*Conheça os sintomas e tratamento para diabetes
A nutricionista Fernanda Pisciolaro, membro da ABESO (Associação Brasileira de 
Estudos Sobre a Obesidade), explica que antes de o açúcar cair na corrente 
sanguínea, ele passa pelo pâncreas, glândula que secreta insulina para quebrar a
glicose e controlar a quantidade que irá chegar à corrente sanguínea.Quando o 
alimento contém muito açúcar, a insulina encontra dificuldades para fazer seu 
trabalho e acaba deixando grande quantidade de glicose ir para o sangue, explica
Psiciolaro.

A endocrinologista Lívia Lugarinho, membro da Sociedade Brasileira de 
Endocrinologia, explica que quando se consome muito açúcar, o corpo reage 
negativamente. No começo, o pâncreas tende a produzir mais insulina para 
normalizar as taxas, mas depois ele começa a não dar conta de tanta demanda. A 
produção do hormônio da insulina começa a entrar em falência parcial, produzindo
pouco hormônio, ou total, quando deixa de ser produzido. Se ela não funciona, a 
glicose vai em excesso para corrente sanguínea, o que resulta em diabetes 
explica Lugarinho. As consequências da diabetes são muitas, entre elas problemas
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neurológicos, cardiovasculares, nos olhos e nos rins.

Há ainda o risco de obesidade. Os doces são carboidratos altamente calóricos e 
ricos em gordura, que têm como função dar disposição e energia. Quando a 
quantidade ingerida passa da conta e as atividades da pessoa não são suficientes
para usar todas essas calorias, porém, o excesso é revertido em tecido adiposo 
para ser armazenado. Além de uma possível insatisfação com a aparência, o 
acúmulo de gordura corporal pode levar a doenças graves como hipertensão e 
outras cardiopatias.
O lado bom do açúcar
O açúcar é a forma mais rápida de fornecer glicose para o corpo, diz Pisciolaro.
Esse componente é essencial para o funcionamento do cérebro, da retina e dos 
rins. Quando ficamos com deficiência de glicose(condição conhecida como 
hipoglicemia), sentimos dor de cabeça e os olhos começam ficar vertiginosos, 
explica Lugarinho.

A glicose ainda auxilia na proliferação das Bifidobactérias e dos Lactobacillus 
sp. Essas bactérias compõem a flora intestinal e contribuem para a eliminação de
bactérias nocivas como a Escherichia coli e o Clostridium.Sem contar que o 
açúcar é uma importante fonte de cálcio, fósforo, ferro, cloro, potássio, sódio,
magnésio e de vitaminas do complexo B.

Mas isso não significa que doces precisam fazer parte do cardápio diário. O 
açúcar é encontrado também em frutas e em fontes salgadas, como massas, pães e 
bolachas. O ideal é que a pessoa não consuma doces e faça uso do açúcar dos 
outros alimentos, reforça Lugarinho.

Pisciolaro discorda. Por questões sociais, é quase impossível cortar os doces da
dieta. Temos que pensar nas situações do cotidiano. Você vai a uma festa, ver um
monte de guloseima, como não ficar com vontade? A pessoa pode se dar o prazer de
consumi-lo, não é errado, só tem que maneirar.

Não existe uma quantidade ideal de açúcar para ser consumida diariamente, mas a 
nutricionista dá uma ideia dos limites. Você pode comer até duas colheres de 
doce de leite por dia, dois brigadeiros, uma latinha de refrigerante ou uma 
fatia pequena de pudim, por exemplo. Sem extrapolar.
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Matrícula 2013-Educação Especial

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://creja.blogspot.com/
Matrícula 2013-Educação Especial: 
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A SME, por meio do Instituto Municipal Helena Antipoff (IHA), vem trabalhando 
para perfeiçoar o atendimento aos alunos com deficiência, desenvolvendo um 
trabalho pedagógico especializado e promovendo a formação continuada para os 
professores que atual diretamente com esses alunos.
Este ano, para melhorar ainda mais a atenção aos alnos com deficiência, pela 
primeira vez a matrícula dessas crianças será realizada durante um período 
exclusivo.
A primeira fase da matrícula na Rede Municipal será realizada pela internet, em 
qualquer local e ora, através do endereço 
www.matriculadigital.rioeduca.rio.gov.br
O período de inscrição vai de 9 a 19 de outubro de 2012.
Maiores informações, procure um escola municipal perto de você!
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Matrículas em escolas do município para alunos especiais começam nesta 
terça-feira

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://oglobo.globo.com/
Matrículas em escolas do município para alunos especiais começam nesta 
terça-feira: 

RIO - Pais de alunos com necessidades especiais que pretendem inscrever seus 
filhos na rede municipal de ensino do Rio ou trocá-los de colégio já podem 
matriculá-los. As vagas estarão disponíveis a partir desta terça-feira até o dia
19 deste mês. Os interessados devem preencher um cadastro na internet, no 
endereço eletrônico matriculadigital.rioeduca.rio.gov.br. Alunos com 
deficiências que já estudam nas escolas municipais terão a matrícula renovada 
automaticamente.

Os pais podem optar por inscrever as crianças numa das dez escolas especiais da 
prefeitura, em classes especiais das escolas regulares ou nas turmas regulares 
dos colégios da rede.

Para os alunos com deficiência auditiva, o próximo ano letivo terá novidades. O 
projeto Escolas-Piloto de Educação Bilíngue está sendo expandido. O programa já 
foi implantado em 19 unidades, e duas outras escolas municipais também farão 
parte do projeto em 2013. Esses colégios reúnem alunos regulares e surdos. 
Profissionais com conhecimento da língua brasileira de sinais (Libras) fazem com
que os estudantes com surdez consigam acompanhar as aulas juntamente com os 
demais alunos.

- Passamos a colocar tradutor e intérprete de Libras na salas, mas isso não é 
suficiente. O aluno tem o direito de brincar. Decidimos ensinar às crianças das 
escolas como usar Libras. Assim, o aluno com surdez passa não só a ter o direito
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de aprender, como também de ter uma infância saudável e de brincar com os 
colegas - diz a secretaria municipal de Educação, Claudia Costin.

Os pais que não tiverem acesso à rede mundial de computadores poderão dirigir-se
a uma das centrais de atendimento com internet colocadas à disposição do público
em 60 unidades da rede municipal. As centrais funcionarão das 8h às 17h. Ao 
preencher o cadastro, os pais deverão informar no máximo cinco escolas em que 
gostariam de matricular seus filhos. É preciso ter em mãos o endereço completo 
para correspondência. Ao finalizar a inscrição, o responsável receberá um aviso 
informando aonde o aluno deverá comparecer para avaliação com a área 
especializada em educação especial da prefeitura. Caso o estudante matriculado 
tenha algum laudo médico, é importante que os pais levem o documento para a 
avaliação.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
matriculas-para-as-escolas-da.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 23 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

MATRÍCULAS PARA AS ESCOLAS DA PREFEITURA DO RIO COMEÇAM NESTA TERÇA-FEIRA (DIA 
23)

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A
 Secretaria Municipal de Educação informa que a primeira fase da 
matrícula na Rede Municipal para os alunos da Pré-Escola, Ensino 
Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (Peja) será realizada pela 
internet entre os dias 23 de outubro a 25 de novembro.Os pais 
interessados em matricular seus filhos na rede em 2013 ou fazer a 
transferência de escola devem preencher um cadastro na internet, no 
endereço eletrônicomatriculadigital.rioeduca.rio.gov.br. Os alunos que já 
estudam nas escolas da Prefeitura do Rio terão a matrícula renovada 
automaticamente.

Para
 os pais que não têm acesso à rede de computadores, a Prefeitura colocou
 à disposição 60 unidades da rede municipal com acesso gratuito à 
internet. As unidades de atendimento funcionarão de segunda-feira a 
sexta-feira, das 8h às 17h. A relação das unidades com acesso à internet
 está disponível no sitewww.rio.rj.gov.br/sme.

Ao
 preencher o cadastro, os pais deverão informar no máximo cinco escolas 
em que gostariam de matricular seus filhos. É preciso ter à mão o 
endereço de correspondência completo, inclusive o número do CEP. Ao 
finalizar o preenchimento da ficha é preciso que o responsável anote o 
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número da inscrição, que servirá para verificar em qual escola a 
matrícula foi reservada, a partir de 10/12/2012 (Pré-Escola, 1 e 2 
anos) e de 28/12/2012 (3 ao 9 Anos e PEJA). As informações dadas na 
ficha de inscrição deverão ser confirmadas, através de documentos, no 
momento da matrícula.

MATRÍCULA PARA OS GINÁSIOS EXPERIMENTAIS E PARA AS ESCOLAS DE TURNO ÚNICO

Os
 pais interessados em matricular seus filhos em uma das 25 escolas de 
Ginásio Experimental, nas três unidades dos Ginásios Experimentais 
Olímpicos ou nas escolas de Turno Único deverão escolher uma das 
unidades como primeira opção. Os alunos que optarem por uma dessas 
unidades estudarão em tempo integral. Além disso, nos Ginásios 
Experimentais Olímpicos o aluno será convidado para fazer um teste de 
aptidão esportiva, cuja data será informada no ato da matrícula
Na SUB -6ªCRE são os seguintes locais que você pode realizar a sua matrícula: 
E/SUBE/ 6ª CRE Sede - Rua dos Abacates, s/nº - Deodoro. Tel: 24570057
E. M. MONTE CASTELO - Rua Ouseley, s/nº - Coelho Neto. Tel: 24070330

E TODAS AS OUTRAS ESCOLAS DE OUTRAS SUB/CRESs COM ACESSO A INTERNET PARA FAZER A
MATRÍCULA: 
http://200.141.78.79/dlstatic/10112/3241265/DLFE-259608.pdf/UnidadesPolodeintern
etgratuito.pdf

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mes-das-criancas-no-galpao-das-artes.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 17 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mês das Crianças no Galpão das Artes Helio G. Pellegrino na Gávea

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://crhsmerjecoando.blogspot.com/
Mês das Crianças no Galpão das Artes Helio G. Pellegrino na Gávea: 
[FOTO]

Comunicado Comlurb de 15/10/2012 (D.O. Rio nº 144 de 15/10/2012 - p. 
101).Diversas atividades estão sendo realizadas neste mês no Galpão das Artes 
Urbanas Helio G. Pellegrino, da Comlurb, em comemoração ao mês dedicado às 
crianças. De amanhã, 16/10, até sábado, dia 20, a artista plástica Ana Velho, 
que integra a equipe de trabalho do Galpão, apresenta sua exposição 
Brinquedoteca Ecológica - presentear sem gastar, na feira de Ciências do 
Planetário da Cidade. A mostra dos brinquedos, feitos com embalagens plásticas e
tampinhas aproveitadas, pode ser vista das 9 às 12 e das 14 às 17 horas.Os 
festejos continuam no dia 26/10, às 10 horas, com a peça Limpezolândia, voltada 
para o público infantil, com foco na educação socioambiental, na limpeza e na 
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cidadania. A peça, apresentada por um grupo teatral formado por garis da 
Comlurb, é gratuita e aberta ao público, em especial para turmas das escolas 
municipais. É necessário fazer inscrição prévia pelo telefone (21) 3874-5148 ou 
pelo e-mail galpaodasartes@gmail.com.A comemoração do Mês das Crianças contou, 
ainda, com dois dias de oficinas gratuitas de reaproveitamento de embalagens 
plásticas - a Brinquedoteca Ecológica -, com a artista Ana Velho e os Garis 
Monitores.E ainda é tempo de visitar a exposição Mirabolante Arte com Resíduos, 
com obras de Lúcia Zani, aberta até 14 de dezembro no Galpão das Artes, na Rua 
Padre Leonel Franca, s/nº, na Gávea, em frente ao Planetário, aberto de segunda 
a sexta-feira, das 10 às 16 horas.(Publicado no Ecoando n.º 22 - 2012)
Novo D.O. Eletrônico da Cidade do Rio de Janeiro

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mes-do-consumo-consciente.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 5 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mês do consumo consciente

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.mundosustentavel.com.br/
Mês do consumo consciente: 

Por Leticia Verdi
Fonte: Carbono Brasil

No dia 15 de outubro é comemorado o Dia do Consumo Consciente. A data foi 
instituída pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), no Brasil, para conscientizar
a população sobre os problemas socioambientais que os padrões atuais de produção
e consumo estão causando ao planeta Terra e aos próprios seres humanos.

Para nortear as ações do governo nessa área, o MMA lançou, em 23 de novembro de 
2011, o Plano de Produção e Consumo Sustentável (PPCS), documento que articula 
as ações de governo, do setor produtivo e da sociedade por um Brasil com padrões
mais sustentáveis de produção e consumo.

O PPCS tem seis objetivos: fomentar no país as compras sustentáveis; promover a 
educação para o consumo sustentável; trabalhar a agenda ambiental na 
administração pública de forma a transformar os prédios e a gestão pública para 
que se tornem mais sustentáveis; trabalhar o varejo sustentável; aumentar a 
reciclagem e fomentar novas cadeias produtivas e torná-las fonte de renda para 
os catadores nos grandes centros.

A origem de tudo
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Em 2003, o Brasil aderiu ao Processo de Marrakesh e o MMA comprometeu-se a 
promover o consumo sustentável como uma das diretrizes da pasta. O documento 
solicita e estimula que cada país membro das Nações Unidas, subscritor do 
processo, desenvolva seu plano de ação para promover o alcance de padrões 
sustentáveis de consumo e produção, alinhados com as necessidades de 
desenvolvimento social e econômico, dentro, porém, dos limites da capacidade 
ambiental.

No âmbito internacional, a organização não governamental Consumers International
(CI) promoveu uma mobilização mundial (Global Consumer Action Day) no dia 15 de 
outubro de 2008, com o objetivo mostrar a importância da educação para o consumo
sustentável. O movimento contou com a adesão de mais de 40 instituições membros 
da CI e outros grupos de consumidores em 33 países.
Para fazer escolhas mais conscientes o consumidor deve buscar informações sobre 
a origem e o destino de tudo o que consome, explica a analista ambiental 
Fernanda Capdeville, lotada no Departamento de Produção e Consumo Sustentável 
(DPCS) do MMA. Pare hoje para repensar seus hábitos de consumo e suas atitudes 
como cidadão-consumidor.

Como ser um consumidor consciente

- Leve uma sacola de pano ou plástico reutilizável para o supermercado e evite 
as sacolinhas plásticas.

- Priorize serviços e produtos de empresas com responsabilidade socioambiental.

- Tente equilibrar a satisfação pessoal com o ambientalmente correto, 
socialmente justo e economicamente viável.

- Consuma alimentos produzidos localmente e dê prioridade aos sem agrotóxico.

Dicas para um consumo consciente da água

(Fonte: Instituto Akatu)

-Elimine os vazamentos - um buraco de 2 mm num cano de água desperdiça até 3.2 
mil litros por dia, 96 mil por mês - o que representa a água potável para quatro
pessoas por 33 anos.

- Não deixe torneiras pingando: uma gota por segundo desperdiça em média 46 
litros de água. Em um ano, são 16,5 mil litros.

- Economize água no banho: diminua o tempo ou feche a torneira enquanto estiver 
se ensaboando. Em 10 minutos, são gastos em média 160 litros de água.

- Escove os dentes com a torneira fechada. A cada dois minutos, são gastos 13 
litros de água.

- Vasos sanitários com caixa dágua acoplada e descarga diferenciada gastam menos
água.

- Instale torneiras com sensores automáticos (em prédios comerciais).
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- Use vassoura para limpar a calçada e o quintal de casa.

- Use bacias ou a própria pia tampada para lavar a louça. Ao lavar a louça 
durante 15 minutos com a torneira aberta, gastam-se 240 litros de água.

Postado por Daniela Kussama

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ministerio-da-saude-mobiliza-populacao.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 16 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Ministério da Saúde mobiliza população para lavar as mãos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Ministério da Saúde mobiliza população para lavar as mãos: 

Pode parecer banal, mas a simples lavagem correta das mãos ajuda o Brasil a 
economizar, anualmente, US$ 12 bilhões. Este é o valor gasto todo o ano no país 
com doenças causadas por vírus e bactérias. E, para conscientizar a população 
sobre como um ato simples e barato pode evitar a contaminação de muitas doenças,
o Ministério da Saúde instalou nesta terça-feira (16), um lavatório na entrada 
do edifício sede e outro no edifício anexo. Alguns técnicos da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) estarão disponíveis durante todo o dia para 
instruir, tirar dúvidas e demonstrar a forma correta de lavagem das mãos.

A data é uma iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), 
conta com o apoio do Ministério da Saúde. De acordo com a Unicef e a Organização
Mundial de Saúde (OMS), a lavagem das mãos com sabonete pode reduzir infecções 
diarreicas em até 40%. Para isso, a lavagem deve ser feita no mínimo, em cinco 
momentos quando as pessoas ficam mais expostas à contaminação: antes do café da 
manhã, do almoço e do jantar, logo após usar o banheiro e ao chegar em casa. A 
iniciativa conta ainda com a parceria da Lifebuoy, empresa de sabonetes 
antibacterianos.
Prevenção Barata - A pesquisa inédita sobre o Custo das Doenças do Dia a Dia, 
feita em parceria com a Escola de Higiene Tropical de Londres, revela que uma 
família brasileira gasta, em média, R$ 1.151,55 por ano com episódios de doença 
que são causadas por vírus e bactérias. Considerando a população do Brasil, esse
valor é equivalente a US$ 12 bilhões por ano. O estudo, realizado pela primeira 
vez, aponta os prejuízos econômicos e sociais causados por enfermidades que 
poderiam ser evitadas com o simples hábito de lavar as mãos.
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As doenças com maior frequência detectadas na pesquisa são: respiratórias com 
33,3%, diarreias com 11,8% e infecções de pele com 7,4%. Apesar da maior 
incidência de doenças respiratórias, o tipo de enfermidade que mais gera 
despesas para tratamento são as infecções de pele, com custo de R$ 116,32 por 
episódio. Já a gripe é a doença de maior incidência no Brasil, independente da 
época do ano.

Durante dois meses de apuração, foi constatado que 52,5 % das famílias 
brasileiras apresentaram pelo menos um surto de infecção. Porém, este número 
sobe para 74,2% quando analisado entre crianças de cinco a quinze anos de idade.

No custo que as famílias têm com doenças do dia a dia estão incluídos valores 
diretos, como hospital, medicamento, viagem para receber o tratamento e 
alojamento, quanto valores indiretos que implicam nos dias de escola ou trabalho
perdidos pelo paciente ou por seus acompanhantes que dão o cuidado. Somando 
todos estes fatores, o custo familiar para tratamento dessas doenças equivale a 
mais de 10 semanas de compras em supermercado, por exemplo.

Além disso, há a perda de produtividade. Uma criança brasileira perde, em média,
três dias de aula a cada episódio de doença, enquanto o adulto que cuida do 
enfermo também falta ao trabalho na mesma proporção.

Segundo o estudo, apenas 4,37% das mães entrevistadas reconheceram o sabonete 
entre os meios de prevenção de doenças causadas por germes e bactérias. Dois 
terços das mães pesquisadas se sentem impotentes para evitar que seus filhos 
adoeçam.
Saiba como lavar as mãos:
1 - Molhe as mãos com água

2 - Aplique a quantidade suficiente de sabonete para ensaboar as mãos

3 - Ensaboe as palmas das mãos friccionando-as entre si

4 - Esfregue a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda, entrelaçando
os dedos e vice-versa

5 - Entrelace os dedos e friccione os espaços entre os dedos

6 - Esfregue o dorso dos dedos de uma das mãos com a palma da mão oposta, com 
movimentos de vai e vem, segurando os dedos, e vice-versa

7 - Esfregue o polegar esquerdo em movimento circular, com o auxílio da palma da
mão direita, e vice-versa

8 - Friccione, fazendo movimento circular, as pontas dos dedos e as unhas da mão
direita contra a mão esquerda, e vice-versa

9 - Enxague bem as mãos com água

10 - Seque as mãos com papel toalha descartável

11 - Utilize sempre o papel toalha para fechar a torneira e jogue-o no lixo após
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o uso

12 - Agora suas mãos estão limpas.

Curtiu este post? Então vote em nós no Top Blog 2012 \o/.Fonte: Agência Saúdee 
Comunicação Interna do Ministério da Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
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<DATA DA POSTAGEM>
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Ministério da Saúde reduz idade mínima para cirurgia bariátrica

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://drauziovarella.com.br/
Ministério da Saúde reduz idade mínima para cirurgia bariátrica: 

O Ministério da Saúde informou nessa quinta-feira (11/10/1988), Dia Nacional de 
Prevenção à Obesidade, que vai reduzir de 18 para 16 anos a idade mínima para 
realização de cirurgia bariátrica no SUS.
*Terapia para aliviar sintomas de Parkinson é testada contra obesidade mórbida
*Veja quem influência a disseminação obesidade
A medida foi decidida após dados da POF (Pesquisa de Orçamentos Familiares) de 
2009 apontarem aumento na taxa de obesidade entre adolescentes. Segundo o 
levantamento, 21,7% dos brasileiros entre dez e 19 anos estão com excesso de 
peso. Esse índice era bem menor em 1970, quando apenas 3,7% das pessoas nessa 
faixa etária eram obesas.

Além da cirurgia bariátrica, será oferecida também a cirurgia plástica 
reconstrutiva do abdômen, e o SUS deve incluira intervenção para reparar 
esteticamente as costas eretirar excessos de pele.

Haverá reajuste nos valores de cinco exames ambulatoriais pré-operatórios: 
endoscopia digestiva alta; ultrassonografia de abdômen total; ecocardiografia; 
ultrassonografia comdopplercolorido de vasos e prova de função pulmonar completa
com broncodilatador (espirometria).

Antes da cirurgia, o paciente entre 16 e 65 anos tem que passar por avaliação 
clínica e cirúrgica e ter acompanhamento com equipe multidisciplinar durante 
dois anos. Nesse período, ele tem de fazerdieta, e somente se os resultados não 
forem positivos a cirurgia é recomendada.

Apenas pacientes com IMC (Índice de Massa Corporal) maior que 40 podem ser 
submetidos à cirurgia, com exceção dos que sofrem dediabetes,hipertensão, apneia
do sono, hérnia de disco e outras doenças agravadas pela obesidade. Esses podem 
passar pelo procedimento com IMC entre 35 e 40.

O número de cirurgias bariátricas aumentou 200% no País em oito anos. Foram 
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1.773, em 2003 e 5.332 em 2011. Nos três primeiros meses de 2012, já foram 
realizadas 1.286 cirurgias.

--------------------------------------------------------------------------------
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MOMENTO DECORAÇÃO - Escola dos sonhos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.geckostickers.com.br/
Escola dos sonhos: 

Não há época mais divertida e mágica do que a infância, certo? Pois a escola 
Maternelle Pajol, localizada em Paris, reforça essa ideia. Basta dar uma olhada 
nas fotos abaixo para entender o porquê.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Depois de passar pelas mãos da equipe do escritório de arquitetura Palatre  
Leclère, o antigo prédio dos anos 40 foi transformado em um espaço que mais 
parece saído de um conto de fadas. Além de um banho de cores, a construção 
ganhou também móveis com formas lúdicas e uma variedade de texturas criativas no
teto e nas paredes.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Olhando assim dá até pra dizer que até as aulas mais tediosas podem ficar bem 
divertidas, né?

[FOTO]
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MS intensifica canais de comunicação com cidadão

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.blog.saude.gov.br/MS intensifica canais de comunicação com cidadão: 
[FOTO]

Desde o último ano, o Ministério da Saúde vem aprimorando os mecanismos de 
comunicação direta com o cidadão para melhorar o atendimento e ampliar a 
transparência no Sistema Único de Saúde (SUS). Entre as ações desenvolvidas está
a Ouvidoria da Rede Cegonha, que permite às mães atendidas pelo SUS avaliarem os
serviços prestados, desde a descoberta da gravidez até o parto, além do 
acompanhamento médico da criança até os dois anos. Desde o lançamento, a 
ouvidoria já entrevistou 52.944 mulheres que tiveram seus filhos entre novembro 
de 2011 e abril deste ano, na rede pública.

Na pesquisa, realizada por telefone, são feitas 38 perguntas sobre atenção à 
saúde da mulher no pré-natal, parto, pós-parto e saúde da criança e ainda seis 
questões relacionadas ao perfil como idade, estado civil, escolaridade e renda 
familiar. A ação inédita faz parte da estratégia Rede Cegonha, lançada no ano 
passado pelo governo federal.

O banco de dados é construído a partir das Autorizações de Internação Hospitalar
(AIHs) de partos realizados pelo SUS. Na região Sudeste, mais de 24,9 mil 
mulheres já receberam a ligação e responderam ao questionário, seguido do 
Nordeste com 12,9 mil pesquisas realizadas. Na região Sul, foram pesquisadas 
mais de 7,2 mil mulheres, no Centro-Oeste foram 4,3 mil e no Norte 3,8 mil 
mulheres responderam o questionário.
A participação da população nos canais de comunicação do Ministério da Saúde é 
fundamental para o processo de transparência do SUS e para a avaliação dos 
serviços que estão sendo prestados para a comunidade, avalia o diretor do 
Departamento de Ouvidoria Geral do SUS, Luís Carlos Bolzan.

O usuário também pode fazer a avaliação da Rede Cegonha, sem custos, por meio do
Disque-Saúde (136). A ligação pode ser feita de telefones fixos, públicos ou 
celulares, de qualquer local do país. A avaliação também está disponível na 
internet, no Portal Saúde.

Outro lançamento importante do Ministério para o aprimoramento dos mecanismos de
transparência foi a Carta SUS, lançada em novembro de 2011, para permitir aos 
usuários a avaliação do atendimento e os serviços prestados nos hospitais da 
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rede pública ou unidades conveniadas. Desde janeiro deste ano, mais de 5,7 
milhões de correspondências já foram enviadas. A carta possibilita ao usuário - 
ou familiar ou pessoa próxima - a confirmação dos dados (data da entrada no 
hospital, o dia da alta e o motivo da internação, entre outros) e se os mesmos 
correspondem ao serviço prestado na unidade de saúde. Por meio desta carta é 
possível também conhecer o custo total da internação ajudando a identificar 
possíveis fraudes e irregularidades.
Atendimento - A simplificação do telefone da Ouvidoria - antes com dez dígitos -
e que passou a responder pelo número 136, faz parte do processo de aprimoramento
dos mecanismos de comunicação direta com o cidadão para aperfeiçoar o 
atendimento e ampliar a transparência no SUS. Em 2011, o Disque-Saúde recebeu 
mais de 3,5 milhões de ligações e disseminou 7,5 milhões de informações.

Outra iniciativa é a criação da Ouvidoria Itinerante Fluvial, que consiste na 
visita de representantes do Ministério da Saúde aos municípios ribeirinhos para 
coletar informações sobre a acessibilidade e a qualidade dos serviços prestados 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
Curtiu este post? Então vote em nós no Top Blog 2012\o/.Fonte: Lívia Nascimento 
/Agência Saúde
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No Estadão: Professor deve usar rede social como aliada.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://construtoresdecidadania.blogspot.com/No Estadão: Professor deve usar rede
social como aliada.: 
[FOTO]
Plataformas ajudam a compartilhar documentos, fotos, mapas ou trocar mensagens 
com alunos e outros profissionais (25 de outubro de 2012).(Newsletter  Porvir). 
Quando o assunto são redes sociais dentro da escola, muita gente torce o nariz e
garante que os professores são pouco hábeis nelas, não sabem usá-las e ainda são
os principais dificultadores para inseri-las nos aprendizado em sala de aula e 
em casa. Na contramão deste cenário, há quem defenda essas ferramentas não como 
inimigas, mas como aliadas dos educadores. É o caso de Américo Amorim, 
cofundador do Daccord, empresa especializada em plataformas de ensino, que falou
sobre o uso das redes sociais educacionais durante Série de Diálogos o Futuro se
Aprende sobre Tecnologias na Educação, promovida pelo Porvir e pela Fundação 
Telefônica.  Amorim defende que o uso de redes sociais educacionais permite que 
o professor amplifique - e muito - suas possibilidades de ações pedagógicas. 
Afinal, em apenas um lugar, ele pode compartilhar documentos, fotos, mapas ou 
trocar mensagens com alunos e outros profissionais. Pode ainda criar comunidades
para discussões temáticas, aplicar de testes e provas, propor quizzes e publicar
agenda de atividades. Ainda de acordo com Amorim, o uso dessas ferramentas ajuda
a manter os aluno em um ambiente propício, sem nada que não seja extraclasse ou 
extra-aprendizagem. O poder de controle do professor é uma das grandes vantagens
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do uso das redes sociais na educação ao permitir que alunos se reúnam em um 
ambiente seguro, além de garantir a intercâmbio de experiências e de práticas 
pedagógicas entre os professores, avalia.  Um dos exemplos de redes sociais 
existentes e mencionados por Amorim é a Edmodo, que neste ano chegou a 12 
milhões de usuários. A plataforma, repleta dessas funcionalidades, permite que 
os professores acompanhem a frequência e o desempenho dos alunos. Outra rede 
social com os mesmos semelhantes é a americana Teamie, disponível em inglês. Há 
também a brasileira Tria, com foco no ensino médio, que tem 10 mil usuários por 
mês trocam informações e conteúdos.   A Turma do Som é mais um exemplo de rede 
social, mas esta foi criada pelo próprio Amorim. A plataforma, que possui 25 
jogos, foi desenvolvida para ajudar a incentivar estudantes a aprenderem música 
em sala de aula. A ferramenta está sendo usada em cinco escolas em Pernambuco, 
São Paulo e Minas Gerais. Nela, os professores ajudam os alunos no aprendizado 
dos fundamentos da teoria musical a partir de aulas separadas por quatro blocos 
temáticos: som (timbre), altura, tempo e estrutura. Os conteúdos são trabalhados
por vídeos animados, com personagens no estilo dos desenhos japoneses e depois 
em jogos.  Amorim explica que decidiu criar a plataforma devido à lei instituída
em 2008 que determina 2012 como o ano-limite para que todas as escolas públicas 
e privadas do país adaptem seus currículos para oferecer conteúdos de educação 
musical no ensino básico. Com ela, além de dar suporte ao ensino e ajudar nesse 
momento de transição, o software também ajuda os professores a se capacitarem.  
O desafio do uso: Segundo levantamento feito no ano passado pela Cetic.Br e 
citado por Amorim no evento, 95% dos professores usam a internet para pesquisas 
e 91% para enviar e-mails.  Já 70% deles não apresentam dificuldade para acessar
redes sociais. Apesar do uso da web a caminho da universalização, ressalta 
Amorim, o desafio é fazer com que os professores realmente se apropriem dessas 
ferramentas. Um exemplo claro disso é que 95% dos educadores disseram não usar 
tecnologias para avaliar tarefas de casa. Para Amorim, as redes sociais deveriam
ser aliadas do professor para otimizar os processos educativos fora da escola - 
como nos trabalhos de casa, por exemplo.  Ainda de acordo com o estudo da 
Cetic.Br, 86% dos professores não usam recursos tecnológicos no apoio 
individual, o que impede um ensino personalizado dos alunos que estão fora da 
curva. Enquanto isso, 73% disseram não usar jogos educativos ou para trabalhos 
em grupo.  Assista ao vídeo dessa palestra abaixo: Fonte    
http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,professor-deve-usar-rede-social-como-al
iada,950874,0.htm
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NOVOS PRAZOS E REGRAS PARA EXAMES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA CIDADE DO RIO
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O calmo desespero das elites: 
[FOTO]

O que a instalação de câmeras no interior de uma escola particular em São Paulo 
tem a ver com a suposta tentativa de suicídio de um aluno do Rio de Janeiro?
Por Julio Groppa Aquino, para O Estado de S.Paulo

Nas duas últimas semanas, dois acontecimentos, aparentemente isolados, 
interceptaram a típica pasmaceira educacional do País, envolvendo escolas 
privadas de prestígio: a polêmica em torno da instalação de câmeras nas salas de
aula do Colégio Rio Branco, em São Paulo, e a presumida tentativa de suicídio de
um aluno do quinto ano do ensino fundamental do Colégio São Bento, no Rio de 
Janeiro.

O que parece unir os dois acontecimentos é o fato de que o que se tentou 
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prevenir, num caso, não foi capaz de ser remediado, no outro. Mostra também, por
meio da irredutibilidade do segundo, a debilidade ético-política que ronda o 
primeiro. Em última instância, o caso limite do garoto suicida representaria o 
contrário absoluto do projeto de controle irrestrito sobre as novas gerações, 
por parte das famílias endinheiradas e, por extensão, de suas escolas 
marionetes.

Desponta, aqui, a lógica onipresente a demarcar os afazeres educacionais 
daqueles pertencentes (ou aspirantes) às classes abastadas: a do ensejo 
frenético de vigilância dos passos de sua prole. Trata-se de assegurar, a 
qualquer custo, um monitoramento diuturno das condutas das crianças e jovens de 
elite a título de proteção e cuidado. Contra o quê?, caberia indagar.

Não bastassem as doses cavalares de bens e serviços à disposição desse segmento 
da população (do assédio tecnológico à voracidade clinicalizante dos 
profissionais parapedagógicos de plantão; da oferta de uma miríade de produtos 
de grife à difícil administração dos excessos comportamentais daí derivados; da 
volúpia confessional/opinativa nas redes sociais ao imperativo do 
empreendedorismo infanto-juvenil com pitadas surreais de voluntariado, etc., 
etc., etc.), trata-se cada vez mais de isolá-los do contato com um mundo 
potencialmente nefasto, agora no interior dos próprios intramuros escolares. 
Trata-se, enfim, de extirpar qualquer ameaça à integridade dos rituais 
extravagantes aí em curso. Em uma palavra: depuração acirrada dos usos e 
costumes daqueles considerados como a futura proa da minoria socioeconômica. Os 
fortes, enfim.

Claro está, desde sempre, que, a título de aquisição de um ensino de suposta 
melhor qualidade, o fetiche dos segmentos mais abastados em relação à educação 
privada (a totalidade dos que leem este jornal, por exemplo) jamais revela sua 
motivação base: a subtração vaidosa de sua prole do contato com o mundo feio, 
sujo e malvado que os circunda, o qual só pode ser avistado ao longe e em 
movimento, através das películas de blindagem de suas carruagens metálicas. Um 
mundo-lixeira.

Ilhados em suas escolas-bunker - quintal de seus condomínios-bunker, de seus 
shoppings-bunker, de suas academias-bunker -, a cada uma dessas crianças e 
jovens restaria um dever implícito e inconteste: ultrapassar seus coetâneos, 
tornados rivais aguerridos pelo melhor lugar ao sol do consumo. Daí um norte a 
presidirseus passos: a busca do sucesso, da dianteira, da felicidade de 
aparentar ser sempre mais e melhor do que os outros. Tornados autogestores em 
miniatura de um negócio demasiado incerto (qual seja, a própria vida), alguns 
deles, no entanto, sucumbirão a um efeito colateral incontornável: o fracasso, a
rabeira, a desgraça de ser mais uma entre as tantas reles criaturas deste mundo.
Eis o que o pequeno garoto, em sua coragem de desterro, não nos deixa esquecer.

É de um mundo em frangalhos, não obstante em calmo desespero, que seu pequeno 
grande salto se dá. É de um mundo miserável, em sua opulência fútil, que seu 
pequeno grande corpo emite seus sinais. Sinais de dor, tão somente e tanto.
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O que você consome: os alimentos em colheres de açúcar: 
[FOTO]
Seja para dar sabor, incrementar uma preparação ou simplesmente por hábito, o 
açúcar faz parte de nossa alimentação diária. Mas, você sabia que além da adição
desse ingrediente nas nossas preparações culinárias, os alimentos já possuem 
doses muitas vezes elevadas desse produto?
A recomendação diária da ingestão de açúcar varia de acordo com a idade, 
presença de alguma patologia e gasto energético diário. Segundo a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), a recomendação para adultos saudáveis é de 62,5 gramas 
de açúcar por dia.
Sabendo que cada colher de sopa de açúcar contém 12 gramas, conheça abaixo a 
composição de alguns alimentos:1 copo de bebida láctea= 4 colheres de sopa de 
açúcar (48 gramas)1 copo de refrigerante= 3 colheres de sopa de açúcar (36 
gramas)1 copo de néctar de frutas= 3 colheres de sopa de açúcar (36 gramas)1 
colher de sopa de achocolatado= 1 colher de sopa de açúcar (12 gramas)10 
unidades de bala de goma= 4 colheres de sopa de açúcar (48 gramas)2 balas de 
caramelo= 2 colheres de sopa de açúcar (24 gramas)1 barra de cereais=  colher de
sopa de açúcar (6 gramas)4 colheres de macarrão cozido= 2,5 colheres de sopa de 
açúcar (30 gramas)1 unidade de pão francês= 2,5 colheres de sopa de açúcar (30 
gramas)1 fatia de bolo simples= 2,5 colheres de sopa de açúcar (30 gramas)10 
unidades de bolacha tipo Maisena=2,5 colheres de sopa de açúcar (30 gramas)1 
pacote de biscoito amanteigado = 11 colheres de açúcar (132 gramas)1 pacote de 
biscoito recheado = 12 colheres de açúcar (144 gramas)1 unidade de pão de leite=
2 colheres de sopa de açúcar (24 gramas)1 batata pequena= 1 colher de sopa de 
açúcar (12 gramas)1 manga=1 colher de sopa de açúcar (12 gramas)1 laranja= 1 
colher de sopa de açúcar (12 gramas)1 cacho de uva pequeno= 1,5 colheres de sopa
de açúcar (18 gramas)[FOTO]
O açúcar faz parte de uma alimentação saudável. Busque o equilíbrio e desfrute 
dos alimentos com saúde.Fonte: Equipe Qualidade de Vida Victory
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SERVIDORES PASSAM A TER DESCONTO EM ELETRODOMÉSTICOS: 
[FOTO]
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A Prefeitura do Rio firmou convênio com a empresa Quemais Comunicação de Idéias 
Ltda - Loja Virtual Mabe. Produtos como adegas, coifas, cooktops, depuradores, 
fogões embutir, fornos a gás, fornos elétricos, freezer, frigobares, lavadouras,
entre outros, podem ser encontrados com desconto de 15% até 30%. Além disso, a 
loja oferece facilidade no pagamento que pode ser feito em até 12 vezes sem 
juros. O site da empresa é www.lojamabecorp.com.br/pcrj e mais informações podem
ser obtidas pelo telefone (11) 3003-9838, das 8h às 18h.
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Biscoito de polvilho apresenta grande quantidade de sódio: 

A quantidade de sódio nos biscoitos de polvilho foi de 1.092 miligramas(mg) de 
sódio para cada 100g do produto. |Foto: Divulgação
Um pacote de biscoito de polvilho de 100 gramas(g) possui, em média, mais da 
metade de toda a quantidade de sódio que uma pessoa deve consumir durante todo o
dia. É o que aponta estudo, divulgado nesta terça-feira (16/10), pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A quantidade de sódio nos biscoitos de polvilho foi de 1.092 miligramas(mg) de 
sódio para cada 100g do produto. A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda 
o consumo máximo de 2.000 mg de sódio por dia, explica o diretor de Controle e 
Monitoramento Sanitário da Anvisa, Agenor Álvares.

O consumo excessivo deste nutriente é considerado um fator de risco para o 
desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis como: doenças do coração,
obesidade, neoplasias, diabetes, entre outras. Se atingíssemos a meta da OMS 
seria possível reduzir em 15% os óbitos por AVC e em 10% os óbitos por infarto, 
afirma o diretor da Agência.

Outro produto que apresentou um alto teor de sódio foi o hambúrguer bovino: na 
média 701g de sódio para cada 100g de produto. Isso significa que um hambúrguer,
com cerca de 80g, é responsável por mais de  do total de sódio que uma pessoa 
deve consumir durante todo o dia.
Queijos -O estudo da Anvisa também analisou os teores de sódio nos queijos: 
minas frescal, minas padrão, muçarela, parmesão, parmesão ralado, petit suisse, 
queijo prato e ricota. Uma amostra do queijo parmesão apresentou o maior valor 
absoluto de sódio, entre todas as 500 amostras da pesquisa, e atingiu a marca de
3.052 mg do nutriente para cada 100g do produto.

Em segundo lugar, ficou a versão ralada do queijo parmesão. Neste caso, em uma 
das amostras, o teor de sódio encontrado foi de 2976mg para cada 100g de 
produto.
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A média de sódio no parmesão foi de 1402g a cada 100g de produto. No caso do 
parmesão ralado, esse valor sobe para 1981g. Valores muito superiores à média de
sódio nos demais tipo de queijo analisados.

De acordo com o diretor da Anvisa, é preciso verificar que o queijo parmesão já 
apresenta uma característica típica de possuir um sabor mais salgado, que não 
pode ser desconsiderada no processo de produção. Trata-se de um alimento que não
é consumido em quantidade significativa habitualmente pelos brasileiros, pondera
Álvares.

Porém, o diretor da Agência recomenda o consumo moderado deste tipo de queijo. 
Se for possível, o consumidor deve optar por outras qualidades de queijos, mais 
saudáveis, afirma Álvares.
Variação de sódio -Outro ponto avaliado pela pesquisa foi a variação do teor de 
sódio entre as diversas marcas de um mesmo alimento. Neste quesito, os queijos 
minas frescal, parmesão e a ricota fresca lideraram a lista.

No caso do queijo minas frescal, a quantidade de sódio encontrado pode variar 
mais de 14 vezes de marca para marca. Já no queijo parmesão, essa diferença 
chega a 13,7 e na ricota fresca a 10,5.

O pão de queijo pronto para o consumo é outro produto que apresenta grande 
diferença na quantidade de sódio entre as diferentes marcas. Para este produto, 
essa variação é de quase oito vezes.

De acordo com o diretor da Anvisa, essa variação na quantidade de sódio entre as
diversas marcas reafirma a necessidade dos consumidores em observarem os rótulos
dos alimentos industrializados. É preciso que os consumidores comparem a tabela 
nutricional dos alimentos de diferentes marcas para que possam optar por 
alimentos mais saudáveis, com menos sódio, orienta Álvares.

Outro ponto destacado pelo diretor é que os resultados apresentados indicam a 
possibilidade de o Brasil avançar na redução da quantidade de sódio em todas as 
categorias de alimentos analisadas. O fato de algumas empresas produzirem 
alimentos similares com menor teor de sódio demonstra que existem condições 
tecnológicas para a redução do sódio nos alimentos processados, afirma Álvares.
Macarrão instantâneo -A média do teor de sódio no macarrão instantâneo ficou em 
1.798 mg para cada 100 g do alimento. Esse valor está dentro do pactuado, em 
abril de 2011, entre o Ministério da Saúde e as associações das indústrias de 
alimentos para reduzir a quantidade de sódio nesses alimentos. O acordo prevê o 
valor máximo de 1.920,7 mg de sódio para cada 100 g de macarrão instantâneo.

Entretanto, o estudo da Agência também detectou problemas. Em termos de valor 
absoluto, o valor máximo de sódio encontrado em uma amostra de macarrão 
instantâneo foi de 2.160 mg para cada 100g de alimento, valor maior do que o 
acordado entre as indústrias e o Ministério da Saúde.

Vale lembrar que, neste caso, já está contabilizada a quantidade de sódio 
presente do tempero pronto que acompanha esses alimentos.
Orientação -Além de observar o rótulo dos alimentos industrializados, a Anvisa 
orienta que o consumidor experimente os alimentos antes de adicionar mais sal. 
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Isso porque, geralmente, eles já possuem sal adicionado durante a preparação.

Outra dica é realizar a diminuição gradativa do sal nos alimentos. Observa-se 
que o paladar se adapta à redução da quantidade de sal nos alimentos, por isso, 
essa redução gradual não vai afetar a percepção do sabor dos alimentos, explica 
o diretor da Anvisa.

Também é preciso lembrar que alimentos frescos sempre têm menos sal. Por isso, é
necessário equilibrar as refeições com saladas e frutas.

Além disso, a população deve utilizar outros temperos naturais como ervas 
aromáticas, alho, cebola, pimenta, limão, vinagre e azeite para temperar e 
valorizar o sabor natural dos alimentos, evitando o uso excessivo de sal. A 
redução do consumo de sal pode ser iniciada com atos simples como a retirada do 
saleiro da mesa, complementa Álvares.
Dados -O sódio representa aproximadamente 40% da composição do sal. Além disso, 
é considerado um nutriente de preocupação de saúde pública que está diretamente 
relacionado ao desenvolvimento das Doenças Crônicas não Transmissíveis: 
hipertensão, doenças cardiovasculares e doenças renais.

De acordo com a OMS, em 2001, 60% do total das 56,5 milhões de mortes 
notificadas no mundo foi resultado de doenças crônicas não transmissíveis. Além 
disso, o aumento da pressão arterial no mundo é o principal fator de risco de 
morte e o segundo de incapacidades por doenças cardíacas, acidente cérebro 
vascular e insuficiência renal.

Já dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que, 
em 2009, uma em cada três crianças brasileiras na faixa de 5 a 9 anos estava com
sobrepeso, sendo que a obesidade atingiu 16,6% dos meninos e 11,8% das meninas. 
Durante o período de 1974 a 2009, a prevalência de sobrepeso em crianças e 
adolescentes, entre 10 e 19 anos, passou de 3,7% para 21,7% no sexo masculino e 
de 7,6% para 19,4% no sexo feminino. Nesse mesmo período, o sobrepeso na 
população adulta masculina passou de 18,5% para 50,1%, enquanto que na feminina 
foi de 28,7% para 48%.
Metodologia -A pesquisa desenvolvida pela Anvisa analisou a quantidade de sal em
quase 500 amostras de 26 categorias de alimentos, coletados pelas vigilâncias 
sanitárias estaduais , nos anos de 2010 e 2011, no mercado varejista. 
Participaram da pesquisa os seguintes estados: Alagoas, Bahia, Distrito Federal,
Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, 
Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina e São Paulo.

As análises de monitoramento de sódio foram realizadas pelo Instituto Nacional 
de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS). Já as análises fiscais pelos 
Laboratórios de Saúde Pública dos Estados do Ceará e de Minas Gerais e pelo 
Instituto Adolfo Lutz (IAL) em São Paulo.

Diferença do teor de sódio entre os alimentos analisados em 
mg/100gAlimentosMédiaMaior valorMenor valorDiferençaqueijo parmesão ralado
1981
2976
1100
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2,7macarrão instantâneo
1798
2160
1435
1.5queijo parmesão
1402
3052
223
13,7mortadela
1303
1480
1063
1,4mortadela de frango
1232
1520
943
1,6maionese
1096
1504
683
2.2biscoito de polvilho
1092
1398
427
3,3bebida láctea
92,7
114,7
73
1.6salgadinho de Milho
779
1395
395
3,5biscoito água e sal
741
1272
572
2.2biscoitocream cracker
735
1130
437
2.6hamburguer bovino
701
1120
134
8,4batata frita ondulada
624
832
447
1,9pão de queijo congelado
582
782
367
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2,1queijo muçarela
577
1068
309
3.5queijo prato
571
986
326
3.0pão de queijo
558
830
105
7,9queijo minas padrão
546
673
290
2,3queijo minas frescal
505
1819
126
14,4batata palha
472
719
250
2,9biscoito de amido de milho
369
477
240
2.0biscoito recheado
288
650
130
5.0ricota fresca
191
432
41
10.5farinha láctea
106
170
20
8,5queijopetit suisse
45
62
38
1,6refrigerante de guaraná de baixa caloria
12
17
7
2,4Confira o estudo na íntegra.Curtiu este post? Então vote em nós no Top Blog 
2012 \o/.Fonte:Danilo Molina/Anvisa
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<POSTAGEM>
oportunidade-febrace-2013-tem.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 30 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

OPORTUNIDADE - Febrace 2013 tem inscrições prorrogadas para envio de projetos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://portal.aprendiz.uol.com.br/Febrace 2013 tem inscrições prorrogadas para 
envio de projetos: 
outnov305
Até 5 de novembro, estudantes de todo o Brasil podem se inscrever seus projetos 
na 11ª edição da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace), que 
acontecerá em 12, 13 e 14 de março de 2013, na Universidade de São Paulo  (USP).

Podem participar alunos do Ensino Fundamental, Médio e Técnico  que tenham 
idades entre 14 e 20 anos. Os trabalhos devem se enquadrar nas  categorias: 
Engenharia, Ciências Exatas e da Terra, Humanas, Sociais  Aplicadas, Biológicas,
da Saúde e Agrárias.

Realizada pela Escola Politécnica, por meio do Laboratório de  Sistemas 
Integráveis (LSI), a Febrace é considerada a maior feira de ciências e  
engenharia do Brasil. Os projetos submetidos são  avaliados por uma comissão, 
que identifica os 300 projetos finalistas  para exibição na feira em março na 
USP. Durante a feira, os trabalhos são  apresentados ao público visitante e 
avaliados por professores mestres e  doutores da USP e de instituições 
parceiras.

Como prêmio, os melhores projetos de cada área são contemplados com  medalhas, 
troféus, certificados e equipamentos eletrônicos, além de  prêmios 
institucionais como estágios e bolsas de estudo. Os estudantes  também podem ter
seu projeto escolhido para participar de uma feira  internacional. A cada 
edição, são selecionados nove projetos  para participar da Intel ISEF 
(International Science and Engineering  Fair) - a maior feira de ciências e 
engenharia do mundo, para estudantes  pré-universitários, realizada nos Estados 
Unidos.
Como participar

Até a data limite, os interessados em participar da  feira devem enviar - pelo 
correio ou através do site da Febrace - cadastro contendo informações completas 
sobre os participantes, dados do projeto, plano de pesquisa, resumo do  projeto 
(com no máximo 2000 caracteres), uma foto do projeto (opcional) e  arquivo 
contendo o relatório final do projeto, em que os alunos  apresentam seus 
resultados e observações.
[FOTO]

Alunos de Unarizal (RN) apresentam projeto de energia eólica na Febrace 2012.

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
orientacoes-educativas-populacao.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 1 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Orientações Educativas à População Brasileira - CARTILHA DO CORAÇÃO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
FONTE:http://prevencao.cardiol.br
Prevenção

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
outubro-rosa-ilumina-pais-no-combate-ao.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 2 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - Outubro Rosa ilumina País no combate ao câncer de mama

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Outubro Rosa ilumina País no combate ao câncer de mama: 
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[FOTO]

Foto: Erasmo Salomão - ASCOM/MS
A partir desta segunda-feira (1º), vários monumentos do País ficarão iluminados 
com a cor rosa. Essa ação faz parte da campanha de mobilização e conscientização
para a detecção precoce do câncer de mama, tipo que mais acomete as mulheres no 
mundo, lançada hoje em Brasília. Criada pelo Ministério da Saúde em parceria com
o Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca), a campanha 
tem como tema: Câncer de Mama. Cuidar da Saúde é um gesto de amor à vida. e é 
protagonizada pela cantora e atriz Zezé Motta. AO evento ocorreu durante a 
programação do Outubro Rosa, movimento internacional que estimula a participação
da sociedade nas questões relativas à doença.

De acordo com o balanço nacional dos exames de mamografia realizados no âmbito 
do Sistema Único de Saúde (SUS) do 1º semestre de 2012, divulgada hoje pelo 
ministro da Saúde, Alexandre Padilha, mais de um milhão de mulheres de 50 a 69 
anos fizeram o exame preventivo de câncer neste período. Isso demonstra um 
aumento de 41% no número de mamografias realizadas se comparado ao mesmo período
de 2010. O aumento na proporção de brasileiras que se submeteram ao exame de 
mamografia está condicionado à ampliação e à qualidade dos serviços oncológicos.

O ministro Padilha também assinou a portaria que cria o Programa de Mamografia 
Móvel. Ele consiste na liberação de Unidades Oncológicas Móveis que percorrerão 
locais estratégicos dos municípios para a realização das mamografias no país. 
Desde 2011, estimulamos a adoção da oferta da mamografia móvel para expandir a 
assistência oncológica no País. Precisamos chamar a atenção para a desigualdade 
no tratamento e é fundamental enfrentarmos essa desigualdade nos serviços de 
diagnóstico e tratamento, destacou o ministro Alexandre Padilha.
Estatísticas - O câncer de mama é o segundo mais comum entre as mulheres 
brasileiras. Para 2012, Inca tem a estimativa de 52 mil novos casos de câncer de
mama diagnosticados no país. Até 2014, o Ministério da Saúde vai investir R$ 4,5
bilhões para fortalecer o Plano Nacional de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento 
do Câncer de Colo de Útero e Mama, lançado pela presidenta Dilma Rousseff no ano
passado.
Movimento Outubro Rosa - O movimento popular conhecido como Outubro Rosa é 
comemorado em todo o mundo. O nome remete à cor do laço rosa que simboliza, 
mundialmente, a luta contra o câncer de mama e estimula a participação da 
população, empresas e entidades. O governo brasileiro, por meio do Inca, passou 
a integrar a mobilização a partir de 2010. A Federação Brasileira de 
Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (Femama) lançou o movimento 
Outubro Rosa 2012 com o conceito Todo dia uma vitória contra o câncer de mama.

Assista ao depoimento da madrinha da campanha Zezé Mota:

Curtiu este post? Então vote em nós no Top Blog 2012\o/.Gabriella Vieira/ Blog 
da Saúde
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outubro-rosa-tambem-na-escola-palestra.html
<DATA DA POSTAGEM>
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domingo, 21 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

OUTUBRO ROSA TAMBEM NA ESCOLA.  PALESTRA SOBRE PREVENÇÃO DO CANCER NA E.M. ANA 
DE BARROS CÂMARA EM 20/10/2012 .

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cms-fazendabotafogo.blogspot.com/
OUTUBRO ROSA TAMBEM NA ESCOLA.  PALESTRA SOBRE PREVENÇÃO DO CANCER NA E.M. ANA 
DE BARROS CÂMARA EM 20/10/2012 .: 
[FOTO]

DIRETORA VANDA ACS SOLANGE, DELMA E SANSUIR DA EQUIPE LACY FERREIRA
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pais-devem-ficar-atentos-saude-das.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 13 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Pais devem ficar atentos à saúde das crianças

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Pais devem ficar atentos à saúde das crianças: 
[FOTO]
Neste Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro, o Ministério da Saúde 
parabeniza todas as crianças brasileiras e reforça a necessidade de adotar 
hábitos saudáveis. É fundamental que as crianças aprendam desde cedo a 
importância de uma alimentação saudável, a manutenção da higiene bucal, além da 
necessidade de brincar e praticar atividades físicas, evitando obesidade e 
futuros problemas de saúde.

A coordenadora substituta da área técnica de Saúde da Criança e Aleitamento 
Materno, Tatiana Coimbra falou ao Blog da Saúde e deixou um recado para os pais 
acompanharem a saúde do seu filho.

Confira o vídeo da coordenadora substituta da área técnica de Saúde da Criança, 
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Tatiana Coimbra:

Veja as matérias do Especial Dia das Crianças:Curtiu este post? Então vote em 
nós no Top Blog 2012 \o/.Blog da Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pais-registra-queda-de-26-nos-casos-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 19 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

País registra queda de 26% nos casos de hanseníase

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
País registra queda de 26% nos casos de hanseníase: 
Nos últimos 10 anos, o número de casos de hanseníase no Brasil caiu 26%. Em 
2011, foram registrados 33.955 casos novos, contra 45.874 em 2001. O recuo da 
doença é um dos destaques do estudo Saúde Brasil 2011, apresentado durante a 12ª
Mostra Nacional de Experiências Bem-Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e 
Controle de Doenças (Expoepi). O evento, do Ministério da Saúde, termina nesta 
sexta-feira (19).

O estudo, que faz uma análise da situação de saúde dos brasileiros, revela ainda
que o coeficiente de detecção de casos novos por 100 mil habitantes também 
reduziu: 26,61 (2001) para 17,65 (2011) - queda de 34%. A publicação também 
mostra que o número de casos novos em menores de 15 anos caiu 32% nos últimos 10
anos. Em 2011, foram registrados 2.420 casos novos de hanseníase em menores de 
15 anos e um coeficiente de detecção de 5,2 por 100 mil habitantes - em 2001, o 
coeficiente era de 6,96.

A redução pode ser justificada pela ampliação da oferta de tratamento nas 
unidades públicas de saúde, pelo aumento da capacidade de profissionais para 
realizar diagnósticos e, ainda, pelo esforço dos profissionais da rede básica e 
dos centros de referência. O Ministério da Saúde tem o compromisso de eliminar a
hanseníase como problema de saúde pública até 2015, o que significa alcançar 
menos de um caso por 10.000 habitantes. Em 2011, o Brasil registrou 1,54 casos 
para cada 10.000 habitantes, correspondendo a 29.690 casos em tratamento.
Busca Ativa - Para impulsionar o combate à hanseníase como problema de saúde 
pública, o Ministério da Saúde lançou o Plano Integrado de Ações Estratégicas 
para Enfrentamento das Doenças em Eliminação. O plano está focado nas atividades
de busca ativa de casos e oferta de tratamento para este grupo de doenças. O 
Ministério da Saúde também disponibilizou recursos de R$ 25 milhões para 796 
municípios prioritários, com a maior carga das seguintes doenças: Hanseníase, 
Tracoma, Geohelmintíases e Esquistossomose.

Foto: Antonio Cruz - ABr
A hanseníase é uma doença infecciosa que atinge a pele e os nervos dos braços, 
mãos, pernas, pés, rosto, orelhas, olhos e nariz. O tempo entre o contágio e o 
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aparecimento dos sintomas é longo e varia de dois a cinco anos. É importante 
que, ao perceber algum sinal, a pessoa com suspeita de hanseníase não se 
automedique e procure imediatamente um serviço de saúde mais próximo.

É preciso observar manchas esbranquiçadas, avermelhadas ou amarronzadas em 
qualquer parte do corpo e áreas da pele. Estas manchas não causam coceiras, mas 
produzem a sensação de formigamento e ficam dormentes, com diminuição ou 
ausência de dor, da sensibilidade ao calor, ao frio e ao toque.
Tratamento - Todos os casos de hanseníase têm tratamento e cura. A doença pode 
causar incapacidades físicas, evitadas com o diagnóstico precoce e o tratamento 
imediato, disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS). O tratamento, que é 
gratuito e eficaz, pode durar de seis a 12 meses. Os medicamentos devem ser 
tomados todos os dias em casa e, uma vez por mês, no serviço de saúde. O 
tratamento é complementado com exercícios, para prevenir as incapacidades 
físicas, e com as orientações da equipe de saúde.
Fonte: Rodrigo Aquino /Agência Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
palhacos-levam-alegria-e-ajudam-no.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 13 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Palhaços levam alegria e ajudam no tratamento de crianças internadas no INC

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Palhaços levam alegria e ajudam no tratamento de crianças internadas no INC: 

Instituto Nacional de Cardiologia é referência do Ministério da Saúde no 
tratamento e cirurgia de doenças graves do coração. |Foto: Drew Myers/Corbis
Crianças e adolescentes internados no INC, Instituto Nacional de Cardiologia, no
Rio de Janeiro, enfrentam um tratamento difícil, mas com momentos de muita 
alegria e risos. Há quase dois meses, os palhaços Tilhinha e Tatuí, do grupo 
Sapato Velho, visitam o hospital duas vezes por semana, se apresentam nos 
quartos e enfermarias e arrancam gargalhadas dos pequenos pacientes e 
acompanhantes.

O ator Dio Jaime Vianna, que interpreta o palhaço Tatuí, diz que as visitas são 
momentos de levar alegria e esperança:A gente prepara, ensaia muito, prepara os 
truques com todo carinho do mundo, se concentra para doar. Com a figura do 
palhaço, a gente consegue se distanciar e tirar aquelas pessoas daquela 
realidade, todo mundo que está dentro daquele ambiente. A gente imagina que 
consegue por alguns instantes aliviar a dor ou então tirar aquelas pessoas dali.

Para a dona de casa, Márcia Oliveira, que está com a filha de um ano e dez meses
internada no INC há um mês, os palhaços melhoram o ambiente do hospital. A filha
dela já passou por quatro cirurgias no coração, mas mesmo assim consegue dar 
boas gargalhas quando recebe a visita dos palhaços:Hoje o doutor brincando com 
ela aqui tinha um palhacinho na beirada da cama dela e ele falou: olha o 
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palhacinho e ela falou o nome do palhaço que veio e ela esteve com ele semana 
passada, ela não esqueceu o nome dele. Isso faz muito bem, ela ficou muito feliz
e eles foram embora e ela: quer palhaço, mamãe, quer palhaço, mamãe. Então é 
muito bom!

Segundo a terapeuta ocupacional do INC, Márcia de Faria, os palhaços diminuem a 
dor e o sofrimento da criança:Eles têm uma linguagem toda própria, uma linguagem
do reino da fantasia, fazem aquelas besteiras e as crianças riem e se 
identificam muito com os palhaços e isso ajuda as crianças a ponderarem a 
internação, a não ficaram com aquela associação imediata de hospital dor, 
hospital sofrimento. O hospital é além da dor, além do sofrimento, é apostar 
numa melhora.

Inaugurado há 40 anos, o Instituto Nacional de Cardiologia é referência do 
Ministério da Saúde no tratamento e cirurgia de doenças graves do coração.
Ouça a matéria da Web Rádio Saúde
Fonte: Hortência Guedes / Web Rádio Saúde
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<POSTAGEM>
para-nos-professores-lazer-e-um-aliado.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 16 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PARA  NÓS PROFESSORES - Lazer é um aliado no combate ao estresse do professor

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Lazer é um aliado no combate ao estresse do professor: 
[FOTO]

Foto: Eric Audras/PhotoAlto/Corbis
Nesta segunda-feira (15), é comemorado o Dia do Professor. A profissão é uma das
mais antigas da humanidade e primordial para a formação da sociedade. A arte de 
ensinar exige dedicação e paciência e, em alguns casos, o ofício pode resultar 
em um alto nível de estresse.

A psicóloga do Hospital Federal de Bonsucesso(RJ), vinculado ao Ministério da 
Saúde, Márcia Abreu*, explica que isso pode acontecer porque na sociedade 
moderna e contemporânea os pais delegam aos professores o papel de ensinar 
educação e valores para as crianças - ofício que antes era feito pela família. 
Hoje, com a vida moderna, com os pais trabalhando fora, sem tempo, e com esta 
família em estruturação, ou com a figura materna predominando ou com a figura 
paterna sem a figura materna, ficou a cargo da escola aprimorar e desenvolver 
alguns hábitos que antes eram feitos pela família. Essa situação exacerba de 
atividades o professor, explica.

E essa mudança de atitude social acaba tornando o ofício de ensinar mais 
exaustivo. Porém, a psicóloga dá dicas aos professores, para que o estresse 
causado pelo trabalho seja amenizado, alternando atividades de trabalho com 
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afazeres que lhes dão prazer.O ideal é que o profissional possa aproveitar o seu
tempo livre efetivamente como tempo livre e não foque apenas no trabalho. É 
importante que ele pratique atividades físicas, enriqueça sua vida com idas ao 
cinema, teatro ou outras atividades que possam ser contemplativas, destaca 
Marcia Abreu.
Academia da Saúde - O Programa Academia da Saúde estimula a criação de espaços 
adequados para a prática de atividade física, orientação nutricional, oficinas 
de artes cênicas, dança, palestras e demais atividades que promovam modos de 
vida saudáveis. O objetivo é estimular a promoção da saúde e bem estar, bem como
a prevenção e a redução de mortes prematuras por Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis (DCNT).

O Blog da Saúde parabeniza a todos os professores pela data e pela importância 
que a profissão tem para a sociedade.

* Marcia Abreu, psicóloga. CRP: 05/9628
Curtiu este post? Então vote em nós no Top Blog 2012 \o/.Ilana Paiva / Blog da 
Saúde
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parabens-amigos-dentistas.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 3 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PARABÉNS AMIGOS DENTISTAS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

Parabéns a todas as equipes de DENTISTAS que colaboram com o NSEC06, saibam 
vocês e toda a equipe de Saúde Bucal que voes estão mudando a vida dos nossos 
alunos, eles estão sorrindo mais.
O nosso muito obrigada pelo construção de um futuro cheio de gargalhada, 
sorrisos e pessoas com mais saúde.
PSE - NSEC06
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<POSTAGEM>
parabens-pelo-dia-do-dentista-25-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 25 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PARABÉNS PELO DIA DO DENTISTA - 25 DE OUTUBRO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Nosso Parabéns e muito obrigada pelo cuidado e carinho com que tratam nossas 
crianças e adultos.
Abraços,[FOTO]
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

PARABÉNS  PELO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO 

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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No dia 28 de Outubro comemoramos o dia do SERVIDOR PÚBLICO, são profissionais 
comprometidos com as políticas públicas e que trabalham para tornar a sua vida 
melhor.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
parabens-professor.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 14 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PARABÉNS PROFESSOR

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

O NSEC06, parabeniza a todos os professores, que não só compartilham seus 
conhecimentos, mas o fazem com alegria ajudando a descobrir o valor das coisas, 
das pessoas, e fazer cada dia melhor o que aprendemos.Rendemos todas as 
homenagens a vocês mestres, Amigos, Companheiros de caminhadas e responsáveis 
por todas as transformações sociais!!!Parabéns pelo seu dia!!!
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parceiros-tambem-devem-ficar-atentos.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 26 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Parceiros também devem ficar atentos com a necessidade do tratamento de sífilis

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.blog.saude.gov.br/Parceiros também devem ficar atentos com a 
necessidade do tratamento de sífilis: 
[FOTO]
O controle das doenças sexualmente transmissíveis não depende somente de quem 
busca ajuda nos serviços de saúde. Segundo o Ministério da Saúde é fundamental 
que os parceiros sexuais também façam testes e sejam das doenças, entre elas a 
sífilis. Ela pode ser transmitida durante uma relação sexual sem camisinha com 
alguém infectado, por transfusão de sangue contaminado ou da mãe infectada para 
o bebê durante a gravidez ou o parto.

Os principais sintomas da doença são pequenas feridas nos órgãos sexuais, 
caroços nas virilhas, machas pelo corpo e queda de cabelos. Se não for tratada a
tempo, a sífilis pode causar cegueira, paralisia, doença cerebral, problemas de 
coração e até mesmo matar. Angelica Miranda, membro do Grupo técnico assessor de
DST do Ministério da Saúde, diz que é fundamental que o parceiro também faça o 
tratamento da doença, principalmente se a mulher estiver com suspeita da doença.
Ouça a matéria da Web Rádio Saúde
Um dos grandes problemas da sífilis é a transmissão vertical. Quando a gente 
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trata a gestante no pré-natal, mas o parceiro sexual não é tratado, essa 
gestante pode se reinfectar aumentando muito a chance da transmissão vertical 
para o bebê. Devemos colocar em pauta dediscussãoa importância do parceiro 
sexual participar da primeira consulta de pré-natal. Porque é quando se faz 
todos os exames da rotina. Temos a oportunidade de fazer tambémtodos os exames 
no parceiro pois se ele tivesse a chance de ter sífilis ou alguma outra DST, ele
poder ser diagnosticado e tratado juntamente com a gestante, destaca.

O tratamento da sífilis está disponível de graça no SUS, Sistema Único de Saúde.
O tratamento é feito com penicilina. Quem se trata da sífilis, não contamina o 
parceiro.
Curtiu este post? Então vote em nós no Top Blog 2012\o/.Fonte: Alexandre Penido 
/ Web Rádio Saúde
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parceria-com-sesc-acao-de-higiene-bucal.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 15 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Parceria com SESC: Ação de Higiene Bucal

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://ediprofessorabeatriz.blogspot.com/
Parceria com SESC: Ação de Higiene Bucal: 
Higiene Bucal
Em parceria com SESC a Dra Gabriela e a auxiliar de saúde bucal Emília 
desenvolveu um trabalhos de escovação e diagnose de cáries nas crianças e 
ministrou uma palestra para os funcionários ressaltando a importância da 
escovação correta no dia-dia das crianças e dos adultos.também foi feito um 
trabalho de diagnose de cárie nas crianças, com bom resultado: menos de 5% das 
crianças com cárie. Bom resultado de uma alimentação saudável e uma boa 
escovação no período das crianças na creche, sinal que realmente nós fazemos a 
diferença na vida e na saúde de nossas crianças.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
participe-da-semana-de-alimentacao.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 5 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PARTICIPE DA SEMANA DE ALIMENTAÇÃO CARIOCA 2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Segue a programação da Semana Carioca d eAlimentação 2012.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pericia-medica-novas-orientacoes.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 29 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PERÍCIA MÉDICA - NOVAS ORIENTAÇÕES

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://cvasrio.blogspot.com/PERÍCIA MÉDICA - NOVAS ORIENTAÇÕES: 
OFÍCIO CIRCULAR Nº 034/2012/S/SUBG/CGP/CAP
Assunto: Resolução SMA nº 1.767, de 25 outubro de 2012
[FOTO]
Mediante publicação da Resolução SMA nº 1.767, de 25 de outubro de 2012, em 
Diário Oficial de 26 de outubro de 2012 (clique aqui), foram estabelecidos 
procedimentos TRANSITÓRIOS para a concessão de afastamento dos servidores 
municipais, por motivo de licença para tratamento de saúde ( artigo 88, da lei 
nº 94, de 14/03/1979), até que seja implementado um novo modelo, de forma 
descentralizada.
Com efeito, a contar de 01 de novembro de 2012, os atendimentos 
médico-periciais, antes realizados nos postos da Perícia Descentralizada - Rede 
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RRM, passarão a ocorrer, exclusivamente, na Gerência de Perícias Médicas da 
Secretaria Municipal de Administração, à Rua Afonso Cavalcanti, nº 455 - Anexo -
9º andar - Cidade Nova - RJ.
Outrossim, excepcionalmente à regra prevista no parágrafo anterior, os 
servidores municipais, quando acometidos por patologia que requeira o 
afastamento temporário do trabalho, poderão, se assim preferirem, apresentar, 
diretamente à Gerência de Pessoal, desta Coordenação, no endereço abaixo 
discriminado, atestado emitido por médico competente (tempestivo, observado o 
lapso temporal máximo, sem rasuras e contendo de forma legível, data e 
assinatura com carimbo do seu emitente), objetivando a concessão da licença para
tratamento de saúde, pelo prazo de até 03 (três) dias, no intervalo de 01 (um) 
mês, sem a necessidade de avaliação prévia pela Gerência de Perícias Médicas.
Importante salientar que tanto na hipótese de atendimento na Gerência de 
Perícias Médicas, quanto da apresentação do atestado médico à S/SUBG/CGP/CAP/GP,
observar-se-á o prazo máximo de três dias úteis para que o servidor, a contar do
início das faltas, compareça ao órgão médico-pericial da PCRJ ou providencie a 
apresentação do atestado médico ao Órgão Setorial de Recursos Humanos da SMSDC, 
a fim de viabilizar a implantação da licença no Sistema Informatizado de 
Recursos Humanos - ERGON. Especificamente na segunda hipótese apresentação do 
atestado médico à S/SUBG/CGP/CAP/GP, caberá ao servidor mantê-lo sob sua 
responsabilidade, pelo prazo de 90 dias.
Reforçamos, portanto, que dependerá de inspeção médica do órgão competente da 
Secretaria Municipal de Administração:
I - licença para tratamento de saúde excedente ao prazo de 03 (três) dias;II - a
concessão de nova licença, ocorrida no intervalo de 30 (trinta) dias do término 
da licença anteriormente registrada pelo Órgão Setorial de Recursos Humanos da 
SMSDC;III - ausência de atestado médico.Por fim, os Boletins de Inspeção Médica 
- BIM, cujo vencimento ocorra até 01/11/2012, serão automaticamente prorrogados 
até 05/11/2012.Aproveitamos o ensejo para renovar votos de elevada consideração 
e estima.
LEONARDO SOUTO DE CASTILHOCoordenadorCoordenação de Administração de 
PessoasCoordenadoria de Gestão de PessoasSubsecretaria de GestãoSecretaria 
Municipal de Saúde e Defesa Civil

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pesquisa-internacional-sobre-dengue-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 8 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PESQUISA INTERNACIONAL SOBRE DENGUE É APRESENTADA NO BRASIL

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/
PESQUISA INTERNACIONAL SOBRE DENGUE É APRESENTADA NO BRASIL: 
Projeto apresentado em congresso testa método natural para bloquear a 
transmissão do Aedes aegypti
[FOTO]
Uma nova estratégia de pesquisa para o controle da dengue foi apresentada na 
tarde desta segunda-feira (24), durante o Congresso Internacional de Medicina 
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Tropical, no Rio de Janeiro. O projeto Eliminar a Dengue: Desafio Brasil é parte
do programa internacional Eliminar a Dengue: Nosso Desafio, que traz uma 
abordagem nova e natural para o controle da doença, e já está em fase de testes 
na Austrália, Vietnã, Indonésia e agora, Brasil. O objetivo do programa é cessar
a transmissão do vírus da dengue pelo Aedes aegypti, a partir da introdução da 
bactéria Wolbachia - que é natural e encontrada em insetos - nas populações 
locais de mosquitos.
Caso cumpra as expectativas exitosamente, o programa de eliminação da dengue é 
uma estratégia de longo prazo que poderá beneficiar um número estimado de 2,5 
bilhões de pessoas - ou seja, dois quintos da população mundial que atualmente 
vivem em áreas de transmissão da doença. O método poderá reduzir ainda - de 
forma significativa - a dependência em relação aos métodos convencionais de 
controle do mosquito, (como o uso de inseticidas). Atualmente, cerca de 100 
países estão sob ameaça de contrair o vírus, segundo dados da Organização 
Mundial da Saúde (OMS).
Os cientistas demonstraram em laboratório que, quando a bactéria Wolbachia é 
introduzida no Aedes aegypti, atua como uma vacina para o mosquito, bloqueando a
multiplicação do vírus dentro do inseto. Como consequência, a transmissão da 
doença é impedida.
Para o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Jarbas Barbosa,
a pesquisa é mais uma ferramenta no combate e controle da dengue. A dengue é uma
doença complexa e o Ministério da Saúde está apoiando todas as ferramentas de 
combate à doença. A pesquisa está no início, mas esperamos que em alguns anos o 
resultado positivo possa ser comemorado, comentou Jarbas Barbosa.
Naturalmente presente em cerca de 70% dos insetos no mundo, a Wolbachia é uma 
bactéria intracelular e não existem evidências de qualquer risco para a saúde 
humana ou para o ambiente. Nossa expectativa é de que este método possa 
beneficiar milhões de pessoas que atualmente vivem em áreas endêmicas, de forma 
autossustentável e economicamente viável, sem danos ao ambiente, explicou 
Luciano Moreira, pesquisador da Fiocruz e líder do projeto Eliminar a Dengue: 
Desafio Brasil.

DESAFIO BRASIL
O método de controle se baseia na soltura programada dos mosquitos com a 
Wolbachia, que, ao se reproduzir na natureza com mosquitos locais, passam a 
bactéria de mãe para filho, através dos ovos. Com o passar do tempo, a 
expectativa é de que a maior parte da população local de mosquitos tenha 
Wolbachia e seja incapaz de transmitir dengue.
No Brasil, o projeto está em sua primeira fase. Neste momento, o projeto está 
focado, em ambiente de laboratório, na manutenção de colônias dos mosquitos com 
Wolbachia e no cruzamento com Aedes aegypti de populações brasileiras. A 
construção de uma estrutura de gaiola de grandes proporções no campus da Fiocruz
- onde os testes intermediários serão realizados - está programada para 2013. 
Além disso, estão sendo selecionadas as localidades para os testes de soltura em
campo, com previsão para 2014, o que inclui conhecer dados entomológicos sobre 
as populações de mosquitos locais.
O projeto estuda uma nova alternativa para o controle da dengue, a ser utilizada
no futuro como medida complementar de controle. Neste momento, a orientação para
a população é de não descuidar da eliminação dos criadouros preferenciais do 
mosquito transmissor.
O projeto conta com financiamento da Fiocruz, Ministério da Saúde, através da 
Secretaria de Vigilância em Saúde - SVS e Departamento de Ciência e Tecnologia 
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da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos - DECIT/SCTIE, 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (CNPq) e Foundation for the 
National Institutes of Health, com recursos da Grand Challenges in Global Health
Initiative da Bill  Melinda Gates Foundation (Estados Unidos). 
Disponível em: 
http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/noticia/7347/785/pesquisa-internacio
nal-sobre-dengue-e-apresentada-no-brasil.html. Acesso em 08 out. 2012

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
peti-e-ongs-veem-educacao-e-cultura.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 3 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Peti e ONGs veem educação e cultura como forma de combater o trabalho infantil

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.viablog.org.br/
Peti e ONGs veem educação e cultura como forma de combater o trabalho infantil: 
Grupos de leitura e atividades lúdicas que complementam e auxiliam a 
aprendizagem fazem parte das atividades do contraturno escolar do Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil - Peti.  A participação em tais atividades está
entre as condições para que as famílias recebam os benefícios do programa, que 
faz parte do Sistema Único de Assistência Social - SUAS.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
por-um-mundo-livre-do-cigarro-game-on.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 22 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Por um mundo livre do cigarro - game on line no site do INCA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://blogdalergia.blogspot.com/
Por um mundo livre do cigarro - game on line no site do INCA: 

[FOTO]

O Instituto Nacional do Cancer (INCA) lançou um game on line para crianças e 
jovens com idades entre 10 e 14 anos, consideradas como faixas etárias de 
iniciação no hábito de fumar. Estudo realizado em 2009 mostrou que cerca de 80% 
dos jovens começam a fumar antes dos 19 anos e que cerca de 30% destes, antes 
dos 15 anos.

[FOTO]
A 1ª parte do jogo se passa no campo, onde é cultivado o tabaco.  São abordados 
os malefícios causados aos agricultores e ao meio  ambiente. 
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A 2ª parte transcorre na cidade, onde o jogador conhece as doenças e é convidado
a  criar uma campanha para o INCA e a distribuir cartazes contra o tabagismo. 
Aprende sobre as consequências nocivas do cigarro e sobre a prevenção da 
iniciação ao fumo. Há um estímulo aos hábitos saudáveis como a leitura, prática 
de esportes e alimentação. Ao final, a criança se torna um agente da saúde, apta
para contribuir por um mundo livre do cigarro. 

Veja no site do INCA: Agentes da saúde- por um mundo livre do cigarro

O game foi financiado pela Organização Pan-americana da Saúde (OPAS), está 
hospedado no site do INCA e disponível para acesso via internet. Desenvolvido em
HTML 5, pode ser jogado em PC, Mac, tablets, iPhones e celulares com sistema 
operacional Android. 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
portalzinho-do-cnj-traz-informacoes.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 15 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Portalzinho do CNJ traz informações sobre direitos para o público infantil

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.childhood.org.br/
Portalzinho do CNJ traz informações sobre direitos para o público infantil: A 
partir de agora, a criançada tem uma nova ferramenta para aprender sobre seus 
direitos e conhecer melhor o sistema de acesso à justiça no Brasil. O 
Portalzinho CNJ, desenvolvido pelo Centro de Formação e Aperfeiçoamento dos 
Servidores do Poder Judiciário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e lançado 
recentemente em evento em Brasília (DF), tem como objetivo aproximar as crianças
das noções jurídicas e melhorar o relacionamento da Justiça com a sociedade. O 
Portalzinho também traz material de apoio Continue lendo 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
premio-valoriza-praticas-pedagogicas.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 11 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Prêmio valoriza práticas pedagógicas bem-sucedidas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Prêmio valoriza práticas pedagógicas bem-sucedidas: 
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Até 25 de outubro, é possível se inscrever ao 6º Prêmio Professores do Brasil. A
iniciativa do Ministério da Educação (MEC) tem como objetivo valorizar práticas 
pedagógicas bem-sucedidas, criativas e inovadoras desenvolvidas em escolas 
públicas do país, e que tenham sido eficientes no enfrentamento de 
situações-problema, considerando as diretrizes propostas no Plano de Metas 
Compromisso Todos pela Educação. 
[FOTO]

Professores da rede pública podem se inscrever até 25 de outubro.
A premiação tem uma categoria principal com tema livre que está subdivida em 
quatro áreas: Educação Infantil, anos iniciais do Ensino Fundamental, anos 
finais e Ensino Médio. Neste ano, foi criada uma categoria nova que irá premiar 
também projetos voltados à educação integral, ao ensino de ciências para os anos
iniciais do fundamental, alfabetização nos anos iniciais e educação digital.

Serão selecionados quatro profissionais por categoria, que receberão R$ 7 mil 
cada, além de troféu e certificado. Para se inscrever e consultar o regulamento,
acesse o site do 6º Prêmio Professores do Brasil.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
preste-atencao-nesta-informacao-10.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 4 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PRESTE ATENÇÃO NESTA INFORMAÇÃO - 10 dicas para se proteger do câncer

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blogdasaude.com.br/
10 dicas para se proteger do câncer: 
[FOTO]
Você sabia que 80% dos casos de câncer estão relacionados ao meio ambiente, no 
qual encontramos um grande número de fatores de risco? Entende-se por ambiente o
meio em geral (água, terra e ar), o ambiente ocupacional (indústrias químicas e 
afins), o ambiente de consumo (alimentos e medicamentos) e o ambiente social e 
cultural (estilo e hábitos de vida).
E os fatores hereditários? São raros os casos de cânceres que se devem 
exclusivamente a fatores hereditários, familiares e étnicos, apesar de o fator 
genético exercer um importante papel na oncogênese. Um exemplo são os indivíduos
portadores de retinoblastoma que, em 10% dos casos, apresentam história familiar
deste tumor.Depois dessa explicação, olhe com atenção as 10 dicas para se 
proteger do câncer:

1 Não fume! Essa é a regra mais importante para prevenir o câncer. Ao fumar, são
liberadas no ambiente mais de 4.700 substâncias tóxicas e cancerígenas que são 
inaladas por fumantes e não fumantes. Parar de fumar e de poluir o ambiente 
fechado é fundamental para a prevenção do câncer.
2 Uma alimentação saudável pode reduzir muito o risco de câncer. Coma mais 
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frutas, legumes, verduras, grãos e cereais integrais, leite e derivados 
desnatados, e menos alimentos gordurosos, salgados e enlatados. Sua dieta deve 
conter, diariamente, pelo menos cinco porções de frutas, verduras e legumes. 
Evite frituras, salgadinhos, carne de porco, carne vermelha com gordura 
aparente, pele de frango, embutidos, como linguiça, salsicha e salame, e gordura
hidrogenada. Apesar de o azeite ser um tipo de gordura mais saudável, não deve 
ser exposto a altas temperaturas. Prefira alimentos cozidos e assados.
3 Faça 30 minutos diários de atividade física, leve ou moderada. A atividade 
física protetora consiste na iniciativa de se movimentar, de acordo com a rotina
de cada um. Você pode, por exemplo, trocar o elevador pelas escadas, levar o 
cachorro para passear, cuidar do jardim, varrer a casa, caminhar ou 
dançar.[FOTO]
4 Já está comprovado que estar acima do peso aumenta as chances de uma pessoa 
desenvolver câncer. Por isso, é importante controlar o peso por meio de uma boa 
alimentação e manter-se ativo.
5 As mulheres com idade entre 25 e 64 anos devem realizar exame preventivo 
ginecológico. Após dois exames normais seguidos, deverá realizar um exame a cada
três anos. Para os exames alterados, deve-se seguir as orientações médicas.
6 As mulheres com 40 anos ou mais devem realizar o exame clínico das mamas 
anualmente. Aquelas que estiverem entre 50 e 69 anos devem realizar ainda a 
mamografia a cada dois anos. Esses exames devem ser feitos mesmo que mulher não 
perceba nenhum sintoma. Se uma pessoa da família - principalmente a mãe, irmã ou
filha - teve esta doença antes dos 50 anos de idade, a mulher tem mais chances 
de desenvolver um câncer de mama. Quem já teve câncer em uma das mamas ou câncer
de ovário, em qualquer idade, deve ficar mais atenta. Nestes casos, a partir dos
35 anos, o exame clínico das mamas e a mamografia devem ser feitos uma vez por 
ano.
7 Evite ou limite a ingestão de bebidasalcoólicas. Os homens não devem tomar 
mais do que duas doses por dia, enquanto as mulheres devem limitar este consumo 
a uma dose. Isso corresponde a um copo de cerveja ou a uma taça de vinho.
8 É recomendável que mulheres e homens, com 50 anos ou mais, realizem exame de 
sangue oculto nas fezes a cada um ou dois anos.
9 Evite exposição prolongada ao sol entre 10h e 16h, e use sempre proteção 
adequada, como chapéu, barraca e protetor solar. Se for inevitável a exposição 
ao sol durante a jornada de trabalho, use chapéu de aba larga, camisa de manga 
longa e calça comprida.
10 Faça diariamente a higiene oral(escovação dos dentes e da língua) e consulte 
o dentista regularmente.Você sabe o que é Câncer?
Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o 
crescimento desordenado de células, que invadem tecidos e órgãos. Dividindo-se 
rapidamente, estas células tendem a ser muito agressivas e incontroláveis, 
determinando a formação de tumores malignos, que podem espalhar-se para outras 
regiões do corpo.As causas de câncer são variadas, podendo ser externas ou 
internas ao organismo, estando inter-relacionadas.
As causas externas referem-se ao meio ambiente (já explicado no início deste 
post). Já as causas internas são, na maioria das vezes, geneticamente 
pré-determinadas, e estão ligadas à capacidade do organismo de se defender das 
agressões externas. Os tumores podem ter início em diferentes tipos de células. 
Quando começam em tecidos epiteliais, como pele ou mucosas, são denominados 
carcinomas. Se o ponto de partida são os tecidos conjuntivos, como osso, músculo
ou cartilagem, são chamados sarcomas.
[FOTO]
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Está nas suas mãos reduzir os riscos de desenvolver a doença. Mude seus hábitos,
escolha a Saúde! Todas as informações acima constam nacartilhae nosite do 
Instituto Nacional de Câncer (INCA).
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previ-rio-paga-mais-61-bolsas-de-estudo.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 3 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PREVI-RIO PAGA MAIS 61 BOLSAS DE ESTUDO PARA PENSIONISTAS UNIVERSITÁRIOS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.rio.rj.gov.br03/10/2012

O
 Previ-Rio depositou neste dia 3 de outubro mais 61 Bolsas de Estudo 
para pensionistas universitários. No valor individual de R$ 1.264, a 
Bolsa de Estudos do Previ-RIo é concedida ao pensionista de 
ex-servidores municipais, falecidos depois de maio de 2003, que já 
estiver frequentando curso de nível superior ao completar 21 anos. O 
benefício pode ser estendido até o término do curso, desde que o  
estudante se gradue antes de completar 24 anos. Para receber 
regularmente o benefício, o pensionista não pode ser reprovado nem por 
falta ou por média.
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<POSTAGEM>
previ-rio-pagou-mais-um-lote-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 5 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PREVI-RIO PAGOU MAIS UM LOTE DE AUXÍLIOS ÓRTESE E PRÓTESE NESTA SEXTA-FEIRA (5)

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/
PREVI-RIO PAGOU MAIS UM LOTE DE AUXÍLIOS ÓRTESE E PRÓTESE NESTA SEXTA-FEIRA (5):

O Previ-Rio disponibilizou, nesta sexta-feira (5), nas contas dos servidores 
solicitantes, mais um lote de Auxílios Órtese e Prótese. O Benefício é destinado
a auxiliar servidores municipais, segurados do Instituto, portadores de algum 
tipo de deficiência, que necessitem de meios especiais para amenizar problemas 
físicos temporários ou permanentes. O Auxílio Órtese e Prótese permite a 
aquisição de equipamentos, tais como aparelhos auditivos, cadeira de rodas, 
coletes e outros tipos de dispositivos específicos. No valor de até R$ 15 mil, o
Auxílio é pago de uma vez só, a fim de permitir a compra imediata do equipamento
necessitado.
As inscrições para o Auxílio Órtese e Prótese ficam abertas o ano inteiro, na 
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página do Previ-Rio no endereço: http://www.rio.rj.gov.br/web/previrio. Após a 
inscrição, o servidor deve agendar uma data para a avaliação médica do seu 
pedido. Não há limite de renda para a concessão do benefício.
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Professor tem 50 minutos por dia para inspirar aluno

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://porvir.org/
Professor tem 50 minutos por dia para inspirar aluno: 

Ela teria sido administradora de empresas caso tivesse seguido os conselhos de 
um ex-chefe. Mas decidiu seguir o sonho de menina: ensinar. Fez faculdade de 
Letras. Passou em um concurso público e optou por dar aulas em uma escola onde 
pudesse fazer diferença. O destino escolhido foi a escola estadual professor 
Sérgio da Costa - que, em 2008, foi considerada a pior escola segundo o Idesp 
(Índice de avaliação do governo). Enquanto os políticos disputam minutos no 
horário político para impactar a sociedade, os 50 minutos que o professor tem em
sala de aula precisam e devem fazer a diferença na vida dos alunos, diz Sandra 
Modesto, 34.

A instituição, na época de Sandra, fazia parte das chamadas escolas de lata e 
trabalhava com turmas lotadas em quatro períodos diferentes. Preocupada em levar
a leitura para os alunos e para comunidade do Tremembé - bairro de periferia da 
zona norte de SP -, a professora criou um projeto de leitura em que por meio de 
trechos de livros eram trabalhados conteúdos obrigatórios como gramática ou 
interpretação de texto.

crédito Timolina / Fotolia.com[FOTO]

O projeto se expandiu e os alunos passaram não apenas a ler os conteúdos de 
outros autores, mas também começaram a produzir os próprios textos. Criamos um 
jornal quinzenal para que os alunos pudessem escrever colunas e artigos, afirma.
A iniciativa tomou corpo e outras turmas passaram a colaborar. Os alunos 
montaram uma equipe com chefe de redação, colunistas e repórteres. Numa 
comunidade com leitura muito inferior a necessária, eu vi um grupo de crianças 
com 12 anos, em média, se tornarem os ídolos por escrevem sua história.

No entanto, a maior experiência de Sandra foi, sem dúvida, a confecção coletiva 
de um livro inspirado em um dos artigos de seus alunos. Luan Cardoso, na época 
com 12 anos, escreveu um conto que encantou a professora. Sugeri que ele 
transformasse o artigo em livro e ele riu: Como posso professora? Sou pobre e 
tenho 12 anos. Aquilo foi o impulso que Sandra precisava para notar que havia 
uma barreira muito maior no processo de ensino: autoestima dos jovens.
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crédito Divulgação[FOTO]
A professora Sandra Modesto entre os alunos Matheus Mendes, Luan Cardoso e Paulo
Giordano
O que era um mera ideia ganhou forma. O garoto se uniu a outros colegas da mesma
idade, Matheus Mendes, Paulo Giordano e Thaís Mariano - que há mais de um ano 
não faz mais parte da trupe -, para escrever, coletivamente, o livro. Sob 
orientação de Sandra, a história foi sendo escrita em um caderno a oito mãos 
durante três meses. O resultado foi a publicação O Segredo dos Amuletos, com 186
páginas. Uma história de aventura inspirada nos ídolos dos jovens na época, 
Happy Potter e Senhor dos Anéis.
Muitas pessoas falam que a educação pública não dá certo, que o aluno não 
aprende e não quer aprender, que classes sociais não mudam. Eu não acredito 
nisso. Prefiro acreditar no meu trabalho
Em 2009, por conta de uma melhora significativa das notas da escola, Sandra 
recebeu um bônus de R$ 4 mil pago, pelo Idesp e, em vez de investir o dinheiro 
na troca do carro, tirou mais R$ 1 mil do bolso para imprimir 1.000 exemplares 
do livro. A publicação, a revisão e o tempo que gastei ajudaram a resgatar o 
amor e a autoestima da comunidade escolar. Servimos de exemplo para uma multidão
de alunos da escola pública, afirma. O sucesso do livro chegou a Secretaria de 
Estadual de Educação e a segunda publicação dos jovens, O Segredo dos Amuletos -
Testando Todos os Limites, teve tiragem de 500 exemplares bancada pelo órgão e 
distribuída para salas de leitura de escolas públicas da cidade.

Os autores já participaram de duas últimas bienais do livro, em São Paulo, e da 
Flip (Festa Literária Internacional de Paraty), no Rio de Janeiro. Atualmente, 
cursando o ensino médio como bolsistas em colégios privados, os jovens estão 
escrevendo o terceiro livro da série, que pretende atingir a dez edições. Muitas
pessoas falam que a educação pública não dá certo, que o aluno não aprende e não
quer aprender, que classes sociais não mudam. Eu não acredito nisso. Prefiro 
acreditar no meu trabalho, diz.
De volta ao berço

Casada e mãe de três filhos, há um ano, Sandra aceitou o cargo de coordenadora 
pedagógica na escola estadual Pedro de Moraes Victor, perto da casa onde mora, 
na zona norte de SP. O convite teve um gosto especial. Voltar ao seu berço de 
estudos: Sandra foi aluna do 1o ao último ano do ensino fundamental. Hoje, como 
coordenadora, afirma estar confiante e segura com seu novo projeto. Quando 
cheguei, a biblioteca estava desativada e os alunos chamavam a escola de Pedro 
Maloca. É um novo desafio e que estou instigada a vencer. Quero levar luz a quem
precisa, dar a mão a esses professores e seguirmos unidos para aumentar a 
autoestima dos jovens, afirma.
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Professores devem reaprender a aprender: 

O professor americano Will Richardson percebeu, em sua rotina de sala de aula, 
que havia alguma coisa mudando naquele espaço de aprendizagem. O ano era 2001 e 
ele dava aula de inglês para o ensino médio em escolas norte-americanas. Nessa 
década que se passou, as tecnologias foram entrando no universo educacional, ele
começou a escrever sobre o assunto e, entre idas e vindas de conversas com 
professores pelo país, sua suspeita só se confirmou: essa aflição não era só 
sua. Foi aí que percebeu que o primeiro passo para os professores se adequarem 
aos novos formatos de educação era fazer com que eles reaprendessem a aprender 
e, para isso, era fundamental que eles se organizassem em redes.
Esse é um dos desafios mais interessantes que temos hoje: como é que ajudamos os
professores a entender o que está acontecendo fora das escolas e os deixamos 
aptos para preparar as crianças para essa realidade?, pergunta o especialista, 
que já tem uma dica de qual seja a resposta. Os professores têm que construir 
suas próprias redes e se tornar responsáveis pelo seu aprendizado, assim como se
espera que os alunos façam, afirma Richardson, que há seis anos vêm capacitando 
professores por meio do programa Powerful Learning Practice.

crédito Andrea Danti / Fotolia.com[FOTO]

Na capacitação que dá para os professores, Richardson reúne professores em 
comunidades virtuais e em algumas atividades presenciais ao longo do ano letivo.
Ele procura fazer desse ambiente virtual um espaço compreensivo em que os 
professores possam compartilhar experiências, ansiedades e expectativas e, de 
quebra, se apropriar das funcionalidades da internet. Tentamos fazer com que os 
professores se sintam confortáveis com o ambiente on-line, dividam seus medos, 
sejam transparentes, conversem. Mas leva tempo, afirma o especialista, que 
procura usar o canal que criou para mostrar exemplos do que é possível fazer e 
falar sobre a educação do século 21. O programa, diz ele, tem sido procurado por
escolas públicas e particulares, que inscrevem parte do seu corpo docente para 
participar da capacitação. As atividades são compartilhadas em um blog e parte 
das discussões que esses educadores promovem podem ser acessadas pelo site.

Preparar os professores para uma nova realidade de educação, em que há muito 
mais conhecimento disponível na palma da mão em um smartphone do que nas 
bibliotecas de muitas escolas, é apenas parte da solução. Richardson diz que a 
própria escola precisa mudar radicalmente. Tanto defende que lançou, no mês 
passado, o livro Why School?, (Por que Escola?, em livre tradução), cuja versão 
digital em inglês está disponível na Amazon por US$ 2,99. Não é que não 
queiramos a escola. Não queremos essa escola. Tudo precisa ser repensado: 
currículo, design, infraestrutura, diz ele.
Não acho que possamos fazer como fazemos hoje, quando os alunos ficam trancados 
45 minutos em uma sala, depois têm outra aula de 45 minutos. Temos que dar uma 
bagunçada nisso.
O argumento de Richardson é que entregar o conhecimento pronto, encaixotado, 
hoje não faz mais sentido. O que se espera é que o currículo seja reflexivo, 
baseado muito mais em perguntas que não necessariamente se sabe a resposta - 
porque é isso que elas vão encontrar na vida. As crianças demandam diferentes 
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tipos de aprendizado, diferentes tipo de alfabetizações, diz o educador, que 
ressalta a importância de que os alunos recebam uma espécie de alfabetização em 
rede (livre tradução para network literacy), em que aprendam segurança na web, 
como e onde pesquisar, o que se pode ou não fazer em ambiente virtual.

Quanto à estrutura das escolas, Richardson diz que o ideal é que os espaços 
fossem redesenhados porque sala de aula, quadro negro e carteira já não fazem 
mais sentido. É preciso ter muito mais espaços colaborativos de trabalho, acesso
a materiais multimídia. Não acho que possamos fazer como fazemos hoje, quando os
alunos ficam trancados 45 minutos em uma sala, depois têm outra aula de 45 
minutos. Temos que dar uma bagunçada nisso.

Richardson vai estar em São Paulo entre 19 e 21 janeiro, compartilhando suas 
ideias no evento Innovate 2013 - Reimaginating School, promovido pela Graded, 
escola americana de São Paulo. Segundo a organização, a intenção do encontro, 
que vai reunir profissionais do Brasil e dos EUA, é debater sobre a escola que 
mais bem serve e inspira os estudantes de hoje.As inscrições estão abertas e os 
valores já podem ser consultados.
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Professores e o déficit de atenção: 

Os professores passam longas horas do dia com as crianças na sala de aula, e por
isso muitas vezes são os primeiros a perceberem nelas os sintomas de TDAH. 
Consequentemente, seu papel é importantíssimo na orientação que deve ser dada 
aos pais, mas não significa que eles estão aptos a fazerem diagnósticos.
*A polêmica da ritalina contra a inquietação na vida escolar
Paraa psicóloga Roseli Caldas, da Abrapee (Associação Brasileira de Psicologia 
Escolar e Educacional),a suspeita que muitos professores têm de que seus alunos 
possuem TDAH pode ser infundada, já que em uma sociedade hiperativa como a 
atual, as crianças têm inúmeros estímulos ao mesmo tempo, o que pode 
distrai-las. Além disso, a desatenção constantemente se dá em função de aulas 
enfadonhas, pouco estimulantes, distanciadas da realidade e sem atender às 
necessidades reais da criança .
As atividades propostas às crianças devem fazer sentido para elas, o que irá 
possibilitar maior chance de motivação, atenção e interesse.É preciso conhecer e
buscar compreender quais as razões da aparente desatenção. Sempre estamos 
focando nossa atenção em algo. Se não é na aula, é preciso identificar em que a 
criança está escolhendo manter a atenção e por quê, afirma a psicóloga.

Outra questão recorrente é que muitos pais são excessivamente permissivos, têm 
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dificuldade de estabelecer regras e limites sociais, e seus filhos acabam 
facilmente confundidos com portadores de TDAH. Isso é quase um álibi, uma vez 
que parece mais aceitável socialmente que o filho seja portador de TDAH do que 
tido por mal educado, afirma Caldas.

A psicóloga sugere algumas alternativas para quem precisa trabalhar com grupos 
grandes de crianças:
*Aproveitar as crianças que aprendem com mais rapidez para que auxiliem seus 
colegas. É o conceito de pares mais hábeis, utilizado pelo psicólogo russo Lev 
Vigotski, representante da Psicologia Histórico-cultural e que tem sido muito 
relevante para a compreensão dos fenômenos educacionais pela psicologia escolar 
contemporânea;
*Utilizar diferentes técnicas e metodologias. Há os que aprendem melhor ouvindo,
os que precisam manipular, os que gostam de falar enquanto aprendem;
*Estabelecimento regras de convivênciaem conjunto com as crianças. A 
participação na criação das regras é fundamental para o cumprimento e adesão às 
normas. Limites, organização e boas relações são fundamentais para que os 
processos de ensino e aprendizagem se deem de modo eficaz;
*Vínculos afetivos entre educadores e educandos. Este é, muitas vezes, o caminho
para se conseguir a aproximação das crianças e seu envolvimento com o 
conhecimento. Um professor rude, sem paciência, sem senso de humor terá mais 
dificuldade para manter a atenção de seus alunos. O tom do que se desenvolverá 
precisa ser dado pelo professor, afinal, ele é o responsável pela educação. 
Entretanto, a participação e aproximação dos alunos devem fazer parte do 
cotidiano escolar.
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http://www.blog.saude.gov.br/Profissionais de saúde recebem capacitação online 
sobre Dengue: 
Profissionais de saúde da Atenção Básica e de Urgência e Emergência de todo o 
país podem reforçar a capacitação no diagnóstico e tratamento da dengue com o 
curso à distância - Atualização no manejo clínico da dengue, desenvolvido pelo 
Ministério da Saúde, em parceria com a Universidade Aberta do Sistema Único de 
Saúde (Una-SUS). O intuito é aprimorar o atendimento dos casos suspeito de 
dengue e garantir o manejo e o tratamento adequado do paciente evitando a 
evolução para as formas graves e óbitos.

Na capacitação online, o participante escolhe um caso clínico, clicando no 
mosaico da página inicial. Cada caso deve demandar, em média, 15 minutos de 
atenção para ser finalizado. O profissional deve acompanhar com atenção as 
informações apresentadas nos casos e responder as perguntas. E quando necessário

Página 2414



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
poderá consultar o fluxograma do manejo da dengue e rever os dados do paciente 
antes de validar a sua resposta, usando os ícones correspondentes. Quando se 
sentir preparado para responder, deverá escolher uma das alternativas. Logo, o 
participante receberá o retorno da sua resposta. Em caso de erro, um hipertexto 
o guiará as informações importantes para o aprendizado.

Os casos foram elaborados cuidadosamente pelo Ministério da Saúde com a 
participação dos maiores especialistas na área e escolhidos estrategicamente 
para abordar questões cruciais na detecção e assistência ao paciente com 
suspeita de dengue. E todo material e conteúdo foram validados junto aos 
especialistas reconhecidos na área e avaliados por grupo de profissionais de 
saúde. O curso é aberto para visitantes, como estudantes de medicina e a 
população em geral que também terão acesso ao material, mas não recebem 
declaração de conclusão online.
Para receber certificado, o profissional da saúde precisa ter nível superior com
cadastro no CNES, ativo ou inativo, nas ocupações: assistente social, biólogos, 
biomédicos, profissionais da Educação Física, enfermeiros, farmacêuticos, 
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos clínicos, médicos em especialidades 
cirúrgicas, médicos em medicina diagnóstica e terapêutica, médico veterinário, 
nutricionistas, cirurgiões-dentistas, psicólogos e psicanalistas e terapeutas 
ocupacionais.
O andamento do curso é acompanhado por relatórios públicos pelo Ministério da 
Saúde e Una-SUS, onde constará ainda o número de profissionais de saúde 
matriculados e de aprovados, em cada município brasileiro. Após finalizar o 
curso, os profissionais de saúde recebem a declaração de conclusão.
Plataformas - A plataforma de treinamento à distância é compatível com 
celulares. Assim, o profissional de saúde poderá acessar o conteúdo via Ipad ou 
Iphone. Outra opção é efetuar o download do conteúdo e desenvolver o curso sem 
acesso à rede, por computador ou celular. O curso pode ser concluído em menos de
uma hora, adaptando-se às necessidades de médicos e enfermeiros em ritmo de 
trabalho. Os profissionais que queiram aprofundar no diagnóstico e tratamento da
dengue podem acessar um conteúdo por meio de links de hipertexto.

Os profissionais de saúde podem ainda compartilhar experiências por meio de 
redes sociais, como o Facebook e, também, participar de enquetes e fórum de 
discussão promovida na plataforma do curso. Outra ferramenta disponível é um 
programa para o sistema Android que pode ser baixado no celular para guiar o 
profissional da saúde quando efetuar a classificação clínica da doença.
Acesse a plataforma do curso online de dengue.
O curso online teve início em maio deste ano e está disponível no site da 
Una-SUS.
Curtiu este post? Então vote em nós no Top Blog 2012\o/.Blog da Saúde, com 
informações da Agência Saúde
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Programa Apoio ao Professor
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http://construtoresdecidadania.blogspot.com/Programa Apoio ao Professor: 
[FOTO]
[FOTO]
Sobre o Programa:  O Programa Apoio ao Professor é um programa de extensão 
universitária para a formação continuada de professores e especialistas em 
educação de todo o Brasil. Totalmente gratuito, ele oferece cursos de extensão 
na modalidade a distância para qualquer educador ou educadora do país que busque
o aperfeiçoamento e o crescimento profissional.      O Apoio ao Professor conta 
com a parceria da Central de Cursos da Universidade Gama Filho, que supervisiona
e chancela as suas atividades, oferecendo certificados de participação 
reconhecidos pelo Ministério da Educação.   Diante do alcance e da importância 
de sua proposta, o Programa Apoio ao Professor tem o apoio da UNESCO - 
Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, através de seu
Escritório Regional para a América Latina e Caribe e da sua Representação ante o
MERCOSUL.   Como primeira iniciativa do programa, o desafio do surgimento de 
novas tecnologias de comunicação e informação e seus impactos na educação 
motivou a concepção e elaboração de um curso de atualização sobre o uso dessas 
novas possibilidades para o ensino médio e fundamental.   Elaborado por uma 
equipe multidisciplinar que reuniu educadores do Brasil e da Espanha, o curso 
oferece um delineamento teórico-prático que aborda reflexões sobre o uso de 
novas tecnologias e os seus impactos na educação. Destaca subsídios para um 
planejamento pedagógico apoiado no uso das novas ferramentas,  passando pelo seu
uso na avaliação escolar e favorecendo o trabalho com habilidades e competências
na sala de aula.   Ao mesmo tempo, possibilita a capacitação do professor para a
utilização prática de inúmeras ferramentas digitais, como simuladores, livros 
didáticos digitais, tablets e dispositivos móveis, blogs, wikis, podcasts, 
rádio-web, vídeo-aulas, repositórios de objetos educacionais, portfólios 
digitais, tabelas e formulários de avaliação, visitas de campo virtuais, em um 
planejamento que permite o desenvolvimento de competências do professor para a 
busca, classificação, armazenamento, validação e reutilização da informação 
encontrada na Web, visando sempre a geração estruturada de conhecimento. 
Informações:   
[FOTO]
[FOTO]
http://www.apoioaoprofessor.com.br/
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RAP DASAÚDE[FOTO]

RAP da Saúde: Protagonismo juvenil e promoção da saúde

Fazer a diferença em sua comunidade, contribuindo para a promoção da 
saúde e da cidadania no seu território. Participar de fóruns políticos, 
defendendo os interesses dos jovens que vão construir uma cidade, um 
país, um planeta mais justo e sustentável. Produzir textos, fotos, 
vídeos e compartilhar suas ideias na internet, contribuindo para que 
informações relevantes cheguem a um número cada vez maior de jovens como
 você.

Essa é a proposta do RAP da Saúde - a Rede de Adolescentes e Jovens 
Promotores da Saúde, que desde 2009 vem investindo no desenvolvimento de
 competências de adolescentes e jovens de comunidades cariocas. Até 
hoje, mais de 200 meninos e meninas já participaram da iniciativa, em 
oito polos: Maré, Rocinha, Alemão e Penha, Tijuca, Jacarezinho, Sulacap,
 Campo Grande e Irajá.

Nosso trabalho tem como princípio a valorização das diversidades 
relacionadas às questões de gênero, raça/cor/etnia, orientação sexual e 
juventudes com deficiências. As atividades abordam temas como direitos 
das crianças e dos adolescentes com ou sem deficiências; protagonismo 
juvenil; questões de gênero, raça e etnia; prevenção das violências, 
DST/Aids, dengue, tuberculose e tabagismo; promoção da alimentação 
saudável, do aleitamento materno e da saúde bucal, dentre outros.

Nossa equipe é composta poradolescentes multiplicadores,
 que participam de processos políticos, culturais e educativos e 
disseminam informações sobre saúde em unidades de saúde, escolas, 
comunidades, e complexos esportivos;jovens dinamizadores,
 com experiência em promoção da saúde e participação política e social, 
que apoiam as ações dos adolescentes multiplicadores; eestagiários em promoção 
da saúde,
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 que organizam encontros coletivos, oficinas e outras atividades, de 
forma a fortalecer o aprendizado dos adolescentes, estimular a troca de 
conhecimentos e mobilizara comunidade para o envolvimento em ações 
sociais. Os estagiários em promoção da saúde também são responsáveis 
pela elaboração de relatórios periódicos e participam das reuniões de 
equipe. Desde julho de 2011, contamos com a participação de jovens 
surdos, que atuam e compartilham de todas as atividades com os demais 
jovens ouvintes.

O RAP da Saúde é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde e 
Defesa Civil do Rio de Janeiro (SMSDC-RJ), desenvolvida por meio de 
convênio com o Centro de Promoção da Saúde (CEDAPS).
Quer participar desta história?
 O RAP da Saúde está com inscrições abertas para o ciclo 2012-2013!

Até 15 de outubro!
Se você tem entre 14 e 29 anos, mora em uma comunidade próxima a um 
dos oito polos do RAP, é comunicativo, tem interesse pela área da saúde e
 deseja contribuir para o desenvolvimento de sua comunidade e de toda a 
cidade, vá em frente!

Se você mora em outra área da cidade do Rio de Janeiro, onde ainda 
não há um polo do RAP da Saúde, não se preocupe! Você também pode se 
cadastrar para participar da Iniciativa Juvenil - que promoverá encontros 
bimestrais de jovens e adolescentes para a construção compartilhada de soluções 
sociais.

Lembre-se: Para se tornar um jovem promotor da saúde, você precisa 
estar disposto a participar das atividades de formação, pelo menos três 
vezes por semana - e eventualmente aos finais de semana. Você terá uma 
ajuda de custo e todo o apoio de nossa equipe multidisciplinar.

Inscrições entrem no Blog - http://elosdasaude.wordpress.com/rap-da-saude/
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RAP DA SAÚDE: INSCRIÇÕES ATÉ 05 DE NOVEMBRO!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://elosdasaude.wordpress.com/RAP DA SAÚDE: INSCRIÇÕES ATÉ 05 DE NOVEMBRO!: 
[FOTO]
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Se você tem entre 14 e 29 anos, mora em uma comunidade próxima a um dos oito 
polos do RAP da Saúde, é comunicativo, tem interesse pela área da saúde e deseja
contribuir para o desenvolvimento de sua comunidade e de toda a cidade, 
aproveite!O prazo para inscrições para o ciclo 2012-2014 do RAP da Saúde - Rede 
de Adolescentes e Jovens Promotores da Saúde - foi prorrogado até 5 de novembro,
segunda-feira.

Se você mora em outra área da cidade do Rio de Janeiro, onde ainda não há um 
polo do RAP da Saúde, não se preocupe! Você também pode se cadastrar para 
participar daIniciativa Juvenil- que promoverá encontros bimestrais de jovens e 
adolescentes para a construção compartilhada de soluções sociais.
Lembre-se: Para se tornar um jovem promotor da saúde, você precisa estar 
disposto a participar das atividades de formação, pelo menos três vezes por 
semana - e eventualmente aos finais de semana. Você receberá uma ajuda de custo 
e todo o apoio de nossa equipe multidisciplinar.Saiba mais sobre o RAP da Saúde.
Preencha o formulário abaixo e boa sorte!
Ou clique aqui para abrir o formulário de inscrição em outra janela.
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Rede Cegonha ajuda na prevenção de violência contra criança

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Rede Cegonha ajuda na prevenção de violência contra criança: 
De acordo com o Artigo 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente,A criança e o 
adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de 
políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e
harmonioso, em condições dignas de existência. Entretanto, causas externas 
(acidentes e violências) ainda são consideradas um grave problema de saúde 
pública, que demandam esforços conjugados de governo e sociedade. De acordo com 
dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), acidentes e violências 
são a primeira causa de óbito de crianças a partir de um ano de idade.

O Ministério da Saúde, em cumprimento à determinação do estatuto e preocupado 
com esse dado alarmante, criou a Linha de Cuidado: Prevenção de Violências e 
Promoção da Cultura de Paz, que faz parte da Área Técnica da Criança e 
Aleitamento Materno. O objetivo é formular diretrizes, estratégias e 
metodologias para apoiar estados, municípios e o Distrito Federal nas ações de 
prevenção de acidentes e violências, assim como prestar atendimento integral à 
saúde de crianças e suas famílias com direitos violados.
[FOTO]

Foto: Laurent Hamels/PhotoAlto/Corbis
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A coordenadora substituta da Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento 
Materno, Tatiana Coimbra, explica que o programa Rede Cegonha, além de atender a
gestante, também tem prestado assistência nos casos de violência contra a mulher
e a criança. Sabemos que existe um certo receio em se fazer uma denúncia, de se 
notificar um caso de violência. Por isso o Ministério da saúde vem capacitando 
profissionais de saúde de todo o país na linha de cuidado. Assim, as 
maternidades da Rede Cegonha também servem como referência para as mulheres, 
caso sejam vítimas de violência, destaca Tatiana.

Para orientar os gestores e profissionais de saúde para a intervenção e o 
cuidado de crianças em situação de violências, o Ministério da Saúde elaborou 
dois documentos: Linha de Cuidado para Atenção Integral à Saúde de Crianças, 
Adolescentes e suas Famílias em Situação de Violências: orientação para gestores
e profissionais de saúde e Metodologias para o Cuidado de Crianças, Adolescentes
e suas Famílias em Situação de Violências. As publicações estimulam os gestores 
e profissionais de saúde a desenvolverem ações de prevenção contra a violência e
alertam sobre a vulnerabilidade e o risco de violência contra crianças e 
adolescentes. Os profissionais também são orientados sobre como agir caso haja a
necessidade de realizar a notificação. Normalmente dentro de uma casa onde uma 
mulher é violentada, muitas vezes a criança também é violentada. E o 
profissional de saúde está ciente sobre como agir nesses casos, explica a 
coordenadora substituta.

O programa Rede Cegonha assegura que a gestante tenha direito a acompanhante na 
hora do parto. Tatiana Coimbra finaliza destacando a importância desta ação. A 
possibilidade de o pai acompanhar toda a gestação, até a hora do parto, diminui 
a possibilidade de ele praticar qualquer tipo de violência tanto contra a mãe 
quanto à criança no futuro, ressalta.
Rede Cegonha - Para dar a assistência necessária às gestantes e seus filhos, o 
Ministério da Saúde lançou, em março de 2011, a estratégia Rede Cegonha, 
composta por um conjunto de medidas para garantir a todas as brasileiras, pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), atendimento adequado, seguro e humanizado desde a 
confirmação da gravidez, passando pelo pré-natal e o parto, até os dois 
primeiros anos de vida do bebê.

Para ter acesso à Rede Cegonha, basta a gestante procurar uma Unidade Básica de 
Saúde (UBS).

O Ministério da Saúde também lançou o Guia dos Direitos da Gestante e do Bebê. 
Com o apoio do Unicef, o guia é ilustrado pelo cartunista Ziraldo e apresenta 
informações essenciais sobre o direito ao pré-natal de qualidade, ao parto 
humanizado e à assistência ao recém-nascido e à mãe. Foi lançado também o Cordel
Rede Cegonha, com ilustrações e versos que mostram tudo o que a Rede Cegonha 
oferece.
Ilana Paiva/ Blog da Saúde
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Relatório Todas as Crianças na Escola em 2015: Iniciativa global pelas crianças 
fora da escola

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.promenino.org.br

O relatório Todas as Crianças na Escola em 2015 - Iniciativa Global 
pelas Crianças Fora da Escola, divulgado no final de agosto pelo Fundo 
das Nações Unidas para a Infância (Unicef), alerta para a persistência 
do trabalho infantil entre as crianças em idade escolar, o que prejudica
 o direito dessa população à educação.

De acordo com o levantamento, 638 mil crianças entre 5 e 14 anos estão 
nessa situação, apesar de a legislação brasileira proibir o trabalho 
para menores de 16 anos. Segundo o secretário de Educação Básica do 
Ministério da Educação (MEC), César Callegari, o estudo do Unicef traz 
uma fotografia importante dos desafios que o Brasil tem pela frente: 
garantir a educação para todas as crianças e jovens brasileiros, 
incluindo não só essa parcela da população, mas favorecendo sua 
permanência na escola.

Estudos mostram que os índices de trabalho infantil caíram nas últimas 
décadas, mas ficaram estagnados nos últimos cinco anos. O levantamento 
do Unicef inclui tanto crianças e jovens que desenvolvem atividades 
econômicas, quanto aqueles que se ocupam de serviços domésticos com 
duração superior a 28 horas semanais. Para Maria de Salete Silva, 
coordenadora do Programa de Educação do Unicef no Brasil, o momento 
econômico que o Brasil vive tem feito crescer o número de meninos e 
meninas responsáveis pelas tarefas do lar. Quando temos uma situação de
 oferta de emprego grande, isso pode acarretar aumento do trabalho 
infantil doméstico para as meninas, que substituem a mãe que foi para o 
mercado de trabalho. Essas meninas ficam com a responsabilidade de 
cuidar dos irmãos, lavar louça, arrumar a casa, explica Salete.

O trabalho agora é localizar essas famílias e entender o que leva 
aquela criança a trabalhar e o que pode ser feito para convencer a 
família de que aquele trabalho não é adequado, aponta Salete. A questão
 socioeconômica também tem grande peso no ingresso precoce no mercado de
 trabalho. O relatório mostra que mais de 40% das crianças de 6 a 10 
anos, de famílias com renda familiar per capita até um quarto de salário
 mínimo, trabalham. Esse percentual cai para 1,2% no grupo de famílias 
com renda superior a dois salários mínimos por pessoa.

Do total de crianças de 5 a 14 anos que trabalham, 93% estudam. O 
relatório mostra o trabalho infantil como uma grande barreira tanto para
 as crianças que estão fora do sistema de ensino, quanto para aquelas 
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que frequentam a escola. Mesmo quem está regularmente matriculado terá o
 desempenho escolar prejudicado pelas outras tarefas que desempenha. 
Essa questão interfere de fato na qualidade do ensino, já que a criança
 que trabalha tem menos condição de aprendizagem porque fica cansada e 
desatenta. E se ela não está na escola, dificilmente vai largar o 
trabalho para estudar, ressalta Salete.Com informações da Agência Brasil 
(31/08/2012)
Relatorio criancasforadaescola2012 unicefcampanha_ from Cre Educação
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REUNIÃO DO EIXO GUADALUPE DO PSE - NSEC

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Apresentação das novas equipes de referência as escolas e planejamento das 
atividades pendentes.
PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA
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REUNIÃO DO PSENSEC06 - EIXO PAVUNA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

No dia 17 de outubro, quarta feira, tivemos a nossa reunião do eixo Pavuna. 
Reunimos as Clínicas da Família com suas escolas, creches e EDIs de referências;
juntamente com a 6ªCRE e a CAP3.3.
O objetivo foi de discutir as especificidades do território e pensarem como 
organizar as ações pendentes.
A reunião foi realizada na Escola Municipal Grandjean de Montigny que nos 
acolheu com todo carinho.
Foi uma manhã muito especial para todos nós.
Agradecemos a acolhida da E. M. GRANJEAN DE MONTIGNY. [FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

PSE - SAÚDE PRESENTE NAS ESCOLAS
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 Rio abre matrículas na rede municipal para alunos especiais
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        http://www.blogeducacao.org.br

Rio abre matrículas na rede municipal para alunos especiais
[FOTO]
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SÁBADO DA PREVENÇÃO - CAMPANHA FIQUE SABENDO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

SÁBADO DA PREVENÇÃO - CAMPANHA FIQUE SABENDO: 
O sábado pode ser um bom dia para o lazer, para praticar esportes, estar com os 
amigos e a família. Mas também pode ser uma ótima oportunidade para dar uma 
pausa na correria do dia a dia e olhar para a sua saúde.

Pensando nisso, no dia 10 de novembro de 2012, das 8h às 17h, os profissionais 
de todas as Clínicas da Família e Centros Municipais de Saúde estarão esperando 
por você para o Sábado da Prevenção - "Fique Sabendo" e "Saúde da Mulher".Nesse 
dia, serão realizados testes de HIV/Aids e sífilis, exame preventivo 
ginecológico, vacinação contra a Hepatite B, entre outras atividades.
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Não deixe de visitar nossas Clínicas da Família e Centros Municipais de Saúde 
nesse sábado. Divulgue para seus parentes, vizinhos e amigos! Estamos esperando 
por vocês!
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Saiba como foi a certificação das Unidades Básicas Amigas da Nutrição e 
Alimentação Saudável
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Saiba como foi a certificação das Unidades Básicas Amigas da Nutrição e 
Alimentação Saudável: 
[FOTO]

O processo de certificação das Unidades de Atenção Básica no município do Rio de
Janeiro foi desenvolvido pela Subsecretaria de Promoção, Atenção Primária e 
Vigilância em Saúde (SUBPAV) da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil 
(SMSDC) no primeiro semestre de 2012, visando valorizar experiências bem 
sucedidas e qualificar as ações assistenciais e de promoção da saúde. Neste 
contexto, o Instituto de Nutrição Annes Dias (INAD) elaborou e coordenou a 
certificação Unidade Básica Amiga da Nutrição e Alimentação Saudável, tendo como
base as diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição e as ações 
construídas ao longo dos anos no município. O objetivo era estimular as unidades
para organização e a ampliação das ações de  alimentação e nutrição (AN), com 
ênfase no estímulo, apoio e proteção às práticas alimentares saudáveis, na 
vigilância nutricional e na qualificação do cuidado.

O processo aconteceu em três etapas. Na primeira etapa, as unidades que se 
candidataram responderam um questionário online pelo qual foram avaliadas as 
dimensões da vigilância alimentar e nutricional (VAN) e da promoção da 
alimentação saudável (PAS). Para classificação, foi adotado o indicador de 
registro do estado nutricional de crianças de até 7 anos beneficiárias do 
Programa Bolsa Família (PBF), disponível em bases de dados oficiais. Na segunda 
etapa, as unidades candidatas foram visitadas pela equipe do INAD, tendo como 
base um roteiro de visita contemplando VAN, PAS e o acompanhamento das famílias 
beneficiárias do PBF. Foram mapeadas as ações realizadas pelas unidades, bem 
como potencialidades e dificuldades de cada uma, considerando seu perfil e 
contexto local. A avaliação das unidades incluiu as respostas do questionário 
auto-preenchido, o indicador do PBF e as observações durante as visitas. Todas 
as 32 unidades que passaram pela primeira etapa foram visitadas, sendo 
certificadas 28 unidades de saúde distribuídas em nove das dez áreas 
programáticas da cidade.
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As unidades de saúde aprovadas foram (por ordem de CAP):
CAP1.0CMSJoséMessiasdoCarmoCAP1.0CFSergioVieiradeMelloCAP2.1CFMariadoSocorroSilv
aeSouzaCAP2.2CMSCasaBrancaCAP2.2CMSHeitorBeltrãoCAP2.2CMSMariaAugustaEstrellaCAP
2.2CMSProf.JulioBarbosaCAP3.1CFRodrigoY.A.RoigCAP3.1CMSMadreTeresadeCalcutáCAP3.
1CMSMariaCristinaRomaPaugarttenCAP3.2CFHebertJosédeSouzaCAP3.2PoliclínicaRodolph
oRoccoCAP3.2CFBibiVogelCAP3.3CMSEnf.EdmaValadãoCAP3.3CMSProf.CarlosCruzLimaCAP4.
0CMSHarveyRibeirodeSouzaFilhoCAP4.0CMSSantaMariaCAP4.0CMSCuricicaCAP4.0Policlini
caNewtonBethlemCAP5.1CFKellyCristinadeSLacerdaSilvaCAP5.2CMSJardimAnapolisCAP5.2
CMSAguiarTorresCAP5.2CMSDr.OswaldoVilellaCAP5.2CFAgenordeMirandaAraújoNetoCAP5.2
PoliclínicaCarlosAlbertoNascimentoCAP5.2CFDalmirdeAbreuSalgadoCAP5.2CMSRaulBarro
soCAP5.2CMSWoodrowPimentelPantoja

O processo resultou no reconhecimento das necessidades das unidades de saúde e 
das práticas relacionadas à AN, possibilitando identificar avanços e desafios 
existentes nas ações na atenção primária. Potencializou, ainda, a aproximação da
área técnica e o acompanhamento das unidades, contribuindo para o fortalecimento
das ações de AN.

Algumas experiências bem sucedidas identificadas foram*:

[FOTO]
CF Rodrigo Y. A. Roig: Implementação de hortas CMS Madre Teresa de Calcutá:

Ações de promoção da alimentação saudável
[FOTO]
CF Bibi Vogel:Apoio matricial  da nutricionista no NASF[FOTO]
Policlínica Carlos Alberto Nascimento:Vigilância nutricionalCMS Santa 
Maria:Ações de promoção da alimentação saudável[FOTO]

CMS Woodrow Pimentel Pantoja:Acompanhamento do Programa Bolsa Família[FOTO]
CF Kelly Cristina de Sá Lacerda Silva:Implementação de hortas

* As fotos da Clínica da Família Rodrigo Y. A. Roig, da Clínica da Família Bibi 
Vogel, da Policlínica Carlos Alberto Nascimento e da Clínica da Família Kelly 
Cristina de Sá Lacerda Silva foram feitas durante a visita de certificação e sua
divulgação foi autorizada pelos profissionais da unidade de saúde. As fotos do 
CMS Madre Teresa de Calcutá, do CMS Santa Maria e do CMS Woodrow Pimentel 
Pantoja foram retiradas dos blogs das respectivas unidades de saúde.

No dia 5 de julho de 2012, a Superintendência de Promoção da Saúde (SPS) 
organizou evento para entrega oficial dos títulos de Unidades Promotoras da 
Saúde. As unidades foram certificadas em cinco categorias, entre elas, a de 
Unidade Amiga da Nutrição e da Alimentação Saudável. Durante a cerimônia, a 
diretora do INAD, Fátima França, parabenizou os profissionais de saúde pelas 
ações de alimentação e nutrição desenvolvidas na rede. Geila Felipe, da Equipe 
de Atenção Básica do INAD, apresentou um balanço da certificação, identificando 
as principais potencialidades e dificuldades encontradas nas unidades, além dos 
aprendizados advindos do processo. Apontou, ainda, os desdobramentos previstos 
pelo INAD, como o apoio às demandas identificadas, o acompanhamento e a 
reavaliação das unidades certificadas e o apoio àquelas que, neste momento, não 

Página 2425



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
alcançaram o desempenho mínimo para recebimento do título para que, futuramente,
possam a vir se certificar. Posteriormente, no dia 7 de agosto de 2012, foi 
realizado oEncontro de Unidades Amigas da Nutrição e Alimentação Saudávelno INAD
voltado às unidades certificadas, com um momento de troca de experiências entre 
os representantes e oficina culinária.

[FOTO]
Superintendente de Promoção da Saúde, Márcia Torres, abrindo a cerimônia de 
certificação das Unidades Promotoras de Saúde.
[FOTO]

Diretora do Instituto de Nutrição Annes Dias, Fátima França, parabenizando as 
Unidades Básicas Amigas da Nutrição e da Alimentação Saudável.[FOTO]
Nutricionista do INAD, Geila Felipe, apresentando o balanço do processo de 
certificação Unidade Básica Amiga da Nutrição e da Alimentação Saudável[FOTO]
Integrantes da equipe da Superintendência de Promoção da Saúde (SPS)[FOTO]
Unidades Básicas Amigas da Nutrição e da Alimentação SaudávelO Instituto de 
Nutrição Annes Dias parabeniza o esforço e a dedicação dos profissionais de 
saúde que, no seu dia a dia, valorizam a temática da Alimentação e Nutrição como
estratégia de promoção da saúde!

Um sonho que se sonha só é apenas um sonho. Mas um sonho que se sonha junto é 
realidade.
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SAÚDE ALIMENTAR - PROJETO HORTA NA CRECHE
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http://zilkacreche.blogspot.com/

Aprendendo a cuidar da alimentação desde muito pequeno e a aproveitar todos os 
espaços para plantar, cuidar e colher. Parabéns pela iniciativa.
PROJETO HORTA NA CRECHE: 
APROVEITANDO UM DOS ESPAÇOS DA CRECHE CRIAMOS CANTEIROS PARA CADA TURMA PLANTAR,
COLHER, SEMEAR, APRENDER, CONHECER, OUVIR, CONTAR, APRECIAR, DINAMIZAR, CURTIR, 
BRINCAR ... O PROJETO ENVOLVE TODA A COMUNIDADE ESCOLAR. AS EDUCADORAS LEVAM 
SEUS ALUNOS PRA HORTA QUE É MAIS UM ESPAÇO ENVOLVENTE E ENCANTADOR QUE AS 
CRIANÇAS APRECIAM E CUIDAM E APRENDEM. LÁ TEM O MINHOCÁRIO, ESPAÇO DE INTERESSE 
PARA AS CRIANÇAS QUE FICAM DESLUMBRADOS COM AS MINHOCAS E SEUS MOVIMENTOS.AS 
CRIANÇAS COLHEM AS HORTALIÇAS E LEVAM PARA AS COZINHEIRAS QUE AS USAM NO PREPARO
DOS ALIMENTOS E FAZEM LINDAS SALADAS. . TUDO FRESQUINHO FEITO COM CARINHO E 
AMOR. VAMOS APRECIAR?Colhendo o que plantamos ...
[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
H[FOTO]

PLANTANDO COM ALEGRIA...
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

HORA DE COLHER E COMER...
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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SAÚDE NA ESCOLA - TELESAÚDE
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Este espaço apresenta a lista de materiais produzidos pelo projeto Telessaúde na
Escola e pelo Núcleo RJ - Programa Telessaúde Brasil Redes - com o apoio das 
Unidades Acadêmicas da UERJ. Todo conteúdo aqui listado é destinado as Equipes 
de Profissionais de Saúde e aos Núcleos de Apoio a Saúde da Família e pode ser 
acessado mediante login e senhaaqui.

Para as famílias, comunidades e equipes escolares, nós realizamos, mensalmente, 
teleconferências interativas abertas ao público pela internet. Confira nossa 
agenda e obtenha mais informações através do linkTeleconferênciaspresente acima,
lembrando que você pode participar mandando suas dúvidas e comentários sobre o 
tema em discussão ou ainda sugerir novos temas. Todas as nossas reuniões são 
gravadas, arquivadas e disponibilizadas para o público, podendo ser reutilizadas
pelos grupos a qualquer momento, conforme a necessidade.

Para as crianças e adolescentes disponibilizamos jogos e atividades virtuais 
lúdicas baseadas no conceito de Saúde Integral. Acesse Colorindo o Prato e 
Movendo o Sapato, informe-se e divirta-se participando dos nossos desafios 
saudáveis.
Entre no site e confira:
http://www.telessaude.uerj.br/escola/saude

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-clinica-da-familia.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 17 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE - CLÍNICA DA FAMÍLIA EPITÁCIO  - Dia das Crianças - Comunidade 
Batistinha e Vila Nova Pavuna

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cfepitaciosoaresreis.blogspot.com/

Parabéns equipe pelo trabalho. 
Dia das Crianças - Comunidade Batistinha e Vila Nova Pavuna: 
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

A Equipe Paula Fonseca realizou ação pelo Dia das Crianças na Padaria da 
Comunidade Vila Nova Pavuna, para as crianças desta microárea e da Comunidade 
Batistinha. Foi realizada pesagem, mensuração e avaliação dos cartões de 
vacinação da criançada, além da distribuição de Kits e brindes!!

Ficamos muito felizes em tornar o Dia das Crianças muito mais alegre 
!!!!!!!!!!!!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-c-m-sabidinhos.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 5 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA C . M. SABIDINHOS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

No dia 29 de setembro a equipe de Saúde Escolar da Clínica da Família MARCOS 
VALADÃO esteve na Creche Municipal SABIDINHOS. Foi apresentado um teatro de 
fantoches, falando sobre higiene, cuidados com a alimentação, a escovação 
dentária e avaliação epidemiológica dos alunos.
Todos ficaram encatados com o teatro e participaram bastante.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-c-m-sebastiao-tavares.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 4 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA C. M. SEBASTIÃO TAVARES

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

No dia 26/09/2012 a Equipe Nova Cidade do CMS SILVYO FREDERICO BRAUNNER, esteve 
na C. M. SEBATIÃO TAVARES, realizando ação do PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, tivemos 
como tema a prevenção de
hipertensão e diabetes e higiene pessoal, com participação de 70 
crianças.Participaram toda a Equipe do Parque Nova
Cidade, sendo o palestrante Dr Marcos Hilbig,Enf. Maria de Lourdes Santos, Téc.
Enf. Alexandra e os Acss Tatiana, Priscilla, Jonathas, Fabiana, Marciel.
Todos prestaram muita atenção e participaram falando sobre suas vivências 
alimentares. 
PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-creche-os-sabidinhos.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 22 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA CRECHE OS SABIDINHOS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Em outubro tivemos duas atividades muito boas em nossa creche, um teatro
 de fantoches para as crianças com a equipe de saúde bucal e a palestra 
para os responsáveis sobre doenças infecto contagiosas e de pele com o 
Dr. Gustavo.

Tivemos o atendimento
 de várias crianças de nossa creche na Clínica da Família Marcos Valadão e a 
cada dia estreitamos mais os laços com esta equipe e com certeza 
esta parceria está sendo muito proveitosa. Infelizmente não conseguimos o 
registro através de fotos.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-creche-prof-helia.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 26 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA CRECHE PROFª HÉLIA LÚCIA 

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Equipe do SAÚDE NA ESCOLA do CMS SYLVIO FREDERICO BRAUNNER, esteve no EDI 
PORFª HÉLIA LÚCIA MORENO FERREIRA no dia 25/10/2012 realizando ações de saúde e 
prevenção. Os alunos , professores e funcionários participaram e todos nós 
aprendemos um pouco mais sobre como ter saúde.
A equipe P3 acs Rafael e 
Acs Glória e Fisioterapeuta do Nasf Priscila Ximenes.
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
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PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-creche-professor.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 15 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA CRECHE PROFESSOR ROGERIO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cms-fazendabotafogo.blogspot.com/
PALESTRA PARA PAIS NA CRECHE PROFESSOR ROGERIO: 

PALESTRA PARA PAIS NA CRECHE PROFESSOR ROGERIO
DR. BERENICE, ENFERMEIRO MARCO, ACS CIDELMA, ROSANGELA E GERALDO 
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-e-m-dep-pedro.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 5 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA E. M. DEP. PEDRO FERNANDES

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
A CMS FAZENDA BOTAFOGO esteve na Escola Municipal Deputado Pedro Fernandes, no 
dia 3 de outubro realizando atividades de SAÚDE BUCAL.
Atividades realizadas:Escovação dental supervisionadalevantamento 
epidemiológico.

Profissionais: ASB Fernanda Pereira e CD Lívia Oliveira.[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-e-m-lucio-de-mendonca.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 19 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA E. M. LÚCIO DE MENDONÇA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

O TES - André, do NES, nos enviou fotos do trabalho realizado com os alunos da 
ESCOLA MUNICIPAL LÚCIO DE MENDONÇA em parceria com CMS FLÁVIO COUTO.
O estímulo a higiene pessoal, lavar as mãos, escovar os dentes, cuidar dos 
cabelos e uniforme, acompanhar o desenvolvimento dos alunos (medir e pesar).
Além da presença da Saúde Bucal fazendo OS ATENDIMENTOS NECESSÁRIOS -os 
atendimentos necessários - TRA.
É só vê o sorriso dos alunos.

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-ana-de-barros.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 1 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA ANA DE BARROS CÂMARA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cms-fazendabotafogo.blogspot.com/
Equipe do cms fazenda botafogo, fez uma roda de conversa com os pais , nete 
sábado, tirando dúvidas, orientando sobre saúde.
ATIVIDADE ESCOLAS 29/09/2012: 
ATIVIDADE ESCOLAS 29/09/2012
PALESTRA DEPROMOÇÃOEPREVENÇÃOEMSAÚDE
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Página 2432



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

[FOTO]
ACS DELMA, DIRETORA WANDA LUCIA E ACS SANSUIR
[FOTO]

[FOTO]
PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-centro.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 31 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE MORRO UNIÃO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://otics-iraja.blogspot.com/
SAÚDE NA ESCOLA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE MORRO UNIÃO: 
No dia 30 de Outubro os profissionais do CMS Morro União Enfº José Gustavo, TSB 
Cíntia e ACS Amanda e Regina da equipe jaqueira. Estiveram na Escola Municipal 
Fornovo para realização de atividade educativa em saúde Orientação em saúde 
bucal, higiene emgeral e alimentação saudável. Foram entregues kits 
odontologicos ( escova,pasta dedente e fio dental) para os alunos.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-educacao-no.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 26 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA  - Educação no Trânsito....

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://smsdc-cf-marcosvaladao.blogspot.com/Saúde na Escola - Educação no 
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Trânsito....: 

Ação realizada pela equipe de Saúde Bucal com os alunos do CIEP Antonio Candeia 
Filho,com o tema: Educação no Trânsito.

[FOTO]

[FOTO]

PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-familias.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 23 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA - FAMÍLIAS - PALESTRA AUTOPREVENÇAO EXAME MAMA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cms-fazendabotafogo.blogspot.com/

CIEP ZUMBI DOS PALMARES no dia da Família na Escola - Equipede Saúde Fazenda 
Botafogo
PALESTRA AUTOPREVENÇAO EXAME MAMA: 

PALESTRA AUTOPREVENÇAO EXAME MAMA
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-monte-castelo.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 9 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA MONTE CASTELO  - ATIVIDADES NAS ESCOLAS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cms-fazendabotafogo.blogspot.com/
ATIVIDADES NAS ESCOLAS: 
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ATIVIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL MONTE CASTELO
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-municipal.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 2 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA MUNICIPAL CLÁUDIO GANNS - PSE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://escolaclaudioganns.arteblog.com.br/
Programa Saúde na Escola - PSE: 
O PSE tem como objetivo beneficiar os estudantes da Rede Municipal de Ensino, 
promovendo ações de saúde, palestras e orientações, para prevenção e atenção à 
saúde.
Nossa escola recebeu a visita da equipe do enfermeiro Marcelo, que deu uma 
palestra sobre Higiene Pessoal para as crianças

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-municipal_11.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 11 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA MUNICIPAL ABRAHAN LINCOLN - O CMS FLAVIO DO COUTO 
VIEIRA E O DIAS DAS CRIANÇAS.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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http://smsdc-cms-flaviocouto.blogspot.com/
O CMS FLAVIO DO COUTO VIEIRA E O DIAS DAS CRIANÇAS.: 

O DIA DAS CRIANÇAS FOI CHEIO DE ALEGRIA E EDUCAÇÃO EM SAÚDE, NA ESCOLA MUNICIPAL
ABRAHAM LINCOLN, A MANHÃ DO DIA DE HOJE FOI CHEIA DE SURPRESAS PARA AS CRIANÇAS 
QUE SÃO ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA. TEVE TEATRO BRINCADEIRAS E 
MUITA COMIDA E DOCES.[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-municipal_26.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 26 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA MUNICIPAL EUGÊNIA DUTRA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

No dia 25 de outubro foi mais um dia de Saúde presente na Escola Municipal 
Eugência Dutra, e a participação da criançada goi muito grande.

Conversamos sobre:
Educação no TransitoLevantamento EpidemiológicoEscovação supervisionadaAplicação
coletiva de FlúorDistribuição de Kits

[FOTO]
PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA
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Equipe Presente: DrªCândida

TSB - Dilmea

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-thomas.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 1 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA THOMAS JEFFERSON - Saúde Bucal -  Tabagismo

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cf-marcosvaladao.blogspot.com/
Saúde Bucal -  Tabagismo: Atividades da Equipe de Saúde Bucal na Escola 
Municipal Thomas Jefferson com os alunos com o tema Tabagismo.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-visao-de-futuro.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 19 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA - Visão de Futuro

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Fonte: http://www.rioeduca.net
No
 primeiro semestre de 2012, os alunos do PEJA - Programa de Educação de 
Jovens e Adultos - da Escola Municipal Comandante Arnaldo Varella 
participaram do Projeto Visão de Futuro que se encontra presente nas 
escolas do município do Riode Janeirorealizando exames oftalmológicos 
nos alunos matriculados.
Para
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 dar um salto na qualidade da educação carioca, também são necessárias 
ações relacionadas à saúde das crianças e jovens. Pensando nisso, a Secretária 
Municipal de Educação, Claudia Costin, lançou em 2010, o Projeto Visão de 
Futuro. O objetivo do programa é corrigir possíveis falhas de aprendizagem 
ocasionadas por problemas de visão dos alunos.Com o Projeto Visão de Futuro, 
cerca de 14 mil alunos tiveram acesso à consulta oftalmológica e ganharam 
óculos.Segundo
 a Secretária de Educação, Claudia Costin, com um ensino de qualidade, 
formado por bons professores e um diagnóstico correto de deficiência 
visual dos alunos, cada um deles poderá realizar os seus sonhos.O Projeto Visãoé
 formado por um consultório oftalmológico itinerante. Um ônibus foi 
transformado para atender com todo conforto e com todos os equipamentos 
necessários para a realização de um exame completo.

     O ônibus do Projeto Visão realiza visitas periódicasàs escolas do município
do Rio de JaneiroEste projeto faz parte do PSE - Programa Saúde naEscola -
 que tem por objetivo contribuir para a formação integral dos estudantes
 por meiode ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas 
ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno 
desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino.

     O público beneficiário do PSE são os estudantes da Educação Básica,
 gestores e profissionais de educação e saúde, comunidade escolar e, de 
forma mais amplificada, estudantes da Rede Federal de Educação 
Profissional e Tecnológica e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).No primeiro 
semestre de 2012, a Escola Municipal Comandante Arnaldo Varella receberam a 
visita do ônibus itinerante do Projeto Visão.Os alunos do PEJA e a comunidade 
escolar realizaram exames oftalmológicos ereceberamseus óculos
     O PEJA é o Programa de Educação de Jovens e Adultosque 
recebepessoas com, no mínimo, 15 anos completos, sem limite máximo de 
idade, interessadas em completar os estudos referentes ao Ensino 
Fundamental, na Rede Pública do Município do Rio de Janeiro
     O Projeto Visão atende também a comunidadeem que a escola está 
inserida com o objetivo de oferecer um atendimento integral não só ao 
aluno da rede municipal de ensino, mas também à toda comunidade escolar.Andréa 
Ramal, comentarista de educação, participou do jornalBom Dia Rio e ressaltou 
aimportância dos exames de vista precoces na vida escolar do aluno.Assista aos 
vídeo abaixo e conheça um pouco mais do Projeto Visão Parabéns ao PSE por 
vera Escola como área privilegiada de encontro entre educação e saúde,
 e como espaço deconvivência social para o restabelecimento de relações
 favoráveis à promoção da saúde.Parabéns à Escola 
Municipal Comandante Arnaldo Varella por se aliar ao PSE, visando a 
integração e articulação da educação e da saúde de seus alunos do PEJA, 
propocionando a melhoria da qualidade de vida.Gostou
 desta postagem? Divulgue-a nas redes sociais e faça com que seus amigos
 conheçam mais um projeto que é realizado nas escolas municipais do Rio 
de Janeiro. 
Professora Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca na 6ª CRETwitter: 
@PatriciaGedE-mail: pferreira@rioeduca.net

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-zilka-salaberry.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 29 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA  ZILKA SALABERRY

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cf-marcosvaladao.blogspot.com/
Saúde na Escola: 

Equipe de Saúde Bucal realizou o levantamento epidemiológico e escovação 
supervisionada na Creche Municipal Zilka Salaberry, com distribuição de Kits de 
saúde bucal para as crianças, professores e funcionários.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-na-maratona-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 11 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA NA MARATONA DE LEITURA DA E. M. ANA DE BARROS CÂMARA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cms-fazendabotafogo.blogspot.com/

MARATONA DA LEITURA E.M. J.I. ANA DE BARROS CÂMARA 09/10/2012
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
saude-presente-no-ciap-zumbi-reuniao-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 22 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NO CIAP ZUMBI - REUNIÃO DE RESPONSÁVEIS NO CIEP

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
REUNIÃO DE RESPONSÁVEIS NO CIEP: 
 Ontem, dia 20 de outubro, foi dia de reunião de responsáveis no CIEP e em todas
as escolas municipais da PCRJ. O evento foi iniciado com um breakfast para os 
responsáveis e seguiu com a palavra da diretora Sheila. Além disso, contamos com
duas palestras: uma sobre sustentabilidade, oferecida pela COMLURB e outra sobre
a prevenção do câncer de mama, com os profissionais de saúde do PSE. Ao final do
evento, todos receberam como brinde, kits de higiene bucal.

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-no-ciep-antonio-candeia.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 26 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NO CIEP ANTÔNIO CANDEIA FILHO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

GRUPO DE ESCOVAÇÃO DE COELHO NETO
Ação desenvolvida pela Clínica da Família Enf. Marcos Valadão no CIEP Antônio 
Candeia Filho.
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
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PSE - SAÚDE NA ESCOLA PARA QUALQUER IDADE

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-no-ciep-rainha-nzinga.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 18 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NO CIEP RAINHA NZINGA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

O CIEP RAINHA NZINGA é uma escola ligada ao governo do estado, mas está dentro 
do território sanitário da Clínica da Família Enf. Marcos Valadão.

Escola que atende prioritariamnete a adolescentes e demandou para equipe PSE um 
trabalho sobre Sexualidade - Gravidez na Adolescência e DST.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Apresentação do Grupo
Saúde Carioca - Gravidez na Adolescência
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-no-dia-da-crianca-festa.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 18 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE  NO DIA DA CRIANÇA - Festa do Dia das Crianças Com Muita Saúde na
CF Maria de Azevedo

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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http://smsdc-cfmariadeazevedorodrigues.blogspot.com.br
Festa do Dia das Crianças Com Muita Saúde na CF Maria de Azevedo: Os 
profissionais de saúde da Clínica da Família Maria de Azevedo RodriguesPereira, 
promoveram no dia 11/10/2012 o Dia das Crianças Com Muita Saúde,foi 
proporcionado muita diversão e lazer interagindo junto a comunidade local, com 
orientações sobre saúde bucal,brincadeiras, apresentações de grupo de dança, 
distribuiçoes de lanches e como não poderia faltar a distribuição de muitosde 
brinquedos.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Feliz Dia das Crianças!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-no-dia-dia-da-escola.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 21 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NO DIA A DIA DA ESCOLA MAURICE MAETERLINCK - Dia Mundial de Lavar
as Mãos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://emmaurice.blogspot.com/
Dia Mundial de Lavar as Mãos: 
[FOTO]

É muito importante lavar as mãos porque as mãos são as principais vias de 
transmissões de vírus, e uma lavagem de mãos bem feita pode evitar o 
desenvolvimento de uma série de doenças, como herpes, resfriados e conjuntivite.
Lavar as mãos corretamente e regularmente é extremamente importante para a 
manutenção da saúde,porque evita a contaminação por germes que estão em toda 
parte, como em um espirro, no assento de um ônibus ou mesmo nas notas de 
dinheiro.
Deve-se lavar as mãos antes de qualquer refeição, após usar o banheiro, após 
manipular alimentos crus, após espirrar, tossir ou mexer no nariz e sempre que 
as mãos estiverem sujas.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
seja-bem-vindo-capsi-visconde-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 28 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Seja bem vindo! CAPSi Visconde de Sabugosa
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://saudementalrj.blogspot.com/

Mais um CPSi inaugurado, estamos organizando a rede de maneira mais eficiente. 
Faltam algum, mas já estão chegando também. Parabéns a CAPi Visconte de Sabugosa
mais uma opção para o tratamento de crianças e adolescentes. 
Seja bem vindo! CAPSi Visconde de Sabugosa: 
[FOTO]

Já está em funcionamento o CAPSi Visconde de Sabugosa na AP 3.1. O serviço 
atende a crianças e adolescentes autistas e psicóticos graves.
O serviço está localizado em uma região de fácil acesso pois fica próximo a AV. 
Brasil, bem ao lado do piscinão de Ramos.
Quem dirige a unidade é a psicóloga Andréa Chagas, e a Coordenação Técnica está 
a cargo da também psicóloga Miriam Macedo.
Endereço do CAPSi Visconde de Sabugosa:Avenida Guanabara, s/n. - Ramos. Tel. 
3884-9635

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
selecao-e-remocao-ex-oficio-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 8 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SELEÇÃO E REMOÇÃO EX-OFÍCIO DE PROFESSORES PARA O GINÁSIO EXPERIMENTAL DE NOVAS 
TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS ANDRÉ URANI - GENTE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://nonacre.blogspot.com/
SELEÇÃO E REMOÇÃO EX-OFÍCIO DE PROFESSORES PARA O GINÁSIO EXPERIMENTAL DE NOVAS 
TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS ANDRÉ URANI - GENTE: 
[FOTO]

Secretaria Municipal de EducaçãoAto do Subsecretário de Tecnologias 
EducacionaisDIÁRIO OFICIALde 8 de outubro de 2012EDITAL SME Nº 5 DE 5 DE OUTUBRO
DE 2012.REGULAMENTA O PROCESSO DE SELEÇÃO E REMOÇÃO EX-OFÍCIO DE PROFESSORES 
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PARA O GINÁSIO EXPERIMENTAL DE NOVAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS ANDRÉ URANI - 
GENTEO SUBSECRETÁRIO DAS NOVAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela legislação em vigor, comunica aos profissionais 
integrantes do Quadro do Magistério, lotados e em exercício na Secretaria 
Municipal de Educação o regulamento concernente ao processo de seleção e remoção
ex-ofício de professores para compor o quadro docente doGinásio Experimental de 
Novas Tecnologias Educacionais André Urani.1. Do ProgramaO Ginásio Experimental 
de Novas Tecnologias Educacionais André Urani, instância dinamizadora e 
irradiadora em educação vinculada a alunos do 7º ao 9º ano do ensino 
fundamental, voltado para a excelência acadêmica, em 2013será vocacionado para 
novas tecnologias educacionais, visando à introdução de novos métodos e práticas
no cenário educacional.2. Dos Critérios PreliminaresOs professores interessados 
em participar do processo de seleção, deverão observar os seguintes 
critérios:2.1 Estar disponível para cumprimento de jornada de 40 (quarenta) 
horas semanais, sendo 8 (oito) horas diárias. Os professores que não detenham 
matrícula sob o regime de 40 (quarenta) horas semanais terão sua jornada 
complementada por intermédio de dupla regência;2.2 Ser Professor I em uma das 
disciplinas da área em que pretende atuar - Humanidades (Português, História e 
Geografia), Exatas (Matemática e Ciências) - ou em uma das disciplinas 
específicas de Educação Física, Artes Cênicas, Artes Plásticas, Educação Musical
ou Inglês;2.3 Comprometer-se com a política de pesquisa e de formação continuada
a ser desenvolvida pela Secretaria Municipal de Educação, como exigência para a 
qualificação da docência de acordo com as especificidades da unidade escolar.3. 
Da formulação do pedidoOs professores interessados deverão:3.1Inscrever-se no 
período de 8 de outubro a 23 de outubro de 2012, mediante preenchimento de 
formulário próprio on-line no site www.rioeduca.net e caso seja selecionado na 
análise curricular apresentar-se munido dos originais e cópias dos seguintes 
documentos:a) Declaração da unidade de ensino na qual atualmente leciona, 
fazendo constar o período de ingresso na referida unidade;b) Carteira de 
Identidade;c) CPF;d) Termo de compromisso assinado pelo candidato e que consta 
do Anexo II deste Edital;e) Currículo devidamente comprovado (as cópias dos 
certificados deverão ser anexadas) e em conformidade com o modelo utilizado pela
Plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br/), considerando a produção acadêmica 
dos últimos 5 (cinco) anos.3.2 A entrega dos documentos acima mencionados será 
feita na Gerência de Recursos Humanos da 2ª Coordenadoria Regional de Educação a
que se vincula o Ginásio Experimental de Novas Tecnologias Educacionais André 
Urani.3.3 As informações prestadas e os documentos entregues no ato da 
formulação do pedido serão de inteira responsabilidade do candidato, 
possibilitando o cancelamento da inscrição daqueles que fornecerem informações 
inconsistentes.4.Do Processo de Seleção4.1 O processo de seleção constará de 
análise do currículo e do histórico de atuação profissional na Rede Municipal de
Educação; avaliação do questionário a ser enviado ao professor após a 
candidatura, dinâmica de grupo e entrevista, a ser realizada por banca 
examinadora instituída pela Secretária Municipal de Educação exclusivamente para
este fim. Essa banca será composta por elementos da SME, um consultor de RH 
indicado pela SME, dois representantes da 2ª CRE e pela direção da escola 
(Diretor).4.2 O candidato deverá submeter-se à dinâmica de grupo e à entrevista,
em locais e horários previamente definidos e divulgados pela 2ª CRE. A dinâmica 
de grupo e a entrevista objetivarão a identificação de elementos de convergência
entre a prática pedagógica dos candidatos e o perfil desejado para atuação no 
âmbito do Ginásio Experimental de Novas Tecnologias Educacionais André Urani. No
caso dos professores de Língua Inglesa, a entrevista levará em conta também os 
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conhecimentos linguísticos e a fluência do candidato no idioma.5. Da 
Pontuação5.1 Será atribuída ao candidato a pontuação máxima de 100 (cem) pontos,
sendo 30 (trinta) pontos para o currículo, 20 (vinte) pontos para a experiência 
profissional, 20 (vinte) pontos para o questionário e 30 (trinta) pontos para a 
dinâmica de grupo. Os candidatos que atingirem a maior pontuação passarão para a
etapa seguinte da entrevista individual. Para a análise do currículo, será 
considerada a tabela constante do Anexo III que acompanha este Edital.6. Dos 
critérios de desempate6.1 Serão aplicados como critérios de desempate, nesta 
ordem:a)O maior tempo de exercício a ser cumprido na Secretaria Municipal de 
Educação até o momento da aposentadoria;b)O maior tempo de exercício de docência
na Rede Municipal da Cidade do Rio de Janeiro.c)Maior pontuação na entrevista.7.
Dos critérios para a remoção ex-ofício7.1 Serão removidos os professores que nas
respectivas áreas de ensino obtiverem a maior pontuação, considerando os 
critérios e resultados obtidos por intermédio da análise do currículo, da 
formação presencial e do processo de entrevista.8. Da divulgação dos 
resultados8.1 O resultado final do processo de seleção será publicado no Diário 
Oficial do Município do Rio de Janeiro na data de 12 de novembro de 2012, sendo 
divulgado, também, no site da SME, na CRE e nas respectivas escolas.8.2 Do 
resultado final caberá recurso somente com relação à pontuação atribuída aos 
itens relacionados na tabela que constitui o Anexo III, a ser interposto, no 
local em que foi realizada a inscrição, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, 
contados a partir da data subsequente a da publicação mencionada no item 8.1.9. 
Das disposições finais9.1 O professor que esteja no cumprimento de estágio 
probatório e/ou do período de 5 (cinco) anos de permanência na Coordenadoria 
Regional de Educação em que foi lotado, por efeito de opção decorrente de 
concurso regionalizado, só poderá concorrer à vaga no Ginásio Experimental de 
Novas Tecnologias Educacionais André Urani caso seja vinculado à 2ª CRE.9.2 Os 
casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação.Rio de 
Janeiro, 5 de outubro de 2012.RAFAEL PARENTESubsecretário de Tecnologias 
EducacionaisANEXO ITERMO DE COMPROMISSO E 
RESPONSABILIDADE__________________________________________________, professor I 
do Ginásio Experimental de Novas Tecnologias Educacionais André Urani 
______________________________________, na disciplina 
__________________________, matrícula n.º ______________, concorda com sua 
permanência na citada unidade, bem como, com o critério descrito nos itens 2.1 e
2.3 do Edital SME n.º, de 5/10/12.Rio de Janeiro, ______ de ___________________ 
de 2012.ANEXO IITERMO DE COMPROMISSO E 
RESPONSABILIDADE__________________________________________________, professor I 
da Rede Pública Municipal de Ensino da Cidade do Rio de Janeiro, na disciplina 
__________________________, matrícula nº ______________, CPF nº_______________ 
concorda com sua remoção ex-ofício para o Ginásio Experimental de Novas 
Tecnologias Educacionais André Urani _________________________,e declara, para 
fins de desempenho de suas atividades docentes na referida unidade de ensino, 
estar de acordo com os critérios estabelecidos no Edital SME n.º, de 5/10/12.Rio
de Janeiro, ______ de ___________________ de 2012.

TABELA DE PONTUAÇÃOFormação e qualificação profissionalEm Pedagogia/EducaçãoEm 
área específicaPontuação máximaCurso de Especialização (Lato Sensu)248Curso de 
Mestrado51010Curso de Doutorado61212Total da Formação e Qualificação 
Profissional30Experiência profissional em EducaçãoPontuaçãoExperiência docente 
em regência a partir de 05 anos (esfera pública e/ou privada)15Experiência como 
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capacitador/formador5Total da Experiência Profissional20

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
semana-de-ciencia-saude-e-cultura-no.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 31 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Semana de ciência, saúde e cultura, no Rio, recebe inscrições até 26 de novembro

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Semana de ciência, saúde e cultura, no Rio, recebe inscrições até 26 de 
novembro: 

Confira a programação
Direito à diversidade nos cuidados à saúde é o tema central da Semana Nacional 
Ciência, Cultura e Saúde, que acontece nos dias 3, 4 e 5 de dezembro, no Rio de 
Janeiro, reunindo três eventos em um: o I Encontro Nacional da Rede Saúde e 
Cultura, o VIII Simpósio de Ciência, Arte e Diversidade em Saúde e o seminário 
virtual Conexão Internacional Saúde e (Ciber) Cultura. Para participar, é 
preciso se inscrever até o dia 26 de novembro.

O encontro tem por objetivo promover o diálogo entre atores das áreas da saúde, 
cultura, educação, meio ambiente, desenvolvimento científico, tecnológico e 
social, além dos movimentos sociais e, para isso, foram elencados nove temas de 
discussão:

- Práticas tradicionais em saúde;

- Práticas integrativas e complementares em saúde;

- Equidade em saúde e cultura;

- Saúde indígena;

- Saúde mental;

- A arte e o cuidado à saúde (promoção, prevenção e reestabelecimento);

- Controle social, participação e solidariedade;

- Acesso a conhecimentos e expressões culturais tradicionais; e

- Necessidades de formação para apoiar a gestão, os serviços e as práticas na 
interface saúde e cultura.

A Semana é promovida pela Fiocruz, por meio do Programa de Educação, Cultura e 
Saúde (Pecs) da Fiocruz Brasília, do Instituto Oswaldo Cruz (IOC), da Escola 
Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (Ensp), do Instituto de Comunicação e 
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Informação Científica e Tecnológica (Icict); pelo Ministério da Cultura, por 
meio da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural, (SCDC/MinC); pela 
Secretaria de Gestão Participativa do Ministério da Saúde, pelas Secretarias 
Estadual e Municipal de Cultura e Saúde do Rio de Janeiro, por movimentos 
sociais, entre outros.
Curtiu este post? Então vote em nós no Top Blog 2012\o/.Fonte: Fiocruz

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
seminario-debate-acoes-voltadas-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 17 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Seminário debate ações voltadas para a primeira infância

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Seminário debate ações voltadas para a primeira infância: 
[FOTO]

Foto: Guilherme Kardel
O Ministério da Saúde promove nos dias 17 e 18 de outubro o Seminário 
Internacional de Políticas para o Desenvolvimento Integral na Primeira Infância,
em Brasília. Especialistas em desenvolvimento infantil de todo o Brasil, além de
Cuba, Holanda, Chile e Estados Unidos, representantes do Governo Federal, 
sociedade civil e pesquisadores de universidades estão presentes no evento para 
apoiar o ministério na formulação de um programa nacional que estimule o 
desenvolvimento integral, a alimentação e nutrição das crianças brasileiras de 0
a 6 anos, período denominado primeira infância.

Durante a abertura do evento, o secretário de Atenção à Saúde, Helvécio 
Magalhães, anunciou o Comitê de Especialistas e de Mobilização Social do 
Ministério da Saúde para o Desenvolvimento Integral da Primeira Infância, criado
por meio de portaria assinada pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, nesta 
quarta-feira (17). Dentre os objetivos, está o de aprimorar, cada vez mais, as 
políticas públicas voltadas à saúde das crianças, como o Brasil Carinhoso e a 
Rede Cegonha.

Para garantir a integralidade dos diversos setores na composição do Comitê, o 
grupo será composto por representantes dos Ministérios da Saúde, Educação e do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, do legislativo federal, sociedade 
civil, universidades, organismos internacionais, conselhos, especialistas e 
profissionais de notório saber envolvidos com a temática. Os esforços com o 
apoio intersetorial é fundamental para que possamos estabelecer ações de cuidado
integral à primeira infância. A ação Brasil Carinhoso, por exemplo, continuará 
sendo articulada por meio de medidas que garantam o pleno desenvolvimento da 
criança, desde o seu nascimento até o desenvolvimento, ressaltou Helvécio.

Para o secretário, o tema criança deve estar pautado em todas as equipes de 
Saúde da Família para aumentar a cobertura de saúde a todas as crianças, 
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principalmente àquelas menos favorecidas financeiramente. Ele destacou, ainda, 
as ações já desenvolvidas pelo Brasil Carinhoso. Por meio dele, já começamos a 
distribuição da vitamina A e sulfato ferroso. E com isso vamos conseguir reduzir
os casos de anemia e a mortalidade na infância, destacou.
Brasil Carinhoso - A ação Brasil Carinhoso tem como objetivo tirar da pobreza 
absoluta todas as famílias que tenham crianças com até seis anos de idade. Desde
o seu lançamento, mais de 734 mil crianças menores de 5 anos receberam sulfato 
ferroso. Ao todo, foram distribuídas 2,2 milhões de doses, quantidade suficiente
para 20% das crianças brasileiras que precisam do tratamento.

Com a suplementação, o Ministério da Saúde pretende reduzir os casos de anemia 
na primeira infância em 10% e a deficiência de Vitamina A em 5% ao ano. Segundo 
a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS) - realizada em 2006 - a 
deficiência de ferro atinge 20,9% da população infantil brasileira entre zero e 
cinco anos e a carência de vitamina A atinge 17,4% desta população.

A alimentação pobre em ferro é o principal causador das anemias na infância e a 
sua maior incidência ocorre até os 18 meses de vida. A anemia prejudica o 
desenvolvimento cognitivo da criança e o atraso não pode ser revertido com 
tratamento. A carência de Vitamina A pode causar cegueira e reduzir a imunidade 
das crianças. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a suplementação 
adequada do nutriente reduz em 24% o risco de morte infantil e em 28% a 
mortalidade por diarreia.

Saiba mais:
Seminário internacional debate primeira infânciaOuça a matéria da Web Rádio 
SaúdeCurtiu este post? Então vote em nós no Top Blog 2012\o/.Gabriella Viera/ 
Blog da Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
servidores-da-vigilancia-sanitaria.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 4 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Servidores da Vigilância Sanitária participam de concurso contando suas 
histórias

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

FONTE: PCRJ

Servidores efetivos da Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização 
Sanitária e Controle de Zoonoses poderão contar suas histórias no 
concurso abert pela Secretaria Municipal de Saúde de Defesa Civil, com 
regulamento no Diário Oficial desta quarta-feira, dia 3. Com inscrições 
até 31 de outubro, através do site nes.subvisa@gmail.com, interessados 
devem enviar texto de 25 a 60 linhas cntando experiências ligadas a seu
 trabalho na área da Vigilância Sanitária no Município do Rio de 
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Janeiro.

A narrativa não deve conter identificação do 
autor, nomes de estabelecimentos ou de outros servidores e 
representantes do setor, mas apenas nomes fictícios representando 
personagens das histórias. A identificação do autor só deve estar no 
corpo do email com nome e lotação. As três melhores histórias serão 
premiadas: a vencedora, com valor integral da remuneração do servidor; o
 segundo lugar terá a metade da remuneração; e o terceiro fica com um 
terço do pagamento..

Os prêmios serão entregues, até 30 de
 novembro, na sede da Subsecretaria, na Rua do Lavradio, 180, Centro, ou
 em outro local a ser divulgado previamente.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
show-das-criancas.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 10 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SHOW DAS CRIANÇAS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://nonacre.blogspot.com/
SHOW DAS CRIANÇAS: 
[FOTO]

A Fundação Planetário em parceria com a Globo Rio e a Secretaria Municipal de 
Educação preparam uma grande festa para animar a Cidade das Crianças, em Santa 
Cruz.
O Show da Criança 2012 inclui brincadeiras, diversão e muita ALEGRIA para toda a
família.
O evento será no dia 12 de outubro, às 10h e a entrada é gratuita. Não percam!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
sifilis.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 30 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Sífilis

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://drauziovarella.com.br/
Sífilis: 
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Na Grécia Antiga, não se conhecia a sífilis e as doenças sexualmente 
transmissíveis (DST) eram chamadas de doenças venéreas numa alusão a Vênus, a 
deusa do amor. No entanto, a sífilis já existia na Antigüidade, pois foram 
encontrados sinais da doença em tumbas egípcias do tempo dos faraós.

No começo do século XX, Shaudin descobriu que a sífilis era causada pela 
bactériaTreponema pallidume Wassermann desenvolveu um teste para detectar a 
infecção no organismo.

Na década de 1960, os professores das faculdades de medicina diziam aos alunos 
que prestassem bastante atenção aos casos de sífilis, porque a doença iria 
desaparecer, uma vez que os métodos de diagnóstico eram seguros e o tratamento, 
eficaz, simples e barato. Na verdade, foi uma interpretação ingênua dos nossos 
mestres. A partir dos anos 1980/1990, o aumento dos casos de sífilis, uma doença
sexualmente transmissível (DST), foi assustador, especialmente porque é uma 
doença infectocontagiosa sistêmica (acomete todo o organismo) e, se não for 
tratada precocemente, pode levar à morte.
PANORAMA MUNDIAL
Drauzio-Atualmente, qual é o panorama mundial da sífilis?
Luiz Jorge Fagundes -A estimativa da Organização Mundial de Saúde é que ocorrem 
30 milhões de casos novos da doença por ano no mundo. Na América Latina, esse 
número gira em torno de 11 milhões, 70% dos quais no Brasil. Isso quer dizer que
aparecem de 3,5 milhões a 4 milhões de casos novos de sífilis todos os anos. 
Essa estimativa refere-se aos casos da doença adquirida de adultos, e não à 
sífilis congênita, transmitida da mãe infectada para o feto.

Não se pode deixar de mencionar, porém, que existem outras doenças sexualmente 
transmissíveis como a gonorreia, o HPV, a uretrite gonocócica, a clamídia, 
algumas com maior incidência do que a sífilis.
SÍFILIS PRIMÁRIA
Drauzio-Quanto dura o período de incubação que vai do contato sexual que 
provocou a transmissão da bactériaTreponemapallidum causadora da sífilis ao 
aparecimento da primeira lesão?
Luiz Jorge Fagundes- O período de incubação dura aproximadamente de três a 
quatro semanas. A primeira manifestação da doença (estágio de sífilis primária) 
é a presença do cancro duro, uma úlcera genital, que na maioria das vezes é uma 
lesão única, com borda bem definida, semelhante a uma moldura, sem pus no fundo 
e com base endurecida. Esse tipo de lesão é característico dos pacientes com 
imunidade integra. Nas pessoas com alterações da imunidade, por terem sido 
submetidas a transplantes e estarem tomando drogas imunossupressoras, ou por 
serem portadoras do vírus HIV ou já terem manifestado a Aids, as lesões deixam 
de ser únicas e passam a ser múltiplas. São lesões friáveis, ou seja, que 
sangram com facilidade, e, mesmo utilizando medicação específica, o tempo de 
cicatrização é muito superior ao dos pacientes com sistema de defesa integro.
Drauzio-Em que local dos genitais masculinos e femininos, essas lesões se 
assestam com mais frequência?
Luiz Jorge Fagundes- No homem é na região do freio ou frênulo do prepúcio. Nas 
mulheres, na região da fúrcula, isto é, no encontro dos pequenos lábios. Por 
quê? Porque, nas relações sexuais, esses são o primeiro ponto dos genitais em 
que há atrito e os microtraumas permitem a passagem da bactéria Treponema 
pallidum do genital infectado para o não infectado.
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Drauzio-Qual o destino da bactéria nas três ou quatro semanas do período de 
incubação?
Luiz Jorge Fagundes- Assim que a bactéria penetra, começa a multiplicar-se no 
organismo. A úlcera representa sua presença no local de inoculação. Quando ela 
agride o tecido dos genitais, em torno dessa agressão, desenvolve-se um processo
inflamatório, cujas células, os linfócitos, são as mesmas que o vírus da Aids 
tem predileção por infectar. Esse é o ponto de intersecção entre a sífilis e a 
Aids. Existem outros, mas esse é o mais importante.

Já que ambas são doenças sexualmente transmissíveis, o fato de existir uma lesão
sifilítica ulcerada que acarreta um processo inflamatório composto por 
linfócitos - as células-alvo do vírus da Aids - faz com que a lesão seja a porta
de entrada para o HIV e um reservatório disseminador do Treponema pallidum.

Drauzio- Isso é assustador. Você disse que, no Brasil, temos aproximadamente 3,5
milhões de casos novos de sífilis por ano. Isso significa que, potencialmente, 
3,5 milhões de pessoas podem infectar-se com o vírus da Aids ou transmitir esse 
vírus.
ESTÁGIO SECUNDÁRIO
Drauzio-O que acontece depois da fase primária da doença, cujo principal sintoma
é o aparecimento da lesão chamada cancro duro?
Luiz Jorge Fagundes- Após o período de multiplicação, a bactéria entra na 
circulação, tanto sanguínea quanto linfática, e vai disseminar-se nos diversos 
órgãos.
Drauzio-O que acontece se a úlcera não for tratada?
Luiz Jorge Fagundes- Sem tratamento, a ferida pode desaparecer. Atribuímos esse 
desaparecimento às defesas do organismo que fabrica a resposta necessária para a
lesão cicatrizar-se espontaneamente. Isso se chama imunidade do cancro. A pessoa
acha que está curada, mas a bactéria continua se disseminando e acomete vários 
órgãos. É importante saber que, se ela entrar em contato novamente com um 
genital infectado pela bactéria não desenvolverá mais o cancro. Passa 
diretamente para o estágio do secundarismo, ou estágio secundário, no qual a 
doença é mais infectante e atinge todos os órgãos, inclusive o sistema nervoso 
central. Em se tratando de mulheres grávidas, nesse estágio, pode ocorrer 
comprometimento do feto.

Drauzio-Quando a bactéria se espalha por todos os órgãos provoca sintomas ou a 
infecção é silenciosa?
Luiz Jorge Fagundes -Antes do advento da Aids, durante mais ou menos seis 
semanas, havia um período de silêncio clínico e, posteriormente, apareciam 
manchas vermelhas na pele, chamadas roséolas sifilíticas, predominantemente, em 
torno da boca e nas regiões palmares e plantares. Essas lesões não coçam, não 
ardem, nem provocam qualquer outro sintoma.

Quando planas, as roséolas sifilíticas são denominadas manchas ou máculas, e 
recebem o nome de pápulas quando apresentam algum relevo. A sensação de quem 
olha é que o prurido deve ser intenso, mas elas não provocam nenhum sintoma. Uns
poucos pacientes, porém, queixam-se de prurido muito discreto.
Drauzio -Qual é o tempo entre o desaparecimento do cancro e surgimento das 
roséolas que caracterizam a sífilis secundária?
Luiz Jorge Fagundes -Nas pessoas com a imunidade íntegra, geralmente seis 
semanas. Se o sistema de defesa estiver deprimido, esse período pode ser 
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reduzido para alguns dias.
Drauzio-Essas manchas eritematosas podem desaparecer sem tratamento?
Luiz Jorge Fagundes- Podem desaparecer, mas a tendência é acentuarem-se.
Drauzio-Quando aparecem as alterações no sistema nervoso?
Luiz Jorge Fagundes- No passado, entre a sífilis primária e o comprometimento do
sistema nervoso central podia haver um lapso de 15, 30 anos. Entretanto, na fase
de cancro duro, podem aparecer alterações no sistema nervoso central. E digo 
mais: se a pessoa estiver infectada pela bactéria da sífilis e pelo vírus da 
Aids, como ambos têm tropismo (preferência) pelo sistema nervoso e provocam 
queda da resistência, há um sinergismo da agressão sem qualquer possibilidade de
defesa do organismo. Por isso, nesses casos, o comprometimento do sistema 
nervoso pode ocorrer ainda na fase primária, o que não acontece quando o sistema
de defesa está integro.

Uma característica importante da mudança provocada pelas coinfecções é a 
agressão precoce aos órgãos nobres. Antigamente, na fase secundária, primeiro 
apareciam as manchas na pele; depois, as lesões em torno do genital ou na região
anal. Essas lesões chamadas de condiloma plano assemelham-se ao condiloma 
acuminado (manifestação característica do HPV) principalmente quando se 
localizam em áreas úmidas e a lesão é macerada.
Drauzio-A semelhança existe porque ambos têm o aspecto de pequenas verrugas ou 
saliências?
Luiz Jorge Fagundes- Exatamente. Às vezes, porém, o condiloma plano da sífilis é
constituído por um grupo de verrugas ou de pápulas e é necessário fazer exames 
específicos para definir o diagnóstico, pois o tratamento é diferente em cada 
caso.
Drauzio-Além das manchas na pele, que outras manifestações da doença na fase 
secundária costumam aparecer?
Luiz Jorge Fagundes- As pessoas se queixam de febre, mal-estar, dores nas 
juntas, cansaço, dor de garganta, rouquidão e dor ao deglutir, pois, muitas 
vezes, aparecem feridas no céu da boca, por exemplo. Paralelamente, pode ocorrer
linfadenopatia generalizada, isto é, a presença de ínguas ou caroços nas regiões
submandibular, axilares e inguinais, além de alterações ósseas e nas vísceras. 
Por definição, o secundarismo, ou estágio secundário, caracteriza-se pela 
multiplicação da bactéria em todos os órgãos. Onde houver vasos sanguíneos, 
oTreponema pallidumpode atacar e, dependendo do vaso, destruir os tecidos 
completamente.
ESTÁGIO TERCIÁRIO
Drauzio-Quais são as manifestações da sífilis no estágio terciário?
Luiz Jorge Fagundes -No estágio terciário, a sífilis pode provocar lesões 
cutâneas muito características. São lesões em relevo que lembram uma ferradura 
ou um semicírculo. Quando são mais agressivas e há comprometimento do tecido 
gorduroso, elas recebem o nome especial de goma. Na verdade, a agressão começa 
no tecido gorduroso e vai rompendo os outros tecidos até exteriorizar-se na 
pele. O mais importante, porém, na sífilis terciária é que essa goma pode 
manifestar-se na massa encefálica e levar as pessoas à demência, à paralisia ou 
à morte.
Drauzio-No passado, quando não havia tratamento para a sífilis, grandes nomes da
literatura, das artes e da política, tiveram quadros de demência provocados por 
essa doença.
Luiz Jorge Fagundes- Existe uma tese de doutorado apresentada na Faculdade de 
Saúde Pública mostrando que 30% das pessoas internadas nos Manicômios do Estado 
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são portadoras de demência sifilítica. Pela falta de tratamento na fase primária
da doença, estamos pagando o ônus de ter quadros graves e irreversíveis da 
enfermidade.
SÍFILIS CONGÊNITA
Drauzio-Quando a mulher grávida adquire a bactéria responsável pela sífilis, o 
que acontece com o feto?
Luiz Jorge Fagundes- Se a mulher tem um cancro primário, a possibilidade de o 
feto estar contaminado é de 70%, 80%. Se ela estiver na fase secundária, esse 
número sobe para quase 100%, porque é nessa fase que as bactérias se disseminam 
e, como a mulher não desenvolveu uma defesa completa, o feto desprotegido é 
infectado em virtude da grande quantidade de bactérias com alta virulência.
Drauzio-Quais as consequências para o feto?
Luiz Jorge Fagundes- A primeira e a mais grave é a morte intraútero pela 
seguinte razão: ao destruir a parte interna dos vasos, a bactéria provoca um 
bloqueio e tudo que estiver adiante do vaso comprometido vai receber quantidade 
insuficiente de sangue ou, dependendo do grau de agressão, sangue nenhum. Se o 
problema estiver localizado nos vasos da placenta, gradativamente, a criança 
receberá menor aporte sanguíneo e menos oxigênio, o que leva à anemia grave, à 
insuficiência cardíaca e à morte dentro do útero.
Drauzio-O que acontece com os que não morrem intraútero?
Luiz Jorge Fagundes -A bactéria pode agredir o pulmão que adquire uma cor 
esbranquiçada, que faz lembrar a massa de vidraceiro, porque houve total 
maceração do órgão. Esse quadro é chamado de pneumonia alba. A criança nasce com
a proteção materna, mas, quando tem de respirar por si, o pulmão não expande e 
ela morre. Se o comprometimento for parcial, ela viverá algumas horas antes de 
morrer.

Nos casos em que a criança sobrevive, pode apresentar sinais que caracterizam o 
quadro de sífilis congênita recente. Basicamente, são lesões bolhosas de pele 
semelhantes às do fogo-selvagem (pênfigo foliáceo), chamadas, por analogia, de 
pênfigos sifilíticos. Pode, ainda, apresentar alterações ósseas do crânio, 
nariz, face e comprometimento de todos os gânglios e das vísceras (fígado, rins,
etc.)
TRATAMENTO
Drauzio-Como é feito o tratamento da sífilis?
Luiz Jorge Fagundes- O tratamento é feito com penicilina. Até o momento, não 
existe nenhum trabalho sugerindo que a bactéria da sífilis possa ser resistente 
à penicilina. No entanto, nos casos de agressão ao sistema nervoso central, a 
penicilina benzatina de ação lenta não funciona, porque o sistema nervoso é 
protegido por uma barreira que exige o uso de drogas específicas para ser 
atravessada. Nessas situações, é preciso usar a penicilina-cristalina, 
substância que consegue vencer a barreira hemato-liquórica e destruir o 
Treponema.

Como existe um exame capaz de detectar a sífilis intraútero, o tratamento das 
gestantes infectadas requer que sejam prescritas doses elevadas de penicilina 
para proteger o feto.
Drauzio-Felizmente, penicilina é uma droga barata e o tratamento, simples de 
fazer
Luiz Jorge Fagundes- A OMS preconiza a utilização de 2 milhões e 400 mil 
unidades de penicilina. Nós aplicamos 1 milhão e 200 mil unidades em cada 
nádega, ou seja, por via intramuscular, as duas ao mesmo tempo. É uma dose única
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e definitiva. Esse recurso é interessante em Saúde Pública, porque dá a garantia
de que realmente a pessoa recebeu o tratamento necessário. Quando se deseja 
obter êxito maior na diminuição das lesões clínicas e cicatrização mais rápida, 
faz-se o dobro dessa dose, 2 milhões e 400 mil numa semana e 2 milhões e 400 mil
na semana seguinte.

Nas mulheres grávidas, como o volume de líquido fora dos vasos aumenta demais, a
concentração de penicilina diminui e o feto fica pouco protegido. Para evitar 
que isso aconteça, aumentamos a concentração do medicamento.
Drauzio-O diagnóstico de uma pessoa com sífilis obriga a tratar imediatamente o 
parceiro?
Luiz Jorge Fagundes- Para não cair na abordagem sindrômica que os 
hospitais-escola tanto condenam, pedimos ao paciente uma prova específica e uma 
não específica para sífilis. Quando se fala isso, a pergunta é sempre a mesma: 
se existe a prova específica, por que fazer uma não específica? É que a não 
especifica permite obter títulos da reação no sangue e acompanhar a evolução da 
doença. Antigamente, essa classificação era feita por cruzes; agora, utiliza 
números.
Drauzio-Depois de receber o tratamento, quanto a pessoa precisa esperar para 
manter relações sexuais desprotegidas?
Luiz Jorge Fagundes- Nós damos um prazo de 15 dias para ter segurança de que não
há mais viabilidade de nenhuma bactéria transmitir a infecção.
Drauzio-Onde as pessoas podem fazer os exames para diagnóstico da sífilis?
Luiz Jorge Fagundes- Esses exames são oferecidos pelo Estado e não só permitem 
fechar o diagnóstico, como também promover o acompanhamento clínico do paciente.
O Ambulatório de Doenças Sexualmente Transmissíveis da Faculdade de Saúde 
Pública da Universidade de São Paulo, que fica na Av. Dr. Arnaldo, em São Paulo 
(SP) oferece serviço gratuito à população residente na cidade e não há demanda 
reprimida de atendimento.
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Sim, é a mamografia que faz a diferença!
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Sim, é a mamografia que faz a diferença!: 
A primeira vez em que escrevi sobre o Outubro Rosa foi em 2008, depois de ter 
conhecido a campanha através do blog da Sam. O tema então da campanha era o 
colar da vitória, com contas rosas de diferentes tamanhos que demonstravam a 
diferença de tamanho entre um tumor identificado através do auto-exame e um 
identificado em uma mamografia e lembrava que quanto menos o tumor, mais chance 
de cura.
Naquele primeiro post eu falava que não tinha ninguém de minha família com a 
doença, nem conhecia ninguém. Quatro anos depois uma de minhas amigas mais 
queridas está na luta contra a doença e é com orgulho que eu vejo cada uma de 
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suas vitórias, sejam as de saúde, sejam as de cabeça.
Desde então as campanhas tem sido mais fortes no sentido de lembrar a toda 
mulher a importância da realização da mamografia anual para mulheres acima dos 
40 anos - acima dos 30 em caso de histórico da doença na família - e do quanto a
prevenção é importante para a vitória desta batalha.
Desde então eu abraço a campanha de peito aberto e compromisso sincero: sim, eu 
acredito que pequenos atos são importantes para grandes causas. No meio do 
caminho muito tenho aprendido sobre prevenção, conhecido mulheres vitoriosas, e 
aproveitado toda oportunidade pra falar no assunto com quem ainda não se cuida.
Porque, gente, é a mamografia sim que faz toda a diferença! A diferença entre os
95% de chance de cura do começo do colar e os 30% do centro. A mamografia que a 
lei garante a todas as brasileiras com mais de 40 anos.
E, já que estamos falando do assunto, aproveito para mostrar a vocês dois 
vídeos: o primeiro conta a história da Breast Cancer Awareness (cuja página 
brasileira no Facebook é essa aqui), o segundo é o vídeo da campanha deste ano 
que recebeu o nome de Toque de Coragem.
Siga o Smiletic.com no twitter: @smiletic

Related posts:
Mamografia: Digital x Analógica, o que fazer?Um Outubro Rosa pra vocêMutirão de 
Mamografia em São Paulo

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
sistema-unico-de-saude-deve-atender-40.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 6 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Sistema Único de Saúde deve atender 40 mil pacientes com Alzheimer em 2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Sistema Único de Saúde deve atender 40 mil pacientes com Alzheimer em 2012: 

Foto: Rubberball/Rubberball/Corbis
O Sistema Único de Saúde (SUS) já está distribuindo o medicamento Rivastigmina, 
indicado para o tratamento do mal de Alzheimer, doença que afeta gravemente a 
atenção, percepção, memória, raciocínio e fala. A Rivastigmina é oferecida à 
população gratuitamente desde 2002, mas a compra era feita pelos estados, com 
dinheiro repassado pelo Ministério da Saúde.

Para o diretor do departamento de assistência farmacêutica do Ministério da 
Saúde, José Miguel Nascimento, a distribuição do medicamento Rivastigmina, feita
pelo Ministério, vai facilitar o acesso das pessoas ao tratamento de Alzheimer:O
Ministério da Saúde, adquirindo e distribuindo para os estados, nós vamos 
atender todas as demandas dos estados. Nós temos estoques estratégicos que os 
estados podem solicitar a qualquer momento, então eventualmente algum paciente 
diagnosticado recentemente, ele pode muito rapidamente acessar o medicamento 
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porque o Ministério repõe aos estados de maneira muito ágil.

Além da rivastigmina, outros três tipos de remédio contra o mal de Alzheimer são
oferecidos pelo SUS. O diretor do departamento de assistência farmacêutica do 
Ministério da Saúde, José Miguel Nascimento, conta que os remédios melhoram a 
vida dos pacientes, retardando o avanço da doença. Mas José Miguel explica que 
os médicos, cuidadores e demais profissionais de saúde precisam estar preparados
para aplicar o tratamento de forma adequada.A principal preocupação é que os 
médicos e os cuidadores conheçam a doença, que é importante e precisa ser 
diagnosticada precocemente, tratada de forma correta, para que o medicamento 
possa fazer efeito dentro daquilo que está esperado.

A rivastigmina e os outros três tipos de medicamentos para tratar o Alzheimer 
são oferecidos gratuitamente pelo SUS para todos os pacientes cadastrados na 
rede pública de saúde que forem diagnosticados com a doença. Com a distribuição 
dos remédios pelo Ministério da Saúde, a previsão do Governo Federal é atender 
cerca de 40 mil pacientes até o final deste ano.
Ouça a matéria da Web Rádio SaúdeCurtiu este post? Então vote em nós no Top Blog
2012\o/.Fonte: Débora Rocha / Web Rádio Saúde
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Foto: Corbis Images
Responsável por cerca de 200 mil mortes por ano no Brasil, o tabagismo é 
reconhecido, pela Organização Mundial da Saúde (OMS), como uma doença epidêmica.
A dependência da nicotina faz com que os fumantes se exponham continuamente a 
mais de quatro mil substâncias tóxicas, fator de risco para aproximadamente 50 
doenças, principalmente as respiratórias e cardiovasculares, além de vários 
tipos de câncer. Atento a este cenário, o Ministério da Saúde, em parceria com o
Instituto Nacional de Câncer (Inca), oferece ampla assistência a quem quer parar
de fumar, desde o acompanhamento do paciente por profissionais de saúde até a 
oferta de medicamentos - entre adesivos, pastilhas, gomas de mascar e o 
antidepressivo bupropiona.

As ações previstas no Sistema Único de Saúde para estimular os fumantes a 
vencerem a dependência estão inseridas no Programa Nacional de Controle do 
Tabagismo (PNTC). Só nos últimos dois anos (2010 e 2011), 242,4 mil pacientes 
foram atendidos em unidades credenciadas ao PNTC. Desse total, estima-se que 
quase metade - 115,5 mil pessoas - deixou de ser fumante. Para ter acesso ao 
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tratamento, basta estar decidido a parar de fumar e procurar uma unidade de 
atendimento credenciada, orienta o diretor de Assistência Farmacêutica do 
Ministério da Saúde, José Miguel do Nascimento.

Atualmente, o SUS conta com cerca de 2,3 mil unidades credenciadas para o 
tratamento do tabagismo em mais de mil municípios nos 26 estados e no Distrito 
Federal. A relação destas unidades pode ser obtida junto às secretarias 
municipais de saúde.
Atendimento - Ao procurar apoio para deixar de fumar, o paciente realiza exames 
e passa por uma avaliação clínica, onde o profissional identifica qual a relação
do fumante com o cigarro e traça um plano terapêutico para ele, explica José 
Miguel do Nascimento. O tratamento é realizado por meio de consultas individuais
ou sessões em grupo para a prevenção a uma possível recaída.

Caso haja indicação, são prescritos medicamentos com o objetivo de reduzir os 
sintomas da síndrome de abstinência à nicotina. O objetivo é fazer com que a 
pessoa reflita sobre os benefícios de uma vida sem cigarro e se mantenha firme 
na decisão, completa o diretor de Assistência Farmacêutica.

Pesquisas mostram que, todo ano, cerca de 80% dos fumantes desejam parar de 
fumar; porém, apenas 3% deles conseguem. O que comprova que o acompanhamento 
profissional e a conscientização sobre a importância de se manter o tratamento 
são essenciais para o alcance da meta, destaca Nascimento.
Medicamentos - A adesão ao Programa Nacional de Controle do Tabagismo depende do
interesse das secretarias municipais de saúde. O governo federal é responsável 
pela compra e distribuição dos medicamentos às secretarias de saúde.

Os quantitativos de produtos que são enviados aos estados e, posteriormente, aos
municípios são definidos pelo Inca. Por ano, o Ministério da Saúde investe cerca
de R$ 22,5 milhões na aquisição de medicamentos para o tratamento do tabagismo 
pelo SUS.
Curtiu este post? Então vote em nós no Top Blog 2012\o/.Fonte: Rhaiana Rondon / 
Agência Saúde
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SUS passa a distribuir cinco novos medicamentos: 

O SUS vai ampliar a lista de medicamentos oferecidos e passar a distribuir mais 
cinco tipos de medicamentos: a sildenafila, para o tratamento de esclerose 
sistêmica; o tacrolimo, para síndrome nefrótica primária; o naproxeno, para 
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espondilite anquilosante; a biotina, indicada para o tratamento de pessoas com 
deficiência de biotinidase (falta de vitamina H); e o clobetasol, nova opção de 
tratamento para pacientes com psoríase (doença de pele).
*SUS passa a distribuir cinco novos medicamentos para artrite
*Ministério vai distribuir remédio para combate ao câncer de mamaO remédio 
clobetasol será ofertado em duas formas, pomada e xampu. A psoríase atinge cerca
de 2% da população brasileira, provoca desconforto social por causa das lesões 
na pele (apesar de não ser contagiosa) e aproximadamente 80% dos pacientes 
afetados podem ser tratados com medicamentos tópicos (usados sobre a pele).

Algumas secretarias estaduais de Saúde já disponibilizam quatro tipos de 
medicamentos para o tratamento tópico da psoríase moderada: a dexametasona, o 
ácido salicílico, o alcatrão e o calcipotriol, que agem na melhora das lesões 
cutâneas.Para os casos mais graves são oferecidos sete tipos de remédios: o 
adalimumabe, o etanercepte, o infliximabe, a ciclosporina, o metotrexato, a 
sulfassalazina e a leflunomida.

Já a biotina será o primeiro remédio distribuído gratuitamente para o tratamento
de deficiência de vitamina H. A carência da vitamina pode desencadear perda de 
força muscular, sonolência, convulsões e falta de equilíbrio. Estima-se que 
cerca de 3,2 mil pessoas sofram de biotinidase no Brasil.

Dentro de 180 dias, os medicamentos já devem estar disponíveis em hospitais e 
unidades básicas de saúde.
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Teleconferência aborda benefício para a primeira infância e revisão cadastral do
Bolsa Família: O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) 
trata nesta teleconferência sobre dois temas voltados às famílias beneficiárias 
do Programa Bolsa Família: o Benefício para Superação da Extrema Pobreza na 
Primeira Infância (BSP) e a revisão cadastral de Continuar lendo 
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TELESSAÚDE  NA ESCOLA
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Timidez infantil: o que é e como tratar: 

Meu filho é tímido e tem dificuldade em fazer amigos. Até que ponto esta timidez
é preocupante? Devo procurar ajuda especializada?

Embora a timidez na infância seja relativamente comum, ela preocupa muitos pais,
especialmente aqueles que dão grande valor à sociabilidade. Algumas crianças se 
tornam tímidas por causa de experiências de vida difíceis, mas a maioria nasce 
assim.

Para algumas crianças mais novinhas, situações e interações sociais podem ser 
aterrorizantes. Quando eles entram em contato com outras crianças, raramente se 
sentem à vontade. Geralmente são relutantes ou incapazes de fazer o primeiro 
contato, preferindo abandonar uma amizade potencial a enfrentar o que não lhes é
familiar.

Algumas dessas crianças tímidas podem ter problemas emocionais, mas essas são a 
minoria. Na verdade, algumas crianças são naturalmente introvertidas e um pouco 
mais lentas para se adaptarem a novas situações.

Pode ser apenas questão de tempo
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Professor faz uso da web 3.0 para ensinar educação física: 

No Rio de Janeiro, um professor de educação física está usando tecnologia para 
ensinar educação física para estudantes de ensino fundamental. O que parece ser 
um contrassenso é, na verdade, a solução utilizada para romper o tradicionalismo
que ainda rege o ensino da disciplina. Essa é a proposta de Marcelo Souza, 
criador do Educação Física na web 3.0, projeto focado na pesquisa, no ensino e 
na produção de conhecimento pelos próprios alunos.

A iniciativa vem sendo realizada desde o ano passado com estudantes do 8º e 9º 
anos da Fundação Bradesco. O trabalho com os mais de 300 de alunos já rendeu a 
Souza o segundo lugar na categoria escolas particulares do Prêmio Microsoft 
Educadores Inovadores 2012, realizado no mês passado.A disciplina de educação 
física ainda é tradicional e mantém hábitos muito conservadores. A minha 
provocação foi justamente questionar a escola do século passado. Para isso, 
decidi adotar o aprendizado baseado em projetos, utilizando a web 3.0, afirma.

crédito Divulgação 

O projeto é pautado em dois aspectos básicos. O primeiro deles é fazer com que 
os alunos se tornem produtores de conhecimento. As aulas, que poderiam ser 
meramente recreativas, dão lugar a oficinas de criação digital. Em vez da quadra
de esportes entram os laboratórios de informática onde os jovens precisam 
utilizar os recursos tecnológicos para pesquisar, produzir e sistematizar 
conteúdos sobre IMC (Índice de Massa Corporal), exercícios aeróbicos, 
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resistência muscular, anabolizantes, suplementos, musculação para o adolescente 
e até mesmo anorexia.Os materiais produzidos pelos alunos vão para o blog Saúde 
na Escola, para as redes sociais e [VÍDEO]
Youtube como forma de levar a mais pessoas a discussão sobre saúde, qualidade de
vida e exercício físico.

Segundo Souza, a produção digital faz com que os alunos trabalhem de modo 
colaborativo e passem a ser contadores de histórias e consigam, principalmente, 
disseminar para mais pessoas esse aprendizado. Na realidade da web 3.0, o aluno 
produz, organiza e customiza suas informações para melhorar seu aprendizado. Ele
busca em diferentes fontes, analisa, contesta e seleciona informações, para 
construir e produzir conhecimentos.E partem, sobretudo, de situações cotidianas 
e reais, o queacaba estimulando também a curiosidade e criatividade deles, 
afirma.

Outro ponto do projeto é despertar nos alunos o espírito de autonomia. A ideia é
torná-los capazes de gerenciar as atividades corporais fora da escola. Para 
isso, fazem um estudo de meio, ou seja, mapeiam em seus bairros os espaços 
adequados para a prática das atividades físicas como é o caso das academias de 
saúde. Depois de torná-lo produtor de conhecimento, a partir do momento que ele 
conhece seu bairro e identifica quais onde estão e quais são os lugares 
propícios para a prática de atividades físicas, ele acaba se tornando mais 
fisicamente ativo e, principalmente, expande essa prática para a família, amigos
e comunidade, diz.
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Transformação 2.0: 
Circular E/SUBTE n.º 05/2012Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2012.Sr(a) 
Coordenador(a),Sr(a) Gerente de GED,Sr(a) Diretor(a),Sr(a) Professor(a),Com o 
objetivo de dar suporte a professores e demais profissionais da escola que 
desejam iniciar um trabalho utilizando as novas tecnologias, a E/SUBTE 
disponibiliza, a partir deste mês, o Transformação 2.0: um curso de informática 
básica que auxiliará os profissionais da educação no conhecimento dos 
equipamentos disponíveis em sala de aula e no uso da internet no contexto 
escolar, vivenciando, através do fazer, as transformações tecnológicas que fazem
parte do dia a dia.Para acessar o referido curso, entre na plataforma Educopédia
e clique em Curso para Professores.
Atenciosamente, Equipe E/SUBTE/ Educopédia
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Tudo Sobre Matrícula 2013
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Tudo Sobre Matrícula 2013: 
Matrícula 2013[FOTO]
[FOTO]

MATRÍCULAS 2013(clique depois nos links ao lado esquerdo da página do GoogleDocs
para saber: Organização de Turmas 2013, Normas de Matriculas 2013, Calendário de
Matriculas 2013 e Calendário de Matriculas 2013). 
https://docs.google.com/folder/d/0B3pzVTmF6kaRczY0U3VRSkFQWEk/edit?pli=1#docId=0
B3pzVTmF6kaRdVdjUG9fcGl1SmMAgradecimento ao Jorge O Viriato.
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Vacinas ajudam a reduzir casos de meningites: 

Ações preventivas adotadas pelo Ministério da Saúde contribuíram para diminuir 
os casos de meningites bacterianas em crianças até dois anos de idade. Nos 
últimos dois anos, nos tipos mais frequentes - a Doença Meningocócica e 
Meningite Pneumocócica - a queda foi de 29% e 30%, respectivamente. Os casos de 
meningocócica registrados passaram de 770, em 2010, para 547, em 2011. Já os de 
pneumocócica reduziram de 284 para 200, no mesmo período, em todo o país.

As conclusões fazem parte do Saúde Brasil 2011, publicação do Ministério da 
Saúde que está sendo apresentada na 12ª Mostra Nacional de Experiências 
Bem-Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças (Expoepi). A 
mostra acontece até a próxima sexta-feira (19), no Centro de Convenções Ulysses 
Guimarães, em Brasília (DF).

De acordo com o estudo, a queda nas incidências de crianças de até dois anos com
meningites bacterianas é justificada por iniciativas preventivas do governo 
federal. Entre as ações está a oferta das vacinas contra as meningites por 

Página 2463



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
Neisseriameningitidis (meningococo), Streptococcuspneumoniae (pneumococo) e 
Haemophilusinfluenzae tipo b (Hib). Todas fazem parte do calendário básico do 
Programa Nacional de Imunizações (PNI) e são ofertadas no Sistema Único de Saúde
(SUS).
[FOTO]

Foto: Corbis ImagesVacinas - A primeira imunização contra meningite no país foi 
introduzida em 1999, contra o Hib. Na época, esse tipo de meningite era a 
segunda causa mais comum da doença, sendo responsável por 1.700 casos por ano e 
uma incidência média anual de 23,4 casos para cada 100 mil crianças menores de 
um ano. Com a introdução da vacina, o Brasil registrou uma redução de mais de 
90% no número de casos, incidência e óbitos por meningite por Hib.

Em 2010, duas novas vacinas foram inseridas no calendário infantil, contra 
meningococo sorogrupo C - mais importante causa de meningite bacteriana no 
Brasil, responsável por aproximadamente três mil casos por ano - e pneumococo. 
As crianças menores de cinco anos representam o grupo etário de maior risco para
a meningocócica, concentrando, aproximadamente, 40% dos casos da doença. Com a 
vacina contra o meningococo, o número de casos de doenças meningocócicas para 
crianças menores de dois anos caiu 29%.

O pneumococo - responsável por cerca de 1.100 casos de meningite pneumocócica 
por ano - atinge, principalmente, crianças de até dois anos, com incidência de 
3,5 casos para cada 100 mil habitantes. A doença é também responsável por outras
enfermidades, como pneumonia, otite e sinusite. Com a inclusão da vacina 
conjugada 10-valente no calendário básico da criança, em 2011, houve uma redução
de 30% no número de casos de meningite pneumocócica para a faixa etária de 
menores de dois anos. A vacina protege contra 10 sorotipos do pneumococo.
A doença - A meningite é um processo inflamatório das meninges, membranas que 
envolvem o cérebro e medula espinhal. É uma doença grave que pode ser causada 
por bactérias, vírus, parasitas e fungos. As meningites bacterianas são 
clinicamente mais graves e têm maior importância em saúde pública pela sua 
capacidade de ocasionar surtos e epidemias. Os principais sintomas são febre 
alta, dor de cabeça intensa e contínua, vômito, náuseas, rigidez de nuca e 
manchas vermelhas na pele. A transmissão se dá por via respiratória, e o período
de incubação varia de dois a 10 dias.
Veja aqui o calendário básico de vacinação da criançaCurtiu este post? Então 
vote em nós no Top Blog 2012\o/.Fonte: Tatiane Alarcon / Agência Saúde
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Vai comprar presente para o seu filho? Preste atenção nos aspectos de segurança 
do brinquedo: 
[FOTO]
O Dia das Crianças está próximo e você quer garantir o melhor presente para o 
seu filho. Não é verdade? Pensando nisso, preparamos este post com alguns 
detalhes importantes que você deve prestar atenção antes de comprar o brinquedo.
A primeira providência é comprar sempre os produtos com oselo de segurança do 
Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial) 
e com um selo de um órgão credenciado para testar sua qualidade (IQB, Falcão 
Bauer).Confira abaixo diversos aspectos importantes para garantir a segurança da
criançada, de acordo com oPROCON:- Não compre os compostos por materiais que se 
quebrem facilmente, ou que tenhamcordões longos que possam ser enrolados no 
pescoço, cantos pontiagudos ouafiados.-Nem bichos de pelúcia com o pelo muito 
comprido e que se solte facilmente, poispoderão causar alergias. Pelo mesmo 
motivo, não encha o quarto do bebê de bichosde pelúcia, que acumulam pó.-Não 
deixe que seu filho menor mexa com produtos de crianças maiores, como jogosde 
botão ou bolas de gude.-Verifique as costuras dos bonecos, para garantir que o 
enchimento não se soltaráfacilmente. Também se os olhos dos bichinhos de pelúcia
estão firmemente pregados,para evitar que sejam engolidos.-Brinquedos para 
menores de três anos não devem ter peças muito pequenas, quepossam ser engolidas
ou aspiradas.-Embalagens não podem conter grampos, pregos ou parafusos, e os 
sacos plásticostêm que ser descartados rapidamente, para não sufocar.-Revise 
periodicamente os brinquedos da casa para jogar fora os que tenham defeitose que
possam se tornar perigosos.-Fique por perto quando seu filho brincar com balões 
de látex (bexigas). Quandoestourados, eles viram pedaços que podem ser levados à
boca.-Evite comprar brinquedos com pilhas e baterias pequenas, pois podem ser 
retiradase engolidas.-Não deixe que a garotada se divirta com joguinhos com 
dardos, flechas e projéteis,pois são capazes de ferir gravemente os 
olhos.-Ruídos excessivos podem causar sérios danos à audição dos pequenos.Com 
cheiro e forma que imitem alimentos podem levar a criança a engoli-los.De 
tecidos devem ser laváveis, com instruções de uso e etiqueta indicando sua 
composição.-Cordas ou cabos também não são indicados para crianças, pois, 
acidentalmente,poderão enrolá-los no pescoço com força.-Se o seu filho for menor
de 10 anos, não o presenteie com brinquedos que simulemexperiências químicas. 
Ele pode ingerir as substâncias do minilaboratório.-Evite os andadores, pois 
podem tombar e fazer a criança bater a cabeça no chão.Segundo estudo realizado 
pela PROTESTE e pela Associação Médica Brasileira, em SãoPaulo, a maioria das 
vítimas de acidentes com brinquedos tem cinco anos ou menos.[FOTO]
Garanta a segurança do seu filho, não compre produtos sem oselo de segurança do 
Inmetro e preste atenção na idade recomendada.
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Vamos falar de trabalho infantil? Afinal, é da nossa conta!: 

Quem me acompanha nas redes sociais já notou o meu envolvimento com a campanha É
da nossa conta! Trabalho Infantil e Adolescente promovida pela Fundação 
Telefonica/Vivo em parceria com a ONU e a OIT. Claro que quando falamos de 
trabalho infantil em carvoaria ou na agricultura, todo mundo também é contra, 
mas convivemos com o trabalho infantil pertinho de nós, e muitas vezes sem nem 
perceber.

Mas afinal, o que é trabalho Infantil?

Trabalho é quando a criança ou adolescente é submetido a uma atividade regular 
(por exemplo, todas as tardes), com ou sem remuneração, na qual ela tem 
compromisso (se ela não fizer outra pessoa não vai assumir) e que limita seu 
tempo para brincar, estudar e descansar, afetando seu desenvolvimento físico, 
psicológico e emocional.
Ou seja, sabe aquele garoto que ajuda a família na vendinha, e aquela menina que
cuida dos irmãos mais novos, estão fazendo trabalho infantil assim como naquelas
casos que de tempos em tempos aparece na mídia de exploração de mão de obra 
infantil na Ásia e que todos ficamos chocados. Vale lembrar que no Brasil o 
trabalho para menores de 16 anos é proibido por lei, salvo na condição de 
aprendiz a partir dos 14 anos (ou seja, com regulamentação, carga horária 
reduzida, e garantia de seu desenvolvimento educacional). A partir de 16 anos um
adolescente já pode exercer atividade profissional desde que não sejainsalubre, 
sabe aqueles carregadores do mercado municipal que começa a trabalhar ainda na 
madrugada, também não pode.

A quem diga que é melhor estar trabalhando do que na rua ou se envolvendo em 
confusão. Equivoco, claro que não dá para ficar de bobeira na rua, mas o melhor 
é estar na escola, emperíodointegral, em atividades de contra-turno, de lazer, 
cultura ou de esportes. Sobre isso, veja o emocionante vídeo do Wellington 
Nogueira, fundador do Doutores da Alegria.

O combate ao trabalho infantil no Brasil enfrenta barreiras culturais, quem 
nunca ouviu a frase trabalhei desde criança e não morri?. Meus pais trabalharam 
na lavoura desde muito pequenos, o resultado? Meu pai estudou somente até a 7º 
série, e minha mãe com muito custo terminou o primário, conseguindo completar o 
ensino médio somente depois dos 30 e dos 4 filhos, muitas portas se abriram 
depois disso, contei aqui.

Viu como o assunto é da nossa conta? Precisamos falar, fazer a nossa parte e 
cobrar politicas públicas que atendam essas crianças e jovens. Você conhece os 
projetos da sua cidade em relação ao tema?

Há muito o que conversar, eu mesma farei outros posts. E até o dia 19/10, tem 
mais pessoas participando desta grande conversa colaborativa que faz parte da 
campanha É da nossa conta! Trabalho Infantil e Adolescente, participe você 
também!

Nota: a imagem que ilustra o post faz parte de uma das 7 mobilizações que estão 
acontecendo pelo Brasil, com o apoio da Viração Educomunicação.
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Visitas a recém-nascidos exigem cuidados para a saúde do bebê
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http://www.blog.saude.gov.br/Visitas a recém-nascidos exigem cuidados para a 
saúde do bebê: 
[FOTO]

Foto: Corbis Images
A chegada de um recém-nascido costuma ser motivo de muitas visitas logo nos seus
primeiros dias de vida. Todos querem dar as boas-vindas ao pequeno e comemorar 
junto com os pais esse momento de felicidade. Porém, certas regras são 
necessárias para a saúde e o bem estar do bebê, e para a mãe que também passa 
por um período de readaptação após o parto.

Segundo a pediatra Adriana Proença, do Hospital Federal da Lagoa, vinculado ao 
Ministério da Saúde, as visitas devem tomar uma série de cuidados para preservar
a saúde da criança. O cuidado começa na maternidade. Não devem ser feitas 
visitas no primeiro dia do nascimento, a não ser de pessoas muito íntimas, como 
o pai ou os avós. As visitas à maternidade devem ser reservadas e de curta 
duração, no máximo por 15 minutos, recomenda a especialista.

As visitas devem evitar levar crianças para o ambiente hospitalar, pois segundo 
a pediatra, elas podem levar infecções se estiverem com uma tosse ou gripe, além
de gritar ou chorar, assustando o bebê. A não ser os próprios irmãozinhos do 
bebê que querem conhecer o novo irmão. Outra recomendação é nunca ir gripado, 
resfriado ou com alguma alergia, complementa. E mesmo os saudáveis não escapam 
das recomendações médicas.

Levar flores ou o uso de perfumes não é adequado para a ocasião. Isso porque as 
vias respiratórias do bebê ainda são muito finas e sensíveis, e cheiros fortes 
podem desencadear obstrução. Fumar está fora de cogitação mesmo antes da visita 
Quando a pessoa fuma o cheiro sempre fica impregnado na sua roupa, mãos e 
hálito. E isso não é bom para o bebê, pois essa nicotina pode causar uma reação 
que aumenta a secreção nas vias aéreas. Essa obstrução é muito mais perigosa 
para o bebê do que para uma criança maior, que tem as vias maiores e obstrui com
menos facilidade. Então é bom que as pessoas não cheguem com cheiros fortes nas 
roupas e no corpo, como perfumes e cigarro, alerta a pediatra.

O ideal é que as visitas sejam feitas após o primeiro mês, quando a criança foi 
imunizada com as primeiras vacinas, além de mais íntimo da mãe e de sua nova 
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rotina. Imagine que o bebê está dentro da sua zona de conforto, na barriga da 
mãe. Lá ele não sente dor, fome, frio ou situações desagradáveis. Quando ele vem
para fora é exposto a essas situações. E a mãe também está passando por 
alterações hormonais e emocionais, fica mais estressada, tem mais cansaço 
físico, então é um momento um pouco tenso para os dois, onde eles tem que se 
adaptar e se conhecer melhor, explica a pediatra. Portanto, quanto mais 
tranquilidade, melhor.
Moderação e higiene - Apesar da ocasião festiva, deve-se evitar aglomerações ao 
redor da criança, falar alto e usar flashes ao fotografá-la. Outro cuidado é com
a higienização das mãos. Por causa do momento sensível que bebê está passando, 
Adriana recomenda evitar que se pegue a criança no colo. Mesmo assim, é bom 
lavar bem as mãos antes com água e sabão e se possível usar álcool em gel. Mas 
apesar das recomendações, as visitas não devem ser evitadas. Segundo a pediatra,
a socialização com o bebê é importante, desde que se tome cuidados com a saúde e
o bem estar do pequeno.
Curtiu este post? Então vote em nós no Top Blog 2012\o/.Fonte: Fabiane Conte / 
Agência Saúde
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Web 3.0 no combate ao sedentarismo.
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http://saudenaescola.wordpress.com/Web 3.0 no combate ao sedentarismo.: 
[FOTO]

O que é o sedentarismo?

O sedentarismo é definido como a falta ou a grande diminuição da atividade 
física. Na realidade, o conceito não é associado necessariamente à falta de uma 
atividade esportiva. Do ponto de vista da Medicina Moderna, o sedentário é o 
indivíduo que gasta poucas calorias por semana com atividades ocupacionais. 
Segundo um trabalho realizado com ex-alunos da Universidade de Harvard, o gasto 
calórico semanal define se o indivíduo é sedentário ou ativo. Para deixar de 
fazer parte do grupo dos sedentários o indivíduo precisa gastar no mínimo 2.200 
calorias por semana em atividades físicas. Neste post, seguindo o aspecto 
colaborativo da web 3.0, mas um trabalho realizado pelos alunos do 9º ano.
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23 DE NOVEMBRO - Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://br.blog.consultaclick.com/

Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil: 

Olá, fique de olho em mais uma dica diária de Saúde e Bem Estar!

Hoje dia 23 de novembro foi instituído como um Dia Nacional de Combate ao Câncer
Infantil, para alertar a todos sobre esta doença e a importância de um 
diagnóstico precoce que garante grandes chances de cura.

Muitos pais demoram a acreditar que seus filhos podem estar com a doença e 
ignoram certos sintomas que deveriam ser levados a sério e podem ajudar a 
detecção do câncer na fase inicial da doença.

Vídeo da Tucca (Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer)

Após o diagnóstico é muito importante que os pais saibam lidar com a doença da 
criança e se dedique a levá-la a um tratamento e acompanhamento em um centro 
especializado. Quando descoberto no início e com tratamento adequado aschances 
de cura do Câncer Infantil chegam até 70%.

De acordo com o Graac (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer )os 
sintomas abaixo são os mais comuns nas crianças que estão desenvolvendo a 
doença:
Dores de cabeça pela manhã e vômito;Caroços no pescoço, nas axilas e na virilha,
ínguas que não resolvem;Dores nas pernas que não passam e atrapalham as 
atividades das crianças;Manchas arroxeadas na pele, como hematomas ou pintinhas 
vermelhas;Aumento de tamanho de barriga;Brilho branco em um ou nos dois olhos 
quando a criança sai em fotografias com flash.
A qualquer sintoma de anormalidade e a persistência destes sintomas a criança 
deve ser levadaa um pediatra para avaliação.

Os tipos de câncer mais comuns em crianças são a leucemia e tumores do sistema 
nervoso central. Você pode saber mais sobre eles e demais tipos clicandoaqui.

Por ano cerca de 9000 crianças são detectadas com câncer infantil e essa doença 
é a principal causa de mortalidade de crianças e adolescentes até 19 anos, de 
acordo com dados do Inca. (Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da 
Silva)

A GRAAC aproveita a data para lançar hoje a Campanha: Doe 1 real, que incentiva 
doações realizadas neste valor através de ligações para os números abaixo. A 
ideia é que todos possam ajudar e todo o dinheiro será revertido para a 
manutenção do GRAAC. que atende cerca de 2700 crianças com a doença anualmente.
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A Campanha vai até dia 23 de dezembro e terá apoio de cantores como 
Lenine,Samuel Rosa, Sandy, Emicida, Restart, Di Ferrero (NxZero) e Lucas 
(Fresno),que gravarão vídeos para incentivar a doação.

Para os que quiserem doar, segue abaixo os telefones:
 0500 100 0001 - para doar R$1,00*
 0500 100 0005 - para doar R$5,00*
 0500 100 0025 - para doar R$25,00*

*custo da ligação fixo R$0,31 + impostos; celular R$0,71 + impostos
Todos pela divulgação de informações no Combate ao Câncer Infantil!

O post Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil apareceu primeiro em Portal 
ConsultaClick.com.br.
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3 passos para organizar seu cérebro e aumentar sua produtividade: 

Nossa mente funciona como um computador, em que separamos todo o conteúdo em 
pequenas pastas. Portanto, se você pretende melhorar sua produção, concentração 
e foco, precisa primeiro organizar seus arquivos. Saiba como fazer isso em três 
passos:

1. Para melhorar sua produtividade, é fundamental deixar a mente vazia. Assim 
como nos computadores, você funciona melhor se estiver com o disco rígido limpo.
Tente fazer isso duas vezes ao dia, de manhã e de noite;

2. Não guarde tudo na cabeça, conte com a ajuda de recursos externos, como uma 
agenda, um tablet, um lembrete no computador. Não tente decorar tudo que precisa
fazer durante o dia;

3. Tenha uma espécie de reunião consigo mesmo e tire todas as ideias da sua 
cabeça, anotando-as em um papel. Não se limite a tarefas e projetos, tire tudo 
da cabeça e depois tente dividir por categoria.

do Universia
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A cada dois minutos uma pessoa é vítima de morte súbita
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A cada dois minutos uma pessoa é vítima de morte súbita: 

Asarritmias cardíacasacometem cerca de 300 mil brasileiros anualmente e fazem 
uma vítima de morte súbita a cada dois minutosno País.
*Veja como deve ser feito o tratamento da arritmia cardíaca
*Entenda o que é a morte súbita conhecida como commotio cordis
Em dados mundiais, 60% do total de óbitos é causado por mortes súbitas, 
superando inclusive o câncer, o diabetes, a hipertensão e doença isquêmica. 
Metade dos casos não apresentou nenhum sintoma prévio.

Quando há algum sinal, geralmente trata-se de tontura, palpitação e desmaio. 
Histórico de morte súbita na família é um indício de possível cardiopatia, e 
nesse caso é recomendável acompanhar o paciente com mais atenção, realizando 
exames regularmente.
*Saiba como evitar a síndrome da morte súbita infantil
A maioria das vítimas de arritmia está dentro da faixa etária entre 45 e 75 anos
de idade, mas o distúrbio pode ocorrer também em recém-nascidos e na população 
jovem.
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Dengue | Saiba mais sobre a doença: 
[FOTO]

Foto: Combata a Dengue
No Dia Nacional de Combate à Dengue, lembrado nesta segunda-feira (26), o 
Ministério da Saúde reforça a importância da prevenção e tratamento da doença. 
Saiba mais sobre o mosquito, sintomas e quais as medidas necessárias para 
combatê-la.

O Aedes aegypti é o mosquito transmissor da dengue, mede menos de um centímetro,
tem cor café ou preta e listras brancas no corpo e nas pernas. O mosquito 
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costuma picar nas primeiras horas da manhã e nas últimas da tarde, evitando o 
sol forte, embora nas horas quentes possa atacar à sombra, dentro ou fora de 
casa.

O Aedes aegypti caracteriza-se por apresentar comportamento urbano, sendo raro 
encontrá-lo em áreas silvestres. Em média, o mosquito vive em torno de 30 dias, 
e a fêmea chega a colocar entre 150 e 200 ovos de cada vez. A fêmea, apesar de 
copular somente uma vez, tem capacidade de desovar várias vezes durante sua 
vida. Essas desovas estão condicionadas à ingestão de sangue e ocorrem após 2 ou
3 dias, por isso necessita alimentar-se periodicamente. É durante essa 
alimentação que, se ela estiver infectada, pode transmitir o vírus da dengue ou 
se contaminar com o vírus, caso se alimente de uma pessoa que esteja com dengue.
Uma vez infectada com o vírus da dengue, a fêmea torna-se vetor permanente da 
doença.

Após a picada do mosquito, os sintomas se manifestam a partir do terceiro dia. O
tempo médio do ciclo é de 5 a 6 dias.O intervalo entre a picada e a manifestação
da doença chama-se período de incubação. É depois desse período que os sintomas 
aparecem.
Sintomas - Os sintomas da dengue são: febre alta com início súbito, forte dor de
cabeça, dor atrás dos olhos, que piora com o movimento dos mesmos; perda do 
paladar e apetite; manchas e erupções na pele semelhantes ao sarampo, 
principalmente no tórax e membros superiores; náuseas e vômitos; tonturas; 
extremo cansaço; moleza e dor no corpo e muitas dores nos ossos e articulações.

Os sintomas da dengue hemorrágica são os mesmos da dengue comum. A diferença 
ocorre quando acaba a febre e começam a surgir os sinais de alerta:dores 
abdominais fortes e contínuas;vômitos persistentes;pele pálida, fria e úmida; 
sangramento pelo nariz, boca e gengivas; manchas vermelhas na pele; sonolência, 
agitação e confusão mental; sede excessiva e boca seca; pulso rápido e fraco; 
dificuldade respiratória e perda de consciência.

Na dengue hemorrágica o quadro clínico se agrava rapidamente, apresentando 
sinais de insuficiência circulatória e choque, podendo levar a pessoa à morte em
até 24 horas.
Tratamento - A reidratação oral é uma medida importante e deve ser realizada 
durante todo o período de duração da doença e, principalmente, da febre. O 
tratamento da dengue é de suporte, ou seja, alívio dos sintomas, reposição de 
líquidos perdidos e manutenção da atividade sangüínea. A pessoa deve manter-se 
em repouso, beber muito líquido (inclusive soro caseiro) e só usar medicamentos 
prescritos pelo médico, para aliviar as dores e a febre.

Ao ser observado o primeiro sintoma, deve-se buscar orientação médica na Unidade
Básica de Saúde (UBS) mais próxima. As pessoas que já contraíram a forma 
clássica da doença devem procurar, imediatamente, atendimento médico em caso de 
reaparecimento dos sintomas agravados com os sinais de alerta, pois correm o 
risco de estar com dengue hemorrágica, que é o tipo mais grave. Todo tratamento 
só deve ser feito sob orientação médica.
Blog da Saúde
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Ações do Ministério da Saúde estabilizam internações do diabetes
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Ações do Ministério da Saúde estabilizam internações do diabetes: [FOTO]

Foto: Erasmo Salomão - Ascom/ MS
O Ministério da Saúde divulgou nesta terça-feira (13) o levantamento que indica 
a estabilização no número de internações decorrentes do diabetes. Nos primeiros 
semestres dos anos de 2010 a 2012 foram registradas, em média,72 mil 
hospitalizações. De acordo com oministro da Saúde, Alexandre Padilha, estes 
dados têm uma associação direta com a ampliação de medicamentos 
gratuitosofertados peloSistema Único de Saúde(SUS) e aos atendimentos prestados 
pelos profissionais da rede pública de saúde.O programa Saúde Não tem Preço é 
umas das ações fundamentais para o enfrentamento da doença, e já 
garantiuadistribuição gratuita de medicamentosàs pessoas com diabetes. Desde o 
lançamento do programa em fevereiro de 2011 até outubro de 2012, mais de 4,1 
milhões de pessoas foram beneficiadas. O número de atendimentos saltou de 306 
mil em janeiro de 2011 para 1,4 milhão em outubro de 2012, o que representa 
aumento de 370% dos beneficiados, afirmaPadilha.
Segundo o diretor do Departamento de Atenção Básica,Heider Pinto, o Ministério 
da Saúde desenvolve um conjunto de açõescom o objetivo de combater asdoenças não
transmissíveis, principalmente naquestão daprevenção, controle e tratamento do 
diabetes.O Planode Ações de Enfrentamento às Doenças Crônicas Não Transmissíveis
(DCNT) prevê a queda de 2%,ao ano,das mortes prematuras por doenças crônicas a 
partir da melhoria de indicadores relacionados ao álcool, alimentação 
inadequada, sedentarismo e obesidade, fatores de risco para o diabetes.
Outra medida importante de acordo com o diretor Heider Pinto é a ampliação dos 
Núcleos de Apoio a Saúde da Família(NASF)com equipes de multiprofissionais, 
fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais, educadores físicos e 
nutricionistas,importantes para complementarasações contra asdoenças crônicas,em
especial o diabetes. Com estas mudanças, os municípios menores passam a contar 
com equipes especializadas para auxiliar no tratamento da doença.Programas -O 
programa Melhor em Casa, serviço de atenção domiciliar que garante a 
continuidade do tratamentointegrado à rede de atenção à saúde,aponta que 4,8% 
dos usuários atendidos têm diabetes. Outro programa que beneficia à população é 
o Saúde na Escola que alerta para a prevenção e cuidados desde a infância com 
orientações sobre alimentação saudável e atividades físicas.A Academia da Saúde 
é outra ação importante para a prevenção de doenças e promoção da saúde. Além de
estimular a prática de atividades físicas,apopulação recebe também orientações 
dos profissionais na educação alimentar e nutricional. Dos 4 mil polos previstos
para construção até 2014, mais de 2 mil já foram habilitados, afirma o diretor 
Heider.
Na ocasião, foi lançado o site Autocuidado do Diabetes, ferramenta desenvolvida 
pelo Ministério da Saúde com informações sobre a doença, uso correto de 
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medicações, influência dos hábitos de vida, esclarecer mitos sobre a doença. A 
pessoa pode encontrar receitas de alimentos saudáveis, recomendações de 
atividades físicas e depoimentos de várias pessoas falando como conseguiram com 
qualidade de vida mudar os seus hábitos para poder controlar a sua doença, 
destaca o diretor da Atenção Básica.
A população tem acesso à página pelo endereço 
eletrônico:http://autocuidado.saude.gov.br/.Atendimentos - A atenção aos 
pacientes com diabetes é feita no Sistema Único de Saúde (SUS) por equipes da 
Atenção Básica. No ano passado, o Ministério criou o Programa Nacional de 
Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ), que busca ampliar o 
acesso e melhorar o atendimento na Atenção Básica, garantindo aos serviços um 
padrão nacional de qualidade. O programa eleva os recursos para as Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) que cumprem metas na qualificação do trabalho das equipes
de saúde. Padilha anunciou que uma das metas do PMAQ é que as equipes cadastrem 
100% dos diabéticos na sua área de atuação.Números - De 2000 a 2010, o diabetes 
foi responsável por mais de 470 mil mortes em todo o Brasil. Neste período, o 
número saltou de 35,2 mil para 54,8 mil. Isso significa que a taxa de 
mortalidade avançou de 20,8 para 28,7 mortes por 100 mil habitantes. As mulheres
são as principais vítimas. Em 2010, foram 30,8 mil óbitos de mulheres, contra 24
mil de homens. Em 2000, eram 20 mil mulheres, enquanto 14 mil homens morreram 
por essa causa. A faixa etária que apresenta a maior parte das mortes em 2010 
fica acima dos 80 anos de idade, na qual ocorreram 15,7 mil falecimentos. Esse 
número mais que dobrou, já que em 2000 foram 6,8 mil mortes de idosos diabéticos
com mais de 80 anos.
Além disso, a maior concentração de óbitos pela doença foi constatada na 
população menos escolarizada. Foram 24 mil mortes de diabéticos com até três 
anos de escolaridade em 2010. Segundo a Pesquisa de Vigilância de Fatores de 
Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel 2011), 
realizada pelo MS, a prevalência autoreferida de diabetes é de 5,6% da população
adulta (6% das mulheres e 5,2% dos homens).Gabriella Vieira com informações da 
Agência Saúde
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Adolescentes e jovens adultos correm mais risco de desenvolverem apendicite
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Adolescentes e jovens adultos correm mais risco de desenvolverem apendicite: 
[FOTO]

A inflamação acontece pela obstrução do apêndice por diversos motivos.| Foto: 
Arquivo
A apendicite é uma inflamação do apêndice, pequena bolsa localizada no início do
intestino grosso. A função dessa pequena parte do corpo, que pode ter de 3 a 20 
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cm de comprimento, foi um mistério durante muito tempo. Mas hoje sabe-se que ele
é responsável pela produção dos linfócitos, glóbulos brancos de defesa presentes
no sangue. A inflamação acontece pela obstrução do apêndice por diversos 
motivos. O grupo mais propício a desenvolver uma apendicite são adolescentes e 
jovens adultos.
A apendicite acomete normalmente pessoas jovens, começando na adolescência, a 
partir dos 10 anos, até os 25 anos de idade. Pode afetar tanto em homens quanto 
mulheres, não há distinção de sexo, alerta o cirurgião.

Como o apêndice tem o formato de uma fina bolsa, a obstrução de sua entrada pode
causar sérios problemas. O apêndice é um órgão linfático que serve 
principalmente no adulto jovem como uma defesa do organismo, por meio da 
produção dos linfócitos. É um órgão que obstrui com facilidade, e essa obstrução
causa uma inflamação, gerando infecção no interior do organismo, explica Paulo 
José Faciola, cirurgião geral do Hospital Federal do Andaraí, vinculado ao 
Ministério da Saúde.

Essa obstrução do apêndice pode ter diversas causas. Pode ser por muco, sementes
ingeridas, pedaços de fezes, então qualquer coisa que obstrua a entrada do 
apêndice causa sua inflamação, esclarece o cirurgião. Como não se tem apenas um 
motivo, a apendicite pode ser difícil de ser identificada prontamente. Mas o seu
tratamento rápido é decisivo para a saúde e evita outras complicações.

Isso porque, com a entrada do apêndice obstruído, a inflamação pode aumentar do 
tamanho do órgão, e caso ele se rompa, a infecção se espalha para outros órgãos 
do corpo. Não tem como evitar a apendicite, a não ser se retirando o apêndice 
antes, através de cirurgia, para evitar sua inflamação. O tratamento é feito 
apenas com cirurgia e antibiótico. A cirurgia deve ser feita o mais precoce 
possível, pois no inicio do diagnóstico é mais fácil de operar, recomenda José 
Faciola.
Sintomas - Alguns sintomas da apendicite são fortes dores na região inferior 
direita do abdômen na altura do umbigo onde se localiza o apêndice, 
principalmente em movimentos súbitos como tosse ou espirro, febre, vômitos, 
perda de apetite, constipação intestinal e calafrios. Exames médicos e de 
laboratório podem constatar o problema, resolvido com cirurgia.
Curtiu este post? Então vote em nós no Top Blog 2012\o/.Fonte: Fabiana Conte / 
Agência Saúde
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AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 03 a 09 de novembro: 
[FOTO]
SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA
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Esta semana, dois eventos no Rio de Janeiro integram a mobilização pró-saúde da 
população negra, que acontece em todo o país de 27 de outubro, quando se 
comemora o Dia da Mobilização Nacional Pró-Saúde da População Negra, a 20 de 
novembro, data dedicada à Consciência Negra. Na quarta-feira, 7 de novembro, a 
Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro promove o Seminário Saúde da 
População Negra - Gestores do SUS no Combate ao Racismo. Além de palestras, 
debates e oficinas, a programação inclui o lançamento do vídeo O Cuidar nos 
Terreiros, da revista em quadrinhos Laroiê: Promoção da Saúde nos Terreiros e da
série de cartões postais Orixás da Saúde. O evento será realizado de 8h30 às 
17h, no Rios Presidente Hotel, no Centro (Rua Pedro I, nº 19). As inscrições 
devem ser feitas até 05 de novembro pelo e-mail 
gestao.participativa@saude.rj.gov.br.

Na sexta-feira, 09 de novembro, a Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca
da Fundação Oswaldo Cruz (Ensp/Fiocruz) promove o II Seminário Saúde da 
População Negra em Debate e a Reunião da Juventude Pró II Encontro Nacional da 
Juventude Negra, de 9h às 17h, em seu salão internacional. Oseventos pretendem 
aprofundar a discussão sobre o desenvolvimento de pesquisas em saúde realizadas 
com a temática da população negra, com o compromisso de refletira respeito 
davalidade, utilidade ou necessidade do uso desse recorte e em que medida ele 
colabora com a ampliação da equidade. Também será expostoum panorama da situação
da violência contra a juventude negra no Brasil, discutindo modelos para evitar 
mortes precoces à luz do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra a 
Juventude Negra - Plano Juventude Viva.
[FOTO]
SAÚDE DO CORAÇÃO

Estão abertas até segunda-feira, 05 de novembro, as inscrições para curso sobre 
doenças cardiovasculares e seus fatores de risco, organizadopela Gerência de 
Treinamento e Monitoramento da Secretaria Municipalde Saúde e Defesa Civil do 
Rio de Janeiro (SMSDC-RJ). O curso será realizado nos dias 28 e 29 de novembro, 
noCentro de Convenções Sul América - salões BALL 4 e 5, na Cidade Nova. A 
atividade tratará de temas como hipertensão arterial sistêmica, síndrome 
metabólica e doença arterial coronariana. Médicos, enfermeiros e residentes de 
medicina eenfermagem interessados devem se inscrever pelo 
linkhttp://migre.me/b1lk2.
[FOTO]
MESTRADO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Estão abertas até sexta-feira, 9 de novembro, as inscrições para o mestrado 
profissional em Vigilância em Saúde na Região Leste do Estado do Rio de Janeiro,
oferecido pela Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca da Fundação 
Oswaldo Cruz (Ensp/Fiocruz). O curso é voltado para profissionais de nível 
superior interessados em contribuir para a melhoria das condições de vida e 
saúde da população da Região Leste do Estado do Rio de Janeiro. Serão 
priorizados candidatos que atuem nas áreas de saúde, ambiente, educação, 
planejamento, gestão, segurança pública e desenvolvimento local, com vínculo de 
trabalho com instituições da região.
[FOTO]
HOMENAGEM A DRUMMOND

O Instituto de Arte Tear, na Tijuca, promove nesta sexta-feira, 9 de novembro, 
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um sarau em homenagem ao poeta Carlos Drummond de Andrade, que em 31 de outubro 
completaria 110 anos. A partir das 18h, poetas, poetisas e amantes da literatura
vão recitar poemas e contos do escritor mineiro. A programação também inclui 
apresentação do coral ASA e o lançamento do livro Conversas sobre poesia com 
Carlos Drummond de Andrade, de Domingo Gonzales Cruz. Mais informações: 
(21)2238.4927| 3238-3690.
CINEMA NIGERIANO
Começa nesta terça-feira, 6 de novembro, a mostra de filmes Nollywood - O caso 
do cinema nigeriano, com uma seleção de 12 filmes produzidos em Nollywood, a 
indústria cinematográfica da Nigéria, que completa 20 anos em 2012. A iniciativa
é promovida pela CAIXA Cultural do Rio de Janeiro e segue até 18 de novembro, 
com mesas de debates com convidados internacionais. Nesta semana, os filmes 
serão exibidos em duas sessões diárias, às 15h30 e às 17h30. De 14 a 17 de 
novembro, sempre às 19h, serão realizados debates com diretores dos filmes e 
especialistas no tema. A programação é gratuita. Confira a programação completa 
da mostra Nollywood - O caso do cinema nigeriano.
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AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 10 a 16 de novembro: 
[FOTO]

SÁBADO DA PREVENÇÃO
Neste sábado, 10 de novembro, profissionais de todas as Clínicas da Família e 
Centros Municipais de Saúdeparticipam do Sábado da Prevenção. De 8h às 17h, 
serão realizados testes de HIV/Aids e sífilis, exame preventivo ginecológico, 
vacinação contra a Hepatite B, entre outras atividades. A programação também 
inclui grupos educativos, aferição de pressão arterial e orientações sobre saúde
bucal. Participe! Sábado também é dia de cuidar da saúde.
[FOTO]

DIA MUNDIAL DO DIABETES

Esta quarta-feira, 14 de novembro, é Dia Mundial do Diabetes. A Sociedade 
Brasileira de Diabetes - Regional do Estado do Rio de Janeiro (SBD Rio) promove 
evento para conscientização da população sobre a doença no Complexo Esportivo da
Rocinha. De 8h ao meio-dia, endocrinologistas, nutricionistas, cirurgiões 
vasculares, médicos e profissionais de educação física vão promover atividades 
lúdicas e esportivas, distribuir materiais informativos e esclarecer dúvidas.
[FOTO]

Página 2477



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
CURSO A DISTÂNCIA SOBRE GÊNERO E RAÇA
Tem início nesta terça-feira, 13 de setembro, uma nova turma do curso a 
distância em língua portuguesa para disseminação dos conteúdos do programa 
Gênero, Raça, Pobreza e Emprego, promovido pelo escritório da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil e o Serviço Federal de Processamento 
de Dados (Serpro). O curso está disponível no site da Escola de Inclusão 
Sociodigital do Serproe é direcionado a profissionais de órgãos governamentais, 
das empresas do Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, representantes de 
organizações de trabalhadores e demais interessados no tema.
[FOTO]

FLUPP
A Flupp - Festa Literária Internacional das UPPs - continua nesta final de 
semana. Durante a festa no Morro dos Prazeres, o público participará de debates 
com autores brasileiros eestrangeiros, assistirá a apresentações de contadores 
de histórias e shows musicais e verá uma exposição em homenagem a Lima Barreto. 
A programação acontece o dia todo,com mesas redondas com escritores renomados, 
workshops, rodas de leitura e saraus. Saiba mais sobre o evento e confira a 
programação completa.
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AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 24 a 30 de novembro: 
[FOTO]
ATENÇÃO A MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA
O Núcleo de Políticas Públicas, Indicadores e Identidades da Escola de Serviço 
Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) promove nesta 
terça-feira, 27 de novembro, o seminário Avaliação da Atenção às Situações de 
Violência Sexual: Um Desafio para Gestores e Profissionais. O evento acontece a 
partir das 9h15 na Casa da Ciência, em Botafogo, e as inscrições devem ser 
feitas através do email eventoviolenciasexual@gmail.com. Mais informações: (21) 
9177.1632.
[FOTO]
PROTAGONISMO JUVENIL EM VIDEO
O projeto Jovens e seu potencial criativo na resolução de conflitos promove 
nesta quinta-feira, 29 de novembro, uma mostra de vídeos produzidos pelos 
participantes da iniciativa. O evento, promovido pelo Centro de Criação de 
Imagem Popular (CECIP) em parceria com a Secretaria Municipal de Educação do Rio
de Janeiro, será realizado no Unicirco Marcos Frota, na Quinta da Boavista, a 
partir das 14h.
[FOTO]
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ÁLCOOL: UMA QUESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA?
A Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (Ensp/Fiocruz) promove nesta 
quarta-feira, dia 28 de novembro, o centro de estudos Álcool: uma questão de 
saúde pública? A palestra será ministrada pela epidemiologista Raquel Brandini 
De Boni. A atividade acontece a partir das 14h no salão internacional da Ensp e 
será coordenada pelo pesquisador Francisco Inácio Bastos, do Instituo de 
Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde (Icict/Fiocruz).
[FOTO]
SEMANA DA AGROECOLOGIA DA UFRJ
De 26 a 30 de novembro, a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) promove 
a sua II Semana da Agroecologia, que acontece no Centro de Ciências da Saúde, na
Ilha do Fundão. A semana contará com palestras, mesas redondas, debates, filmes,
feira de trocas, produtos agroecológicos, vivências, oficinas e atividades 
culturais. O objetivo da atividade é estimular a integração dos diferentes 
âmbitos dentro da Agroecologia, trazendo à tona a distância existente entre 
saberes acadêmicos e populares e questionando a falta de troca entre e a ciência
moderna e a ciência empírica.
SEMINÁRIO DE ARTES PÚBLICAS
Acontece nesta terça-feira, 27 de novembro, o Seminário de Artes Públicas - Ano 
Zero, no pátio externo do Edifício Gustavo Capanema (Rua da Imprensa 16, Centro,
Rio de Janeiro). O evento reunirá grupos de teatro e artistas de rua do Rio de 
Janeiro, que produzirão intervenções urbanas defendendo a ideia de que arte pode
estar nas ruas, disponível de forma gratuita - e que não deve estar restrita a 
espaços formais. Acompanhe a página do evento no Facebook.
[FOTO]
SEMINÁRIO SOBRE INFLUENZA
O Instituto Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz) promove nesta quinta-feira, 27 de 
novembro, de 9h às 13h, o Seminário de Influenza - Vigilância Epidemiológica e 
Protocolo de Tratamento, no Núcleo Hospitalar de Epidemiologia. A programação 
inclui a análise da situação epidemiológica e debates sobre a Rede Sentinela, 
vírus respiratórios, biossegurança e aspectos clínicos relacionados à infecção 
pelo vírus Influenza. Acesse o formulário de inscrição. Mais informações: (21) 
2554.1922.
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Alunos que fazem mais exercício físico têm melhores resultados escolares ...: 
[FOTO]

Os alunos que fazem
exercício físico têm melhores resultados escolares, conclui uma investigação
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junto de três mil alunos realizada, ao longo de cinco anos, por uma equipe de
investigadores da Faculdade de Motricidade Humana, da Universidade Técnica de
Lisboa (FMH/UTL). 
Os jovens com aptidão
cardiorrespiratória saudável tiveram um maior somatório das classificações a
Português, Matemática, Ciências e Inglês.
Luís Sardinha, diretor do Laboratório Exercício e Saúde, da FMH, afirma que
existe "a tendência para sobrevalorizar a parte biológica" dos
benefícios do exercício físico. E este estudo também os comprova, evidenciando,
por exemplo, que "os alunos insuficientemente ativos", ou seja, que
não cumprem as recomendações de atividade física diária (pelo menos 60 minutos
por dia de atividade física moderada e vigorosa), têm maior probabilidade de
serem pré-obesos ou obesos, que os jovens cuja aptidão cardiorrespiratória é
saudável, decorrente do exercício, têm mais massa óssea, e os que não a têm
tendem a ter uma saúde vascular pior.
Mas, para o coordenador do estudo, o resultado mais inovador desta investigação
- feita em parceria com o Ministério da Educação e Ciência (MEC) e a autarquia
de Oeiras - é o demonstrar que o aumento da atividade física tem reflexos
"na parte psicológica, uma dimensão que tem sido menos estudada",
nota. "Face à dimensão da amostra", o investigador admite que os
resultados possam ser extrapolados para a população escolar.
O chamado Programa Pessoa, co-financiado pela Fundação para a Ciência e
Tecnologia (FCT), estudou durante cinco anos (começou em 2007) três mil alunos
de 13 escolas do conselho de Oeiras, usando desde acelerômetros, instrumentos
que os alunos usavam na cintura para medir os seus tempos sedentários e ativos;
ecografias para medir a espessura das camadas da artéria carótida; cronômetros
para medir a performance cardiorrespiratória dentro de um determinado circuito
com cadência progressiva.
O que se concluiu é que os alunos da 3a série com aptidão cardiorrespiratória
saudável têm melhores classificações a Matemática e a Língua Portuguesa e que,
no geral, os alunos com aptidão cardiorrespiratória saudável têm um maior
somatório das classificações a Português, Matemática, Ciências e Inglês. Ou
seja, o exercício físico tem efeito positivo no aproveitamento escolar, uma
conclusão que estava sobretudo estudada em idades mais novas, nota.
"Esta linha de investigação vem demonstrar a importância do jogo e
atividade física informal e organizada para todas as crianças em contexto
escolar", defende Carlos Neto, presidente da FMH/UTL.
Mais autoestima
A explicação para este efeito foi já estudada noutras investigações: "o
exercício promove a formação de novos neurônios e uma maior interação entre
neurônios, que, por sua vez, promovem maior sensibilidade e desenvolvimento
cognitivo".
Mas não só. É sabido que a adolescência é uma idade turbulenta, tendencialmente
acompanhada pela diminuição de indicadores ligados à qualidade de vida, refere
o investigador. O que este estudo também permitiu concluir é que, aumentando a
atividade física, cerca de uma média de duas horas por semana, melhoraram
indicadores como "a autoestima, afetos positivos, competência, autonomia,
relacionamentos positivos e boas motivações". Pelo contrário, constata-se
que os jovens que fizeram menos exercício desceram nestes indicadores.
Além da produção de resultados estatísticos, o Programa Pessoa esteve no
terreno para tentar mudar comportamentos em termos de exercício físico e
nutrição, dando ações de formação a professores das várias disciplinas, e
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produzindo quatro manuais. Nos alunos que revelam maior apetência para a prática
desportiva, "um dos objetivos do programa foi criar uma porta de entrada à
maior participação desportiva".
Fonte: http://www.publico.pt/
[FOTO]

*** O texto acima é de responsabilidade do autor. Para dúvidas sobre o conteúdo 
do texto, deixe seu comentário ou entre em contato com o autor através dos 
contatos disponibilizados em sua assinatura.
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As escolas não estão preparadas para lidar com assuntos de exploração sexual, 
afirma professora: 

Por Yuri Kiddo, da Pró-Menino, da Fundação Telefônica-Vivo
[FOTO]

De janeiro a abril, o Disque 100 recebeu 71% a mais de denúncias de violação de 
direitos humanos contra crianças e adolescentes em relação ao mesmo período do 
ano anterior.
A garota de 11 anos morava com os pais e três irmãos em uma comunidade litorânea
em Natal, Rio Grande do Norte, e viviam com cerca de um salário mínimo, 
proveniente de programas de transferência de renda. Apesar do pai alcoolista 
praticar violência física e psicológica contra a família, a menina era boa 
aluna, tinha o histórico de pontualidade, assiduidade e cumprimento das normas 
escolares. Mas seu comportamento mudou de repente. Com sucessivos sumiços de 
casa, faltas na escola e frequentes brigas pelo bairro e na sala de aula, a mãe 
suspeita que a filha estivesse induzida ao uso de drogas e sofrendo exploração 
sexual por pessoas da comunidade, traficantes e estrangeiros.
Eu sei que uma criança sofreu algum tipo de violência porque é notável o 
rendimento escolar dela cair automaticamente, sem exceção, afirma convicta a 
professora Juliana Delmonte, que dá aula de quinta série a terceiro ano do 
ensino médio numa escola estadual no Butantã, em São Paulo. Essas meninas faltam
muito. Ou a escola perde o sentido e elas a abandonam, ou a escola acaba fazendo
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muito sentido porque é o único ambiente onde elas não são violentadas.
Leia mais:
Lei da Aprendizagem: empresas e ONGs têm até novembro para se adaptar
É chato demais arrumar a casa, diz menina de 11 anos
Faltam três anos para país erradicar as piores formas de trabalho infantil 

A professora é conhecida por coordenar oGrupo de Estudos Feministas Gilka 
Machado, nascido em 2011 numa escola em Interlagos e vencedor do prêmio nacional
Construindo a Igualdade de Gênero, do mesmo ano. Divididas em dois grupos de 20 
meninas cada, as garotas, vivendo num lugar onde a violência doméstica ou sexual
é comum, discutem preconceito contra a mulher no cotidiano, a mulher na mídia e 
na política, machismo, violência e outros temas similares.

Segundo ela, o quadro é recorrente em classes mais pobres e não há nenhum 
material que aborde o assunto. De forma alguma a escola está preparada. Os 
professores, geralmente quando não se omitem, corresponsabilizam e culpabilizam 
a vítima. A única ação que podemos fazer quando descobrimos algum caso de 
violência sexual é denunciar e encaminhar para o Conselho Tutelar, não depende 
só da instituição de ensino, explica Delmonte.
Números crescentes

O aumento do número de denúncias é significativo. De janeiro a abril de 2012, o 
Disque 100 recebeu 34.142 denúncias referentes à violação de direitos humanos 
contra crianças e adolescentes, representando 71% de aumento em relação ao mesmo
período do ano anterior. Desde março de 2011, o atendimento do Disque 100 foi 
ampliado, passando a funcionar todos os dias, 24 horas.

Segundo a Secretaria de Direitos Humanos (SDH), de janeiro a setembro de 2012 
foram registrados no país 6.637 casos de exploração sexual no Disque 100. Bahia 
lidera o número de denúncias recebidas, com 643 ligações (11,4% do total). Em 
seguida, aparecem Rio de Janeiro com 540 denúncias (9,6%), e São Paulo, com 538 
(9,5%). Roraima é o Estado com menos denúncias, apenas nove durante o ano. A 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) revela que, em 2009 no Brasil, 100 
mil meninos e meninas são vítimas de exploração sexual.

O caso da adolescente de Natal foi encaminhado e cuidado pelo Centro de Defesa 
da Criança e Adolescente - CEDECA Casa Renascer, uma organização sem fins 
lucrativos que atua desde 1991 em Natal, em defesa dos direitos de crianças e de
adolescentes em situação de risco pessoal e social, principalmente aquelas 
violentadas sexualmente. Hoje, a jovem com 16 anos tem um filho, estuda, ajuda a
mãe na produção de artesanatos e vive com a família na mesma comunidade de 
origem.

Porém, de acordo com o relatório do CEDECA, não há comprovação quanto à 
ressignificação da violência vivenciada por ela, considerando que o consumo de 
drogas e a exploração sexual só foram encerrados em razão da morte do agressor 
que aliciava a menina, e não em um processo de garantia do direito dessa 
adolescente. Entende-se, portanto, que a violência a que esta adolescente foi 
exposta reflete a realidade de outras crianças e adolescentes na comunidade 
necessitando, assim, de ações efetivas por parte do sistema de garantia de 
direitos considerando a vulnerabilidade instalada, conclui o documento.
Iniciativas de combate
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O governo federal enfrenta essa questão por meio doPrograma de Combate ao Abuso 
e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que integra o Programa Avança 
Brasil. São realizados mais de 30 mil atendimentos anuais por meio das ações 
desenvolvidas no Programa Sentinela, com a criação de 25 Centros de Referência 
em 24 municípios no país.

Outra iniciativa federal é oPlano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual 
Infantojuvenil, lançado em 2000 e articulado junto à sociedade civil organizada.
O trabalho é responsável por estruturar políticas e serviços que garantam os 
direitos da criança e do adolescente, e possui eixos estratégicos que 
estabelecem metas, parcerias e prazos a serem cumpridos para reduzir os casos de
abuso e exploração sexual e garantir o atendimento de qualidade para as vítimas 
e a suas famílias.

Criado pelo Conselho Nacional do SESI (Serviço Social da Indústria), com a 
contribuição de diversas instituições e profissionais que atuam nesse campo, 
oProjeto ViraVida atua desde 2008 oferecendo formação profissional e emprego a 
adolescentes e jovens, vítimas de exploração sexual, abrindo caminhos para uma 
mudar o enredo de suas vidas. O Programa foi iniciado em quatro capitais e hoje 
atende 1.238 alunos em 19 cidades. Desde a implantação em 2008 até outubro de 
2012, 2.552 adolescentes e jovens haviam sido matriculados no ViraVida. A longo 
prazo, a perspectiva do SESI é levar o programa a todos os municípios atingidos 
por redes de exploração sexual.

Em âmbito estadual e presente em 30 municípios de São Paulo, oProjeto Ação 
Proteção busca articular, sensibilizar e capacitar os participantes do Sistema 
de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA) para enfrentar a 
violência sexual. O Projeto é uma iniciativa da Fundação Telefônica em parceria 
com o Ministério Público do Estado de São Paulo e da ONG Childhood Brasil.
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90% das brasileiras não ingerem quantidade adequada de cálcio ...: 

Um levantamento inédito, revelou que os fatores de risco e os sintomas 
daosteoporoseainda são pouco conhecidos entre as mulheres brasileiras. De acordo
com a pesquisa, encomendada pela Associação Brasileira de Avaliação Óssea e 
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Osteometabolismo (Abrasso) ao Ibope, nove em cada dez mulheres maiores de 16 
anos não ingerem a quantidade diária decálcio(nutriente que reduz o risco da 
doença) indicada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), mas 60% dessas pessoas
acreditam que seguem o consumo ideal.

A OMS recomenda às mulheres que ainda não passaram pela menopausa o consumo de 
1.000 miligramas de cálcio por dia e, àquelas que já passaram pelo período, de 
1.300 miligramas - o equivalente a aproximadamente três porções de leite e 
derivados ao dia. Isso porque a queda dos níveis de estrógeno provocada pela 
menopausa acelera o processo de perda de densidade óssea, condição que eleva o 
risco de osteoporose. Em relação a esse quadro, o estudo apontou para outro dado
preocupante: 80% das mulheres desconhecem a relação entre a menopausa e a 
doença.A PesquisaFirme Forte Osteoporose 2012entrevistou 3.010 mulheres maiores 
de 16 anos de idade e moradoras de várias regiões do Brasil. Entre as 
entrevistadas maiores de 40 anos, 13% afirmaram já ter sofrido alguma fratura e,
dessas, 62% relataram uma piora na qualidade de vida após o ocorrido.A pesquisa 
ainda mostrou que 67% das mulheres entrevistadas não sabem que a prevenção da 
osteoporose, por meio do consumo adequado de cálcio e vitamina D, deve começar 
na infância. Além disso, 81% dessas mulheres afirmaram considerar que a doença 
atinge especialmente os idosos. De acordo com o estudo, a maioria - 96% das 
entrevistadas - acredita que a osteoporose necessariamente provoca dor, e 
somente essesintoma seria o suficiente para leva-las a um médico. Porém, segundo
Bruno Muzzi, presidente da Abrasso, a osteoporose é uma doença silenciosa e, 
portanto, esperar que a dor apareça para procurar um médico pode provocar um 
diagnóstico tardio e aumentar o risco de fraturas.Segundo o estudo, somente 39% 
das mulheres maiores de 45 anos já realizaram algum exame para detectar 
osteoporose - e, delas, somente metade afirmou ter sido submetida à primeira 
densitometria óssea entre 51 e 60 anos, idade tardia para que o procedimento 
seja realizado pela primeira vez, segundo a Abrasso. Além disso, 37% das 
mulheres dessa faixa etária fizeram o exame somente uma vez.Fonte: Revista VEJA
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Acesso e qualidade: Saúde premia equipes de Atenção Básica: 
O Ministério da Saúde vai premiar, pela primeira vez, o alto padrão de qualidade
das Equipes de Atenção Básica (EAB) que integram a política Saúde Mais Perto de 
Você. A lista das equipes que foram avaliadas pelo Programa Nacional de Melhoria
do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) consta da Portaria 2.626. 
Em todo o país, serão repassados quase R$ 75 milhões referentes à certificação 
de 15.095 equipes de 3.532 municípios. Desde o ano passado, o Ministério da 
Saúde já repassou para o PMAQ R$ 534 milhões.É a primeira vez que o Ministério 
da Saúde está repassando recursos com base na qualidade do atendimento na 

Página 2484



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
Atenção Básica. Agora, passamos a ter um padrão de qualidade nacional, afirma o 
ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Também pela primeira vez, o Ministério da 
Saúde ouviu, pessoalmente, a opinião dos usuários sobre o atendimento prestado 
por Equipes de Atenção Básica. Foram entrevistados 55.951 mil 
usuários.Incentivos - Atualmente, cada equipe recebe do governo federal de R$ 
7,1 mil a R$ 10,6 mil por mês, conforme critérios socioeconômicos e 
demográficos, acrescidos ainda recursos para as equipes com Agentes Comunitários
de Saúde e profissionais de Saúde Bucal. Equipes consideradas insatisfatórias, 
que não cumpriram o mínimo necessário do padrão de qualidade, não receberão 
recursos. Porém, poderão se inscrever novamente para uma nova avaliação, que 
acontece em março de 2013.
No mesmo período, será possível ampliar a adesão para 100% das Equipes de Saúde 
da Família, o que representa um universo de aproximadamente 33 mil equipes. Será
possível também a adesão, ao PMAQ,de Equipes de apoio dos Núcleos de Apoio à 
Saúde da Família (NASF), de Centro de especialidades Odontológicas (CEO) e dos 
Consultórios na Rua.
As equipes avaliadas são compostas por médico, enfermeiro, técnico ou auxiliar 
de enfermagem, além de agentes comunitários de saúde. Há equipes que também 
oferecem assistência odontológica e são formadas por dentistas, auxiliar de 
consultório dentário e/ou técnico em saúde bucal.Qualificação - Esses resultados
correspondem à última fase de avaliação do PMAQ, que consiste no repasse dos 
recursos e no recredenciamento automático das equipes no programa, com adoção de
novos padrões e indicadores de qualidade. O objetivo é garantir um alto nível de
atendimento por meio de um conjunto de estratégias de qualificação, 
acompanhamento e avaliação do trabalho das equipes de saúde.
No próximo mês, serão finalizadas as análises dos dados de todas as equipes 
participantes. A expectativa éque a divulgação dos resultados específicos possa 
dar subsídios às equipes para o reconhecimento dos esforços já empreendidos e 
para a implantação das melhorias, explica o coordenador de Atenção Básica do 
Ministério da Saúde, Hêider Pinto.UBS -O Ministério da Saúde também está 
investindo na qualidade das Unidades Básicas de Saúde (UBS), onde as equipes de 
Atenção Básica atendem a população. O Programa de Requalificação das UBS 
(RequalificaUBS) prevê desde a adaptação da estrutura física das unidades até o 
trabalho das equipes de saúde.
O programa tem o objetivo de melhorar as condições de trabalho dos profissionais
de saúde, além de modernizar e qualificar o atendimento à população. Prevê, 
ainda, a construção de novas UBS, além da ampliação e reforma das unidades já 
existentes. Atualmente, existem mais de 38 mil Unidades Básicas de Saúde no 
país.O Programa - O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da 
Atenção Básica (PMAQ-AB) é um dos componentes da Estratégia Saúde Mais Perto de 
Você e tem o objetivo de estabelecer um padrão de qualidade na assistência 
básica ao estimular a instituição de processos que assegurem maior acesso e 
qualidade aos serviços ofertados pelas Equipes de Atenção Básica (EAB).Fonte: 
Ministério da Saúde
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ATENÇÃO CÂNCER DE PELE - SBD faz campanha para prevenção do câncer de pele em 
todo o País

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://drauziovarella.com.br/
SBD faz campanha para prevenção do câncer de pele em todo o País: 

A SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia) vai promover uma campanha de 
prevenção contra o câncer de pelenesse sábado (24/11/2012), das 9h às 15h, em 
todos os estados brasileiros. Serão disponibilizados cerca de 1500 médicos 
voluntários para fazer atendimentos e diagnósticos em 144 postos por todo o 
País.
*Perigos da exposição excessiva ao sol
*Anvisa estabelece novas regras para protetores solares
Como o enfoque da campanha é a prevenção do câncer de pele, os postos 
credenciados vão oferecer exame clínico gratuito às pessoas que apresentam 
fatores de risco para a doença. Fazem parte desse grupo indivíduos com histórico
de câncer na família; pele, cabelo e/ou olhos muito claros; pintas pelo corpo; 
sardas na face e/ou nos ombros; feridas que não cicatrizam;pacientes que já 
sofreram queimaduras provocadas pelo sol ou já tiveram câncer de pele; pessoas 
que ficam muito tempo expostas ao sol; e idosos.

O dermatologista Marcus Maia, coordenador do Programa Nacional de Controle do 
Câncer da Pele, recomenda que todas as pessoas que apresentem um ou mais desses 
fatores façam o exame preventivo. Vamos analisar se a pele possui alguma lesão. 
Caso haja, será realizado o exame clínico de dermatoscopia, que permite 
visualizar mais precisamente a lesão para identificar possíveis sinais 
pré-malignos. Dependendo do resultado, vamos orientá-la e encaminhá-la para 
tratamentos específicos.

O câncer da pele é muito comum comum no Brasil e representa 25% dos tumores 
malignos diagnosticados. A principal responsável pelo desenvolvimento do tumor é
a exposição excessiva aos raios ultravioleta do sol.

Os tipos mais encontrados são os carcinomas (carcinoma basocelular e carcinoma 
epidermoide), com incidência mais alta e menos gravidade, e os melanomas, que 
são menos frequentes e mais graves, devido ao alto potencial de desenvolvimento 
de metástases.

Para informações sobre os locais que prestarão o serviço, ligue 
para0800-7013187ou acessewww.sbd.org.br.
 Proteção contra o câncer de pele

A prevenção primária contra o câncer de pele é feita por meio da proteção contra
os raios solares. Mas, ao contrário do que muitos imaginam, a fotoproteção não é
feita apenas com filtro solar. Ninguém utiliza o filtro solar de maneira 
correta. Para conseguir fazer fotoproteção somente com ele é preciso usar 40 ml 
do produto a cada uma hora, o que é impraticável, além de caro, afirma Maia.

O ideal é adotar várias medidas de proteção. Além do protetor, devem ser 
respeitados os melhores horários para ficar exposto ao sol (até as 10h da manhã 
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e depois das 16h), procurar, sempre que possível, permanecer embaixo de uma 
sombra, utilizar chapéu, camiseta e óculos escuros.
Como identificar o câncer da pele

Fique atento a sinais como:

- Crescimento na pele de lesão elevada e brilhante, translúcida, avermelhada, 
castanha, rósea ou multicolorida;

- Existência de pinta preta ou castanha que mude de cor ou textura, torne-se 
irregular nas bordas ou cresça de tamanho ao longo do tempo;

- Aparecimento de mancha ou ferida que não cicatrize e que continue a crescer 
apresentando coceira, crostas, erosões ou sangramento.
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ATENÇÃO - Exercício físico e colesterol...
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Exercício físico e colesterol...: 
[FOTO]

Que a prática de exercícios físicos é benéfica na prevenção de doenças
cardiovasculares, como enfarte do miocárdio, hipertensão arterial e aumento do 
colesterol,
já era de conhecimento geral. A dúvida, no entanto, ficava sobre o que
acontecia com o LDL, chamado de colesterol ruim, causador de diversos males ao
ser humano. Um trabalho apresentado no 60 Congresso da Sociedade Brasileira de
Cardiologia abre espaço para esta discussão e pode ser um pontapé para acabar
com os questionamentos sobre o assunto.
O estudo que traçou um paralelo entre os exercícios físicos e a redução
do colesterol foi realizado por uma equipe do Instituto do Coração do Hospital
das Clínicas de São Paulo (INCOR). "Os
músculos, ao serem estimulados com a atividade física, vão consumir o
colesterol LDL", explica José Antônio Ramires, diretor geral do INCOR,
que também apresentou a pesquisa no Congresso Europeu de Cardiologia, ocorrido,
na Suécia.
Essa foi a primeira vez que um estudo revelou que a prática de
exercícios físicos auxilia na queima do colesterol. O resultado do trabalho é
animador, mas deve ser visto com cautela, sobretudo pelos frequentadores
assíduos de academias. No entanto, a pesquisa serve como um estímulo às pessoas
que possuem nível elevado de colesterol e não praticam nenhum tipo de
exercício.
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Como relata Ramires, o trabalho foi simples e envolveu 18 pacientes.
Após a escolha dos participantes, foi medido o nível de colesterol LDL em cada
um. Em seguida, as sessões de exercícios e novas medições foram feitas. Nessas
análises verificou-se que houve uma rápida redução do nível de LDL no sangue
desses pacientes. "O exercício obrigava os músculos a consumir LDL",
informa.
SÓ O EXERCÍCIO NÃO RESOLVE
O especialista em cardiologia esportiva Nabil
Ghorayeb, que é chefe da seção de Cardiologia do Esporte do Instituto Dante
Pazzanese e também do Hospital do Coração, em São Paulo, vê os resultados com
cautela. Ele lembra que estudos recentes apontaram que o nível de colesterol
bom, o HDL, se eleva pouco para quem pratica exercícios há um bom tempo e que o
nível de LDL diminui menos de 10% em longo prazo.
A avaliação de Ghorayeb é importante, pois
ainda não existe no mundo nenhum estudo com uma amostra grande de pessoas que
tenham, por meio da atividade física, sanado o problema do colesterol. "É
preciso frisar também que o exercício tem que ser regular e moderado, por no
mínimo 14 semanas. O indivíduo, principalmente aquele que nunca praticou 
esportes,
não pode aderir imediatamente à atividade de forte impacto", avisa o
cardiologista.
Diante do quadro levantado por ele, vale
ressaltar ainda a combinação de três pontos: prática de exercício regular e
moderado, alimentação saudável, e, quando necessário, administração de
remédios. "Não adianta sair fazendo qualquer tipo de esporte e achar que
estará protegendo o coração, pois não estará. Se fosse assim, não teríamos
praticantes regulares de atividades físicas enfartando", finaliza Ghorayeb.
FATORES DE RISCO
Um estudo intitulado "Interheart" apontou
o colesterol LDL elevado como um dos principais fatores de risco para o enfarte
do miocárdio no mundo. Além do colesterol, a pesquisa mostrou que os demais
complicadores são: tabagismo, estresse, diabetes, hipertensão arterial e
obesidade abdominal. Do outro lado, o trabalho apontou como fatores de proteção
a atividade física, o consumo diário de frutas e verduras e a ingestão moderada
de bebidas alcoólicas.
Profissionais da área médica atestam que controlando
esses fatores, combate-se em 90% as doenças do coração. O
"Interheart" foi financiado por diversas instituições de todo o mundo
sob a coordenação de Salim Yusuf, da Universidade de McMaster, do Canadá.
O QUE É O MAL COLESTEROL
O LDL é algo similar à gordura presente no
sangue. Ele pode ser fabricado no fígado ou originado pelos vários alimentos
consumidos. O nível elevado desse tipo de colesterol pode se acumular nas
artérias causando, entre outras coisas, ataque cardíaco, derrame e enfarte.
O colesterol elevado não apresenta sintomas,
daí a importância de conhecer o nível de LDL, já que existe tratamento eficaz.
As sociedades de Cardiologia Norte-Americana e Brasileira recomendam que todas
as pessoas a partir dos 20 anos façam a medição do perfil lipídico, ao menos
uma vez a cada cinco anos.
Nível de colesterol total recomendado pelas sociedades de cardiologia:
Desejável: menor que 200 mg/dlLimite: entre 200 e 239 mg/dlElevado: superior ou 
igual a 240 mg/dl
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Fonte: Agência Estado*
[FOTO]

*** O texto acima é de responsabilidade do autor. Para dúvidas sobre o conteúdo 
do texto, deixe seu comentário ou entre em contato com o autor através dos 
contatos disponibilizados em sua assinatura.
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ATENÇÃO - Horário de Funcionamento das Unidades Escolares no dia 26/11/2012
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Horário de Funcionamento das Unidades Escolares no dia 26/11/2012: 
[FOTO]

Resolução SME nº 1.215 de 22/11/2012 (D.O. Rio nº 168 de 23/11/2012 - p. 
18)Estabelece o horário de funcionamento das Unidades Escolares no dia 26 de 
novembro de 2012.Art.1º. O atendimento aos alunos das Escolas, Creches e EDI da 
Rede Pública Municipal de Ensino, no dia 26 de novembro de 2012, será 
exclusivamente no primeiro turno. Parágrafo Único. Excetuam-se do caput as 
Unidades Escolares de Turno Único, que atenderão até as 13 horas.Acesse a 
Resolução.(Publicado no Ecoando n.º 23 - 2012)
Novo D.O. Eletrônico da Cidade do Rio de Janeiro
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ATENÇÃO - Jornal do Brasil - País - Aprovado projeto que obriga planos de saúde 
a oferecer tratamento domiciliar
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http://www.jb.com.br
Jornal do Brasil - País - Aprovado projeto que obriga planos de saúde a oferecer
tratamento domiciliar
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ATENÇÃO - Saúde promove Campanha Carioca da Prevenção em 190 postos e clínicas 
da família

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://crhsmerjecoando.blogspot.com/
Saúde promove Campanha Carioca da Prevenção em 190 postos e clínicas da família:

[FOTO]

Comunicado SMSDC de 05/11/2012 (D.O. Rio nº 159 de 06/11/2012 - p. 72)A 
Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil promove no próximo sábado, dia 10, 
em parceria com a Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual, a 2ª Campanha 
Carioca da Prevenção em 190 postos de saúde e clínicas da família. A iniciativa 
oferecerá testes para detecção de HIV e sífilis e faz parte da campanha Fique 
Sabendo, que incentiva a realização do teste de maneira consciente e voluntária.
A expectativa é de que sejam realizados mais de 25 mil testes.As unidades 
funcionarão em horário estendido, das 8h às 17h, e qualquer pessoa poderá se 
submeter aos exames. Os resultados estarão disponíveis para os pacientes em 
aproximadamente oito dias, na unidade onde a coleta foi feita. Em sua segunda 
edição, a iniciativa possibilita o monitoramento de novos casos das duas doenças
e o início do tratamento para exames com resultado positivo.Todos que passam 
pelo exame recebem aconselhamento antes e depois da testagem. A medida garante 
que o tratamento ocorra com mais rapidez, diminuindo as chances de transmissão 
por desconhecimento da aids e da sífilis. As unidades vão oferecer também vacina
contra a hepatite B, além de exame preventivo do câncer de colo de útero para as
mulheres.Mais detalhes.(Publicado no Ecoando n.º 23 - 2012)
Novo D.O. Eletrônico da Cidade do Rio de Janeiro
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Os cuidados que devemos ter com as bebidas energéticas: 

Devido a uma polêmica recente envolvendo cinco mortes de adolescentes que 
estariam associadas ao alto consumo de um energético nos EUA, apesar de não 
haver provas, vieram à tona alguns questionamentos a respeito destas bebidas tão
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populares atualmente.

É necessário estar atento aos rótulos destes energéticos que possuem 
estimulantes como cafeína e taurina, para prevenir o consumo excessivo que pode 
ser prejudicial à saúde.

Algumas marcas foram testadas recentemente pela Folha de São Pauloe mostraram 
possuir maior quantidade de cafeína do que indicado no rótulo. O grande problema
é a mistura destas bebidas energéticas com o álcool, uso difundido 
principalmente entre os adolescentes e não tão levado a sério, apesar das 
advertências presentes nos rótulos dos produtos. A mistura pode confundir o 
cérebro e fazer com que a pessoa consuma uma maior quantidade de álcool.

Além disso, algumas das contraindicações ao se consumir bebidas energéticas 
regularmente ou em grande quantidade se referem ao fato de possuírem uma grande 
quantidade de carboidratos, adoçantes artificiais e aditivos. As bebidas 
energéticas aceleram o metabolismo e também podem levar à desidratação.

Uma matéria recente publicada pelo Ministério da Saúde aponta que os energéticos
consumidos em excesso podem causar danos ao coração e subir a pressão arterial.

Muitas pessoas como grávidas, crianças, idosos e pessoas com problemas de saúde 
não podem consumir essas bebidas energéticas.

Já que a polêmica é grande separamos abaixo algumas dicas para que você possa se
livrar do cansaço diário com pequenas ações que podem ajudar a sua energia estar
sempre em alta e render mais, mesmo sem consumir energéticos:

. Beba muita água- Estar muito bem hidratado é uma das melhores energias de 
manter a energia em alta. Carregue uma garrafa de água com você ao longo do dia 
e lembre-se de beber um pouco a cada meia hora.

.Lanches saudáveis - Evite fazer refeições muito pesadas e ficar muito tempo sem
comer até a próxima refeição. Intercale as refeições com lanches saudáveis como 
barras de cereal e alimentos integrais ao invés de alimentos muito açucarados 
que roubam a energia.

.Mantenha-se em movimento- Quando começar a sentir-se cansado, levante da 
cadeira e dê uma volta ou ao menos faça um alongamento do seu corpo.

.Não se esqueça da sua respiração - Na correria do dia a dia ou quando nos 
sentimos estressados, nossa respiração tende a ser mais curta. Respire 
lentamente e de forma profunda
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Aumento de crianças com necessidades especiais na rede pública expõe carências e
preconceitos
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http://portal.aprendiz.uol.com.br/Aumento de crianças com necessidades especiais
na rede pública expõe carências e preconceitos: 
Por Flávia Vilella, da Agência Brasil[FOTO]

O número de escolas de educação básica com matrículas de estudantes que 
precisavam da educação especial cresceu 615%
De 2003 para 2011, o número de alunos com deficiência ou doenças crônicas, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação cresceu 
164%. Segundo o Ministério da Educação, em 2003, 28% dos alunos que precisavam 
da educação especial estudavam em classes comuns e o restante, em classes 
especiais. Em 2007, o percentual desses alunos incluídos nas classes regulares 
passou para 54% e, no ano passado, para 74%, com 752 mil estudantes inscritos.
O número de escolas de educação básica com matrículas de estudantes que 
precisavam da educação especial cresceu 615%. Para pedagogos e especialistas, o 
aumento reflete a maior inclusão de grande parte desse grupo no ambiente 
escolar. Antes, esses estudantes viviam confinados em casa ou em escolas 
especiais. A chegada desses alunos na rede pública também revela as carências e 
preconceitos de quem lida com esse público.
A pedagoga Glória Fonseca Pinto trabalha com crianças e adolescentes com doenças
crônicas e deficientes há mais de dez anos no Rio de Janeiro. Segundo ela, para 
incluir esse grupo na escola não basta apenas a matrícula. O sistema precisa se 
preparar melhor para acolher essas crianças com mais qualidade. As escolas 
precisam entender que precisam se adaptar a essas crianças e não o contrário. 
Existem muitos exemplos [bem-sucedidos] de crianças com comprometimentos que 
conseguem se formar e ganhar muita independência.
Ela lamentou o fato de diversas escolas ainda recusarem esse estudantes. A 
criança especial pode e deve frequentar uma escola regular, mas infelizmente não
é toda a escola que a aceita por não ter currículo, [não dispor de] rampa e de 
material humano. Mas não existe receita de bolo e as escolas precisam se 
predispor a aceitar essas crianças.
No Rio de Janeiro, em um ano, esse grupo de estudantes aumentou 15% na rede 
estadual, de acordo com a Secretaria Estadual de Educação (Seeduc), com 3 mil 
alunos da educação especial no universo de 1 milhão de inscritos na rede 
estadual.
Para a professora Márcia Madureira, da equipe da Coordenação de Inclusão 
Educacional da Seeduc, o incremento na entrada dessas crianças e adolescente 
reflete um movimento de inclusão por parte da rede de ensino, mas traz enormes 
desafios. O aumento do fluxo é um bom sinal e são muitos os desafios, mas 
estamos tentando ampliar os serviços para atender a essa demanda, como 
transformar todas as escolas acessíveis para cadeirantes.
Segundo a Secretaria Estadual de Educação, 3.564 alunos com deficiência ou 
doenças crônicas foram inscritos na rede estadual de ensino no 1º semestre de 
2012. São aproximadamente 200 Salas de Recursos que oferecem Atendimento 
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Educacional Especializado (AEE) aos alunos com necessidades especiais e cerca de
150 profissionais atuam nestas salas.
Para a coordenadora do Núcleo de Apoio a Projetos Educacionais e Culturais, do 
Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes 
Figueira (IFF/Fiocruz), Magdalena Oliveira, as escolas do país não estão 
estruturadas para receber as crianças e adolescentes com deficiência. Com cerca 
de 40 alunos, é óbvio que a professora não terá estrutura para atender essa 
criança com deficiência. Uma escola capaz de receber uma criança com 
deficiências deveria ter uma fisioterapeuta motora, uma fisioterapeuta 
respiratória, uma fonoaudióloga, uma psicomotricista, uma terapeuta ocupacional,
além de um psicólogo para poder dar apoio ao corpo docente e às crianças.
Magdalena ressaltou que a exclusão dessas crianças e adolescentes do ambiente 
escolar prejudica seu desenvolvimento, pois ficam isoladas do convívio social. A
escola é o único lugar onde a gente começa a vida tendo que dar conta de ter que
conviver com os amigos, aguentar a pressão dos professores e dos amigos. Isso dá
para a criança uma independência e uma maturidade emocional que a gente enquanto
mãe não consegue dar. A pedagoga lembrou que a convivência das outras crianças 
com esse grupo também é frutífera, pois fortalece o respeito às diferenças.
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Beatriz Pont: escola deve dar a pais ideia clara sobre o que se espera deles
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Beatriz Pont: escola deve dar a pais ideia clara sobre o que se espera deles: 

SÃO PAULO - Quanto maior for o engajamento dos pais na vida escolar dos filhos, 
melhores serão os resultados educacionais das crianças. É o que pensa a analista
sênior de políticas educacionais da Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) Beatriz Pont. Ela liderou pesquisa da OCDE que 
concluiu que priorizar os vínculos entre famílias e escolas é uma das políticas 
que devem ser adotadas para melhorar o ambiente de aprendizado em escolas 
desfavorecidas - em que problemas econômicos e sociais são mais notados.

A pesquisa mostrou que a atitude positiva dos responsáveis pelos alunos ajuda a 
criar um ambiente que melhora o aprendizado. Para que isso aconteça, no entanto,
é preciso que os sistemas priorizem a criação de políticas públicas a fim de 
incentivar, especialmente em áreas pobres, uma maior aproximação entre famílias 
e equipes pedagógicas. Beatriz estará em São Paulo, quarta-feira, para dar 
palestra sobre a aproximação família-escola, em evento promovido pela Fundação 
Itaú Social.

O estudo da OCDE diz que pais economicamente desfavorecidos tendem a se engajar 
menos na educação de seus filhos. Por que isso acontece?

Porque eles sofrem com mais pressões econômicas e dificuldades sociais. Muitas 
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vezes eles não têm flexibilidade no horário de trabalho, ou trabalham por muitas
horas, ou são pais solteiros. Pode faltar a eles também o conhecimento sobre o 
valor que a educação tem. Às vezes, veem uma grande separação entre a escola e o
lar. Mandam os filhos para a escola, e é só. Escolas desfavorecidas têm muitos 
alunos cujas famílias não dão muito apoio e, com frequência, não dão respostas 
apropriadas às necessidades dos estudantes, porque não têm uma boa equipe e têm 
gerenciamento e práticas pobres.

O que pode mudar se os pais se engajarem mais na educação das crianças?

Sistemas escolares de alta performance estabelecem expectativas muito altas em 
relação a todos os estudantes, não importa se ricos ou pobres. E conseguem 
alcançar essas expectativas. É muito importante que não apenas a sociedade mas 
também os pais esperem mais dos seus filhos e do sistema educativo. Quanto mais 
os pais estimularem seus filhos a terem atitudes positivas em relação ao 
aprendizado, se envolverem na lição de casa e se engajarem na educação, mais o 
índice de faltas às aulas e de descompromisso com a escola cairá.

De que maneira os pais podem se engajar?

Há duas maneiras principais. Uma é dar suporte às crianças em casa, e a outra é 
fazer isso na escola. Dar suporte em casa é, essencialmente, ajudar os filhos a 
priorizarem a leitura, discutir as atividades escolares, ajudar na lição de casa
e criar um ambiente de aprendizado em casa. Na escola, os pais devem participar 
de reuniões organizadas para eles e de outras atividades. Sabemos que os pais 
tendem a participar menos de atividades escolares voluntárias.

O que é mais importante: dar suporte ao filho em casa ou na escola?

As duas coisas são importantes. O que interessa é assegurar que o processo de 
escolarização não seja algo separado do lar. Quanto mais os estudantes sentirem 
que seus pais estão engajados na sua educação, trabalhando com eles em casa, 
eventualmente indo à escola, encontrando com os professores e vendo os 
progressos e áreas para melhoria, mais se engajarão no aprendizado.

Então, se as expectativas dos pais em relação à educação dos filhos forem muito 
baixas, os alunos estudarão menos do que deveriam?

Sim. As expectativas dos pais são a maneira de influenciar as expectativas dos 
filhos sobre a escolarização. Se os pais não esperam nada da criança, ela não 
vai se empenhar de verdade.

O que as escolas devem fazer para haver maior participação dos pais?

Sabemos que, em escolas mais favorecidas, há mais engajamento dos pais em 
relação ao estudo dos filhos. Eles fazem os filhos lerem mais. É por isso que, 
em nosso estudo, dizemos que, para fortalecer escolas desfavorecidas com baixa 
performance, um ponto chave a ser priorizado é reforçar a ligação entre a escola
e os pais, pois isso fará aumentar as expectativas e o engajamento dos pais e, 
consequentemente, a expectativa e o engajamento dos estudantes. E isso é ainda 
mais difícil em escolas menos favorecidas, mas ao mesmo tempo, é mais 
importante, porque a atitude positiva que existirá no longo prazo também 
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influenciará no ambiente escolar.

E como dever ser a comunicação?

Nós descobrimos que escolas e comunidades estão fazendo isso de diferentes 
maneiras. Uma delas é promover uma boa comunicação usando diferentes canais, que
não sejam muito formais. As escolas devem dar aos pais uma ideia clara sobre o 
que é esperado deles. Frequentemente não há clareza sobre isso. E aí os pais 
dizem nos engajaremos na educação, mas como?. É preciso definir o que se espera 
em relação à lição de casa, se o pai deve passar 30 minutos com a criança 
diariamente vendo os deveres. É preciso dar diretrizes muito claras sobre o que 
os pais podem fazer para se engajar melhor.

Você pode citar exemplos de estratégias adotadas por outros países?

Na Irlanda, o projeto Conexão Casa-Escola-Comunidade é um serviço que foca na 
comunidade e tenta criar parcerias entre os pais e os professores. Na França, 
foi criado um projeto chamado Caixa de ferramentas dos pais, em que os pais 
recebem um DVD com informações sobre como será o ano escolar. Os pais são 
convidados a participar de reuniões durante o período letivo para ouvir não 
apenas sobre a criança mas também sobre como a escola se organiza, como ajudar 
na lição de casa e sobre saúde.

O estudo da OCDE diz que a lição de casa pode ser um importante canal de 
comunicação entre os pais e a escola. Como?

A lição de casa é importante porque é uma maneira de os pais saberem como o 
aluno está, se ele está aprendendo matemática, literatura e como ele está se 
saindo em relação ao processo de aprendizado. O dever de casa força os pais a 
focarem na educação de seus filhos de maneira bem clara.

Pais que não completaram os estudos podem estimular o processo de aprendizagem 
das crianças?

Sim. Alguns até cobram muito mais de seus filhos para que eles terminem os 
estudos, porque sentem que eles mesmos não tiveram essa oportunidade. Apesar de 
não terem concluído os estudos, podem estimular as crianças a lerem mais e a 
fazerem o dever de casa. Podem reservar uma área da casa e um horário para a 
criança fazer a lição. Podem perguntar sobre o progresso dos filhos diariamente.
Em alguns países, pais que não concluíram os estudos voltaram a estudar em 
escolas que abriam especialmente à tarde para isso.

O estudo da OCDE diz que é importante dar boas notícias aos pais e não só más 
notícias. Por quê?

É importante abrir os canais de comunicação com os pais desde o início do ano 
escolar, e assegurar que a família saiba sobre o progresso das crianças. Isso 
pode ser feito de forma escrita, e com reuniões, mas não necessariamente apenas 
quando já é muito tarde. Se queremos desencadear uma visão positiva da escola, 
os estudantes também precisam ver os pais engajados com a escola, fazendo 
visitas, dando valor ao que os filhos estão fazendo em relação à educação.
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O estudo cita projetos de fortalecimento da relação família-escola na Holanda, 
França e Irlanda. Eles podem ser desenvolvidos no Brasil?

Na Holanda, a Plataforma de Pais de Minorias Étnicas foi criada para fazer com 
que pais imigrantes se engajassem na educação de seus filhos. Professores 
visitavam as casas dos alunos, e foram montadas salas para os pais nas escolas, 
que forneceram treinamento linguístico para os pais. Na Irlanda, o projeto 
Conexão Casa-Escola-Comunidade foi criado para evitar que os alunos abandonassem
os estudos. Eles focaram em líderes comunitários, que, às vezes, eram 
voluntários. Não sei qual é o orçamento do Brasil para investimentos em 
educação, mas é preciso achar maneiras adequadas ao contexto brasileiro para 
unir pais e escolas.
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Biblioteca Virtual disponibiliza mais de cinco mil publicações em saúde: 

Quer ter acesso a publicações científicas relacionadas à saúde? Basta acessar a 
Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde (BVS MS). A página reúne 
aproximadamente 5.100 publicações editadas pelo Ministério da Saúde e entidades 
vinculadas à pasta, tais como livros, cartilhas, manuais, revistas, políticas, 
vídeos, programas nacionais, legislação, além de outros serviços. Grande parte 
desse material se encontra em texto completo, que pode ser lido na íntegra. Além
disso, as informações disponibilizadas são atualizadas diariamente.
A Biblioteca Virtual surgiu no ano 2000, com o objetivo de distribuir 
conhecimento científico e técnico registrado, organizado e armazenado em formato
sobre saúde. Para isso foi feita uma parceria entre a Coordenação-Geral de 
Documentação e Informação do Ministério da Saúde (CGDI/SAA) e do Centro Latino 
Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIREME/Opas). 
Atualmente, ela é uma das 33 Bibliotecas Virtuais em Saúde da América Latina. A 
rede conta com 25 bibliotecas virtuais temáticas e oito institucionais A criação
da biblioteca representa um avanço na democratização da informação do Setor 
Saúde, atuando tanto como repositório confiável da produção institucional como 
agente veiculador da informação produzida pelo MS e vinculadas ao SUS e também 
para a América Latina e Caribe, destaca Sandra Teixeira, chefe da Divisão de BVS
MS.
As Áreas Técnicas do Ministério são responsáveis pelo envio de suas produções, 
tanto na forma impressa como em meio digital (conforme Portarias GM nº 5.869 e 
nº 58.710, de 1979) a fim de que seja garantida a memória técnica da 
instituição. Sandra Teixeira explica como enviar as publicações para a 
biblioteca: Para publicar basta encaminhar o documento (livro, folheto, CD, 
cartaz, etc.) junto com o texto completo para a Biblioteca do MS que o material 
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será disponibilizado na Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde. 
Eventos e notícias também podem ser inseridos, basta encaminhá-los para o e-mail
grupofocal@saude.gov.br.Inovação - Em breve a Biblioteca Virtual em Saúde será 
disponibilizada em uma nova interface com certificação de acessibilidade para os
usuários que possuem deficiência visual. Além de um novo layout, a 
navegabilidade também será facilitada por novos recursos desenvolvidos na 
metodologia BVS, conta Sandra Teixeira.Acesse aBiblioteca Virtuais em SaúdeIlana
Paiva / Blog da Saúde
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Brasil vai produzir mais 19 medicamentos e duas novas vacinas: 
[FOTO]

Foto: Erasmo Salomão - Ascom/MS
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, assinou nesta quarta-feira (31), durante
a 3ª Reunião do Comitê Executivo e Conselho de Competitividade do Complexo da 
Saúde, acordos para a ampliação de 20 novas Parcerias de Desenvolvimento 
Produtivo (PDPs) para a produção nacional de medicamentos e vacinas ofertados 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A expectativa é que o governo tenha uma 
redução de aproximadamente 40% do total de gastos - cerca de R$ 940 milhões por 
ano com a compra dos 21 produtos firmados nas novas parcerias.
Este esforço de combate ao desperdício com a produção nacional de medicamentos 
permite que coloquemos mais medicamentos de graça para atender à população, como
fizemos, por exemplo, os de hipertensão, diabetes e asma. Incorporamos, também, 
o medicamento para o tratamento do câncer, o Trastuzumabe, um dos mais 
eficientes medicamentos de combate ao câncer de mama. O destino dessa economia é
exatamente este: colocarmos medicamentos de graça para a população. No ano que 
vem, teremos investimento de R$ 1, 4 bilhão, ressaltou o ministro da Saúde, 
Alexandre Padilha.

A fabricação de um medicamento de última geração indicado para o tratamento de 
Hemofilia A - o Fator VIII Recombinante - é uma das novidades incorporadas na 
PDP. No total, serão produzidos 19 medicamentos e duas vacinas envolvendo 29 
laboratórios, sendo 12 públicos e 17 privados. São 11 classes terapêuticas de 
medicamentos: antiasmáticos, antiparkinsonianos, antipsicóticos, 
antirretrovirais, biológicos, distúrbios hormonais, hemoderivado, 
imunobiológicos, imunoestimulantes, imunossupressores e oncológicos. O 
medicamento oncológico Docetaxel e as vacinas Tetraviral e Hepatite A estarão 
disponíveis no SUS a partir do próximo ano.
Hoje lançamos um conjunto de PDP e eu gostaria de chamar a atenção para a 
transferência de tecnologia do fator VIII Recombinante produzido pela Baxter 
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para a Hemobrás. Esta parceria coloca a Hemobrás na fronteira dos produtos de 
coagulação. Isso permite que ao longo dos anos possamos produzir este fator para
o desenvolvimento do medicamento, beneficiando, assim, a população com problemas
de hemofilia. Ela será uma das três empresas do mundo que produzirá este 
medicamento, destacou o ministro. Nos acordos de transferência de tecnologia, 
firmados pelo Ministério da Saúde, o ministério é responsável pela compra dos 
medicamentos. Já os laboratórios estrangeiros são os responsáveis por produzir o
princípio ativo e transferir aos laboratórios brasileiros a tecnologia para a 
produção nacional do medicamento ou da vacina. Como contrapartida, o governo 
garante exclusividade na compra do medicamento por cinco anos.

Outro ponto em destaque apresentado refere-se à incorporação das vacinas 
Tetraviral e Hepatite A. Propomos um desafio para que os laboratórios públicos 
apresentem ao Ministério da Saúde propostas de parcerias de desenvolvimento 
produtivo com laboratórios privados que detém a tecnologia da vacina do HPV. Até
dezembro deste ano, queremos analisar as propostas para firmar transferências de
tecnologia, concluiu Padilha.
 Entenda como funciona a transferência de tecnologia.
PDPs - Atualmente, estão em vigor 34 PDPs. Com os acordos firmados nesta 
quarta-feira, entrará em vigor um total de 55 PDPs para a produção nacional de 
47 medicamentos, cinco vacinas, um contraceptivo DIU, um teste rápido e um 
acordo para pesquisa e desenvolvimento (PD). Cerca de 50 parceiros estão 
envolvidos nestas parcerias. Desses, 15 são laboratórios públicos e 35 privados.
Estima-se que essas PDPs resultem em uma economia anual aproximada de R$ 2,5 
bilhões para os cofres públicos.

Cada PDP firmada é acompanhada e avaliada periodicamente. Caso seja comprovado o
descumprimento de alguma etapa prevista no cronograma de execução, o acordo pode
ser cancelado. Em situações como essa, o Ministério da Saúde reabre o processo 
de análise e aprovação de uma nova parceria para a produção do mesmo 
medicamento.
Curtiu este post? Então vote em nós no Top Blog 2012\o/.Gabriella Vieira /Blog 
da Saúde
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CAFÉ COM IDEIAS: INTERSETORIALIDADE PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE
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CAFÉ COM IDEIAS: INTERSETORIALIDADE PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE: Como as 
Coordenadorias de Saúde das Áreas de Planejamento, as CAPs, podem qualificar as 
ações intersetoriais em seus territórios?[FOTO]

Esta pergunta foi o ponto de partida para o Café com Ideias - encontro entre 
coordenadores de CAPs promovido em outubro pela Coordenação de Políticas e Ações
Intersetoriais da Superintendência de Promoção da Saúde da Secretaria Municipal 
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de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro (CPAI/SPS/SMSDC-RJ). A dinâmica 
proporcionou a troca de ideias e experiências sobre o tema da intersetorialidade
e fomentou o debate sobre como transformar este conceito em prática, 
contribuindo para ações efetivas de promoção da saúde nos territórios.O Café com
Ideias é um processo de conversação simples e poderoso, que valoriza os 
diferentes saberes, vivências e pontos de vista, proporcionando um diálogo 
colaborativo. A atividade acessa a inteligência coletiva e cria possibilidades 
inovadoras de ação, apresenta a coordenadora de Políticas e Ações Intersetoriais
da Superintendência de Promoção da Saúde da SMSDC-RJ, Viviane Manso Castello 
Branco.[FOTO]

Café com Ideias: Uma dinâmica divertida e integradora para compartilhar 
experiências e propostas sobre intersetorialidade e promoção da saúde
A iniciativa é baseada nas metodologias Café da Equidade e World Café e convida 
cada participante a aproveitar a oportunidade para enriquecer-se com a 
experiência dos demais. Na prática, a reunião se transforma em um grande toró de
palpites.Os participantes são organizados em pequenos grupos, ao redor de mesas 
cobertas com papel para rabiscar, desenhar ou escrever e a dinâmica acontece em 
três rodadas de conversa, de cerca de vinte minutos cada, explica Viviane.
Uma pessoa permanece em cada mesa, como anfitriã, e tem o papel de receber os 
novos participantes e fazer uma síntese das novidades e questões mais relevantes
trazidas pelo grupo anterior.As pessoas que trocam de mesa são chamadas de 
embaixadoras e tem a missão de levar às outras mesas as ideias-chave que 
emergiram da conversa anterior.O troca-troca de grupos faz com que as ideias 
circulem por todas as mesas e contagiem todos os participantes. Ao final das 
três rodadas, compartilhamos a síntese do debate numa conversa ampla, envolvendo
todos os parceirosNeste bate-papo, destacamos padrões, sistematizamos o 
conhecimento coletivo e levantamos as possibilidades de ação e propostas de 
desdobramentos. É fundamental criar um ambiente gostoso, em que as pessoas se 
sintam bem-vindas e à vontade. Uma boa ideia é servir um lanche saudável e 
saboroso, como nozes, castanhas, frutas secas, uvas, maças, sucos e chás, conta 
Viviane.
Para garantir a o envolvimento de todos os participantes e o melhor 
aproveitamento da dinâmica, o Café com Ideias conta com uma etiqueta toda 
especial, que é apresentada ao grupo antes do início da atividade:Foque no que 
interessaContribua com o seu pensamentoFale com sua mente e seu coraçãoEscute 
para entenderLigue e conecte ideiasConverse, rabisque, desenhe, escreva nas 
toalhas de mesa a sua contribuição para o debateValorize e registre ideias, 
descobertas e questões mais relevantesRelaxe e aproveite este momento. Afinal, é
conversando que a gente se entende!
Quer promover ou participar de um Café com Ideias?

Envie um email para elosdasaude@gmail.com
Baixe o arquivo com a Etiqueta do Café, para distribuir em seu evento
Acesse o relatório do Café com Ideias - Intersetorialidade para a Promoção da 
Saúde
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Calendário de matrículas na Rede Estadual-Ensino Médio
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Calendário de matrículas na Rede Estadual-Ensino Médio: 
MATRÍCULA PARA O ENSINO MÉDIO NA REDE ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO
Prezados Alunos(as),
Informamos que a pré-matrícula para o Ensino Médio na Rede Estadual do Rio de 
Janeiro estará aberta até o dia 30 de novembro.
Acesse o endereço eletrônico:

http://www.matriculafacil.rj.gov.br/

Você poderá fazer a pré-matrícula para cursar o 1 ano do Ensino Médio em várias 
opções:
Para o Ensino Médio Regular, para o 1 ano do Ensino Médio Normal (Formação de 
Professores), para o 1 ano do Ensino Médio Inovador ou para o Módulo I da Nova 
EJA-Educação de Jovens e Adultos do Ensino Médio Presencial.

Não deixe de fazer a pré-matrícula e acompanhar o processo até concluir a 
matrícula.

A hora é de seguir em frente nos seus estudos!
PROCURE O SEU PROFESSOR DO CREJA PARA AJUDÁ-LO A FAZER A SUA PRÉ-MATRÍCULA!
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CÂNCER INFANTIL - Papel da família é fundamental no tratamento do câncer 
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Papel da família é fundamental no tratamento do câncer infantil: 

Em meados da década de 1960, o câncer ainda era considerado uma doença de 
adultos. Não acometia as crianças. Ouvir dizer que uma garota ou garoto estava 
com a doença era motivo de surpresa e comoção geral, e o diagnóstico era 
encarado como uma sentença de morte.
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Não se tinha muito conhecimento sobre a doença nos mais jovens, especialmente a 
respeito da sua evolução. As crianças acabavam por receber o mesmo tratamento 
dos adultos, embora o câncer infantil tenha características biológicas e 
orgânicas completamente diferentes. Na fase adulta, o surgimento da doença está 
relacionado muitas vezes a fatores ambientais, como acontece com fumo e câncer 
de pulmão, sol e câncer de pele. Nas crianças, pelo pouco tempo de vida, 
geralmente não há esse tipo de conexão, o que dificulta ou mesmo impede a 
prevenção.

O oncopediatra Sérgio Petrilli, superintendente do Graac (Grupo de Apoio ao 
Adolescente e à Criança com Câncer), explica que os tumores pediátricos afetam 
geralmente as células do sistema sanguíneo, por isso as neoplasias mais 
incidentes nas crianças são as leucemias (câncer dos glóbulos brancos), os 
linfomas (do sistema linfático) e os tumores cerebrais, seguidas por 
neuroblastoma (das células do sistema periférico),tumor renal (em especial o de 
Wilms), ósseo, germinativo (nas gônadas) e câncer de retina. Nas crianças, a 
doença tem evolução mais rápida, porque as células cancerígenas se dividem mais 
depressa, diferentemente dos adultos, que têm células mais maduras que evoluem 
lentamente, explica Petrilli.

Por se dividirem mais rapidamente, o tratamento do câncer da criança deve ser 
mais intensivo, com várias doses de medicação em intervalos curtos. A alta 
toxicidade causa efeitos colaterais que devem ser acompanhados de perto. Os 
quimioterápicos acabam abaixando a quantidade de glóbulos brancos e vermelhos, 
por isso é importante manter o tratamento de suporte (transfusão de glóbulos e 
plaquetas) para impedir que isso a deixe debilitada e propensa a novos problemas
de saúde, afirma o oncopediatra. Em contrapartida, os resultados da 
quimioterapia são mais efetivos nas crianças que nos adultos.
Percepções da criança durante o tratamento

As crianças percebem que está acontecendo algo de errado com ela, notam que seu 
corpo não está como antes e sentem as reações aos medicamentos, que as deixam 
mais debilitada. Por isso, a psiconcologista Maria Letícia Rotta, coordenadora 
do setor de psicologia da AACC (Associação de Apoio à Criança com Câncer), 
orienta que é essencial os pais serem sinceros com os filhos e explicarem, com 
linguagem simples, o que realmente está acontecendo. A criança precisa ser ativa
no processo do seu próprio tratamento. Ela tem que entender o que esta 
acontecendo e que é importante tomar os remédios, para que assim consiga seguir 
as orientações e combater a doença.

Não se deve omitir nenhum detalhe: é preciso afirmar que o remédio é ruim, que o
cabelo vai cair e que haverá alguns desconfortos como náuseas, feridas na boca, 
diarreia, infecção e anemia, mas que isso fará com que a saúde dela melhore. 
Alguns assuntos serão mais difíceis de ser abordados, como por exemplo a morte. 
Geralmente, esperamos a criança trazer o assunto à tona. Ela vai acabar falando 
sobre algo, já que percebe que alguns amiguinhos deixaram de frequentar o 
hospital. Nesse momento, é importante explicar o que aconteceu, deixando claro 
que, apesar de os riscos existirem, eles diminuem quando o tratamento é feito da
maneira correta.

O maior medo das crianças, entretanto, não costuma ser a morte. O maior temor é 
em relação à picada para tomar o soro, comenta Sérgio Petrilli. Mas como têm 
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mais facilidade para se adaptar a novas situações, elas logo perdem esse receio 
e se acostumam. Com o tempo, muitas vezes elas passam a gostar de vir ao 
hospital para poder brincar com os amigos. Isso ajuda bastante na aceitação e 
aderência ao tratamento, afirma o oncopediatra.
Pais e irmãos

Como o papel dos pais é de extrema importância no tratamento das crianças, é 
preciso que eles também façam acompanhamento psicológico, já que alguns passam 
por um longo processo de aceitação e demoram para acreditar no que está 
acontecendo. Alguns pais pedem para não contarmos para a criança a respeito da 
doença. Procuramos tirar essas resistências. A partir do momento em que a 
criança entende a doença dela, a aderência ao tratamento é muito maior, relata 
Petrilli.

Em geral, os centros de atendimento à criança com câncer oferecem terapias 
psicológicas para toda a família. Além de ser fundamental para o apoio 
emocional, os pais aprendem a lidar com outras situações que não se referem 
diretamente à criança doente. Por exemplo, a relação com os irmãos. Esse é um 
assunto bem delicado. Quando há uma criança com câncer em casa, temos uma 
família que precisa de cuidados. Como há um elo mais frágil, que precisa de 
cuidados médicos, algumas vezes o irmão ou irmã não recebe mais a mesma atenção 
dos pais e acaba se sentindo isolado, o que gera ciúme. É muito comum o irmão 
adotar uma postura mais agressiva e ir mal na escola para conseguir de volta 
toda a atenção dos pais, explica a psiconcologista Maria Letícia Rotta.

O ideal é incluir a outra criança no tratamento do paciente, explicar o que está
acontecendo, que o irmão precisa de mais cuidado naquele momento. Distribua 
funções para todos os membros da família. Diga ao irmão que ele está encarregado
de ajudar o outro. Inclua-o nas visitas ao hospital e, se possível, leve-o para 
brincar com as crianças dos centros de apoio, sugere Rotta.

Os pais devem cuidar, mas não adotar um perfil diferente no trato com o filho 
doente. Isso ajuda a evitar problemas de ciúme nos irmãos e ainda auxilia no 
tratamento da própria criança. A pior coisa que existe para criança e para o 
tratamento é o sentimento de comiseração, enfatiza Petrilli. Quando os pais 
ficam bajulando o paciente, eles passam a tratá-lo como frágil e coitadinho 
demais, sem dar esperança para uma possível cura. Sem contar que a criança acaba
ficando mais dengosa e manhosa, completa.

O importante é deixar a criança com a rotina mais próxima possível do normal e 
sem isentá-la de broncas e limites. Muitas vezes ela vai pedir para faltar a uma
atividade por estar debilitada. Não há problema nenhum em conceder o pedido, mas
deixe claro que ela precisará repor isso mais para frente. À medida que você 
cuida e coloca limites ao mesmo tempo, vai mostrando que ela vai ficar boa. A 
criança percebe que tem um futuro e que vai conseguir levar uma vida normal em 
pouco tempo, explica a psiconcologista.

--------------------------------------------------------------------------------
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quinta-feira, 29 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CAPSad Mané Garrincha realiza 1ª Mostra de Arte em Saúde Mental

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Fonte: SMSDC
O Centro de 
Atenção Psicossocial de Álcool e Drogatização (CAPSad) Mané Garrincha, 
em parceria com a Coordenação da Área Programática da região da Tijuca, 
realiza nos dias 28 e 29 de novembro, a 1ª Mostra de Arte em  Saúde 
Mental. Além de promover debates com profissionais de saúde mental, o evento 
gratuito reúne obras de pacientes e apresenta a Roda de Samba Mané Garrincha, 
formada por integrantes da unidade.
As
 atividades acontecem no Centro Cultural da Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (UERJ) e no Rio Previdência, ambos no Maracanã.

No
 primeiro dia da mostra, profissionais de saúde se reúnem a partir das 
9h, para discutir a Importância da Arte na Saúde Mental. O debate 
acontece no auditório Cartola do Centro Cultural da UERJ, que fica na 
Rua São Francisco Xavier, 524.

As
 obras dos pacientes estarão em exposição no dia 28, das 13h às 17h, e 
no dia 29, das 9h às 15h, no Rio Previdência, que fica na Avenida 
Professor Manuel de Abreu, 300. O local também será palco para as 
apresentações da Roda de Samba Mané Garrincha, que acontecem nos dois 
dias de evento, ao fim da mostra. 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cardapios-serem-praticados-nas-unidades.html
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Cardápios a Serem Praticados nas Unidades Escolares - Semana de 05 a 11/11/2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://crhsmerjecoando.blogspot.com/Cardápios a Serem Praticados nas Unidades 
Escolares - Semana de 05 a 11/11/2012: 
[FOTO]

Aviso E/SUBG/CIN de 31/10/2012 (D.O. Rio nº 157 de 01/11/2012 - p. 58 a 63).O 
Coordenador da Coordenadoria de Infraestrutura em atendimento ao Decreto nº 
30.863 de 02/07/2009 divulga os cardápios do Programa de Alimentação Escolar a 
serem praticados na semana de 05 a 11/11/2012.A Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro, através do Programa de Alimentação Escolar (PAE), atende aos alunos 
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matriculados na rede municipal de ensino, escolas e creches, com cardápios 
elaborados por nutricionistas, tendo o objetivo de garantir às crianças o acesso
a uma alimentação saudável e adequada, que compreende o uso de alimentos 
variados, seguros, que respeitem a cultura e que promovam a formação de hábitos 
alimentares saudáveis, levando em consideração o tempo de permanência do aluno 
na unidade e a faixa etária nas creches.O planejamento dos cardápios é composto 
por quatro semanas (semana A, semana B, semana C e semana D) de acordo com o 
tipo de refeição a ser fornecida. Os cardápios são os mesmos para toda a rede 
municipal de ensino e a sua execução ocorre de forma alternada, ou seja, as 
Coordenadorias Regionais de Educação (CRE) utilizam semanas diferentes, conforme
anexos.
Anexo I - Escola
Anexo II - Creche(Publicado no Ecoando n.º 22 - 2012)
Novo D.O. Eletrônico da Cidade do Rio de Janeiro
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Cardápios a Serem Praticados nas Unidades Escolares - Semana de 12 a 18/11/2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://crhsmerjecoando.blogspot.com/
Cardápios a Serem Praticados nas Unidades Escolares - Semana de 12 a 18/11/2012:

[FOTO]

Aviso E/SUBG/CIN de 09/11/2012 (D.O. Rio nº 162 de 09/11/2012 - p. 91 a 95).O 
Coordenador da Coordenadoria de Infraestrutura em atendimento ao Decreto nº 
30.863 de 02 de julho de 2009 divulga os cardápios do Programa de Alimentação 
Escolar a serem praticados na semana de 12 a 18 de novembro de 2012.A Prefeitura
da Cidade do Rio de Janeiro, através do Programa de Alimentação Escolar (PAE), 
atende aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, escolas e creches, 
com cardápios elaborados por nutricionistas, tendo o objetivo de garantir às 
crianças o acesso a uma alimentação saudável e adequada, que compreende o uso de
alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura e que promovam a formação 
de hábitos alimentares saudáveis, levando em consideração o tempo de permanência
do aluno na unidade e a faixa etária nas creches. O planejamento dos cardápios é
composto por quatro semanas (semana A, semana B, semana C e semana D) de acordo 
com o tipo de refeição a ser fornecida. Os cardápios são os mesmos para toda a 
rede municipal de ensino e a sua execução ocorre de forma alternada, ou seja, as
Coordenadorias Regionais de Educação (CRE) utilizam semanas diferentes, conforme
anexos.Anexo I - EscolaAnexo II - Creche(Publicado no Ecoando n.º 23 - 2012)
Novo D.O. Eletrônico da Cidade do Rio de Janeiro

Página 2504



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

Cardápios a Serem Praticados nas Unidades Escolares - Semana de 19 a 25/11/2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://crhsmerjecoando.blogspot.com/
Cardápios a Serem Praticados nas Unidades Escolares - Semana de 19 a 25/11/2012:

[FOTO]

Aviso E/SUBG/CIN de 13/11/2012 (D.O. Rio nº 165 de 14/11/2012 - p. 62 a 68).O 
Coordenador da Coordenadoria de Infraestrutura em atendimento ao Decreto nº 
30.863 de 02/07/2009 divulga os cardápios do Programa de Alimentação Escolar a 
serem praticados na semana de 19 a 25/11/2012.A Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro, através do Programa de Alimentação Escolar (PAE), atende aos alunos 
matriculados na rede municipal de ensino, escolas e creches, com cardápios 
elaborados por nutricionistas, tendo o objetivo de garantir às crianças o acesso
a uma alimentação saudável e adequada, que compreende o uso de alimentos 
variados, seguros, que respeitem a cultura e que promovam a formação de hábitos 
alimentares saudáveis, levando em consideração o tempo de permanência do aluno 
na unidade e a faixa etária nas creches.O planejamento dos cardápios é composto 
por quatro semanas (semana A, semana B, semana C e semana D) de acordo com o 
tipo de refeição a ser fornecida. Os cardápios são os mesmos para toda a rede 
municipal de ensino e a sua execução ocorre de forma alternada, ou seja, as 
Coordenadorias Regionais de Educação (CRE) utilizam semanas diferentes, conforme
anexos.Anexo I - EscolaAnexo II - CrecheAnexo III - Escolas em Turno ÚnicoAnexo 
IV - Projeto Experimetal Ginásio Carioca e Ginásio OlímpicoAnexo V - Refeições 
Emergenciais(Publicado no Ecoando n.º 23 - 2012)
Novo D.O. Eletrônico da Cidade do Rio de Janeiro
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Cardápios a Serem Praticados nas Unidades Escolares - Semana de 26/11 a 
02/12/2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://crhsmerjecoando.blogspot.com/
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Cardápios a Serem Praticados nas Unidades Escolares - Semana de 26/11 a 
02/12/2012: 
[FOTO]

Aviso E/SUBG/CIN de 22/11/2012 (D.O. Rio nº 168 de 23/11/2012 - p. 286 a 292).O 
Coordenador da Coordenadoria de Infraestrutura em atendimento ao Decreto nº 
30.863 de 02/07/2009 divulga os cardápios do Programa de Alimentação Escolar a 
serem praticados na semana de 26/11 a 02/12/2012.A Prefeitura da Cidade do Rio 
de Janeiro, através do Programa de Alimentação Escolar (PAE), atende aos alunos 
matriculados na rede municipal de ensino, escolas e creches, com cardápios 
elaborados por nutricionistas, tendo o objetivo de garantir às crianças o acesso
a uma alimentação saudável e adequada, que compreende o uso de alimentos 
variados, seguros, que respeitem a cultura e que promovam a formação de hábitos 
alimentares saudáveis, levando em consideração o tempo de permanência do aluno 
na unidade e a faixa etária nas creches.O planejamento dos cardápios é composto 
por quatro semanas (semana A, semana B, semana C e semana D) de acordo com o 
tipo de refeição a ser fornecida. Os cardápios são os mesmos para toda a rede 
municipal de ensino e a sua execução ocorre de forma alternada, ou seja, as 
Coordenadorias Regionais de Educação (CRE) utilizam semanas diferentes, conforme
anexos.Anexo I - EscolaAnexo II - Creche e EDI(Publicado no Ecoando n.º 23 - 
2012)
Novo D.O. Eletrônico da Cidade do Rio de Janeiro

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cerebros-portateis-e-seu-potencial-de.html
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Cérebros portáteis e seu potencial de mudar educação

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://porvir.org/
Interessante...
Cérebros portáteis e seu potencial de mudar educação: 

Apalpe o seu bolso ou vasculhe na sua bolsa. Encontrou um aparelhinho 
retangular? Pois ele não é só um telefone celular. Ele é, na opinião do 
consultor internacional em tecnologia Scott Klososky, um dos responsáveis por 
algumas das drásticas mudanças que têm ocorrido na forma como as pessoas 
aprendem e ensinam. Esses dispositivos móveis - e nessa conta Klososky inclui 
smartphones e tablets - são o que chamam de cérebros portáteis: equipamentos que
dão acesso fácil, rápido e gratuito a um volume muito maior de informação do que
a humanidade jamais viu.
Se entendermos que agora temos aparelhos que aumentam o que o nosso cérebro faz,
isso muda completamente a forma como devemos ensinar as crianças, como colocamos
a tecnologia em prol da educação, disse Klososky em entrevista ao Porvir. Para o
especialista, que estará em São Paulo em janeiro no evento Innovate 2013 
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Re-imagining School, com a facilidade de se chegar a qualquer informação, os 
antigos métodos de ensino, baseados na memorização e na repetição, tornaram-se 
inadequados. Não faz mais o menor sentido exigir que os alunos decorem coisas. 
Todo o tipo de dado está disponível para qualquer um na internet, disse.

Assim, com a facilidade de se chegar a qualquer informação, o que a escola deve 
é fazer é ensinar o aluno a encontrar os dados de que precisa e interpretá-los 
corretamente. Hoje é muito mais importante saber resolver problemas, ser 
criativo, ter pensamento crítico, habilidades que vão ajudá-los a prosperar no 
mundo, diz ele. Além da quantidade disponível de dados, um segundo fator tem 
sido fundamental nas mudanças que vêm ocorrendo no universo educacional: a 
facilidade de conexão com qualquer ser humano no mundo. Qualquer pessoa pode 
entrar em contato com qualquer outra no mundo instantaneamente e de graça, 
afirma.

crédito Andrea Danti / Fotolia.com[FOTO]

Para ele, essas novas dinâmicas de troca de informação desburocratizam a 
transmissão do conhecimento, não é mais a universidade a única detentora do 
conhecimento. Os processos coletivos de troca de conteúdo, chamados de 
crowdsourcing, permitem que as pessoas se beneficiem com a sabedoria das 
multidões - a chamada educação informal, da qual ele mesmo se beneficiou: apesar
de ser um aluno que sempre teve boas notas, ele odiava, odiava mesmo, segundo 
suas palavras, a escola; saiu do ensino médio e foi direto trabalhar porque 
precisava ajudar a família e, com o que aprendeu na vida, se tornou um dos 
especialistas de tecnologia mais respeitados nos EUA.

Apesar de ter esses dois caminhos muito bem definidos sobre o que tem mudado a 
educação, as perspectivas não são tão claras e a mensagem que Klososky passa é 
de alerta. As tecnologias estão avançando em passo acelerado, os mercados vão 
cobrar dos alunos habilidades que os ensinos tradicionais são menos capazes de 
prover, há iniciativas muito bem pensadas que estão acompanhando o movimento, 
mas essa percepção ainda não é generalizada. As escolas ainda devem demorar uns 
10 ou 20 anos até que aprendam como fazer uso das tecnologias no ensino, afirma.

--------------------------------------------------------------------------------
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computador-digitacao-ler-e-sindrome-do.html
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Computador, digitação, L.E.R e Síndrome do Túnel do Carpo

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blogdasaude.com.br/
Computador, digitação, L.E.R e Síndrome do Túnel do Carpo: 
[FOTO]
O estilo de vida na frente do monitor trouxe muitos problemas de saúde ligados 
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aos movimentos repetitivos. A digitação compulsiva por horas em uma postura 
inadequadapode causar problemas conhecidos como L.E.R (Lesões por Esforços de 
Repetição) eSíndrome do Túnel do Carpo.
Médicos ainda têm dificuldade em estabelecer o L.E.R em digitadores, porque 
outros fatores podem desencadear esse problema. Um estudo do Hospital das 
Clínicas com um grupo de pacientes demonstrou que apenas 17% dos digitadores 
afastados de sua função tinham um diagnóstico bem definido. A maior parte 
apresentava quadros de neuropatias compressivas, principalmente da síndrome do 
túnel do carpo.Síndrome do Túnel do Carpo - Flexionar demais o punho provoca um 
aumento da pressão dentro de um canalzinho ali existente. Portanto, se a pessoa 
fica muitas horas com o punho fletido, pode desencadear uma compressão do nervo 
mediano. Além disso, há fatores predisponentes para essa patologia, como é o 
caso dos diabéticos, indivíduos com hipotireoidismo e em certos grupos 
familiares.Sintomas: dor no punho, na mão e formigamento nos dedos, 
principalmente durante a execução de algumas atividades manuais. Outro sintoma 
característico é acordar no meio da noite com a mão formigando, porque se 
repetiu a postura de flexão do punho durante o sono. Além disso, pela falta de 
movimentação dos dedos, pode formar-se um edema, isto é, um acúmulo de líquido 
dentro do canal, o que aumenta a compressão do nervo.Como reconhecer o L.E.R
Os sintomas mais frequentes são dores nos membros superiores, nos dedos, 
dificuldade para movimentá-los e formigamento. Na maioria das vezes, esses 
sintomas estão relacionados a uma atividade inadequada não só dos membros 
superiores, mas de todo o corpo.Voltando no tempo dos datilógrafos
O ritmo de vida diferente e o teclado mais duro podem explicar porque naquela 
época não era comum esses tipos de lesões. As dores nos membros superiores, 
região dos ombros e pescoço, estão ligadas à tensão e à contração muscular 
exagerada. É o preço do estresse, da correria, da má qualidade de vida.
Preste atenção na postura, altura dos olhos em relação à tela, posição dos 
joelhos, pés e mãos.Informações daentrevistacom o Dr. Rames Mattar, professor de
Ortopedia da Universidade São Paulo e presidente da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia da Mão, feita pelo Dr. Drauzio Varella.[FOTO]
Se você reconheceu alguns dos sintomas citados, procure um médico.
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Conheça e acesse o Portal do Servidor

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://crhsmerjecoando.blogspot.com/
Conheça e acesse o Portal do Servidor: 
[FOTO]

Comunicado Portal do Servidor de 09/11/2012 (D.O. Rio nº 163 de 12/11/2012 - p. 
62)Cinco seções de serviços e benefícios para quem serve a cidade. Não deixe de 
acessar, conhecer e usar.Portal do Servidor.(Publicado no Ecoando n.º 23 - 2012)
Novo D.O. Eletrônico da Cidade do Rio de Janeiro
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Consumo de vitamina D ajuda na prevenção de diabetes

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.ecologiamedica.net/
Consumo de vitamina D ajuda na prevenção de diabetes: 

Segundo um estudo feito por cientistas do Tufts Medical Center, em Boston, a 
vitamina D pode ajudar a prevenir diabetes em pessoas com grandes chances de 
desenvolver a doença. Mesmo que o controle de outros fatores de risco, como 
obesidade e sedentarismo, ainda seja a melhor maneira de prevenir a doença, 
ingerir mais vitamina D aparentemente também reduz os riscos da doença.

A pesquisa durou três anos e foi feita com duas mil pessoas com altos níveis de 
açúcar no sangue, mas que ainda não tinham diabetes - estágio chamado 
pré-diabetes. Elas foram divididas em três grupos. O primeiro grupo recebia 
suplementos de vitamina D, o segundo ingeria placebo e o terceiro não recebeu 
nenhum tipo de complemento na dieta.

Segundo os cientistas, os participantes que tomaram suplementos de vitamina D, e
que tinham em média 30 nanogramas da vitamina para cada mililitro de sangue, 
estavam 38% menos propensos a desenvolver diabetes do que aqueles que 
apresentavam 13 nanogramas por mililitros.

De acordo com os autores do estudo, isso acontece porque a vitamina D, 
aparentemente, melhora a produção de insulina pelo organismo. Como esse hormônio
é responsável pela quebra do açúcar e é necessário para que as células consigam 
absorver a glicose, a vitamina D consequentemente ajuda a controlar o nível de 
açúcar no sangue.

A vitamina D pode ser encontrada no leite, óleo de fígado de peixe e alguns 
cereais que são fortificados com essa vitamina. O corpo pode absorver boa 
quantidade de vitamina D com exposição à luz solar de 10 a 15 minutos, duas 
vezes ao dia.

A ingestão recomendada pelo U.S. Dietary Reference Intake para crianças e 
adultos de até 50 anos é de cinco microgramas por dia (200 UI/dia). A 
recomendação aumenta para 10 microgramas/dia (400 UI/dia) para pessoas entre 
50-71 anos de idade e para 15 microgramas/dia para idosos acima dos 70 anos. 
Para saber como ingerir corretamente essas doses, vale ficar atento aos rótulos 
dos alimentos.

Fonte: http://migre.me/bKrla
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
convite-tirando-droga-de-cena.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 28 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CONVITE - Tirando a Droga de Cena

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://construtoresdecidadania.blogspot.com/
Tirando a Droga de Cena: 
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cuidado-consumo-abusivo-de-bebidas.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 7 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CUIDADO - Consumo abusivo de bebidas energéticas traz danos ao coração e sobe a 
pressão arterial

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/Consumo abusivo de bebidas energéticas traz danos 
ao coração e sobe a pressão arterial: [FOTO]
Publicar postagem

Foto: Corbis Images
Trabalho, estudo, buscar filhos na escola, frequentar academias. No final de 
semana, churrasco em casas de amigos, festas, atividades de lazer. Para aguentar
tantas atividades, milhares de pessoas consomem bebidas energéticas ou produtos 
naturais, como o guaraná em pó. Porém, se forem consumidos em excessos, podem 
trazer danos à saúde.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) permite a venda de bebidas 
energéticas no país desde 1998, depois de analisar a segurança desses produtos. 
Atualmente, as bebidas energéticas são dispensadas da obrigatoriedade de 
registro junto a Anvisa e regulamentadas como alimentos pela Resolução RDC 
273/2005.
A nutricionista Leilane Fernandes, da Gerência de Alimentos da agência, afirma 
que as embalagens devem conter obrigatoriamente as seguintes advertências, em 
destaque e em negrito: Crianças, gestantes, nutrizes, idosos e portadores de 
enfermidades: consultar o médico antes de consumir o produto e Não é recomendado
o consumo com bebida alcoólica.
Ela esclarece que ainda há o suplemento de cafeína para atletas e o suplemento 
energético para atletas que são regulamentados pela Resolução RDC n. 18/2010. O 
suplemento de cafeína para atletas é o produto destinado a aumentar a 
resistência aeróbia em exercícios físicos de longa duração, enquanto suplemento 
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energético para atletas é o produto destinado a complementar as necessidades 
energéticas em virtude do gasto calórico aumentado.
Em relação ao guaraná em pó, Leilane explica que o produto é classificado como 
novo alimento e não possui e não tem comprovação de efeitos energéticos. A 
quantidade de cafeína no guaraná em pó varia de acordo com a matéria-prima 
utilizada dependendo do estágio de maturação do fruto, condições de cultivo, 
processo de obtenção. A regulamentação sobre o tema não exige uma padronização 
dos componentes ativos desse produto, visto que não há necessidade de ter um 
limite mínimo para que se alegue algum efeito, nem limite máximo considerando 
que quantidades de cafeína naturalmente presentes no guaraná são consideradas 
seguras.
Por determinação de Anvisa, os rótulos das bebidas consideradas energéticas 
devem trazer orientações sobre o consumo e advertências para grupos específicos.
Isto porque qualquer alimento usado em excesso pode trazer danos à saúde. O 
cardiologista Stephan Lachtermacher, do Instituto Nacional de Cardiologia (INC),
vinculado ao Ministério da Saúde, os energéticos são ricos em cafeína, que é um 
estimulante do sistema nervoso.
Segundo ele, as pessoas não costumam ler os rótulos e, se não tivesse qualquer 
tipo de perigo, não teriam advertências nas embalagens dos produtos. O risco 
maior está na dose, principalmente para quem tem sensibilidade à cafeína ou 
predisposição às arritmias ou faz parte do grupo citado nas embalagens 
(crianças, idosos, nutrizes, grávidas, com problemas de saúde). Ele alerta: A 
cafeína pode estimular o aumento da pressão arterial e dos batimentos cardíacos.
Por isso, pacientes cardíacos, hipertensos e renais não devem usar estas 
substâncias.
O médico acrescenta que também é arriscado o consumo da bebida com álcool. Essa 
associação pode aumentar os efeitos excitatórios e reduzir os depressores no 
sistema nervoso e também precipitar ou predispor arritmias cardíacas, diz o 
cardiologista.Curtiu este post? Então vote em nós no Top Blog 2012\o/.Fonte: 
Maria Vitória / Agência Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cuidando-do-planeta-cuidando-da-saude.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 7 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CUIDANDO DO PLANETA, CUIDANDO DA SAÚDE - Jogo de dominó com sucata

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://moniqueiroz.blogspot.com/
Professora Mônica do CIEP SANDINO, mantém um Blog onde fala das atividades que 
ela realiza com os alunos e sempre vejo a preocupação com o Meio Ambiente e a 
Sustentabilidade.Percebam também, que seus alunos são do Maternal, é despertar a
próxima geração para os cuidados com o Meio Ambiente.Parabéns Profª Mônica - 
Parabéns CIEP SANDINO!!PSE - SAÚDE ESCOLARJogo de dominó com sucata: 
A história Brinquedos nos fez pensar em muitas questões: Como estamos cuidando 
dos nossos pertences? Estamos consumindo e descartando muito? Será que tudo que 
jogamos fora é lixo? O que não serve mais para mim pode servir para outra 
pessoa? Quais as consequências de tudo isso para o meio ambiente?
Em resposta a algumas dessas questões, os alunos do Maternal reaproveitaram 
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caixinhas de suco vazias para confeccionar um jogo de dominó. Assim reduzimos o 
consumo de brinquedos novos, diminuimos a quantidade de lixo do meio ambiente, 
exercitamos o cuidado com o que é nosso e ainda nos divertimos aprendendo um 
novo jogo.
[FOTO]
1º passo: encher as caixinhas com jornal para dar peso e volume às peças do 
dominó[FOTO]
2º passo: encapar as caixinhas e montar as combinações de cores[FOTO]
3º passo: brincar muuuuuuito!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
culminancia-tirando-droga-de-cena-2012.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 29 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Culminância "Tirando a Droga de Cena 2012", Oficina de Vídeo ganha 1º Lugar na 
Categoria Extensividade.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://nucleodeartegrandeotelo.blogspot.com/
Parabéns a toda equipe, aos alunos que brilharam e a todos que apoiam este 
projeto.

Culminância "Tirando a Droga de Cena 2012", Oficina de Vídeo ganha 1º Lugar na 
Categoria Extensividade.: Obrigado à todos que participaram do "Tirando a Droga 
de Cena 2012". Um especial agradecimento aos alunos do Núcleo de Arte Grande 
Otelo: Raphael Azeredo, David Costa, Victor de Moraes, Evelyn Nunes e Graciele 
Borges, pelo primeiro lugar, categoria Extensividade, com o vídeo "Jovens Hoje 
em Dia". ÀDenise Palha, pela confiança em nosso trabalho. ÀDenise Ribeiro, pelo 
apoio incondicional. Ao professorIdimarcos Ribeiro Campos Campos, pela ajuda e 
companheirismo. ÀLaíse Pachecoe Luciana Almeida, pela gestão competente e 
afetuosa. À todos os professores e pais de alunos que acreditam e nos auxiliaram
nesse trabalho.

Denise Palha, Coordenadora Geral da Extensividade.

Professores Bruno Bentolila, Idimarcos Campos e os alunos Raphael Azeredo, David
Costa, Evelyn Nunes e Graciele Borges.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cursos-com-certificados-100-online.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 12 de novembro de 2012
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

Cursos com certificados 100% online!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://meustrabalhospedagogicos.blogspot.com/
Cursos com certificados 100% online!: 

Quer fazer um curso 100% a distância com certificado?
Curso de Distúrbios de 
Aprendizagemhttp://www.cursos24horas.com.br/parceiro.asp?cod=promocao8325url=cur
sos/disturbios-de-aprendizagemCurso de Drenagem 
Linfáticahttp://www.cursos24horas.com.br/parceiro.asp?cod=promocao8325url=cursos
/drenagem-linfaticaCurso de Educação 
Ambientalhttp://www.cursos24horas.com.br/parceiro.asp?cod=promocao8325url=cursos
/amb.aspCurso de Educação de Jovens e 
Adultoshttp://www.cursos24horas.com.br/parceiro.asp?cod=promocao8325url=cursos/e
ducacao-jovens-e-adultosCurso de Educação 
Especialhttp://www.cursos24horas.com.br/parceiro.asp?cod=promocao8325url=cursos/
educacao-especialCurso de Educação 
Infantilhttp://www.cursos24horas.com.br/parceiro.asp?cod=promocao8325url=cursos/
educacao-infantilCurso de 
Empreendedorismohttp://www.cursos24horas.com.br/parceiro.asp?cod=promocao8325url
=cursos/empreendedorismoCurso de 
Enfermagemhttp://www.cursos24horas.com.br/parceiro.asp?cod=promocao8325url=curso
s/curso-de-enfermagemCurso de Escrita e 
Redaçãohttp://www.cursos24horas.com.br/parceiro.asp?cod=promocao8325url=cursos/r
edacao.asp

Receba nossas atividades Digite aqui seu email:

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
decreto-36451-ponto-facultativo-26nov.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 23 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DECRETO 36451-Ponto Facultativo 26nov a partir 14h

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://nossomosacre06.blogspot.com/
DECRETO 36451-Ponto Facultativo 26nov a partir 14h: 
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DECRETO Nº 36451 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2012

DIÁRIO OFICIAL de 22 de novembro de 2012

Considera facultativo o ponto nas repartições públicas municipais, a partir das

14:00 horas, no dia 26 de novembro de 2012 e dá outras providências.

O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições

legais, e

CONSIDERANDO que haverá ato público no dia 26 de novembro Contra a

Injustiça, em Defesa do Rio contra a aprovação pelo Congresso Nacional da nova 
lei

de distribuição dos royalties do petróleo;

DECRETA:

Art. 1º Fica considerado facultativo o ponto nas repartições públicas 
municipais,

a partir das 14:00 horas, no dia 26 de novembro de 2012, excluídos desta

previsão os expedientes nos órgãos cujos serviços não admitam paralisação.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Rio de Janeiro, 21 de novembro de 2012; 448º ano da fundação da Cidade.

EDUARDO PAES

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>

Página 2514



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
defesa-civil-rio-promovera-palestra.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 5 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DEFESA CIVIL RIO PROMOVERÁ PALESTRA SOBRE MEDICINA DE DESASTRE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/

Divulgando...
DEFESA CIVIL RIO PROMOVERÁ PALESTRA SOBRE MEDICINA DE DESASTRE: 
A Defesa Civil promoverá no dia 07 de novembro (quarta-feira), das 14:00 às 
17:00 horas, uma palestra sobre medicina de desastres, no Auditório do CASS 
(Centro Administrativo São Sebastião). O palestrante será o diretor do CEPE o 
Cel. Luiz Maurício Plotkowski.
Para participar do evento basta clicar no link abaixo e fazer a sua inscrição.
Faça a sua inscrição - clique aqui

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
depoimento-relato-de-um-atendimento-na.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 1 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DEPOIMENTO - RELATO DE UM ATENDIMENTO NA CF SÉRGIO VIEIRA DE MELO - "AMBIENTE DE
PRIMEIRÍSSIMO MUNDO, SALA LIMPA, REFRIGERADA, BEM CUIDADA... TUDO NOVINHO".

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://otics-iraja.blogspot.com/
RELATO DE UM ATENDIMENTO NA CF SÉRGIO VIEIRA DE MELO - "AMBIENTE DE 
PRIMEIRÍSSIMO MUNDO, SALA LIMPA, REFRIGERADA, BEM CUIDADA... TUDO NOVINHO".: 

E nem o urubu deixou de ser ave...
Entrou desmaiada e saiu andando, sozinha, zero quilômetro - uma experiência, 
provavelmente rara, de atendimento de excelência na rede pública

Em uma de suas magistrais crônicas, o poeta e médico Aldir Blanc faz um passeio 
pelos hospitais públicos do Rio e vai registrando o que acontece: No Miguel 
Couto, por exemplo, urubu virou boto; já no Rocha Faria meu tio entrou Sandoval 
e saiu Ana Maria. E segue pelo Souza Aguar, Rocha Maia, anotando situações tão 
inimagináveis quanto verossímeis. Aldir, o Proust de Vila Isabel, é mestre no 
melhor uso da irreverência crítica. Esta, aliás, é também uma das marcas do 
carioca. Dificilmente a população erra a piada: vai certeira no alvo. E seu 
poder é devastador. Nesse sentido, a triste situação de nossa rede pública de 
saúde é um prato cheio para a carga crítica contida no humor. No entanto, uso 
este espaço aqui para relatar uma experiência em que nem o urubu deixou de ser 
ave, tampouco Sandoval virou tia!Na última sexta-feira, dia 26, seguia da Barra 
para a Glória, na companhia de uma pessoa que trabalha para a minha família. No 
início da Linha Amarela, ela começou a passar mal. Sentia-se fraca, achava que a
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pressão estava caindo, a ponto de pedir que a levasse a um hospital. Tentei 
ganhar tempo e, já na Avenida Brasil, parei numa loja de conveniência, comprei 
doces e salgados, além de uma bebida isotônica na esperança de que fosse 
suficiente para que se recuperasse. Segui pela Rodrigues Alves torcendo para que
os doces e salgados fizessem efeito. Porém, ela piorou. Ficou fraca, sonolenta e
mal conseguia falar. Sem um hospital por perto, sem saber para onde levá-la e 
lembrando dotravellingdo Aldir pelos hospitais do Rio, me vi já diante do Santa 
Bárbara, já com ela praticamente desmaiada. Eis que à esquerda, pouco antes da 
entrada do túnel, identifico uma construção nova, que me pareceu uma escola, com
o símbolo da prefeitura do Rio estampado no alto, mas consegui ler numa parede 
lateral: Clínica da Família Sérgio Vieira de Mello.Fiz o retorno, parei 
praticamente dentro do lugar e pedi ajuda a uma mulher num guichê próximo à 
porta. Tenho uma pessoa passando muito mal. Vocês podem atender? A mulher não só
respondeu que sim, como ofereceu uma cadeira de rodas e apontou a sala para onde
eu deveria levá-la. Não pediu documento algum. Perguntou apenas se ela morava 
nas imediações. Daí pra frente ocorreu uma sucessão de situações inimagináveis 
em se tratando de saúde pública. Ela foi atendida imediatamente, primeiro por 
uma enfermeira que tirou a pressão, furou o dedo para medir a glicose e, em 
menos de cinco minutos, já estava numa sala tomando soro, diante de um médico 
atento e cuidadoso. Vale dizer: o ambiente era de Primeiríssimo Mundo, melhor do
que a gente encontra em emergência de redes de hospitais privados da Zona Sul da
cidade, desses da Barra e de Copacabana, para onde eu pretendia levá-la. Sala 
limpa, refrigerada, bem cuidada, além de material esterilizado. Tudo novinho. 
Não só a sala era limpa, como todo o ambiente da clínica. Enquanto ela era 
atendida - passou umas três horas no soro - tinha a pressão monitorada 
constantemente na presença de duas enfermeiras e de um médico, a cada 10 ou 15 
minutos.Resumo da história. Ela entrou desmaiada e saiu andando, sozinha, zero 
quilômetro. Foi atendida rapidamente, bem cuidada e eu deixei o local, 
naturalmente aliviado e surpreso com a qualidade do atendimento. Um alento para 
quem passou parte da vida reportando a situação dos hospitais e ouvindo falar 
que 80% dos casos podem ser tratados em clínicas simples, desde que funcionem. 
Esta mensagem tem, assim, dois objetivos: usando um termo da moda, compartilhar 
uma experiência, provavelmente rara, de atendimento de excelência na rede 
pública, e tentar desfazer a máxima de que jornalista só dá notícia ruim. E quem
sabe um dia mestre Aldir não reencontra no Rocha Faria o Tio Sandoval que virou 
Ana Maria.BRUNO THYS é jornalista.

Leia mais sobre esse assunto 
emhttp://oglobo.globo.com/opiniao/e-nem-urubu-deixou-de-ser-ave-6575595#ixzz2Ayb
BiDV6

 1996 - 2012. Todos direitos reservados a Infoglobo Comunicação e Participações 
S.A. Este material não pode ser publicado, transmitido por broadcast, reescrito 
ou redistribuído sem autorização.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
depois-do-outubro-rosa-e-vez-dos-homens.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 7 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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DEPOIS DO OUTUBRO ROSA, É A VEZ DOS HOMENS: NO NOVEMBRO AZUL

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://otics-iraja.blogspot.com/
DEPOIS DO OUTUBRO ROSA, É A VEZ DOS HOMENS: NO NOVEMBRO AZUL: 
Depois do Outubro Rosa, que chamou a atenção de mulheres para a prevenção do 
câncer de mama, vem aí o Novembro Azul, para alertar os homens sobre a 
importância do exame para detectar o câncer de próstata - glândula do sistema 
reprodutor que armazena os líquidos.
O câncer de próstata é responsável pela segunda causa de morte por câncer entre 
os homens, perdendo apenas para o de pulmão.

<COMENTÁRIOS>
Olá! Tudo bem?
O blog Ensinando com Carinho - Atividades para Alfabetização - está presenteando
você com o Selinho Profissão Professor.
Entre no blog e do lado esquerdo você encontra o botão Selinho, é só você clicar
nele. Após clicar vai abrir uma página do Blogger, é só você clicar no botão 
Adicionar Widget. 
Parabéns! Você acaba de ganhar o seu selinho.
Qualquer dúvida, pode me chamar.
Beijos!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-da-lingua-portuguesa-5-de-novembro.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 2 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DIA DA LÍNGUA PORTUGUESA - 5 DE NOVEMBRO -  50 ATIVIDADES EXERCÍCIOS DESENHOS 
COLORIR PINTAR IMPRIMIR

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.atividadesedesenhos.com/
DIA DA LÍNGUA PORTUGUESA 50 ATIVIDADES EXERCÍCIOS DESENHOS COLORIR PINTAR 
IMPRIMIR: Atividades e desenhos - Dia da Língua Portuguesa - 05 de novembro

Nomes das frutas palavras letras recortar colar

Figuras desenhos recortar colar
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Desenhos figuras recortar colar

Escrever nomes palavras formar desembaralhar letras sílabas

Desenhos objetos escrever letras palavras sílabas alfabeto

Palavras nomes objetos desenhos recortar colar

Pontuação - Exercícios

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-internacional-de-luta-contra.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 26 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DIA INTERNACIONAL DE LUTA CONTRA A VIOLÊNCIA À MULHER - 25 DE NOVEMBRO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.advivo.com.br

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-mundial-do-diabetes-vamos-participar.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 7 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Página 2518



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

DIA MUNDIAL DO DIABETES - VAMOS PARTICIPAR

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://otics-iraja.blogspot.com/
DIA MUNDIAL DO DIABETES: 
Dia 14 de novembro é o DIA MUNDIAL DO DIABETES, portanto, estaremosrealizando em
nossas unidades atividades para Promoção da saúde e Prevençãoda doença. Neste 
mesmo dia de 08:00 às 16:00h, estaremos promovendo noParque Madureira, próximo a
Nave do Conhecimento:
 - 08:00 às 08:30h - alongamento; - 08:30 às 09:30h - caminhada; - 09:30 às 
10:30h - atividade lúdica; - 10:30h- coral com os profissionais; - 13:30h - 
atividade lúdica; - 14:00h - chá da tarde; - 15:30 - encerramento com o coral.
Durante todo o horário, estaremos promovendo educação em saúde nastendas com 
enfermeiros, nutricionistas e médico. Também estaremosdistribuindo folderes 
educativos e bandanas.Estará participando destas atividades, as seguintes 
unidades: CfSouza marques e Centro de Referência da Obesidade, CF Dante Romanó 
Jr,CMS Carmela Dutra, Nasf e Saúde Carioca.

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-munial-pelos-atos-de-gentileza-13.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 13 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DIA MUNIAL PELOS ATOS DE GENTILEZA - 13 DE NEVEMBRO - DESENVOLVA ESTE HÁBITO 

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-nacional-de-combate-ao-cancer.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 27 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DIA NACIONAL DE COMBATE AO CÂNCER

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
diabetes-educar-para-prevenir-14-de.html
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<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 12 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DIABETES - EDUCAR PARA PREVENIR - 14 DE NOVEMBRO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cms-fazendabotafogo.blogspot.com/
14 DE NOVEMBRO: 
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dica-bandeira-do-brasil-feita-com.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 4 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DICA - Bandeira do Brasil feita com rolinhos de papel: reciclagem e arte para o 
dia da Bandeira!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://espacoeducar-liza.blogspot.com/Bandeira do Brasil feita com rolinhos de 
papel: reciclagem e arte para o dia da Bandeira!: A bandeira abaixo foi 
totalmente confeccionada com rolinhos de papel higiênico pintados pelas próprias
crianças. Veja as fotos e acompanhe que lindo trabalho. É uma excelente idéia 
para o Dia da Bandeira!

http://espacoeducar-liza.blogspot.com/
O trabalho acima foi desenvolvido pela Educadora Giovana.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dica-da-natal-presepio-feito-com-rolos.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 3 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DICA DA NATAL - Presépio feito com rolos de papel: Reciclagem com charme e linda
atividade de Natal!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://espacoeducar-liza.blogspot.com/
Presépio feito com rolos de papel: Reciclagem com charme e linda atividade de 
Natal!: Lindo este presépio: as personagens são feitas reutilizando rolos de 
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papel higiênico. Um charme e uma excelente sugestão de reciclagem durante as 
atividades de Natal, para os pequeninos!

Você só precisará de rolinhos de papel e papéis coloridos, muita imaginação! Se 
desejar pode utilizar moldes diversos de desenhos de Natal. Posto alguns abaixo,
que podem servir

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dica-de-natal-uma-possivel-arvore-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 1 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DICA  DE NATAL - Uma possível árvore de natal feita com rolos de papel higiénico

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://educacaodeinfancia.com/
Uma possível árvore de natal feita com rolos de papel higiénico: 
[FOTO]

Esta árvore de natal é feita com rolos de papel higiénico sem ter sido pintada, 
ou seja, da cor do cartão mas pode ser pintada das mais variadas cores.

No seu interior tem as típicas bolinhas de árvore de natal mas pode ter o mais 
variado tipo de objetos.

Sejam criativos e boas práticas!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dica-livros-sobre-o-eca-para-download.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 13 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DICA - Livros sobre o ECA para download

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.viablog.org.br/
Livros sobre o ECA para download: A criação do Estatuto da Criança e do 
Adolescente - ECA, em 1990, fruto de grande mobilização nacional, regulamentou o
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artigo 227 da Constituição Federal de 1988, que representou um marco para a 
proteção da infância no Brasil ao colocar como dever da família, da sociedade e 
do Estado a garantia dos direitos de crianças e adolescentes.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dica-maravilhosa-colher-de-pau-pintada.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 12 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DICA MARAVILHOSA - Colher de pau pintada com Papai Noel! Linda lembrancinha de 
Natal

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://igniteyour.com/2010/12/17/wooden-spoon-santa-mobile/
http://espacoeducar-liza.blogspot.com.br/
Colher de pau pintada com Papai Noel! Linda lembrancinha de Natal: São lindas 
colheres de pau transformadas em móbile, mas também servem como lembrancinha ou 
fantoche de Natal!

Basta riscar as colheres e depois pintar com tinta específica para madeira.

Fonte e criação: http://igniteyour.com/2010/12/17/wooden-spoon-santa-mobile/

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dicas-15-de-novembro-proclamacao-da.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 2 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DICAS - 15 DE NOVEMBRO PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA ATIVIDADES EXERCÍCIOS DESENHOS 
COLORIR PINTAR IMPRIMIR I

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.atividadesedesenhos.com/
15 DE NOVEMBRO PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA ATIVIDADES EXERCÍCIOS DESENHOS COLORIR 
PINTAR IMPRIMIR I: Atividades e desenhos - Proclamação da República - 15 de 
novembro

História do Brasil texto Proclamação da República
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Cruzadas

Marechal Deodoro desenho pintar colorir

Exercícios Questionário

Montar a Bandeira do Brasil

Língua Portuguesa - Interpretação de texto

Bandeira Nacional - Armas Nacionais - Selo Nacional - Hino Nacional

Armas Nacionais - Selo Nacional

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dicas-70-atividades-15-de-novembro.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 2 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DICAS - 70 ATIVIDADES 15 DE NOVEMBRO PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA EXERCÍCIOS 
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DESENHOS COLORIR PINTAR IMPRIMIR

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.atividadesedesenhos.com/
70 ATIVIDADES 15 DE NOVEMBRO PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA EXERCÍCIOS DESENHOS 
COLORIR PINTAR IMPRIMIR: Atividades e desenhos - Proclamação da República - 15 
de novembro

Alfabetização - Circule as letras do seu nome

Hino da Proclamação da República texto leitura

Mapa do Brasil

Caça-Palavras

Enigma escrever letras palavras sílabas alfabetização

Marechal Deodoro da Fonseca desenhos colorir

Soldados iguais encontrar colorir
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Proclamação da República interpretação de

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dicas-atividades-de-natal.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 29 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DICAS -  Atividades de Natal

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://aprendendocomtiacelia.blogspot.com/
Atividades de Natal: 
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
FONTE:http://atividadespracolorir.blogspot.com.br/2012/11/atividades-natalinas-p
ara-educacao.html

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dicas-de-natal-enfeite-de-natal-o-mais.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 4 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DICAS DE NATAL  - Enfeite de Natal: O mais fofo do mundo

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.artedefazerartesanato.com.br/
Enfeite de Natal: O mais fofo do mundo:
O natal tem infinitas possibilidades. Sempre terá uma coisa nova que nunca 
tínhamos visto. Mesmo eu que vivo pesquisando ideias novas sempre acho algo 
completamente diferente.
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Agora este enfeite que achei é sem nenhuma dúvida o mais fofo do mundo:

[FOTO]

Uma mãozinha de bebê com formato de papai noel. Não é muito fofa?

E se for do seu bebê então, a fofura triplica!

E fica um papai noel perfeito, não é mesmo?

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dicas-de-natal-faca-voce-mesmo-sua.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 25 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DICAS DE NATAL - Faça-você-mesmo a sua árvore de Natal!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.geckostickers.com.br/
Faça-você-mesmo a sua árvore de Natal!: O Natal está chegando e os amantes de 
decoração já começam a enfeitar suas casas.

Inspirados pela data nós selecionamos 10 ideias simples e bem criativas para 
quem quiser construir uma árvore natalina diferente, usando materiais como...

1) Rolhas de vinho:

[FOTO]

2) Escada e luzes pisca-pisca:

[FOTO]

3) Legumes!

[FOTO]
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4) Guarda-chuva + balde:

[FOTO]

5) Livros:

[FOTO]

6) Pedaços de frutas:

[FOTO]

7) Forminhas de doces:

[FOTO]

8) Pompons:

[FOTO]

9) Queijo + geleia + legumes:

[FOTO]

10) Bolinhas de Natal pendurada por fios:

[FOTO]

Agora só falta pôr a mão na massa! Escolha o seu modelo preferido e comemore 
esse Natal de uma forma nova, por que não?

; )

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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dicas-de-natal-ideias-para-o-natal.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 18 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DICAS DE NATAL - Ideias para o natal

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://educacaodeinfancia.com/
Ideias para o natal: 
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
direto-do-facebook-e-m-andrea-fontes.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 13 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DIRETO DO FACEBOOK - E. M. ANDREA FONTES PEIXOTO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
PSE, um parceiro show de bola. Valeu, Márcio Santos !!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
divulgando-123-alo.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 1 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DIVULGANDO - 123 Alô!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://bairroeducador.blogspot.com/
123 Alô!: 
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
divulgando-alimentacao-saudavel-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 23 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DIVULGANDO - Alimentação Saudável e Reaproveitamento de Alimentos
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://bairroeducador.blogspot.com/
Alimentação Saudável e Reaproveitamento de Alimentos: 

No dia 12 de novembro aconteceu o primeiro encontro do Núcleo de Família da 
Escola Municipal Dr Mário Augusto Teixeira de Freitas, integrante do BE Lins, em
parceria com o Programa Saúde nas Escolas (PSE) Aline Magalhães. A Nutricionista
Lidia de Carvalho Figueira mediou uma palestra sobre alimentação saudável e o 
reaproveitamento de alimentos.[FOTO]

O encontro iniciou-se com a apresentação do PSE, do Projeto Bairro Educador e as
ações que estão sendo desenvolvidas na Escola. Contamos também com as 
participações da Diretora Elisa Ramos e da Diretora Adjunta Vera Lúcia Ferreira 
Machado.
A nutricionista enfatizou aimportância de uma alimentação equilibrada e saudável
na conquista da qualidade de vida e da longevidade,pois envelhecer com saúde é 
reflexo do que é ingerido nas estruturas físicas e mentais do ser humano.[FOTO]

Um dos tópicos que chamou atenção dos responsáveis foi o consumo exagerado de 
alimentos industrializados pelas famílias. Tabletes de temperos, molhos prontos,
hambúrgueres, empanados, salsichas, salgadinhos, biscoitos recheados e 
refrigerantes. De acordo com ela, devido a praticidade destes alimentos, eles 
acabam sendo atrativos para a compra, porém não contribui para o desenvolvimento
saudável de seus filhos. 
Levando em conta o pouco recurso financeiro que a maioria das famílias ali 
representadas tinha, a palestrante deu dicas muito importantes sobre o 
reaproveitamento dos alimentos, e de que forma conquistar as crianças para o 
consumo mais saudável.[FOTO]

Saber utilizar as partes significas, variar e enriquecer os pratos, e economizar
no orçamento e aproveitar ainda mais o seu valor nutritivo dos alimentos, foram 
assuntos tratados pela nutricionista que mostrou que as cascas de frutas e 
legumes são muito ricos em vitaminas e fibras.

Por Luiza Faustino 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dor-de-cabeca-zumbido-e-cansaco-culpa.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 1 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Dor de cabeça, zumbido e cansaço? A culpa pode ser da mandíbula

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Dor de cabeça, zumbido e cansaço? A culpa pode ser da mandíbula: 
[FOTO]
Quase ninguém sabe que ela existe, mas na cabeça está uma das engrenagens mais 
ativas do organismo: a ATM, articulação temporomandibular. Além de conectar a 

Página 2529



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
mandíbula ao crânio, ela é responsável por todos os movimentos dos maxilares e 
da boca, incluindo mastigação, deglutição e fala.
Também poucas pessoas desconfiam que o desarranjo dessa engrenagem possa trazer 
tanto prejuízo ao organismo. Dores na face e nos maxilares, dificuldade ou 
cansaço para mastigar ou falar, ruídos ou estalos ao abrir e fechar a boca, 
travamento da abertura da boca, pressão atrás dos olhos, dor ou zumbido nos 
ouvidos, dor de cabeça, inchaço na lateral do rosto, problemas para dormir - 
todos esses sintomas apontam que há algo de errado com ela.
Ainda pouco conhecida, a disfunção da ATM - chamada de DTM (disfunção 
temporomandibular) - surge, na maioria das vezes, em decorrência do mau hábito 
de se pressionar, apertar ou travar os dentes. Além de forçar os músculos 
faciais, provocando dores, essa sobrecarga também pode afetar o disco articular 
(um tipo de almofada que alivia o atrito toda vez que se abre e fecha a boca), 
deixando-o mais fibroso e com mobilidade comprometida.
Estima-se que 3% da população mundial sofra com esse problema, que se manifesta 
de diferentes formas. Porém, esse número vem crescendo constantemente, 
principalmente nas regiões urbanas, afirma o cirurgião bucomaxilofacial e 
especialista em dor orofacial Giuliano Cossolin, responsável pelo Ambulatório de
Cirurgia Oral e Maxilofacial da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). 
Isso porque a DTM está no rol das doenças da modernidade: ansiedade, tensão e 
estresse - muito presentes na vida urbana de hoje - estão entre os principais 
estopins desse distúrbio.
ela só foi oficializada no Brasil como parte da odontologia em 2001. Antes, quem
sofria desse mal não tinha um profissional certo a quem pudesse recorrer e era 
obrigado a enfrentar essa via sacra sem fim, que nem sempre chegava até o 
dentista.Atualmente, com a regulamentação, e com a recente criação da Sociedade 
Brasileira de Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial, achar um profissional
gabaritado ficou mais fácil - no site da própria entidade há uma lista de 
especialistas em diversas cidades.Na grande maioria das vezes, o problema da DTM
pode ser resolvido com procedimentos clínicos, sem grandes intervenções. Cerca 
de 80% dos casos são tratados com o uso de aparelhos ortodônticos (para corrigir
problemas de mordida) e placas de mordida (que ajudam a impedir que os músculos 
da face se contraiam ao máximo quando os pacientes apertam os dentes), 
fisioterapia e psicoterapia.Um outro tratamento pode ser realizado por um 
dentista, com pequenos ajustes na mordida, através de desgastes dentários, o que
possibilitaria um maior engrenamento da mordida.Muscular: é a mais frequente 
delas (representa cerca de 70% dos casos) e surge em decorrência de excesso de 
tensão ou sobrecarga na musculatura, provocada por hábitos como pressionar os 
dentes, morder tampa de caneta e mascar chicletes em excesso. Ela pode gerar 
dores difusas na faceArticular: é provocada por alterações nas estruturas 
ósseas, capsulares (membranas), do disco articular (cartilaginoso) ou do líquido
sinovial (um tipo de lubrificante). Nesse caso, as dores são mais 
localizadasMista: segundo tipo mais comum, ela mescla sintomas da DTM articular 
e muscularReumatológica: a menos frequente, é causada por uma degeneração do 
disco e da articulação temporomandibular, que culmina em muita dor. Tem origem 
em doenças degenerativas, como artrite reumatoide[FOTO]
Em situações de muita dor, os especialistas recomendam, como coadjuvantes ao 
tratamento, medicamentos ou laser de baixa potência, que têm efeito 
anti-inflamatório e aliviam o incômodo, dispensando cirurgias. Por isso, é muito
importante procurar um médico assim que perceber algum sintoma.

Fonte: UOL
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
e-m-isaias-alves-projeto-fazendo-novas.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 2 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

E. M. ISAIAS ALVES  - Projeto Fazendo  Novas Amizades

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://emisaasalves.blogspot.com/

Parabéns pelo projeto que estimula novos relacionamentos e mais saudáveis. 
Projeto Fazendo  Novas Amizades: 
[FOTO]

Projeto desenvolvido pela professora Jo (Sala de leitura) com os alunos do 4º 
ano.

Neste Projeto os alunos trocavam cartas semanalmente com seus amigos comentando 
sobre os livros que liam na sala de leitura.

Foi muito proveitoso e divertido.

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
encontro-de-cuidadores-na-saude-do.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 21 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Encontro de Cuidadores na Saúde do Município do Rio de Janeiro

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://saudementalrj.blogspot.com/Encontro de Cuidadores na Saúde do Município 
do Rio de Janeiro: 
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
encontro-marcado-saude-educacao.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 2 de novembro de 2012
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

ENCONTRO MARCADO - SAÚDE EDUCAÇÃO 

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
entrevista-maura-barbosa-qual-o-papel.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 21 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Entrevista Maura Barbosa - Qual o papel do gestor escolar?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blogeducacao.org.br/
Entrevista Maura Barbosa - Qual o papel do gestor escolar?

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
escola-tem-fez-homenagem-25-de-outubro.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 1 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ESCOLA TAMBEM FAZ HOMENAGEM - 25 DE OUTUBRO   DIA DO DENTISTA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cf-maestrocelestino.blogspot.com/
25 DE OUTUBRO   DIA DO DENTISTA: 

Atividade realizada na manhã do dia 25 de Outubro, na E.M. Isaías Alves, turma 
1501,em comemoração ao Dia do Dentista. Primeiro fizemos uma roda de conversa 
sobre a saúde bucal, o porquê de escovar os dentes?, o que são dentes 
permanentes ? e decíduos... Depois todos se tranformaram em dentistas mirins - 
osguardiões da saúde bucal! A atividade foi ótima e as crianças foram muito 
participativas. Esta escola é muito boa de se trabalhar! Equipe de Saúde 
Bucal:Fernanda (CD),Michele (TSB) e Roberta (ASB)

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
escolas-devem-se-abrir-para-as-familias.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 9 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Escolas devem se abrir para as famílias, defendem especialistas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://portal.aprendiz.uol.com.br/Escolas devem se abrir para as famílias, 
defendem especialistas: 
[FOTO]

Especialistas debatem participação da família e da comunidade no convívio 
escolar.
Propor práticas e alternativas que aproximem a família da escola, viabilizando a
aprendizagem pelo diálogo ainda é um desafio em muitas comunidades país afora. A
gestão da escola é uma gestão de proximidade. Famílias e comunidade são a ponte 
cultural necessária para o aprendizado, defende Maria do Carmo Brandt, 
pós-doutora em Ciência Política e ex-coordenadora geral do Centro de Estudos e 
Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec).
Para ela, em um século marcado por aprendizagens em múltiplos espaços, as 
escolas cumprem um importante papel se agirem em sinergia com os demais serviços
atuantes no território. É importante estar enraizado pelos vínculos locais. A 
escola precisa saber acolher famílias, gerando confiança e participação 
comunitária, afirma.

As declarações foram feitas durante o debate O Papel da Família - Uma visão 
sistêmica de atuação indivíduo-família-escola-comunidade, em seminário dedicado 
às Práticas de Educação Integral, da Gol de Letra, no auditório do Museu de Arte
Moderna de São Paulo nesta segunda (5/11).

Maria do Carmo lembra que as prioridades e atenções de cada comunidade devem ser
construídas coletivamente e de acordo com a realidade local. É fundamental que 
todos os conselhos municipais, o da educação, assistência social, da saúde, da 
criança e adolescente etc, trabalhem juntos. Não basta pensar corporativamente 
um setor ou segmento. A política social pública deve ser pensada em conjunto, 
ressalta.

As famílias devem ser consideradas em sua sabedoria própria, de quem vive a 
necessidade de acessos aos serviços públicos no dia a dia. É preciso ser 
sensível à vulnerabilidade e risco, mas não reafirmá-las. É hora de passar a 
falar na potência e nos aprendizados acumulados por essas famílias. Simplesmente
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tutelar revela frieza e falta de sensibilidade para reconhecer talentos, 
argumenta.

Proteção

Aprender com as famílias e seus próprios códigos, valorizando o que se tem e não
o que falta. Esta tem sido a prática da enfermeira, doutora e coordenadora do 
curso de especialização em intervenção e prática sistêmica com famílias da 
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Ana Horta.

Para o enfrentamento dos conflitos, Ana Horta propõe uma terapia familiar, na 
qual se compartilhem meios capazes de desenvolver resiliência, apoio e suporte 
mútuos, a partir da criação de espaços de interação com temas variados. É 
importante olhar para as pessoas e não para os problemas, entendendo o vínculo e
a comunicação da família, no acolhimento e na escuta pelas mudanças.

De acordo com Ana, não existe mais um único padrão de organização familiar. Para
o enfrentamento de conflitos em famílias que buscam mediação, é necessário levar
em conta as diferentes crenças, valores e rotinas que o núcleo familiar 
apresenta. A psicóloga ressalta que a terapia familiar pode complementar 
políticas públicas para mediações de conflito - inclusive com a escola.
Participação

A diretora de políticas de educação do campo, indígena e para as relações 
étnico-raciais do Ministério da Educação (MEC), Macaé Evaristo, nota que ainda 
existe muita dificuldade e resistência para se ouvir e discutir dentro da escola
as reivindicações da família.

Um ponto importante a ser trabalhado, acrescenta ela, são as diferentes formas 
de participação política familiar. Ela aposta em algumas iniciativas que 
articulam a comunidade por meio dos locais que a família frequenta, como é caso 
das igrejas, das escolas aberta aos finais de semana, etc. Há bairros em que a 
escola é o único equipamento público. É importante que esse espaço também seja 
um local de organização comunitária, recomenda.

A formação de uma rede com diferentes agentes sociais permite a integração da 
comunidade e das inúmeras formas de convívio existentes ali dentro. Só o 
registro da pedagogia não é suficiente para dar conta da formação integral. A 
articulação é justamente para trazer os diferentes olhares para o sujeito, 
conclui.
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fique-atento-privacao-de-sono.html
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE ATENTO - Privação de sono
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.ecologiamedica.net/
Privação de sono: 
[FOTO]
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fique-ligado-10-coisas-que-voce-precisa.html
<DATA DA POSTAGEM>
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE LIGADO - 10 Coisas que Você Precisa Saber sobre Hipotireoidismo

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.endocrino.org.br/

O hipotireoidismo é uma disfunção na tireoide (glândula que regula importantes 
órgãos do organismo), que se caracteriza pela queda na produção dos hormônios T3
(triiodotironina) e T4
 (tiroxina). É mais comum em mulheres, mas pode acometer qualquer 
pessoa, independente de gênero ou idade, até mesmo recém-nascidos - o 
chamado hipotireoidismo congênito. Confira, abaixo, as 10 coisas que 
você precisa saber sobre hipotireoidismo:

1. Em recém-nascidos, o hipotireoidismo pode ser diagnosticado através da 
triagem neonatal, pelo "Teste do Pezinho".

2.
 O Teste do Pezinho deve ser feito, preferencialmente, entre o terceiro e
 o sétimo dia de vida do bebê. Em caso de resposta positiva ao hipotireoidismo 
congênito,
 o tratamento precisa ser iniciado imediatamente, sob rigoroso controle 
médico, para evitar suas consequências, entre elas o retardo mental. 
Assim, o bebê poderá ficar curado e ter uma vida normal.

3. Cerca de um a cada 4 mil recém-nascidos possuem hipotireoidismo congênito.

4. Em adultos, na maioria das vezes, o hipotireoidismo é causado por uma 
inflamação denominada Tireoidite de Hashimoto.

5. O tratamento do hipotireoidismo
 é feito com o uso diário de levotiroxina, na quantidade prescrita pelo 
médico. E os comprimidos são em microgramas, variando de 25 a 200, e não
 em miligramas como a maioria dos medicamentos. Por isso, a levotiroxina
 não
deve ser feita por manipulação, pois a chance de erro é grande. 

6.
 Para reproduzir o funcionamento normal da tireoide, a levotiroxina deve
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 ser tomada todos os dias, em jejum (no mínimo meia hora antes do café 
da manhã), para que a ingestão de alimentos não diminua a sua absorção 
pelo intestino.

7. Se estiver usando a medicação regularmente, e dessa forma mantendo os níveis 
de TSH dentro dos valores normais, quem tem hipotireoidismo pode levar uma vida 
saudável, feliz e completamente normal.

8.
 Se o hipotireoidismo não for corretamente tratado, pode acarretar 
redução da performance física e mental do adulto, além de elevar os 
níveis de colesterol, que aumentam as chances de problemas cardíacos.

9.
 Depressão, desaceleração dos batimentos cardíacos, intestino preso, 
menstruação irregular, falhas de memória, cansaço excessivo, dores 
musculares, pele seca, queda de cabelo, ganho de peso e aumento de 
colesterol no sangue estão entre os sintomas do hipotieroidismo.

10. Não se deve confundir hipotireoidismo com hipertireoidismo, pois as 
disfunções são opostas: enquanto no "hipo" existe diminuição da produção de 
hormônios; no "hiper", há o aumento.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fique-ligado-10-doencas-silenciosas-que.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 14 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE LIGADO - 10 Doenças Silenciosas que devemos estar atentos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://br.blog.consultaclick.com/
10 Doenças Silenciosas que devemos estar atentos: 

Algumas doenças possuem sintomas silenciosos que muitas vezes não são levados a 
sério e podem esconder os primeiros indícios de que algo não vai bem em nosso 
organismo.

Citamos abaixo, com base em uma matéria da Revista Womansday, exemplos de 
algumas doenças que possuem sintomas bem sutis.
1.Baixos níveis de Vitamina D

Apesar de não ser facilmente notada, a falta de vitamina D pode desencadear 
diversos problemas, entre eles o desenvolvimento de doenças cardíacas, diabetes,
alguns tipos de câncer e doenças autoimunes como a esclerose múltipla. Além 
disso, a Vitamina D auxilia na absorção de cálcio, tão importante para os nossos
ossos.
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Alimentos fontes de Vitamina D
Nosso organismo produz a Vitamina D quando estamos em exposição ao sol, mas 
também há alguns alimentos que podem fornecê-la, como peixes, queijos, ovos e 
fígado.

Um exame de sangue de rotina pode mostrar se há a falta desta vitamina. Converse
com seu médico e solicite o exame.
2.Osteoporose

Este é um problema principalmente para as mulheres, caracterizado por um 
enfraquecimento dos ossos.

Nosso organismo tem um sistema de recuperação frequente dos ossos de nosso 
corpo, porém isso acontece somente até os 30 anos, levando a uma perda de 
densidade óssea com o tempo. Isso significa que os ossos ficam mais frágeis.

O que acontece com os ossos na osteosporose
Por ser uma doença silenciosa, muitas pessoas a descobrem somente quando há uma 
fratura. No caso das mulheres, essa perda de massa óssea é acelerada por outros 
fatores como a menopausa, por isso o cuidado deve ser grande.

A Densitometria óssea é o exame que deve ser feito para a identificação precoce 
da Osteoporose.
3.Hipotireoidismo

A tireoide é uma glândula que ajuda a regular o metabolismo, entre outras 
funções. Num caso de hipotireoidismo, esta glândula não produz quantidade 
suficiente de alguns hormônios afetando o organismo e podendo causar aumento de 
peso, dores musculares, mudança na frequência cardíaca e problemas digestivos.

É uma doença que pode aparecer em várias fases da vida inclusive em 
recém-nascidos, por isso é importante fazer o teste do pezinho.

Em adulto o diagnóstico pode ser feito através de um exame de sangue.
4.Diabetes Tipo dois

Ocorre quando o organismo não produz insulina suficiente para metabolizar a 
glicose, ou há uma resistência. Muitas pessoas possuem a doença por anos e só 
ficam sabendo quando os efeitos mais graves começam a surgir.

Além de predisposição genética, maus hábitos alimentares e o estilo de vida 
também influenciam no desenvolvimento da doença. É importante consultar um 
médico e fazer exames regulares de sangue para diabetes.
5.Hipertensão
Estar acima do peso ou possuir histórico na família de Hipertensão são fatores 
que devem ser observados e monitorados com exames regulares para medição da 
pressão arterial.

Complicações como ataques cardíacos, acidente vascular cerebral e doenças renais
podem ser causados pela Hipertensão.
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6.Alto Colesterol

Ao longo dos anos a tendência para desenvolver alto colesterol aumenta, ainda 
mais em conjunto com maus hábitos alimentares e sedentarismo. Assim como a 
hipertensão o alto colesterol é uma das maiores causas de problemas cardíacos. 
Faça exames regulares de sangue e mude seus hábitos alimentares, além de começar
a praticar alguma atividade física.
7.Fibromialgia

Mais uma doença difícil de diagnosticar, a Fibromialgia causa dores 
generalizadas e não há um exame específico que a identifique. Normalmente o 
médico descobre e indica tratamento, através da exclusão de outras doenças.

As dores causadas pela fibromialgia
Além das dores, normalmente também há queixas como cansaço mental, distúrbios do
sono e fadiga.
8.Anemia

Caracterizada pela falta de oxigênio no sangue, desenvolve sintomas vagos como 
falta de ar, cansaço e desânimo. Uma anemia que não se trata pode evoluir para 
doenças mais graves. Também detectada com exame de sangue.

9.Síndrome dos Ovários Policísticos

Algumas mulheres desenvolvem cistos nos ovários, o que leva a um desequilíbrio 
hormonal que pode causar infertilidade. Aumento de pelos no rosto e corpo e 
ganho de peso podem ser sintomas desta síndrome, que pode ser detectada com um 
Exame de Ultrassom.

10. Apneia

A apneia do sono se caracteriza por uma parada respiratória de até 10 segundos 
nos adultos, seguida de uma respiração normal. Esse fato faz o sono ficar mais 
superficial e causa sonolência durante o dia, além de ser uma doença que precisa
ser levada a sério e feito tratamento.

Problemas para dormir, acordar frequentemente durante a noite e sentir-se 
cansado durante o dia podem ser sintomas da apneia. O médico 
otorrinolaringologista é um dos indicados para fazer os exames e identificar se 
a pessoa sofre desta doença.

O post 10 Doenças Silenciosas que devemos estar atentos apareceu primeiro em 
Portal ConsultaClick.com.br.
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quarta-feira, 7 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE LIGADO NA SUA SAÚDE - Osteofitose/Bico-de-papagaio

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://drauziovarella.com.br/
Osteofitose/Bico-de-papagaio: 

Osteofitose é uma patologia que se caracteriza pelo crescimento anormal de 
tecido ósseo em torno de uma articulação das vértebras cujo disco 
intervertebral, que deveria funcionar como amortecedor entre os ossos, está 
comprometida.

Essas alterações, os osteófitos ou bicos-de-papagaio, surgem como consequência 
da desidratação do disco intervertebral, o que favorece a aproximação das 
vértebras e torna possível a compressão das raízes nervosas. Na verdade, os 
osteófitos podem ser considerados um tipo de defesa do organismo para absorver a
sobrecarga exercida sobre as articulações e estabilizar a coluna vertebral.

O nome bico-de-papagaio pelo qual a doença se tornou popularmente conhecida 
deve-se à semelhança dessa expansão óssea com o bico recurvado da ave.

A deformação afeta especialmente as pessoas depois dos 50 anos, mas pode 
manifestar-se também em pessoas mais jovens expostas aos fatores de risco.
Causas

Além do desgaste natural dos discos intervertebrais próprio da idade e da 
predisposição genética, estão entre as causas mais frequentes do aparecimento do
bico-de-papagaio (osteófito) a má postura, a obesidade e o sedentarismo. No 
entanto, traumas na coluna sofridos anteriormente e doenças reumáticas podem 
estar associados ao aparecimento da lesão.
Sintomas
Os principais sintomas são dor forte, limitação dos movimentos, perda da força 
muscular, da sensibilidade e dos reflexos. Em algumas situações, formigamento 
pode ser outro sinal da doença.
Diagnóstico

A avaliação clinica e o levantamento da história de vida do paciente são 
elementos básicos para estabelecer o diagnóstico de bico-de-papagaio. No 
entanto, exames de imagem como raios X, tomografia computadorizada e ressonância
magnética podem ser úteis para analisar a extensão e gravidade do problema.
Prevenção
Alguns cuidados são essenciais para prevenir a formação de bicos-de-papagaio. 
Como a postura incorreta pode ser considerada uma das principais causas da 
doença, é preciso redobrar a atenção nas atividades do dia a dia que possam 
favorecer a ocorrência de pequenos traumas e/ou o aumento da sobrecarga na 
coluna vertebral.

A manutenção do peso corpóreo nos níveis adequados e a prática regular da 
atividade física são consideradas também medidas preventivas indispensáveis para
evitar o desenvolvimento da osteofitose. Os exercícios mais recomendados são os 
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de baixo impacto, como hidroginástica, bicicleta, natação e alongamento, pois 
não forçam as articulações e aqueles que possam favorecer o fortalecimento da 
musculatura abdominal e da coluna.
Tratamento

Não existe tratamento para recuperar o disco intervetebral. O desgaste que 
sofreu é irreversível. Analgésicos e anti-inflamatórios podem ser úteis para 
aliviar a dor, mas o fundamental é desenvolver hábitos que facilitem corrigir os
problemas de postura. Fisioterapia e a prática de prática regular de exercícios 
físicos são recursos benéficos para controle da doença.

Casos mais graves indicativos de desalinhamento progressivo da coluna ou de 
distúrbio neurológico podem exigir intervenção cirúrgica.
Recomendações
* Mudanças no estilo de vida são fundamentais para prevenir ou evitar a formação
de bicos-de-papagaio, uma doença encarada como banal, mas que pode provocar dor,
desconforto e restrição de movimentos;

* A prática mal orientada de exercícios físicos, em vez de ajudar, pode ser 
responsável por traumas contínuos na coluna que facilitarão o aparecimento das 
expansões ósseas características da osteofitose;

* Os bicos-de-papagaio constituem um processo que leva muito tempo para 
estabelecer-se. Quando se instala, porém, exige cuidados pela vida toda;

* Os primeiros sintomas sugestivos da osteofitose são razão suficiente para 
procurar um ortopedista para controle e tratamento da enfermidade.
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FIQUE LIGADO - Não deixe o seu coração sair do ritmo
<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blogdasaude.com.br/
Não deixe o seu coração sair do ritmo: 

Doze de novembro é o Dia Nacional de Prevenção das Arritmias Cardíacas e Morte 
Súbita, data criada pela Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (SOBRAC) 
desde 2007. O objetivo é promover ações educativas em todo o Brasil com 
acampanha Coração na Batida Certa e o slogan Não Deixe seu Coração sair do 
Ritmo.
Serão realizadas palestras em hospitais, shoppings, universidades e em locais 
abertos como praças. A campanha também leva o apelo à TV com interferência em 
algumas partidas de futebol, onde serão levantadas faixas e camisetas da 
campanha serão usadas pelos jogadores. Para completar, na internet está 
disponíveluma cartilha com todas as informações sobre Arritmias 
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Cardíacas.Consulte a programação dos eventos e veja o que será realizado em sua 
cidade. Participe você também! Acesse o site ArritmiaseMorteSubita.org.br
Divulgação
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fique-ligado-oportunidade-para-pessoas.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 14 de novembro de 2012
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FIQUE LIGADO - Oportunidade para pessoas de baixa renda

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://rodrigobethlem.blogspot.com/
Oportunidade para pessoas de baixa renda: Olhem que notícia boa: o Banco Carioca
de Bolsas de Estudo, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social 
(SMAS), que já ofereceu mais de 9 mil bolsas de estudo, está com inscrições 
abertas para 263 bolsas integrais e parciais.

O benefício é destinado a pessoas de baixa renda interessados em ingressar, no 
primeiro semestre de 2013, nos ensinos fundamental, médio, superior, no 
pré-vestibular e inglês, no curso de idiomas Oxford.

As bolsas integrais são voltadas para pessoas com renda per capita de até 1 
salário mínimo e meio. Já as parciais são para pessoas com renda per capita 
entre um salário mínimo e meio até três salários mínimos.

Ao fazer a inscrição nos Centros de Referências da Assistência Social (CRAS) da 
Prefeitura do Rio, todos receberão as informações para a concessão de bolsas, 
inclusive, para saber se estão dentro do perfil da resolução nº 129, de 
16/06/08. Para participar, os candidatos devem apresentar certidão de nascimento
ou identidade dos filhos, CPF e identidade do responsável e comprovantes de 
escolaridade, residência e renda.

Os inscritos passarão por uma avaliação técnica, realizada por assistentes 
sociais da SMAS, que é feita por meio de entrevistas e visitas domiciliares, 
caso necessário. Para informações sobre as localizações dos CRAS basta acessar o
site da SMAS, www.rio.rj.gov.br/smas, ou ligar para 1746, na Central de 
Atendimento da Prefeitura do Rio.

Confira abaixo as datas limites para as inscrições nas instituições de ensino:
Centro Educacional da Lagoa (CEL) - Até o dia 26 de novembroInstituto de 
Tecnologia ORT - Até o dia 23 de novembroColégio Sagrado Coração de Maria - Até 
o dia 30 de novembroColégio Ruth Sant'anna - Até o dia 27 de novembroFaculdade 
Moraes Júnior - Até o dia 10 de dezembroFaculdade São Judas Tadeu - Até o dia 4 
de dezembroCurso de Inglês Oxford - Até o dia 18 de janeiro de 2013
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<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 10 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - 13 dúvidas sobre o Cartão Nacional de Saúde

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blogdasaude.com.br/
13 dúvidas sobre o Cartão Nacional de Saúde: 

O Cartão Nacional de Saúde (CNS) é um documento numerado que possibilita a 
identificação de qualquer pessoa no Brasil, ao utilizar os serviços de saúde. 
Ele pode ser considerado uma identidade da saúde.
O uso do CNS por todos os cidadãos brasileiros, mesmo por aqueles que têm plano 
de saúde, traz benefícios à gestão do sistema de saúde do país, contribuindo 
tanto para o planejamento das ações como para o acompanhamento dos resultados 
obtidos.
Para o cidadão, o número do CNS possibilitará o registro em prontuários 
eletrônicos únicos a serem utilizados em serviços públicos e privados de saúde. 
Ou seja, os dados de saúde poderão ser consultados por profissionais autorizados
para isso, sem que se percam informações importantes para o tratamento da 
pessoa. Assim, cada cidadão terá acesso ao seu histórico de saúde, independente 
de utilizar o seriço público ou o plano de saúde.
É importante frisar que ninguém, seja beneficiário de plano de saúde ou usuário 
do SUS, pode ter seu atendimento em saúde negado caso não esteja de posse do 
cartão ou de seu número. Da mesma forma, nenhum beneficiário pode ter seu plano 
de saúde cancelado devido à ausência desta informação.
Além disso, todas as pessoas têm direito ao uso dos serviços do SUS, 
independentemente de vínculo a plano privado de saúde, ou de possuírem o cartão.

Cabe destacar que o cartão em plástico não deve ser emitido para todas as 
pessoas logo após seu cadastramento. No entanto, a partir do cadastramento, o 
sistema emite um número de registro, que deve ser utilizado nas bases nacionais 
de informação em saúde.[FOTO]
Confira as principais dúvidas sobre o Cartão Nacional de Saúde:1) Como posso 
obter meu cartão? Preciso ir a um posto de saúde ou hospital do SUS?

Quem tem plano de saúde não precisa ir a postos de saúde ou hospitais do SUS com
o objetivo de cadastrar-se, uma vez que será cadastrado pela ANS na primeira 
etapa do projeto, ou pela empresa operadora de seu plano de saúde, após o início
da nova rotina. Quem é beneficiário de plano de saúde será informado sobre seu 
número de cartão pela operadora de seu plano.

Quem não possui plano de saúde poderá se cadastrar no momento do primeiro 
atendimento em saúde na rede pública ou conforme o planejamento do secretário de
saúde responsável pela região de moradia da pessoa. É importante ressaltar que o
cadastramento da pessoa resultará na obtenção de um número de cartão, a ser 
amplamente utilizado nos momentos de atendimento em saúde, independentemente da 
emissão de cartões em plástico.2) No caso de quem nunca utilizou o SUS e tem 
plano de saúde, como saberá o seu número do Cartão Nacional de Saúde, já que nem
todos terão acesso ao cartão em plástico?
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O beneficiário de plano de saúde só terá acesso ao número do CNS se a operadora 
repassá-lo. Porém, cabe ressaltar que isso não é exigência da ANS. Também é 
importante destacar que o prazo para que todos os beneficiários de planos de 
saúde tenham seu número de Cartão Nacional de Saúde emitido é junho de 2013.3) 
Os clientes de plano de saúde terão, além de seus cartões do plano, o Cartão 
Nacional de Saúde? O número do Cartão Nacional de Saúde deverá constar nos 
cartões de plano?

O projeto atual tem como foco o cadastramento das pessoas, priorizando a 
qualidade dos dados registrados e o desenvolvimento de sistemas de informática 
que darão o suporte necessário à operacionalização do uso do Cartão nos 
atendimentos em saúde.

Os clientes de plano de saúde poderão ter dois cartões, caso em eventual 
atendimento no SUS haja a emissão do Cartão Nacional de Saúde em plástico.

No futuro, o número do Cartão Nacional de Saúde deverá constar nos cartões de 
plano, de maneira que as pessoas que tenham planos de saúde possuam apenas um 
documento de identificação onde constem os principais dados essenciais para o 
seu atendimento na rede de saúde brasileira, seja pública ou privada.4) Em 
atendimentos no SUS de pessoas com plano de saúde, o número será solicitado?

Nos atendimentos no SUS, o número do Cartão da pessoa poderá ser obtido por meio
de consulta à base de dados, que terá âmbito nacional, não diferenciando 
indivíduos com ou sem plano de saúde. Os mesmos sistemas informatizados serão 
acessíveis pelo SUS e por empresas operadoras de planos de saúde.5) Há algum 
risco de não atendimento, caso a pessoa não esteja com seu cartão ou com seu 
número?

Não. Seja no SUS ou na rede privada, ninguém poderá ter seu atendimento negado 
por não portar o cartão ou o número do cartão. Da mesma forma, nenhum 
beneficiário de plano de saúde poderá ter seu plano cancelado devido à ausência 
deste número.6) Clientes de planos de saúde com coparticipação podem ter o 
percentual cobrado caso as operadoras paguem ao SUS o procedimento eventualmente
realizado, em processos de ressarcimento ao SUS?

Toda pessoa em território nacional tem o direito à saúde assegurado pelo Estado.
Além disso, não é objeto deste projeto alterar as regras de ressarcimento ao SUS
vigentes.

O cadastramento de cada pessoa na base nacional do Cartão Nacional de Saúde 
auxiliará os gestores brasileiros no planejamento em saúde. Ressalte-se que é 
proibido repassar custos ao paciente no caso do uso do SUS.7) Em minha cidade, o
SUS está cadastrando pessoas e emitindo números de Cartão Nacional de Saúde. 
Como tenho plano, estou impedido de ser cadastrado?

Quem tem plano de saúde não precisa ir à unidade de saúde do SUS para se 
cadastrar, uma vez que poderá ser cadastrado em sua cidade pela empresa 
operadora de plano de saúde.

Entretanto, os gestores municipais e estaduais do SUS, responsáveis pelo 
cadastramento de usuários de serviços públicos, não estão impedidos de atender a
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demanda de cadastramento dos beneficiários de planos de saúde, podendo, 
portanto, definir fluxos locais próprios.

Os cadastramentos locais, quando efetuados, serão incorporados à base federal. 
Da mesma forma, serão incorporados à mesma base federal os dados trocados 
diretamente entre operadoras e ANS em conjunto com Ministério da Saúde. Os dados
das pessoas irão para a mesma base de dados, independentemente do local onde 
será feito o cadastro.8) Que dados minha operadora de plano de saúde precisa ter
para me cadastrar e obter meu número de Cartão Nacional de Saúde?

No Sistema Cartão, são registrados: nome completo sem abreviações, filiação, 
município de nascimento, data de nascimento, endereço completo, documento de 
identidade ou CPF.

Nesta primeira etapa do projeto, estão sendo emitidos números de Cartão Nacional
de Saúde para todos os beneficiários de planos de saúde cadastrados por suas 
operadoras na ANS, desde que tenham preenchidas as informações do número de CPF,
do nome completo e sem abreviações, da data de nascimento e do município de 
residência, bem como todas as outras informações exigidas pela ANS para que a 
operadora cadastre a pessoa no Cadastro de Beneficiários da ANS.9) Como as 
empresas operadoras de planos de saúde enviarão informações de beneficiários 
para a ANS ou para o Ministério da Saúde para obter o Número do Cartão Nacional 
de Saúde?

Nesta primeira fase, a ANS gravará, em seu Cadastro de Beneficiários, os números
de CNS dos beneficiários de planos de saúde e disponibilizará arquivos para as 
empresas operadoras destes planos, em que constarão os números de Cartão. A 
previsão é que, até que a rotina de cadastramento dos beneficiários pelas 
operadoras de planos de saúde esteja estabelecida, tais arquivos sejam liberados
pela ANS para as operadoras contendo as atualizações nos dados.

Nesse primeiro momento, as empresas não precisam enviar nenhum dado adicional, 
nem para a ANS nem para o Ministério da Saúde, com o objetivo específico de 
cadastrar pessoas e obter números de Cartão Nacional de Saúde. Basta que enviem 
normalmente, com periodicidade mensal, as informações referentes ao Sistema de 
Informações de Beneficiários já exigidas pela ANS, conforme definidas na 
Resolução Normativa nº 295/2012.

A partir de junho de 2013, todas as empresas operadoras de planos de saúde com 
registro na ANS deverão acessar o Cadastro Nacional de Saúde, para obter os 
números de Cartão Nacional de Saúde de beneficiários novos ou daqueles sem 
número associado pela ANS. Desta data em diante, a informação do número do 
Cartão Nacional de Saúde passa a ser obrigatória para o envio dos dados de um 
beneficiário pela operadora para a ANS.10) Para os prestadores de serviços de 
saúde (consultórios, clínicas, hospitais, entre outros), a implementação do 
Cartão Nacional de Saúde pode ser vista como o primeiro passo para a criação de 
uma única base nacional de dados, que interligue e esteja disponível para todos?

Sim. O principal objetivo do projeto é a construção de uma base nacional de 
informações para a saúde, com identificação dos indivíduos. O cadastramento dos 
beneficiários de operadoras de planos privados de saúde na base de dados do CNS 
visa identificá-los como parte da população brasileira que também tem acesso ao 
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Sistema Único de Saúde, além de cooperar para tornar viável a utilização de 
registros e prontuários eletrônicos em saúde pela rede prestadora de serviços de
saúde.11) Como será feita a interface do Cartão entre a rede pública e a rede da
saúde suplementar?

Trata-se de uma única base de dados nacional em saúde. Independente de ter ou 
não plano de saúde, cada cidadão terá seus dados armazenados no Sistema Cartão, 
cuja gestão é do Ministério da Saúde. O acesso das empresas operadoras de planos
de saúde à base de dados do Sistema Cartão, com mecanismos de validação pela 
ANS, promoverá meios de obtenção do número do Cartão Nacional de Saúde, de 
maneira que indivíduos que não utilizam os serviços públicos de saúde também 
sejam cadastrados. Os esforços concentram-se inicialmente no cadastramento em 
massa.

Posteriormente, o objetivo será a utilização do número do CNS em todos os 
procedimentos relacionados à atenção em saúde, seja na rede SUS ou na rede 
privada.12) Sabe-se que existem pessoas já cadastradas mais de uma vez, e que 
possuem mais de um número de Cartão Nacional de Saúde. Como serão tratados estes
casos?

O Cadastro do Cartão Nacional de Saúde possui elos de vinculação entre os 
números referentes ao mesmo indivíduo. Estes elos são formados a partir do 
relacionamento dos dados cadastrais, incluindo o CPF. Todos os números 
considerados válidos para cada indivíduo estão relacionados entre si, de maneira
que o uso de qualquer deles permitirá a identificação da pessoa. A proposta é 
que, à medida que o indivíduos tenha seus dados qualificados na base nacional, 
os serviços de saúde passem a priorizar um dos números da mesma pessoa, conforme
critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Desta forma, a expectativa é 
que em breve haja no país uma base de dados em saúde onde cada indivíduo possui 
seu número único de identificação.13) Sou gestor de um hospital particular que 
atende pacientes que pagam diretamente pelos serviços, sem plano de saúde. É 
minha obrigação enviar mensalmente o Sistema de Informação de Comunicação 
Hospitalar e Ambulatorial (CIHA), que também está exigindo a informação do 
número de Cartão Nacional de Saúde dos pacientes. Como obterei este número?

Todo estabelecimento registrado no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde (CNES), que é nacional e obrigatório para todos os estabelecimentos de 
saúde do país, já pode acessar o aplicativo web (Cadweb) em que existe a opção 
de criar e consultar registros de pessoas, com acesso a partir do número do 
CNES. No endereço cartaonet.datasus.gov.br está disponibilizado o manual.Fonte: 
ANS

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fique-sabendo-8-frutas-para-sua-saude.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 25 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - 8 frutas para a sua saúde

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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http://www.ecologiamedica.net/
8 frutas para a sua saúde: 
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fique-sabendo-avc-matou-62-mil-jovens.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 13 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - AVC matou 62 mil jovens em dez anos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/AVC matou 62 mil jovens em dez anos: 
[FOTO]
Doença que mais mata no País e que costuma ser associada a pacientes idosos, 
oacidente vascular cerebral (AVC) também atinge jovens. Levantamento feito pelo 
Ministério da Saúde mostra que 62.270 pessoas com menos de 45 anos morreram no 
País, entre os anos 2000 e 2010. Do início da década até setembro deste ano, 200
mil pacientes nessa faixa etária foram internados em hospitais do Sistema Único 
de Saúde (SUS) - não entram na conta as internações na rede particular.A questão
não é preocupante apenas no Brasil. Estudo da Universidade de Cincinnati, 
publicado em outubro no periódico da Academia Americana de Neurologia, mostrou 
que, nos anos de 1993 e 1994, 13% das pessoas que sofreram derrame tinham menos 
de 55 anos. Em 2005, essa porcentagem alcançou 19%. O trabalho analisou 
pacientes da região metropolitana Cincinnati/Northern Kentucky.Essa é uma 
tendência mundial, que vem com o aumento dos chamados fatores de risco - 
obesidade, hipertensão, diabete e sedentarismo. Com tecnologia e melhores 
serviços, a mortalidade cai, afirma o secretário de Atenção à Saúde do 
ministério, Helvécio Miranda Magalhães.
A tecnologia mais recente adotada pelo Ministério da Saúde é o medicamento 
alteplase, único aprovado para o tratamento de AVC isquêmico (quando não há 
hemorragia; tipo que responde a 80% dos derrames). O remédio passou a ser 
fornecido pelo SUS em abril. Se for ministrado até 4h30 depois dos primeiros 
sintomas, reduz as sequelas do derrame.
Em abril, o ministério também divulgou os critérios para a habilitação de 
hospitais que serão referência para o atendimento de pacientes com AVC - até 
agora, dois assinaram convênio com o governo: o Hospital de Clínicas de Porto 
Alegre e o Hospital Geral de Emergência de Fortaleza.Queremos criar centros de 
referência regionais. Identificamos duzentos hospitais que têm potencial maior 
para esse tipo de atendimento, disse o secretário.
O AVC pode ser isquêmico, quando há entupimento dos vasos que levam sangue ao 
cérebro. Ou hemorrágico, quando esses vasos se rompem. Em idosos, a causa 
principal é a aterosclerose, processo de inflamação que leva à obstrução das 
artérias por placas de gordura, explica o vice-presidente da Associação 
Brasileira de Neurologia (Abneuro), Rubens José Gagliardi.Nos jovens, as causas 
são diferentes, como malformações cardíacas ou nas artérias, uso de drogas e de 
anorexígenos, como femproporex e anfepramona (anfetamínicos), remédios já 
proibidos, diz Gagliardi. Ele cita ainda o uso de anticoncepcionais associado ao
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tabagismo, além da gravidez.
Antonio Carlos Worms Till, fundador do Vita Check-Up Center, lembra que as 
malformações não são maiores hoje. O que mudou foi o estilo de vida, com a 
epidemia de obesidade, mais estresse, mais crises hipertensivas, diz. Ele 
ressalta a importância de exames de rotina, como a dosagem de sangue, que 
permite controlar glicemia e colesterol.Sem essa ferramenta tão simples, o 
diagnóstico vem depois do AVC, quando a pessoa terá sequelas motoras, alteração 
de fala, perda de força. A recuperação para a vida social é extremamente cara 
sob vários aspectos - psicológico, emocional e financeiro, diz.
Fonte: Estadão

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fique-sabendo-cartao-nacional-de-saude.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 8 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - Cartão Nacional de Saúde: uma realidade para todos os 
brasileiros

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Cartão Nacional de Saúde: uma realidade para todos os brasileiros: 
O Cartão Nacional de Saúde (CNS) é um documento numerado que possibilita a 
identificação de qualquer pessoa no Brasil, ao utilizar os serviços de saúde. 
Ele pode ser considerado uma identidade da saúde.

O uso do CNS por todos os cidadãos brasileiros, mesmo por aqueles que têm plano 
de saúde, traz benefícios à gestão do sistema de saúde do país, contribuindo 
tanto para o planejamento das ações como para o acompanhamento dos resultados 
obtidos.

Para o cidadão, o número do CNS possibilitará o registro em prontuários 
eletrônicos únicos a serem utilizados em serviços públicos e privados de saúde. 
Ou seja, os dados de saúde poderão ser consultados por profissionais autorizados
para isso, sem que se percam informações importantes para o tratamento da 
pessoa. Assim, cada cidadão terá acesso ao seu histórico de saúde, independente 
de utilizar o serviço público ou o plano de saúde.

É importante frisar que ninguém, seja beneficiário de plano de saúde ou usuário 
do SUS, pode ter seu atendimento em saúde negado caso não esteja de posse do 
cartão ou de seu número. Da mesma forma, nenhum beneficiário pode ter seu plano 
de saúde cancelado devido à ausência desta informação. Além disso, todas as 
pessoas têm direito ao uso dos serviços do SUS, independentemente de vínculo a 
plano privado de saúde, ou de possuírem o cartão.

Cabe destacar que o cartão em plástico não deve ser emitido para todas as 
pessoas logo após seu cadastramento. No entanto, a partir do cadastramento, o 
sistema emite um número de registro, que deve ser utilizado nas bases nacionais 
de informação em saúde.
Confira as principais dúvidas sobre o Cartão Nacional de Saúde:1) Como posso 
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obter meu cartão? Preciso ir a um posto de saúde ou hospital do SUS?

Quem tem plano de saúde não precisa ir a postos de saúde ou hospitais do SUS com
o objetivo de cadastrar-se, uma vez que será cadastrado pela ANS na primeira 
etapa do projeto, ou pela empresa operadora de seu plano de saúde, após o início
da nova rotina. Quem é beneficiário de plano de saúde será informado sobre seu 
número de cartão pela operadora de seu plano.

Quem não possui plano de saúde poderá se cadastrar no momento do primeiro 
atendimento em saúde na rede pública ou conforme o planejamento do secretário de
saúde responsável pela região de moradia da pessoa. É importante ressaltar que o
cadastramento da pessoa resultará na obtenção de um número de cartão, a ser 
amplamente utilizado nos momentos de atendimento em saúde, independentemente da 
emissão de cartões em plástico.
2) No caso de quem nunca utilizou o SUS e tem plano de saúde, como saberá o seu 
número do Cartão Nacional de Saúde, já que nem todos terão acesso ao cartão em 
plástico?

O beneficiário de plano de saúde só terá acesso ao número do CNS se a operadora 
repassá-lo. Porém, cabe ressaltar que isso não é exigência da ANS. Também é 
importante destacar que o prazo para que todos os beneficiários de planos de 
saúde tenham seu número de Cartão Nacional de Saúde emitido é junho de 2013.
3) Os clientes de plano de saúde terão, além de seus cartões do plano, o Cartão 
Nacional de Saúde? O número do Cartão Nacional de Saúde deverá constar nos 
cartões de plano?

O projeto atual tem como foco o cadastramento das pessoas, priorizando a 
qualidade dos dados registrados e o desenvolvimento de sistemas de informática 
que darão o suporte necessário à operacionalização do uso do Cartão nos 
atendimentos em saúde.

Os clientes de plano de saúde poderão ter dois cartões, caso em eventual 
atendimento no SUS haja a emissão do Cartão Nacional de Saúde em plástico.

No futuro, o número do Cartão Nacional de Saúde deverá constar nos cartões de 
plano, de maneira que as pessoas que tenham planos de saúde possuam apenas um 
documento de identificação onde constem os principais dados essenciais para o 
seu atendimento na rede de saúde brasileira, seja pública ou privada.
4) Em atendimentos no SUS de pessoas com plano de saúde, o número será 
solicitado?

Nos atendimentos no SUS, o número do Cartão da pessoa poderá ser obtido por meio
de consulta à base de dados, que terá âmbito nacional, não diferenciando 
indivíduos com ou sem plano de saúde. Os mesmos sistemas informatizados serão 
acessíveis pelo SUS e por empresas operadoras de planos de saúde.
5) Há algum risco de não atendimento, caso a pessoa não esteja com seu cartão ou
com seu número?

Não. Seja no SUS ou na rede privada, ninguém poderá ter seu atendimento negado 
por não portar o cartão ou o número do cartão. Da mesma forma, nenhum 
beneficiário de plano de saúde poderá ter seu plano cancelado devido à ausência 
deste número.
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6) Clientes de planos de saúde com coparticipação podem ter o percentual cobrado
caso as operadoras paguem ao SUS o procedimento eventualmente realizado, em 
processos de ressarcimento ao SUS?

Toda pessoa em território nacional tem o direito à saúde assegurado pelo Estado.
Além disso, não é objeto deste projeto alterar as regras de ressarcimento ao SUS
vigentes.

O cadastramento de cada pessoa na base nacional do Cartão Nacional de Saúde 
auxiliará os gestores brasileiros no planejamento em saúde. Ressalte-se que é 
proibido repassar custos ao paciente no caso do uso do SUS.
7) Em minha cidade, o SUS está cadastrando pessoas e emitindo números de Cartão 
Nacional de Saúde. Como tenho plano, estou impedido de ser cadastrado?

Quem tem plano de saúde não precisa ir à unidade de saúde do SUS para se 
cadastrar, uma vez que poderá ser cadastrado em sua cidade pela empresa 
operadora de plano de saúde.

Entretanto, os gestores municipais e estaduais do SUS, responsáveis pelo 
cadastramento de usuários de serviços públicos, não estão impedidos de atender a
demanda de cadastramento dos beneficiários de planos de saúde, podendo, 
portanto, definir fluxos locais próprios.

Os cadastramentos locais, quando efetuados, serão incorporados à base federal. 
Da mesma forma, serão incorporados à mesma base federal os dados trocados 
diretamente entre operadoras e ANS em conjunto com Ministério da Saúde. Os dados
das pessoas irão para a mesma base de dados, independentemente do local onde 
será feito o cadastro.
8) Que dados minha operadora de plano de saúde precisa ter para me cadastrar e 
obter meu número de Cartão Nacional de Saúde?

No Sistema Cartão, são registrados: nome completo sem abreviações, filiação, 
município de nascimento, data de nascimento, endereço completo, documento de 
identidade ou CPF.

Nesta primeira etapa do projeto, estão sendo emitidos números de Cartão Nacional
de Saúde para todos os beneficiários de planos de saúde cadastrados por suas 
operadoras na ANS, desde que tenham preenchidas as informações do número de CPF,
do nome completo e sem abreviações, da data de nascimento e do município de 
residência, bem como todas as outras informações exigidas pela ANS para que a 
operadora cadastre a pessoa no Cadastro de Beneficiários da ANS.
9) Como as empresas operadoras de planos de saúde enviarão informações de 
beneficiários para a ANS ou para o Ministério da Saúde para obter o Número do 
Cartão Nacional de Saúde?

Nesta primeira fase, a ANS gravará, em seu Cadastro de Beneficiários, os números
de CNS dos beneficiários de planos de saúde e disponibilizará arquivos para as 
empresas operadoras destes planos, em que constarão os números de Cartão. A 
previsão é que, até que a rotina de cadastramento dos beneficiários pelas 
operadoras de planos de saúde esteja estabelecida, tais arquivos sejam liberados
pela ANS para as operadoras contendo as atualizações nos dados.
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Nesse primeiro momento, as empresas não precisam enviar nenhum dado adicional, 
nem para a ANS nem para o Ministério da Saúde, com o objetivo específico de 
cadastrar pessoas e obter números de Cartão Nacional de Saúde. Basta que enviem 
normalmente, com periodicidade mensal, as informações referentes ao Sistema de 
Informações de Beneficiários já exigidas pela ANS, conforme definidas na 
Resolução Normativa nº 295/2012.

A partir de junho de 2013, todas as empresas operadoras de planos de saúde com 
registro na ANS deverão acessar o Cadastro Nacional de Saúde, para obter os 
números de Cartão Nacional de Saúde de beneficiários novos ou daqueles sem 
número associado pela ANS. Desta data em diante, a informação do número do 
Cartão Nacional de Saúde passa a ser obrigatória para o envio dos dados de um 
beneficiário pela operadora para a ANS.
10) Para os prestadores de serviços de saúde (consultórios, clínicas, hospitais,
entre outros), a implementação do Cartão Nacional de Saúde pode ser vista como o
primeiro passo para a criação de uma única base nacional de dados, que 
interligue e esteja disponível para todos?

Sim. O principal objetivo do projeto é a construção de uma base nacional de 
informações para a saúde, com identificação dos indivíduos. O cadastramento dos 
beneficiários de operadoras de planos privados de saúde na base de dados do CNS 
visa identificá-los como parte da população brasileira que também tem acesso ao 
Sistema Único de Saúde, além de cooperar para tornar viável a utilização de 
registros e prontuários eletrônicos em saúde pela rede prestadora de serviços de
saúde.
11) Como será feita a interface do Cartão entre a rede pública e a rede da saúde
suplementar?

Trata-se de uma única base de dados nacional em saúde. Independente de ter ou 
não plano de saúde, cada cidadão terá seus dados armazenados no Sistema Cartão, 
cuja gestão é do Ministério da Saúde. O acesso das empresas operadoras de planos
de saúde à base de dados do Sistema Cartão, com mecanismos de validação pela 
ANS, promoverá meios de obtenção do número do Cartão Nacional de Saúde, de 
maneira que indivíduos que não utilizam os serviços públicos de saúde também 
sejam cadastrados. Os esforços concentram-se inicialmente no cadastramento em 
massa.

Posteriormente, o objetivo será a utilização do número do CNS em todos os 
procedimentos relacionados à atenção em saúde, seja na rede SUS ou na rede 
privada.
12) Sabe-se que existem pessoas já cadastradas mais de uma vez, e que possuem 
mais de um número de Cartão Nacional de Saúde. Como serão tratados estes casos?

O Cadastro do Cartão Nacional de Saúde possui elos de vinculação entre os 
números referentes ao mesmo indivíduo. Estes elos são formados a partir do 
relacionamento dos dados cadastrais, incluindo o CPF. Todos os números 
considerados válidos para cada indivíduo estão relacionados entre si, de maneira
que o uso de qualquer deles permitirá a identificação da pessoa. A proposta é 
que, à medida que o indivíduos tenha seus dados qualificados na base nacional, 
os serviços de saúde passem a priorizar um dos números da mesma pessoa, conforme
critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Desta forma, a expectativa é 
que em breve haja no país uma base de dados em saúde onde cada indivíduo possui 
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seu número único de identificação.
13) Sou gestor de um hospital particular que atende pacientes que pagam 
diretamente pelos serviços, sem plano de saúde. É minha obrigação enviar 
mensalmente o Sistema de Informação de Comunicação Hospitalar e Ambulatorial 
(CIHA), que também está exigindo a informação do número de Cartão Nacional de 
Saúde dos pacientes. Como obterei este número?

Todo estabelecimento registrado no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde (CNES), que é nacional e obrigatório para todos os estabelecimentos de 
saúde do país, já pode acessar o aplicativo web (Cadweb) em que existe a opção 
de criar e consultar registros de pessoas, com acesso a partir do número do 
CNES.

No endereço cartaonet.datasus.gov.br está disponibilizado o manual.
Fonte: ANS

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fique-sabendo-cartilha-em-quadrinhos-da.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 9 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - Cartilha em quadrinhos da SVS alerta sobre cuidados para quem 
possui animais

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Cartilha em quadrinhos da SVS alerta sobre cuidados para quem possui animais: 
Cuidar da saúde do seu animal pode significar cuidar da sua própria saúde. Este 
é o ensinamento que o menino Jurandir, o Joca, transmite as crianças, e aos 
adultos também, de como lidar com cachorros, gatos e outros bichos domésticos, 
criados em casa. Joca sabe muito bem o que está dizendo: descuidado, ele deixou 
o seu amigo, o cachorro Sorvetão, fugir de casa e vagar pelas ruas da cidade. A 
sua amiga e vizinha Luciana o ajudou a encontrar o animal, mas antes o ensinou a
como cuidar dele. Jurandir, Sorvetão e Luciana são os personagens da Revista 
Educativa Gibi da Saúde - Guarda Responsável de Animais. O livreto é uma 
publicação da Coordenação de zoonoses da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS)
do Ministério da Saúde.
Com uma linguagem simples e em forma de história em quadrinhos, a publicação 
mostra como as pessoas devem se relacionar com os animais de estimação, além de 
dar dicas de como cuidar deles. Em 36 páginas, o gibi apresenta as situações 
pelas quais passam os integrantes da família do Jurandir, tem ainda passatempos 
e orientações sobre zoonoses, noções de primeiros socorros, animais peçonhentos 
e um pouco da história da medicina veterinária.
Pela internet, secretarias de saúde podem baixar o livreto para distribuição 
junto à população. A reprodução é gratuita, mas o conteúdo não pode ser 
alterado.
O coordenador de Zoonoses, veterinário Luciano Eloy, diz que o Gibi da Saúde faz
parte de uma série de atividades da Secretaria de Vigilância em Saúde que tem 
como foco a estruturação da política nacional de vigilância das zoonoses. A 
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estratégia inclui reforçar e ressaltar as ações de educação em saúde, 
principalmente direcionadas ao público infantil, para o aperfeiçoamento das 
ações de vigilância e controle das zoonoses, doenças transmitidas por vetores e 
agravos causados por animais peçonhentos.
Eloy informa que o conteúdo do livreto está disponível para ser baixado no site 
da Secretaria de Vigilância em Saúde e reproduzido pelas Secretarias municipais 
e estaduais de Saúde, órgãos públicos, empresas privadas e Organizações Não 
governamentais que atuam em defesa dos animais.
Com desenhos de Jeremias Drachinscki e texto de Marcelo Martinez, o gibi fala da
prevenção de zoonoses, no que se refere à educação em saúde do público alvo 
(crianças de seis a dez anos). Ensina os cuidados com os animais de estimação, 
com o objetivo de diminuir o risco de transmissão de doenças e diminuir o caso 
de animais perdidos.Baixe aqui: Gibi da Saúde - Guarda Responsável de 
AnimaisCurtiu este post? Então vote em nós no Top Blog 2012\o/.Fonte: Maria 
Vitória/ Comunicação Interna do Ministério da Saúde
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Celulites e estrias podem ser evitadas com boa alimentação: 

As celulites e as estrias vêm logo após a gordura localizada na lista das 
principais preocupações estéticas femininas. As primeiras causam ondulações que 
deixam um aspecto de pele com furos, e as segundasapresentam-se sob a forma 
deriscos brancos ou avermelhados parecidos com cicatrizes.
*USP estuda nova fórmula para calcular IMC capaz de identificar falsos magros
*Estudo monstra que estratégias alimentares podem combater a obesidade
Apesar de acometerem também os homens (apenas em casos raros de sobrepeso), 
essas dermatoses incomodam mais as mulheres, já que surgem em regiões mais 
expostas, como coxas, nádegas, abdômen e braços. Em alguns casos, as estrias 
aparecem, também, nas mamas e na região lombar.

As estrias surgem quando as fibras de colágeno, responsáveis pela firmeza e 
elasticidade da pele, rompem-se e acabam formando cicatrizes. Por isso, na fase 
de crescimento, gravidez ou quando o indivíduo engorda e emagrece diversas vezes
(o chamado efeito sanfona), a pele sofre estiramento rápido e não consegue 
adaptar-se à nova forma, o que provoca a ruptura de algumas fibras.

Já as celulites aparecem por conta de uma alteração no tecido gorduroso da pele,
causada por toxinas que não são drenadas corretamente pelo corpo e acabam 
acumuladas na corrente sanguínea. Tais toxinas, provenientes de alimentos 
gordurosos, somadas a problemas circulatórios, fazem com que o sangue fique 
viscoso e não circule adequadamente, comprimindo células nervosas e afetando o 
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tecido subcutâneo. O corpo entende que está ocorrendo um processo inflamatório e
responde produzindo colágeno para tentar conter a suposta inflamação. O problema
é que o excesso de colágeno,somado à falta de circulação e ao sangue viscoso, 
acaba criando nódulos, que fazem surgir as ondulações. Alterações hormonais e 
estresse também deflagram o aparecimento do problema.
*Calcule seu IMC
*Gordura acumulada na cintura pode estar associada a doenças crônicas
Dr. Adilson Costa, dermatologista membro da SBD (Sociedade Brasileira de 
Dermatologia), afirma que tantoa celulite quanto as estriasapresentam influência
genético-familiar importante. As dermatoses são regidas em boa parte pelos 
genes; portanto, todas as vezes que essas mulheres [com predisposição genética] 
são expostas a fatores agravantes, como aumento de peso, tabagismo, 
sedentarismo, estresse, consumo excessivo de sal, etc., há o aparecimento de 
dermatoses. Uma boa opção para evitarque elas se manifestem é controlar o peso 
por meio de uma dieta hipocalórica associada a exercícios físicos eà adoção de 
hábitos saudáveis, como não ser sedentário, não fumar nem exagerar no consumo 
debebidasalcoólicas.
Alimentação saudável, corpo lisinho

Apesar de haver inúmeros recursos estéticos capazes de amenizar as dermatoses, 
eles sozinhos não promovem resultados permanentes.

A nutricionista Madalena Vallinoti, diretora do Sinesp (Sindicato dos 
Nutricionistas),compartilha aopinião de Dr.Costa e alerta: Comer mais que o 
necessário eexagerar no consumo de gorduras e carboidratos simples (açúcares e 
doces) aumentam a síntese e o armazenamento de gorduras, favorecendo o 
surgimento da celulite. Da mesma forma,o efeito sanfonaé, em grande parte,o 
responsável pelaocorrênciade estrias. Tomar pouca água e abusar do sal são 
hábitos que também dificultam a troca de líquidos no organismo, favorecendo a 
retenção de resíduos tóxicos e provocando os dois problemas.

Por isso, evite alimentos fritos, enlatados, processados ou refinados. Eles 
contêm aditivos, conservantes, corantes e substâncias artificiais que, além de 
dificultarem a digestão e conterem alta quantidade de açúcares e gorduras, 
aumentam a quantidade de toxinas na corrente sanguínea. Os alimentos crus, 
integrais ou cozidos a vapor são mais bem digeridos e assimilados, além de 
possuírem maior teor de nutrientes e menos compostos tóxicos, afirma Madalena 
Vallinoti.
A celulite de grau leve a grave

A aparência da celulite pode piorar se ela não for tratada logo no início, 
tornando mais difícil combatê-la. A evolução da celulite passa por quatro 
estágios:
Grau 1: Leve -A celulite é interna, não é vista nem sentida e só aparece caso a 
pele seja apertada com força. É nesse grau que os vasos estãosuscetíveis à ação 
inflamatóriae as toxinas começam a se acumular.
Grau 2: Visível -Nesse estágio não é preciso mais comprimir a pele para notar as
marcas. Seu aspecto é acolchoado, porque o sistema linfático está mais 
comprometido. Ao apertar a pele, ela fica amarelada por conta do acúmulo de 
líquidos.
Grau 3: Intensa -A superfície da pele passa a ter aspecto de gomos visíveis; os 
nódulos começam a aparecer e ser sentidos com o toque. Como a pele já está mal 
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nutrida, pode haver desidratação dos tecidos. A textura torna-se áspera, os 
poros ficam dilatados e surgem microvarizes. É a partir desse estágio que 
começam os primeiros sinais de dor e o inchaço fica bem evidente.
Grau 4: Grave -A celulite se torna visível até mesmo através das roupas. As 
fibras que constituem a musculatura formam nós e as células de gordura 
agrupam-se de tal forma que formam nódulos maiores, prejudicando a circulação. 
Os nervos podem ser comprimidos, o que faz a região ficar endurecida e dolorida.
Com a circulação comprometida, fica difícil eliminar as toxinas, o que agrava 
ainda mais a celulite.
Tipos de estrias

Existem apenas dois tipos de estrias: as rubras (avermelhadas) e as albas 
(esbranquiçadas).
As rubras são as mais novas e têm essa coloração porque ainda existe um conjunto
de vasos sanguíneos (vascularização) adequado na área, explica Dr. Costa.Se 
forem tratadas rapidamente, podem desaparecer, já que existem nutrientes 
suficientes para a completa regeneração da fibra.

Caso não sejam tratadas, evoluem para albas, que são mais profundas, não são 
vascularizadas e têm aparência de pele envelhecida.Nesses casos, só é possível 
recuperar aproximadamente 70% da pele atingida.
Mitos e verdades

Há muitas histórias que tentam justificar o surgimento das estrias e celulite, 
mas nem todas são verdadeiras. Uma das mais conhecidas associa o surgimento da 
celulite ao consumo de bebidas gaseificadas. No entanto,esse conceito não tem 
fundamento científico. O que causa o problema não são as bolhas do gás, e sim os
açúcares que fazem parte de muitas bebidas gaseificadas, como os refrigerantes.

As roupas justas, que também são alvo de discussão, não causam celulite, mas 
contribuem para a piora do quadro, já que comprimem os vasos einterferem na 
circulação já comprometida.

A celulite não é exclusividade de pessoas que estão acima do peso. As mais 
esbeltas também podem apresentar o problema, pois a herança genética é um fator 
de risco muito importante. Sem contar que o baixo peso não é sinônimo de boa 
alimentação: é possível ser magra e seguir uma dieta inadequada.

Por último, tomar sol e manter a pele bronzeada não ajudam a esconder as 
estrias, como muita gente pensa. No caso das albas, o bronzeamento ainda acaba 
salientando as marcas.
Tratamentos 

Cerca de 60% das brasileiras sofrem com as estrias e quase 90%têm celulite. O 
mercado de produtos estéticos apresenta bastantes opções que, associadas às 
mudanças de hábitos, podem ser úteis para amenizar as dermatoses.Fora os cremes 
e óleos (principalmente o de amêndoa), há procedimentos estéticos mais incisivos
e que podem apresentar resultado mais rapidamente, como aplicação de ácidos e 
uso de laser.

Mas é preciso cautela na hora de escolher o produto e o profissional que irá 
realizar as aplicações.Dè preferência a um dermatologista.
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Veja abaixo como funcionam as principais alternativas e suas contraindicações.
1)Para celulite 

Como geralmente ela está relacionada a problemas de circulação, os tratamentos 
visam melhorar o funcionamento dos sistemas linfático e circulatório.
Drenagem linfática e massagem modeladora: Ambas são técnicas de massagens 
queajudam a melhorar a circulação, buscando eliminar líquidos e toxinas 
acumulados nos tecidos. Além disso, as massagens rompem os pequenos nódulos de 
gordura. Pessoas com histórico de tumor maligno, trombose e tuberculose não 
podem se submeter a esse procedimento.
Carboxiterapia:Faz uso de aplicações subcutâneas de dióxido de carbono, a fim de
melhorar a circulação e a oxigenação dos tecidos. Estimula também a formação 
decolágeno e de novas fibras elásticas, portanto pode ser usada no tratamento de
estrias. Esse procedimento não pode serrealizado em mulheres grávidas, pessoas 
com hipertensão ou que tenham problemas no coração ou pulmão.
Radiofrequência:Utiliza a energia de radiofrequência para emitir calor, que 
penetra nas camadas mais profundas da pele, auxiliando na quebra de gordura e 
estimulando a produção de fibras. Essa terapia é contraindicada para pessoas com
câncer, que possuem marcapasso, implantes metálicos ou prótese de silicone no 
local.
2) Para estrias
Como essa dermatose está relacionada ao rompimento de fibras, os tratamentos se 
concentram na reposição de colágeno para recompor o tecido.
Ácidos:A aplicação de ácidos retinoico, glicólico e ascórbico no local da estria
ajuda na produção de colágeno. Como os ácidos são componentes extremamente 
irritantes, é necessário uma avaliação médica para verificar se seu uso é ou não
recomendado. Mulheres grávidas não devem, em hipótese nenhuma, ser submetidas a 
essa técnica.
Dermoabrasão:É um tratamento de lixamento com ponteiras de diamantes. A pele 
sofre escoriações e, no processo de regeneração tecidual, o organismo cria 
mecanismos de defesa que estimulam a criação de fibras colágenas, recompondo o 
tecido afetado pelas estrias. Esse tratamento não é indicado para pessoas com 
propensão a desenvolver cicatrizes hipertróficas e queloides.
Tratamento a laser:São efetuados disparos de laser em cima das marcas para 
ajudar na regeneração tecidual e cicatrização do tecido que perdeu as fibras. 
Pessoas com lúpus ou problemas de coagulação não podem fazer esse tratamento.
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FIQUE SABENDO - COLESTEROL
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Como estimular o desenvolvimento do bebê: 

por Enf.ª Maylu Souza,

colunista do Pediatria Brasil e autora do Enf.ª Maylu Souza

O desenvolvimento infantil está associado a fatores biológicos, genéticos e 
ambientais, danos que ocorram durante o período gestacional podem resultar em 
situações deficientes futuras.

Cada criança se desenvolve da sua maneira.

Todo mês o bebê aprende novas habilidades e há marcos de desenvolvimento que são
esperados a cada mês, por exemplo:
1º Mês - Reconhece a voz da mãe e o leite materno, a audição e o paladar estão 
mais desenvolvidos do que a visão. Seus movimentos são descoordenados.
2º Mês - Começa a emitir os primeiros sons e a sorrir voluntariamente.
3º Mês - Começa a sustentar os músculos do pescoço, aprende a levar a sua 
mãozinha a boca.
4º Mês - A visão está mais desenvolvida, segue pessoas e objetos com os olhos, 
consegue ficar sentado com apoio por alguns minutos.
5º Mês - Gira sobre o abdômen, realiza movimentos mais voluntários.
6º Mês - O equilíbrio e a coordenação motora estão mais evoluídos. Balbucia e 
resmunga, usa tons diferentes para demonstrar raiva, alegria, dúvida e 
desapontamento.
7º Mês - Entre o sétimo e o nono mês, a criança pode bater palma, mesmo que de 
forma descoordenada.
8º Mês - Senta com apoio, estica os braços pedindo colo.

9º Mês - Começa a engatinhar.
10º Mês - Imita alguns sons que ouve. Sua expressão facial demonstra quando 
sente medo, alegria ou irritação. Segura objetos com o polegar na posição de 
pinça.
11º Mês -  Passa a maior parte do tempo em pé. A fala já está bem desenvolvida.
12º Mês - Dá os primeiros passinhos e fala as primeiras palavras.
18º Mês - Consegue saltar sobre os dois pés e andar quase correndo, sabe subir e
descer escadas, consegue ficar sentado sozinho.
24º Mês - O cérebro está totalmente formado. Sua linguagem está bem mais 
elaborada. Já tem capacidade de compreender uma média de 200 palavras e inventar
outras.

Algumas atividades e brinquedos sugeridos
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CONCURSO TIRANDO A DROGA DE CENA 2012: 
Todos os anos a Coordenadoria Especial de Promoção da Política de Prevenção à 
Dependência Química realiza o Concurso Tirando a Droga de Cena. Este ano tivemos
a décima primeira edição do concurso que tem o objetivo de fazer com que 
crianças e jovens passem a discutir em sala de aula as consequências do uso de 
drogas e as maneiras de evitá-las. Com nossos alunos de PEJA II, participamos 
com duas produções. Os vídeos foram apresentados no auditório para todos os 
alunos que a partir da visualização, participaram de debates sobre o 
tema.Confiram abaixo os trabalhos. 
http://youtu.be/VsDznawvpAw

Vídeo produzido a partir de um seminário realizado pela turma 166 (UP 2 do Bloco
II) do CREJA = Parte da atividade disciplinar de Ciências do 2º trimestre.

Vídeo produzido por alunos do Bloco I, a partir de debates em sala de aula.
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Dia Nacional da Surdez reforça a importância do teste da orelhinha: [FOTO]

Foto: Teste da Orelhinha - Senado Federal
O Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez será lembrado neste sábado (10) e
tem como objetivo levar informações sobre os cuidados necessários para a 
prevenção da perda auditiva. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estática (IBGE), mais de 9 milhões de brasileiros possuem algum tipo de 
deficiência auditiva, como não conseguir ouvir de modo algum, grande dificuldade
ou alguma dificuldade em ouvir.
A pessoa que apresenta esses sintomas deve ser diagnosticada por avaliação 
clínica audiológica. O Ministério da Saúde disponibiliza a Triagem Auditiva 
Neonatal - TAN popularmente conhecida como Teste da Orelhinha, essencial para 
detectar possíveis alterações auditivas na criança. Ela é realizada por meio de 
dois examespor profissionais especializados (fonoaudiólogo e/ou médico 
otorrinolaringologista).
Quaisquer que sejam os exames utilizados para a triagem, são detectados 
recém-nascidos prováveis portadores de deficiência auditiva. Nesse caso, após o 
primeiro teste e reteste indicativos de problema auditivo, o recém-nascido 
deverá ser encaminhado para serviços especializados para diagnóstico médico e 
audiológico por meio de outros procedimentos.
Caso se confirme a deficiência auditiva os serviços devem ser responsáveis pelo 
início imediato do processo de reabilitação que envolve, entre outras medidas, a
adaptação de aparelho de amplificação sonora individual (AASI), a terapia 
fonoaudiológica e orientação aos pais a respeito da perda auditiva e diferentes 
alternativas educacionais.

As crianças que apresentarem resultados satisfatórios na triagem, também deverão
ser acompanhadas até os dois anos de idade, principalmente, aquelas que tiverem 
indicadores de risco para deficiência auditiva em sua história, pois a 
deficiência pode surgir tardiamente.
Atualmente o exame está disponível em 595 estabelecimentos do Sistema Único de 
Saúde. O exame é financiado pelo governo federal nos estados e municípios que 
tenham condições de realizar o teste. Neste ano, no período de janeiro a maio 
(20112) foram realizados mais de 184 mil testes de orelhinha.
Além das ações de qualificação da identificação e intervenção precoce da 
deficiência auditiva, o Ministério da Saúde tem se empenhado em regulamentar 
esta assistência, na perspectiva da atenção integral, com uma abordagem 
multiprofissional e multidisciplinar, com ênfase nas ações de promoção a saúde, 
na reabilitação e na inclusão social.Curtiu este post? Então vote em nós no Top 
Blog 2012\o/.Blog da Saúde
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Hoje, 14 de novembro é o Dia mundial do Diabetes.

Saiba um pouco mais sobre esta doença para cuidar e prevenir
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É realmente necessário arrancar o dente do siso?: 
[FOTO]

É só falar em arrancar o dente do siso que alguém aparece - além de fazer o 
trocadilho popular para dente do juízo - com uma história de dor e sofrimento, o
que leva muitas pessoas a recusarem uma visita ao consultório odontológico, 
adiando a extração até sentir os incômodos que esse dente pode causar. Cuidado, 
o tratamento tardio pode ocasionar problemas nos dentes vizinhos!
Na linguagem dos dentistas, os dentes do siso são os terceiros molares e na 
maioria das vezes têm indicação para extração. Vamos entender por quê?
De acordo com a Dra. Giselle de AzevedoParidaens, especialista em reabilitação 
oral e prótese dentária, os dentes do siso, em geral, não fazem falta, mas são 
extremamente importantes nos casos de prótese fixa ou prótese parcial 
removívelquando há perda de outros dentes.A premissa para manter a saúde em dia 
é a prevenção, assim como neste caso, a orientação é não esperar a dor para 
arrancar o dente. Então, como saber a hora certa para isso? Somente um cirurgião
dentista pode responder essa pergunta e, por isso, é fundamental manter em dia 
as visitas com o profissional.
Vários fatores podem indicar a remoção desses dentes. As indicações são muitas, 
como: tumores,reabsorção radicular do elemento dentário vizinho, presença de 
cáries extensas, mau posicionamento que não permita sua erupção correta, 
indicação ortodôntica, entre outras, diz a Dra. Giselle.
Depois dos 30 anos de idade, os dentes do siso estão soldados ou grudados no 
osso dos maxilares. Por conta dessa intervenção tardia, a incidência de 
infecções pós-operatórias é muito maior que nos adolescentes.Pós-extração
Após sentir incômodo para comer, dor e sangramento na gengiva, o analista de 
sistemas, Itamar Zanfolin Soares, recebeu a recomendação para retirar os quatro 
dentes do siso que estavam mexendo nos outros dentes.
Ele relata como a extração, no seu caso, foi complicada eu arranquei dois dentes
por vez e na primeira realmente foi mais traumático, tive que usar medicamente 
para dor e comer bastante alimento gelado para evitar o sangramento. Já na 
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segunda foi mais tranquilo. Depois desse período, tudo voltou ao normal, 
inclusive a alteração da arcada, diz o analista.Alguns sintomas podem acometer 
ou não pacientes que tiveram a extração do siso: edema (inchaço), dor, risco de 
infecção, risco de parestesia do lábio ou língua (sensação de frio, calor, 
formigamento, pressão ou queimação são alguns exemplos), hemorragia, fratura de 
mandíbula, comunicação bucossinusal, fratura do ápice radicular, entre outros.A 
Dra. Giselle de AzevedoParidaens responde outras dúvidas:- Em qual idade costuma
nascer esses dentes? Podem ser extraídos em qualquer idade?
Em geral, entre 15 e 18 anos de idade, mas já tive casos da erupção ocorrer aos 
60 anos de idade! O ideal para a remoção dos terceiros molares é quando já estão
com a coroa formada e umaparteda raiz (antes do término de formação das 
raízes).- Há intervalos de dias para a extração de cada um dos 4 dentes? Se sim,
por quê?
Indico a exodontia dos 4 dentes simultaneamente, desde que o tempo cirúrgico e o
estado do paciente permitam (em média, 1h a 1h em média, para a exodontia dos 
4). Caso haja necessidade de intervalos entre as exodontias, recomenda-se entre 
10 e 15 dias (para cicatrização).- Quais as recomendações médicas antes e depois
de extrair esses dentes?Cuidados pós-operatórios: tomar a medicação prescrita, 
evitar esforço físico, alimentação líquidaoupastosa, fria, não usar canudo, 
dormir com a cabeça mais elevada, compressa fria, não fumar,não tomar sol etc. 
Cuidados pré-operatórios: tomar medicação prescrita, alimentar-se normalmente e 
não consumirbebidas alcoólicas.[FOTO]
Mais dúvidas sobre a extração dos dentes do siso? Manda pra gente!
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Muito boa entrevista!! 
Epilepsia: 

Ataques epiléticos assustam quem está por perto e deixam a pessoa que sofreu a 
crise insegura e receosa. Sem consciência do que está acontecendo, ela cai e 
seus membros ficam rígidos. Em seguida, começa a debater-se com movimentos 
rítmicos, já que os músculos se contraem e relaxam repetidas vezes, pois o 
comando central no cérebro está desorganizado. Na grande maioria dos casos, a 
crise desaparece espontaneamente, a pessoa fica atordoada, mas vai voltando aos 
poucos ao normal.

No entanto, durante a crise, é comum a confusão instalar-se ao redor e são 
muitos os palpites sobre como agir com o paciente naquela situação. A maioria 
das sugestões baseia-se no temor do contágio ou na crença de que espíritos 
diabólicos se incorporaram naquela pessoa. Poucas levam em conta o real 
conhecimento dos fatores orgânicos que podem ter causado o episódio.
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Provavelmente, a epilepsia seja tão velha quanto a espécie humana. De origem 
grega, a palavra quer dizer surpresa, evento inesperado. Muitas personalidades 
que se destacaram na história da humanidade foram portadoras dessa síndrome, tão
cercada de preconceitos. Foi só em 1873 que um neurologista inglês chamado 
Jackson conseguiu definir o que acontecia durante as crises que podem ser de 
diversos tipos e não apenas marcadas por quedas e contrações musculares.
SÍNDROME EPILÉTICA
Drauzio-Como se pode definir a epilepsia?
Li Li Min- Epilepsia é um sintoma que ocorre quando, por algum motivo, o cérebro
não está bem e um grupamento de células cerebrais se comporta de maneira 
hiperexcitável, o que pode gerar manifestações clínicas, ou seja, as crises 
epiléticas.
Drauzio-Como se faz o diagnóstico de epilepsia?
Li Li Min- Para fazer o diagnóstico, é preciso que haja recorrência espontânea 
das crises. Uma crise única não é indicativa da síndrome. Tem de ocorrer mais de
um episódio com intervalo entre eles de no mínimo 24 horas para caracterizar a 
epilepsia.

Além disso, é preciso que não exista nenhum fator precipitante, seja tóxico, 
porque a pessoa usa drogas, seja recreativo, como muitas vezes acontece com as 
bebidas alcoólicas.
Drauzio-Qual a droga que provoca mais convulsões?
Li Li Min- São várias as drogas que podem causar crises epiléticas, que não 
configuram a epilepsia, porém. Cocaína e ecstasy estão entre elas.
Drauzio- Você disse que a epilepsia é um sintoma. Você poderia explicar por quê?
Li Li Min- A epilepsia é um sintoma comum a várias doenças. Na verdade, é uma 
síndrome, ou seja, um conjunto de sinais e sintomas que caracterizam certa 
condição.

Epilepsia não tem causa específica. São várias as causas que podem levar à 
recorrência das crises. Na população infantil, a febre é uma delas. Crianças com
febre podem ter convulsão, fenômeno conhecido como convulsão febril que não é 
característico da epilepsia. Por isso, a medicação é indicada para controlar a 
temperatura e não as crises convulsivas.
TIPOS DE CRISE
Drauzio-Você disse que as crises de epilepsia surgem por mau funcionamento de 
certas áreas do cérebro. Como cada área está relacionada com determinada função,
uma manifestação epilética pode ser diferente da outra. Qual o tipo mais 
frequente de crise epilética?
Li Li Min- A manifestação clínica depende da região cerebral acometida. A mais 
comum é a crise tônico-clônica ou convulsão, que envolve o cérebro como um todo.
Nesse caso, a pessoa fica rígida, cai no chão e começa a debater-se.

Pode-se dizer que 50% das crises epiléticas são do tipo tônico-clônicas. Os 
outros 50% são bastante variáveis. Algumas pessoas sentem um formigamento no 
braço seguido por pequenos abalos, porque a região do cérebro afetada comanda as
sensações e o movimento desse braço. Outras sentem cheiros estranhos por poucos 
segundos e saem do ar, isto é, deixam de interagir com o meio. Esse tipo é 
conhecido como crise parcial complexa e implica turvação da consciência.

Aos olhos dos leigos e das pessoas menos avisadas, tais sintomas acabam se 
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confundindo com problemas psiquiátricos, de loucura. Imagine uma pessoa que tem 
uma crise dessas, sai do ar, fica inconsciente, mas continua em pé, mexendo nas 
coisas como se fosse um robô. Por causa disso, muitos pacientes são encaminhados
indevidamente para institutos psiquiátricos como se fossem loucos.
Drauzio-Que outros tipos de epilepsia vale a pena citar?
Li Li Min- Outra forma de epilepsia ocorre principalmente na população infantil 
que apresenta crises de ausência, episódios de liga-desliga. A queixa mais 
frequente é o mau aproveitamento escolar e os professores menos avisados acham 
que a criança tem um déficit cognitivo, no que estão absolutamente enganados. Na
verdade, ela está tendo várias crises de ausência por dia, às vezes mais de cem,
com poucos minutos de duração e sem a menor consciência do que se passa com ela.
Drauzio-Essas crises de ausência podem aparecer também na vida adulta?
Li Li Min- São menos frequentes. Em geral, esse tipo de crise acomete mais a 
população pediátrica.
Drauzio -Os abalos musculares que as pessoas sentem de vez em quando, sem 
nenhuma explicação aparente, podem ter relação com a epilepsia?
Li Li Min- Outro sintoma das crises epiléticas é a mioclonia, que se caracteriza
por abalos musculares. Quando a pessoa faz exercícios físicos extenuantes, antes
de dormir, pode ter a sensação de que está caindo no vazio e um estremecimento 
motor. Trata-se de reação fisiológica normal provocada pela exaustão. Porém, ela
passa a ser anormal quando as crises mioclônicas acontecem com certa frequência,
mais no período da manhã A pessoa acorda, vai tomar café e derruba a xícara ou 
deixa cair a escova de dente, e tudo fica por conta de seu desajeitamento ou 
desatenção. Crises de ausência como essas podem ocorrer isoladas ou associadas a
crises tônico-clônicas, isto é, à convulsão clássica.
Drauzio-Nos adolescentes, muitas vezes isso é confundido com estabanamento 
próprio da idade
Li Li Min- A epilepsia mioclônica juvenil é uma síndrome muito comum na 
adolescência. Em mais ou menos 10% das epilepsias em geral, podemos constatar a 
seguinte tríade: são crises convulsivas clônicas, associadas à mioclonia, que 
aparecem na adolescência. Muitas vezes, o médico só é procurado quando a pessoa 
tem convulsão. Os outros sintomas são negligenciados. No entanto, fazer o 
diagnóstico da mioclonia juvenil é muito importante, porque existe medicação 
especifica para controlar esse distúrbio.
CARACTERÍSTICAS DAS CRISES
Drauzio-Como você colocou bem, os quadros de epilepsia têm apresentação clínica 
muito variada. No entanto, haveria alguma forma de caracterizar o comportamento 
médio das crises epiléticas, quanto tempo duram e o que acontece antes e depois 
delas com o paciente?
Li Li Min- As crises epiléticas são de curta duração. Duram segundos ou alguns 
minutos no máximo. Vamos tentar dividi-las em dois grandes grupos: as que afetam
apenas parte das estruturas cerebrais e as que afetam o cérebro como um todo. 
Dependendo de sua localização, os sintomas variam bastante.

Uma crise comum é provocada pela epilepsia que se manifesta na região 
lobo-temporal do cérebro. A pessoa sente mal-estar, desconforto na barriga que 
sobe até a garganta, medo ou sensação de déjà vu, ou seja, tem a nítida sensação
de conhecer um lugar em que nunca esteve ou de já ter vivido aquela situação do 
momento. Ou ao contrário: entra em casa e parece não reconhecer o ambiente. 
Conforme a crise evolui, pode haver alteração da consciência. O paciente fica 
parado por alguns segundos, com os olhos vidrados, ou faz alguns gestos, mexe 
com a mão, com a boca, começa a mastigar ou a tirar a roupa. São movimentos 
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automáticos - por isso o fenômeno se chama automatismo - que podem evoluir para 
a convulsão propriamente dita, a pessoa cai no chão e se debate.
Drauzio - Nesses casos de epilepsia, nem sempre a pessoa evolui para a 
convulsão?
Li Li Min- A pessoa pode apresentar somente uma dessas fases e ter uma crise 
parcial simples. Não perde a consciência, mas tem o mal-estar epigástrico, a 
sensação de déjà vu e de medo sem razão aparente.
Drauzio -Imagino como deve ser a vida dessas pessoas. Sentem uma coisa estranha 
no abdômen que sobe para a garganta; acham que conhecem um lugar no qual nunca 
estiveram; mexem as mãos ou tiram a roupa sem ter consciência do que estão 
fazendo. Daí, a serem encaminhadas para um psiquiatra é um passo muito curto.
Li Li Min -A associação entre problemas psiquiátricos e psicológicos e esse tipo
de crise é muito frequente. Nos casos mais severos, é muito comum o paciente 
necessitar de acompanhamento psiquiátrico além dos cuidados médicos e clínicos, 
o que ajuda a cercar de preconceitos a epilepsia.

De qualquer modo, dá para imaginar a situação constrangedora por que passa a 
pessoa que tem uma crise num shopping center (as crises são totalmente 
imprevisíveis), desperta sem ter consciência do que realmente aconteceu e se vê 
rodeada por gente estranha. Embora seja um problema físico, por incompreensão da
sociedade ou por falsas crenças que se perpetuam, essas pessoas acabam 
marginalizadas, excluídas do convívio social.
ATENDIMENTO DURANTE A CRISE
Drauzio -Todos nós já vimos, pelo menos uma vez, uma pessoa com crise epilética 
clássica, dessas que provocam contrações musculares, e é inacreditável o número 
de palpites que se ouvem nessa hora: Põe uma colher na boca, segura a língua, 
vira o rosto de lado, passa sal ou vinagre, dá amoníaco para cheirar. Qual é a 
conduta adequada para atender uma pessoa que está sofrendo um ataque epilético?
Li Li Min -Na realidade, muito pouco se pode fazer. Sobretudo se a crise é do 
tipo convulsivo, é preciso ter em mente que vai durar poucos segundos, embora a 
cena possa assustar quem está por perto.

Basicamente deve-se apoiar a cabeça para evitar um trauma porque a pessoa está 
se debatendo, virar seu rosto de lado para eliminar o acúmulo de saliva ou para 
impedir que ela se asfixie com o próprio vômito, e esperar que a crise passe.

A crença popular de que a língua enrola e pode ser engolida durante a crise não 
tem fundamento e é prejudicial. Há relatos de dentes arrancados durante a 
manobra de colocar uma colher na boca do paciente e, o pior, que dedos da pessoa
que tentava segurar a língua foram decepados em virtude da contração dos 
músculos que ocorre nesses momentos.

É preciso ficar claro que é impossível engolir a língua, um músculo que também 
se contrai durante a crise por causa da contratura muscular generalizada 
característica da epilepsia. Pode parecer enroladinha, mas nunca será engolida. 
O máximo que pode acontecer é o paciente mordê-la e feri-la, mas ela cicatrizará
sem problemas depois.
REAÇÃO PÓS-CRISE
Drauzio-Passada a crise, como reagem as pessoas?
Li Li Min- Passada a crise, as pessoas podem ficar meio confusas e sonolentas. 
Estão recobrando a consciência e não se deve restringir-lhes os movimentos. É 
mais ou menos como acordar de manhã, ver-se cercado por uma multidão e perceber 
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que três ou quatro indivíduos tentam segurar a gente. A primeira reação é de 
defesa e isso pode gerar gestos agressivos, até violentos. Portanto, a 
recomendação é não tolher os movimentos do paciente, mas dizer-lhe que teve uma 
crise, perguntar-lhe como se sente e esperar um pouco para que possa retomar 
suas atividades.
Drauzio-A sonolência que se segue à crise epilética costuma durar quanto tempo?
Li Li Min- Não tem como determinar esse tempo, porque varia muito de pessoa para
pessoa. Algumas ficam uma ou duas horas sonolentas; outras passam o dia inteiro 
assim. É muito comum acharem que o período de sonolência faz parte da crise 
epilética. Não faz. A crise dura poucos minutos e já passou quando o paciente se
mostra sonolento e confuso mentalmente.
Drauzio-Se a crise não passar em poucos minutos o que se deve fazer?
Li Li Min- Se a crise durar mais de cinco minutos ou se forem crises 
recorrentes, uma atrás da outra, e a pessoa não recobrar a consciência, estamos 
diante de uma situação de emergência neurológica conhecida como estado de mal 
epilético e o paciente precisa ser encaminhado para um pronto-socorro para 
atendimento médico imediato.
Drauzio-Quando as crises são demoradas, especialmente quando duram mais de cinco
minutos ou são sub-entrantes, uma crise atrás da outra, a pessoa deve ser levada
para o pronto-socorro. Nessas circunstâncias, deve-se chamar o resgate ou uma 
ambulância ou ela pode ser transportada dentro de um automóvel de passeio?
Li Li Min- É sempre preferível chamar o resgate, desde que o atendimento seja 
rápido. Um carro de passeio geralmente não oferece espaço necessário para 
transportar uma pessoa em crise, mas não representa o perigo de lesão 
raquimedular que correm pacientes politraumatizados. Não havendo outra opção, a 
pessoa deve ser levada no carro mesmo. O importante é identificar a situação 
como urgência que requer pronto atendimento.
TRATAMENTO
Drauzio -Um episódio único de crise epilética não caracteriza a epilepsia, mas 
feito o diagnóstico, como deve ser encaminhado o tratamento?
Li Li Min -Embora a crise única não caracterize a epilepsia, a pessoa deve 
procurar um médico para saber o que provocou esse episódio. O diagnóstico, 
porém, só pode ser feito a partir da segunda crise. Por quê? Porque a 
probabilidade de uma pessoa que teve uma crise única ter a segunda crise gira em
torno de 30%. Se introduzirmos o tratamento nesses casos, estaremos tratando 70%
das pessoas inutilmente.

Da segunda crise em diante, os números mudam muito, uma vez que 80%, 90% dos 
pacientes que tiveram a segunda crise podem ter a terceira ou a quarta.

Como deve ser feito o acompanhamento do paciente que tem mais de duas crises? 
Primeiro, vem o diagnóstico clínico. Pela descrição do paciente e do 
acompanhante, o médico é capaz de dizer se é epilepsia ou não. Como a epilepsia 
pode ter várias causas, exames complementares ajudam a investigá-las e a 
defini-las, pois um tumor, traumatismo craniano ou traço genético podem estar 
provocando as crises epiléticas.
Drauzio-Se o pai tem epilepsia, o filho terá também?
Li Li Min- Essa é uma pergunta muito frequente. A possibilidade de pai ou mãe 
com epilepsia terem um filho com o distúrbio é semelhante à da população em 
geral, ou seja, em torno de 2% ou 3%. Na imensa maioria das vezes, a criança 
nasce sem nenhum problema.
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O defeito genético se manifesta em algumas síndromes bem definidas como a 
epilepsia mioclônica juvenil. Embora existam muitos estudos para determiná-lo, 
não se sabe ainda qual é.
Drauzio-Qual o objetivo do tratamento já que epilepsia não tem cura?
Li Li Min- O tratamento da epilepsia é feito essencialmente com medicação com o 
intuito de eliminar, de bloquear as crises. Com isso se espera que o paciente 
tenha qualidade de vida dentro da normalidade. Antigamente se acreditava que 
associando várias medicações pudéssemos alcançar melhores resultados, mas ficou 
provado que esse tipo de conduta não traz benefícios. Na realidade, traz mais 
malefícios, porque se somam os efeitos colaterais. Hoje, o tratamento é feito 
com um remédio só, mas existem alguns mandamentos que devem ser respeitados.

O paciente precisa entender a necessidade de fazer uso regular da medicação por 
um período, não necessariamente pela vida toda (outra ideia ultrapassada). Em 
alguns casos, a medicação pode ser retirada depois de dois anos de uso contínuo.
Além disso, ele precisa ter consciência de que o sucesso do tratamento depende 
fundamentalmente dele mesmo. Por isso, deve estar ciente do problema, saber que 
medicação está usando e quais são seus efeitos colaterais.
Drauzio-Os pacientes aceitam bem a medicação?
Li Li Min- É uma medicação só, de baixo custo ou fornecida pelo Ministério da 
Saúde ou pela Unidade Básica de Saúde. Enquanto toma a medicação, é importante 
que o paciente mantenha acompanhamento médico regular, principalmente para 
detectar possíveis efeitos colaterais que podem ser atribuídos erroneamente à 
epilepsia. Quando isso acontece, a dose é ajustada ou o medicamento trocado por 
outro.

É preciso insistir com os pacientes e familiares sobre a necessidade do uso 
contínuo e na dose adequada da medicação. Muitas vezes, porque estão sem crises,
reduzem por conta própria as doses prescritas pelo médico. Se o vizinho toma um 
comprimido só por dia, porque ele precisa tomar três, é uma pergunta que se ouve
com frequência. Precisa porque as doses devem ser individualizadas e existem 
diferenças entre classes de medicação e a dosagem necessária. Algumas pessoas 
precisam de doses maiores; outras, com doses baixas, conseguem controlar as 
crises, mas só o médico consegue ajustá-las convenientemente.
EPILEPSIA FORA DAS SOMBRAS
Drauzio -Você poderia explicar o que é o projeto Epilepsia Fora das Sombras?
Li Li Min -É um projeto internacional que tem a Organização Mundial de Saúde, a 
Liga Mundial dos Profissionais e a Associação Mundial dos Pacientes como 
patronos da campanha.

A epilepsia é um problema de saúde pública, com alta prevalência na população 
mundial. Em termos globais, de 1% a 2% da população constituída por portadores 
de epilepsia representam 60 milhões de pessoas. No Brasil, estimamos que três 
milhões tenham alguma forma de epilepsia.

A síndrome epilética não é um fenômeno recente. É tão antiga quanto a 
humanidade, mas ainda é vista como um mal demoníaco, espiritual. A carga de 
preconceito estigmatizante que acompanha as pessoas com epilepsia tem-se 
perpetuado através da história.

O objetivo da campanha Epilepsia Fora das Sombra é prover tratamento adequado 
para os pacientes, principalmente nos países em desenvolvimento como o Brasil, 
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onde parcela significativa não está sendo tratada. Pesquisa recente realizada 
nas cidades de São Paulo, Campinas e São José do Rio Preto mostrou que o 
tratamento é inadequado em mais ou menos metade dos casos. Se ele fosse bem 
orientado, muitas pessoas estariam livres das crises e engajadas numa atividade 
social laboriosa, o que lhes permitiria gozar melhor qualidade de vida. A esses 
pacientes, porém, está reservada apenas a exclusão social.

No nosso país, a campanha visa à formulação de um modelo de atendimento integral
aos pacientes com epilepsia, não só em termos de ajudar a elaborar uma política 
nacional de saúde, mas também para conscientizar que a epilepsia não é 
contagiosa, nem um problema espiritual e que as pessoas podem ficar livres das 
crises com medicação.

Sempre costumo perguntar o que vem à mente quando alguém pensa em epilepsia. Com
certeza não é Alfred Nobel, Dostoievski, Machado de Assis, Júlio César, 
Flaubert, Alexandre, o Grande. Todas essas pessoas tiveram crises epiléticas. D.
Pedro I, o imperador do Brasil, tinha epilepsia, mas a síndrome continua sendo 
vista como problema demoníaco de sanidade mental, apesar de as pessoas poderem 
levar vida normal desde que as crises sejam controladas.
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Excesso de sal pode causar doenças cardiovasculares: [FOTO]

Entenda como o sódio age no organismo e porque a redução do consumo a níveis 
recomendados pela OMS permitiria que 1,5 milhão de brasileiros abolissem a 
medicação para hipertensão. | Foto: Tetra Images/Corbis
Apesar de ter papel importante no organismo e contribuir para um bom 
funcionamento do corpo, o consumo abusivo do sal de cozinha pode trazer 
problemas à saúde. O excesso de sódio, principal componente do sal de cozinha, 
está associado ao desenvolvimento da hipertensão arterial, de doenças 
cardiovasculares, renais e outras, que estão entre as primeiras causas de 
internações e óbitos no Brasil e no mundo.
O sódio é responsável pela regulação da quantidade de líquidos que ficam dentro 
e fora das células. Quando há excesso do nutriente no sangue, ocorre uma 
alteração no equilíbrio entre esses líquidos. O organismo retém mais água, que 
aumenta o volume de líquido, sobrecarregando o coração e os rins, situação que 
pode levar à hipertensão. A pressão alta prejudica a flexibilidade das artérias 
e ataca os vasos, coração, rins e cérebro. Dados da Vigilância de Fatores de 
Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel 2011) 
do Ministério da Saúde revelam que 22,7% dos brasileiros já receberam 
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diagnóstico de hipertensão.
Por dentro, os vasos são cobertos por uma fina camada, que é lesionada quando o 
sangue circula com pressão elevada. Com isso, eles se endurecem e ficam 
estreitos, podendo entupir ou romper com o passar dos anos. O entupimento de um 
vaso no coração pode levar a um infarto - 79.297 óbitos em 2010. No cérebro, o 
entupimento ou rompimento levam ao Acidente Vascular Cerebral (AVC), conhecido 
como derrame - causou 99.159 mortes em 2010. Nos rins, podem ocorrer alterações 
na filtração do sangue e até a paralisação dos órgãos. Portanto, evitar a 
ingestão excessiva de sal é uma medida simples que pode prevenir contra vários 
problemas graves de saúde.
A recomendação de consumo máximo diário de sal pela Organização Mundial de Saúde
(OMS) é de menos de cinco gramas por pessoa. O Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) revela, no entanto, que o consumo do brasileiro está em 12 
gramas diários, valor que ultrapassa o dobro do recomendado. Se o consumo de 
sódio for reduzido para a recomendação diária da OMS, os óbitos por acidentes 
vasculares cerebrais podem diminuir em 15%, e as mortes por infarto em 10%. 
Ainda estima-se que 1,5 milhão de brasileiros não precisaria de medicação para 
hipertensão e a expectativa de vida seria aumentada em até quatro anos.Opção 
Saudável - Uma das maneiras mais práticas de diminuir o consumo de sódio é 
observar as informações nutricionais no verso das embalagens ao comprar 
alimentos industrializados. Se a quantidade for superior a 400mg em 100g do 
alimento, é considerado um alimento rico no nutriente, sendo prejudicial à 
saúde. É recomendável sempre por escolher aquele que apresentar menos sódio.Além
de reduzir a quantidade de sal no preparo da comida, podemos substituí-lo por 
outros condimentos, que inclusive vão dar um sabor melhor. É melhor utilizar 
ervas desidratadas e temperos naturais, como salsa, cebolinha, pimenta e outros.
O uso de temperos industrializados também deve ser evitado, pois contêm alto ter
de sódio, recomenda Patrícia Jaime, coordenadora de Alimentação e Nutrição do 
Ministério da Saúde.
Para contribuir com a diminuição do consumo de sódio, o Ministério da Saúde 
firmou um acordo com a indústria alimentícia pela redução gradual do teor de 
sódio em alimentos processados. Desde 2011, governo federal fechou três termos 
de compromisso para que várias categorias de alimentos sejam produzidas com 
menos sódio.Esse acordo incentiva a indústria a oferecer alimentos menos 
prejudiciais à saúde e reforça o compromisso do governo federal na promoção de 
hábitos de vida mais saudáveis dos brasileiros. Com a iniciativa, o Brasil 
protagoniza a elaboração de um modelo que pode virar referência para diversos 
países, completa Patrícia Jaime.
Temperos, caldos, cereais matinais e margarinas vegetais, macarrões 
instantâneos, bisnagas e vários outros terão metas para os próximos anos de 
redução do teor de sódio. Somados os três convênios, a previsão é de que até 
2020, estejam fora das prateleiras mais de 20 mil toneladas de sódio. O acordo 
determina acompanhamento das informações da rotulagem nutricional dos alimentos 
e as análises laboratoriais de produtos coletados no mercado.Fonte: Samuel Bessa
/Agência Saúde
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Foto: Corbis Images
A partir de 2013, os portadores de hepatite C vão ter dois novos medicamentos 
mais eficazes para o tratamento da doença disponíveis no SUS. A rede pública de 
saúde vai começar a distribuir os antivirais boceprevir e telaprevir para 
doentes com hepatite C em estágio mais avançado, que é quando há um 
comprometimento maior do fígado com a fibrose hepática.

O Ministério da Saúde estima que mais de cinco mil pessoas vão ser beneficiadas 
com a distribuição dos medicamentos.O assessor técnico do departamento de DST, 
Aids, e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, Marcelo Freitas, destaca que os
novos medicamentos vão ajudar a salvar mais vidas.Nós vamos conseguir ter mais 
sucesso no tratamento dessas pessoas. Elas vão conseguir se beneficiar porque 
nós conseguimos com esses medicamentos um sucesso no tratamento que é o dobro do
sucesso que nós temos atualmente. Ou seja, a possibilidade de cura vai ser muito
maior com esses novos medicamentos do que com o tratamento que era oferecido até
então.

Embora os medicamentos tenham um poder de cura maior que os já ofertados, o SUS 
terá que oferecer uma atenção redobrada para os pacientes que tomarem a 
medicação. Segundo Marcelo Freitas, os remédios causam efeitos colaterais com 
muita frequência.
As pessoas que estiverem utilizando esses medicamentos vão ter que serem 
seguidas pelo serviço de saúde bem de perto. Elas vão ter que ser observadas, o 
tratamento vai ter que ser acompanhado pela equipe de saúde bem de perto porque 
o fundamental, apesar desses efeitos colaterais, é que eles sejam identificados 
logo no início e que já se faça o tratamento correto desses efeitos colaterais 
para que o tratamento tenha sucesso., destaca Marcelo Freitas.

Os dois novos medicamentos para o tratamento da hepatite C em pacientes em 
estágio mais avançado já começam a ser distribuídos no começo do ano que vem em 
todos os estados do País.
Fonte: Amanda Mendes / Web Rádio Saúde
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Herpes oral, Herpes genital e Herpes Zoster: 

Existem oito diferentes vírus da família Herpes que podem causar doença em 
humanos. Dentre eles, os Herpes tipo 1, 2 e 3 provocam quadros semelhantes de 
lesões de pele que podem reaparecer após um período variável de ausência de 
sintomas.

O Herpes tipo 1 é responsável pelo quadro de herpes oral, que se caracteriza por
vermelhidão, ardor e pequenas bolhas peenchidas com líquido claro, comumente na 
região do lábio ou na parte interna da boca. Geralmente, o primeiro contato com 
o vírus ocorre durante a infância, através de secreções orais. Em seguida, o 
vírus se aloja em um neurônio e lá pode permanecer durante toda a vida do 
indivíduo sem causar qualquer sintoma, em um estado que chamamos de latência.

O Herpes tipo 2, por outro lado, é o principal responsável pelo quadro de herpes
genital. Observamos também vermelhidão, ardor e pequenas bolhas com líquido 
claro na região da vulva, pênis ou ânus, ou ainda em regiões como nádegas e 
virilha. Em geral, o primeiro contato com o vírus ocorre na adolescência ou 
início da vida adulta e as lesões podem ser intensas a ponto de provocar ardor 
para urinar e desconforto que impede as relações sexuais. Além disso, a presença
de lesões pelo Herpes tipo 2 aumenta o risco de contágio por outras doenças 
sexualmente transmissíveis, incluindo o HIV.

Depois do primeiro contato, algumas pessoas apresentam repetidos quadros de 
herpes, o que caracteriza o herpes oral ou genital recorrente. Há inclusive quem
relate desencadeantes bem identificados para essa manifestação, tais como 
exposição ao sol, estresse, período perimenstrual, etc.

Nesses casos, o que ocorre é uma reativação do vírus que se encontrava latente, 
sua multiplicação e transporte a partir do neurônio até a pele e o aparecimento 
de lesões.

Esse quadro é considerado benigno e pode resolver-se em cerca de 5-7 dias sem 
necessidade de tratamento específico. Entretanto, o uso de medicações que 
combatem o Herpes tipo 1 ou tipo 2 logo no início do quadro pode abreviar os 
sintomas, ou até bloquear o aparecimento das bolhas. Além disso, para pessoas 
que apresentam episódios de herpes muito frequentes, o uso diário e contínuo de 
medicações contra o vírus pode prevenir a recidiva da doença e reduzir sua 
transmissão.

O Herpes tipo 3 é mais conhecido como vírus da varicela, ou vírus da catapora. A
infecção inicial ocorre frequentemente durante a infância, através do contato 
com secreções orais, e é seguida pelo quadro clássico da catapora, com lesões 
avermelhadas espalhadas pelo corpo e pequenas bolhas com líquido claro.

O vírus da varicela também estabelece latência em neurônios e pode reativar-se 
anos depois, dessa vez com vermelhidão, dor intensa e bolhas restritas ao 
território correspondente ao nervo acometido. A distribuição das lesões na pele 
é bastante característica dessa doença, popularmente conhecida como cobreiro, ou
Herpes Zoster.

Página 2569



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
Nesse caso, o tratamento antiviral é prontamente indicado para acelerar a 
cicatrização e reduzir a dor. Entretanto, mesmo com tratamento há pessoas que 
permanecem com dor de difícil controle vários meses ou anos depois da resolução 
das lesões de pele.

Existem vacinas para prevenir tanto a varicela quanto o Herpes Zoster. 
Infelizmente, elas ainda não estão disponíveis na rede pública de saúde do 
Brasil. Quanto ao Herpes tipo 1 e tipo 2, até o momento, não há vacinas para 
proteger contra a infecção.
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Foto: Corbis Images
O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens. 
Estimativas mostram que 60 mil novos da doença surgiram no Brasil em 2012.A 
próstata é uma glândula do aparelho reprodutor masculino que fica abaixo da 
bexiga, responsável pela produção de parte do sêmen, líquido espesso que contém 
os espermatozoides.
A doença é silenciosa e só começa a apresentar sintomas quando já está em um 
estágio avançado. A doença pode ser detectada por meio de sintomas específicos, 
como dificuldade de urinar, volume grande de urina durante o dia ou à noite e 
odor. Segundo o coordenador da área técnica de Saúde do Homem, Eduardo Chakora, 
o Ministério da Saúde recomenda fazer o exame de próstata a partir dos 50 anos 
de idade. Se ocorrer esses sintomas e o homem apresentar algum antecedente, a 
recomendação é que procure o urologista um pouco antes, com 45 anos de idade, 
justamente por causa dessa predisposição familiar, destaca.
De acordo com o Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca),
para diminuir os riscos de câncer, assim como outras doenças não-transmissíveis,
a adoção de uma dieta rica em frutas, verduras, legumes, grãos e cereais 
integrais, e com menos gordura, principalmente as de origem animal, é essencial.
Além disso, a prática regular de atividades físicas também é uma das medidas 
básicas para a prevenção do câncer de próstata. O Inca destaca, ainda, que o 
sedentarismo, o envelhecimento e histórico familiar são alguns dos fatores que 
podem aumentar a incidência do câncer de próstata.Diagnóstico - O coordenador da
Saúde do Homem explica que os dois exames mais comuns para detecção da doença 
são o de toque retal e o PSA (Antígeno Prostático Específico). Primeiramente, 
realiza-se o toque retal, considerado exame básico para ver se tem alguma 
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alteração da próstata. Se houver algum sinal alterado, fazemos o PSA e se for 
detectado algo, o paciente é encaminhado para uma ultrassonografia, método 
utilizado principalmente para guiar biópsia da próstata. Com o material coletado
é possível ver se há um tecido que seja canceroso e a partir disso, começar o 
tratamento, ressalta.
Com relação ao receio de muitos homens em realizar o exame, o coordenador 
destaca que é necessário desmistificar o medo: É um exame simples, praticamente 
indolor e com muito pouco incômodo. Os homens precisam superar o preconceito e 
cuidar da saúde, pontua Chakora.
Na Politica de Saúde do Homem, umas das ações de promoção à saúde é orientar e 
sensibilizar a população masculina na faixa etária de 40 a 59 anos quanto às 
medidas disponíveis para a detecção do câncer de próstata. Os homens precisam 
buscar informações e elas são oferecidas pelos profissionais das equipes de 
saúde do Sistema Único de Saúde (SUS). Os profissionais de saúde, principalmente
os urologistas (especialistas nesta área), devem estar preparados para fazer o 
exame de toque retal. Se for diagnosticado precocemente a chance de cura é 
grande, cerca de 75% dos casos, reforça o coordenador.
O Ministério da Saúde repassa dinheiro para as ações da Política Nacional de 
Atenção Integral à Saúde do Homem nos municípios e estados. O dinheiro vai para 
o monitoramento da doença, material de propaganda para conscientização das 
pessoas, capacitação de profissionais do SUS e a implantação do pré-natal 
masculino.Curtiu este post? Então vote em nós no Top Blog 2012\o/.Gabriella 
Vieira / Blog da Saúde
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A maioria das contaminações alimentares ocorre dentro da própria casa dos 
brasileiros, e não em locais onde a comida possa ter procedência duvidosa, 
segundo a gerente da Unidade Técnica de Doenças de Veiculação Hídrica e 
Alimentar da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Rejane 
Alves.
Em seguida, os focos mais comuns são restaurantes, padarias, creches, escolas e 
hospitais. E os alimentos mais perigosos para intoxicação são ovos, carnes 
(frango e boi), leite e queijos não pasteurizados, vegetais crus e frescos, 
doces e água, destacou a representante do governo na 2ª Conferência 
Internacional em Epidemiologia, realizada entre esta segunda (12) e quarta-feira
(14) no Expo Center Norte, em São Paulo.Nas creches e escolas, precisamos 
educar, informar e orientar as merendeiras para que mantenham sempre as mãos e 
as unhas limpas, disse. Essa recomendação vale também para as donas de casa e 
para qualquer pessoa que for manipular, preparar ou consumir alimentos. Outra 
dica é manter a comida fora da zona de temperatura considerada perigosa, que 
fica entre os 5C e os 60C. Ou seja, para ter um bom cozimento, é importante 
chegar a pelo menos 70 C.
Mulheres, crianças e adolescentes costumam ser os principais alvos das fontes de
contaminação, por terem uma exposição maior e muitas vezes um sistema de defesa 
enfraquecido - como é o caso de grávidas e bebês.
Os principais patógenos que causam infecção, segundo o Ministério da Saúde, são 
bactérias do tipoSalmonella, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus 
cereus, Clostridium perfringens, os organismos que provocam hepatite A e o 
rotavírus - uma das principais causas de diarreia em crianças, contra a qual 
existe vacina na rede pública desde 2006.
Por região do país, o Sul concentra 42% dos casos de contaminação alimentar; o 
Sudeste, 37,3%; o Nordeste, 12%; o Centro-Oeste, 5,2%; e o Norte, 3,5%. Mas, 
segundo Rejane Alves, esses dados evidenciam apenas uma maior vigilância no Sul 
e no Sudeste, e não um maior número de ocorrências nesses lugares.
Dados nacionais de 2007 sobre mortalidade no Brasil apontam que 10% eram por 
doenças infecciosas, 72% por doenças crônicas não-transmissíveis (como diabetes,
infarto e derrame), 13% por causas externas (como acidentes e homicídios) e 5% 
por doenças materno-infantis.
Segundo ressaltou o diretor da Divisão de Doenças de Transmissão Alimentar, 
Hídrica e Ambiental do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla 
em inglês) dos EUA, Tom Chiller, que também esteve presente no congresso na 
capital paulista, toda a cadeia produtiva de alimentos precisa estar envolvida 
para evitar contaminações - desde a fazenda até a mesa. Na maior parte das 
vezes, as comidas contaminadas têm aspecto, cheiro e gosto normais, mas contêm 
toxinas que só podem ser identificadas por uma análise laboratorial, disse.
De acordo com a pesquisadora Friederike Mayen, do Centro Panamericano de Febre 
Aftosa (Panaftosa), ligado à Organização Panamericana de Saúde (Opas), que 
integrou a mesa de debates sobre o tema, o direito do consumidor e a 
responsabilidade dos produtores não existem em todos os países do mundo, o que 
dificulta muito o controle de itens importados. Quando o surto ocorre, não 
adianta apenas medicar o paciente, precisa também fazer um relatório sobre a 
doença e notificar a rede de saúde, afirmou.[FOTO]

Fonte: Bem Estar
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Da Agência Brasil

Desde 1995, a legislação brasileira reconhece o direito de crianças e  
adolescentes hospitalizados ao acompanhamento pedagógico-educacional. É  
obrigação dos sistemas de ensino e de saúde municipais e estaduais  organizar o 
atendimento educacional especializado para estudantes  impossibilitados de 
frequentar as aulas por motivos de saúde.

De acordo com profissionais da área, passados 18 anos, a classe  hospitalar - 
nome da modalidade de ensino que possibilita esse  aprendizado nos hospitais - 
ainda não se tornou realidade para a maioria  das crianças e adolescentes com 
doenças crônicas.

Para a coordenadora do Núcleo de Apoio a Projetos Educacionais e  Culturais, do 
Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do  Adolescente Fernandes 
Figueira (IFF/Fiocruz), Magdalena Oliveira, a  classe hospitalar ainda engatinha
no Brasil, sobretudo no preparo dos  professores.
A rede hoje precisa de uma estrutura mais ampla para atender essas  crianças de 
forma mais integral. Falta tempo para o professor estudar. A  grande maioria dos
cursos é paga e a classe é absolutamente  discriminada, com um dos piores 
salários do país. Faltam professores  para dar uma atenção diferenciada a essas 
crianças e adolescentes,  disse.

Na capital fluminense, dez hospitais contam com o apoio de  professoras 
municipais, resultado de parcerias da prefeitura com as  instituições de saúde.

O governo do Estado do Rio informou que ainda não oferece classe  hospitalar, 
mas que o projeto está sendo discutido na secretaria de  Educação.

O Ministério da Educação não soube informar o número de hospitais no  país que 
oferecem classe escola. Por meio de nota informou apenas que o  atendimento em 
classes hospitalares é ação intersetorial organizada  entre as secretarias de 
Educação e Saúde de cada estado ou município,  conforme demanda existente.

Dados do Censo 2010 mostram que o Brasil tem hoje mais de 45 milhões  de pessoas
com algum tipo de deficiência: quase um quarto do total da  população. Não 
existem dados específicos sobre doenças crônicas, de  acordo com médicos da 
área.
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Foto: Rhondon Vellozo/ Ascom - MS
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, apresentou nesta terça-feira (27), novo 
Boletim Epidemiológico da Dengue com dados que apontam redução de 64% de casos 
de dengue confirmados neste ano em comparação a 2011. Também foi anunciada a 
campanha de Mobilização Nacional e os dados do Levantamento Rápido de Índice 
Aedes aegypti (LIRAa).

As ações de melhoria na assistência, diagnóstico e tratamento oportuno e a 
capacitação dos profissionais de saúde são os principais fatores que 
contribuíram para a redução no número de casos e óbitos. A estratégia do 
Ministério da Saúde, em parceria com os estados e municípios, é ultrapassar o 
enfrentamento da dengue e não ir somente atrás do mosquito. Precisamos aprimorar
cada vez mais as informações de vigilância e uma forte integração nas áreas de 
controle e atenção à saúde, destacou Padilha.

O número de óbitos pela doença no país também apresentou queda, de 49% em 
comparação com o mesmo período do ano passado. De janeiro até a primeira semana 
de novembro, foram confirmadas 247 mortes, sendo que no mesmo período de 2011 
foram 481 casos.

O secretário de Vigilância em Saúde, Jarbas Barbosa, reforçou que o Brasil tem 
um programa permanente de ações de vigilância e controle da doença. Fizemos um 
grande investimento em 2011 e uma análise detalhada de todos os casos de óbitos 
para buscar intervenções capazes de reduzir o número de casos graves, aqueles 
que exigem hospitalização. Essa redução foi muito positiva nos óbitos. Graças a 
uma atuação conjunta da Secretaria de Vigilância em Saúde, Ministério da Saúde e
estados e municípios, afirmou o secretário. Ele apresentou, também, como uma das
medidas de controle, as ações do Observatório da Dengue, que faz monitoramento 
em tempo real da doença nas redes sociais.

Nos últimos três anos, os recursos para o financiamento das ações de vigilância,
o que inclui o controle da dengue, apresentaram uma evolução. Em 2010, o 
Ministério da Saúde transferiu para os estados e municípios R$ 1,05 bilhão, em 
2011 foram R$ 1,34 bilhão e neste ano o montante previsto é de é R$ 1,72 bilhão.
Esses recursos são utilizados pelos estados e municípios no financiamento das 
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atividades essenciais para o controle da dengue, como a visita dos agentes de 
saúde, compra de equipamentos e treinamentos de pessoal.

Como parte das medidas de combate à dengue, o Ministério da Saúde também começou
a distribuição de 450 mil exemplares (bolso e mesa) da classificação de risco do
paciente com dengue. Com esse instrumento, profissionais da saúde têm mais 
facilidade para o atendimento e orientação aos pacientes. Também foi realizada a
capacitação, em larga escala, dos profissionais de saúde, por meio da estratégia
Dengue em 15 minutos. A capacitação promove a atualização do conhecimento dos 
profissionais de saúde pelo ensino a distância da Universidade Aberta do Sistema
Único de Saúde (UNASUS).

Para as ações de vigilância e controle da doença em 2013 estão previstos um 
repasse adicional no valor total de R$ 173,3 milhões, contemplando todas as 
secretarias estaduais e municipais de saúde. Os recursos serão destinados ao 
aprimoramento das atividades de controle do vetor, vigilância epidemiológica e 
assistência ao paciente com dengue.
LIRAa - O Levantamento de Índice Rápido de Infestação por Aedes aegypti (LIRAa) 
deste ano revela que 77 municípios brasileiros estão em situação de risco para a
dengue (entre as capitais, apenas Porto Velho). Dos 77 munícipios em situação de
risco no estudo deste ano, 58 realizaram o LIRAa pela primeira vez e 10 mantém a
situação de risco, a exemplo de 2011.

Durante a apresentação, o ministro Alexandre Padilha chamou a atenção para a 
expansão de 1.239 municípios inseridos na pesquisa, o que representa um 
acréscimo de 31% em relação a 2011. Ano passado, nós tínhamos a informação de 
800 municípios. Hoje os municípios têm mais informações detalhadas de onde estão
concentrados os focos do mosquito exatamente para definir as estratégias de 
mobilização, destacou.

O LIRAa é uma fotografia e muda a localização preferencial dos focos do mosquito
em cada região. Com ele podemos saber se o mosquito está mais nos reservatórios 
de água, depósitos domiciliares e lixo. Ele pode prever menor e maior número de 
casos é uma das medidas fundamentais para que se possa agir e combater os focos 
do mosquito, reforçou Padilha.
Campanha - Com o slogan Dengue é fácil combater, só não pode esquecer, a 
campanha de mobilização de combate à dengue 2012/2013 traz um novo olhar sobre a
forma de lidar com a doença. O objetivo é reforçar as ações principalmente entre
janeiro e maio, período de maior incidência de focos do mosquito. As mensagens 
educativas reforçam a necessidade de mobilização e prevenção e as reativas são 
mensagens sobre os sintomas da doença.

Cada região irá trabalhar com ações específicas de acordo com a necessidade de 
cada município, ou seja, a indicação do local onde se concentram o maior número 
de focos do mosquito, nos domicílios, reservatórios de água e lixo. A campanha é
voltada a população, gestores, lideranças comunitárias, setor privado, escolas e
profissionais de saúde.
Gabriella Vieira / Blog da Saúde
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<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 7 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - No Brasil, mais de 50% das crianças de 5 anos têm cárie

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.estadao.com.br/
No Brasil, mais de 50% das crianças de 5 anos têm cárie: Crianças nessa idade já
têm, em média, mais de duas cáries nos dentes de leite, alerta Associação 
Brasileira de Odontologia
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FIQUE SABENDO - NovembroAzul é dos homens - 1 a cada 6 terá câncer de próstata 
durante a vida

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
NovembroAzul é dos homens - 1 a cada 6 terá câncer de próstata durante a vida: 

Depois de outubro ser marcado pela campanha de mobilização para prevenção do 
câncer de mama, conhecida como Outubro Rosa, agora é a vez dos homens. O mês de 
novembro é internacionalmente dedicado às ações relacionadas ao câncer de 
próstata e à saúde do homem.O mês foi escolhido pois o próximo sábado (17) é o 
Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata.
O câncer de próstata é o sexto tipo mais comum no mundo e o de maior incidência 
nos homens. As taxas da manifestação da doença são cerca de seis vezes maiores 
nos países desenvolvidos.
Cerca de três quartos dos casos no mundo ocorrem em homens com mais de 65 anos. 
Quando diagnosticado e tratado no início, tem os riscos de mortalidade 
reduzidos. No Brasil, é a quarta causa de morte por câncer e corresponde a 6% do
total de óbitos por este grupo.[FOTO]

Foto: Divulgação/Instituto Lado a Lado
Fonte: Portal Brasil
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - Nutrientes importantes no controle do colesterol....

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://ligadasaude.blogspot.com/

Informação interessante no Blog da Liga da Saúde!!! 
Nutrientes importantes no controle do colesterol....: 

Você já deve estar cansado de ouvir as recomendações básicas para controle do 
colesterol, não é mesmo?Reduzir gorduras, frituras, praticar atividades físicas,
aumentar o consumo de fibras etc.
Mas existem alguns nutrientes que tem relação estreita com a diminuição do 
temível colesterol e são eles:
Magnésio
Existe uma correlação importante entre a diminuição do magnésio no organismo e o
aumento das patologias cardíacas como infarto e arritmias. A deficiência de 
magnésio provoca aumento da agregação plaquetária, aumento do colesterol e dos 
triglicérides.
Fontes de magnésio: grãos integrais, folhas verdes, banana, mel, nozes, frutos 
do mar, espinafre, amendoim torrado, atum.
Vanádio

Ele inibe a síntese de colesterol, evitando a deposição de gorduras nas paredes 
das artérias, portanto, previne os ataques cardíacos e isquemia cerebral.
Fontes de vanádio: frutos do mar, levedo de cerveja, cogumelos, salsinha, alho, 
arroz integral.
Niacina
A niacina ou vitamina B3 reduz triglicérides, LDL e aumenta HDL.
Fontes de niacina: Carnes magras, carnes de aves, peixes, levedo de cerveja, 
amendoim, aveia, leguminosas, cereais integrais.

*** O texto acima é de responsabilidade do autor. Para dúvidas sobre o conteúdo 
do texto, deixe seu comentário ou entre em contato com o autor através dos 
contatos disponibilizados em sua assinatura.
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FIQUE SABENDO - Obesidade infantil

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://drauziovarella.com.br/
Obesidade infantil: 

Ver os netos gordinhos era a alegria das avós do passado. Criança rechonchuda 
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era sinônimo de criança saudável. De certa forma, havia lógica nesse conceito. 
Numa época em que não existiam antibióticos, crianças mais nutridas resistiam 
melhor aos processos infecciosos na infância.

Hoje, a obesidade infantil transformou-se num problema sério de saúde, numa 
epidemia que se alastra e já atinge parte expressiva da população nessa faixa de
idade. As causas são muitas, mas pesam os hábitos alimentares baseados no fast 
food, salgadinhos e guloseimas e as horas passadas em frente da televisão ou 
jogando videogame.

A preocupação não é com a estética. Muitas crianças com excesso de peso 
apresentam alterações nos níveis de colesterol, são descriminadas pelos 
companheiros e alvo de brincadeiras de mau gosto.

O controle da obesidade infantil começa em casa, com refeições balanceadas, 
estímulo à atividade física e mudança dos hábitos alimentares de toda a família.
IMC INFANTIL
Drauzio -O que diferencia a criança gordinha da criança obesa?
Sandra Villares- Em geral, a mãe tem sensibilidade para notar que a criança está
um pouco mais forte do que os coleguinhas de mesma idade. A mãe ou os familiares
perceberem esse fato é o primeiro passo para estabelecer a distinção. Os médicos
fazem cálculos um pouco mais complicados. Dividem o peso pela altura ao 
quadrado, obtêm o índice de massa corpórea (IMC) e utilizam gráficos que podem 
ser encontrados no sitewww.abeso.org.br. Resultado acima de 85 percentil 
caracteriza sobrepeso; acima de 95, obesidade. Abaixo de 85 percentil, indica 
que a criança não tem sobrepeso.

Essa curva não é igual a dos adultos porque as crianças crescem e os números 
variam conforme a idade.
CAUSAS DA OBESIDADE
Drauzio -Por que alguns bebês que mamam no peito da mãe são gordinhos e outros 
são magrinhos? Existe tendência à obesidade que se manifesta desde o nascimento?
Sandra Villares- Existem muitas causas para a obesidade infantil, mas não 
podemos deixar de mencionar as características genéticas. Milhões e milhões de 
anos atrás, sobreviveram nossos ancestrais que tinham genes capazes de estocar 
calorias e transformá-las em energia. Os que não tinham, morreram cedo e 
provavelmente não deixaram descendentes.

Isso quer dizer que a grande maioria dos sobreviventes tem genes que favorecem o
aparecimento da obesidade. Se o ambiente for favorável, ela irá manifestar-se.

Qual é o ambiente saudável para o bebê? É a mãe. Engordar muito durante a 
gestação, favorece o desenvolvimento de tecido adiposo, de gordura, no primeiro 
ano de vida da criança.
Drauzio-Esse é um dado importante, porque muitas mulheres engordam demais 
durante a gravidez.
Sandra Villares- Na literatura, há trabalhos mostrando que para o 
desenvolvimento do tecido adiposo no primeiro ano de vida é importante não só o 
peso com que a mãe inicia a gravidez, mas o peso que ganha durante a gestação.
Drauzio-Que curioso é esse mecanismo. A mãe acumula gordura no próprio corpo e 
passa para a criança a tendência a juntar tecido adiposo.
Sandra Villares -A mãe deve passar algum neuro-hormônio, que não sabemos qual é,
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mas que faz com que o hipotálamo mande uma mensagem para a criança armazenar 
mais energia e ela estoca gordura.
Drauzio-Então além das características genéticas, de alguma forma, a obesidade 
materna durante a gestação influencia a obesidade infantil.
Sandra Villares- O contrário também é verdadeiro. A falta de alimentação 
adequada durante a gestação para um bebê intraútero é fator para a obesidade no 
adulto. Prova disso são os indivíduos atualmente obesos que nasceram na Holanda,
no período de falta de alimentação que marcou o pós Segunda Guerra Mundial.
Drauzio-É fácil de entender que a criança nasça subnutrida, porque não consegue 
os nutrientes necessários, quando a mãe passa fome durante a gravidez. Mas fica 
mais difícil de entender por que desenvolve obesidade depois como mecanismo 
compensatório.
Sandra Villares- Esse é um dado epidemiológico para o qual não se encontra 
explicação na literatura. Acredita-se que algum fator intraútero, ainda não 
determinado, estimule alimentação mais farta durante a vida e aumente a 
facilidade de estocar energia.
Drauzio-Resumindo: são fatores para a tendência à obesidade infantil a genética,
o excesso de peso que a mãe ganhou durante a gestação e a desnutrição materna 
durante a gravidez. Há outro?
Sandra Villares- Mãe diabética é também é fator de risco para a obesidade 
infantil e para o desenvolvimento de diabetes na fase adulta. A hipoglicemia da 
mãe estimula o pâncreas da criança a liberar mais insulina e a tornar-se mais 
sujeita a desenvolver diabetes.
Drauzio-Filhos de mães diabéticas, geralmente, nascem com peso exagerado?
Sandra Villares -Nascem. O aumento da circulação de insulina na criança provoca 
aumento da adipogênese, ou seja, maior formação de células adiposas.
Drauzio-Acima de que peso nasce a criança que faz suspeitar ser a mãe diabética?
Sandra Villares- Acima de quatro quilos. Sempre que levanta o histórico de uma 
criança obesa, o médico deve perguntar como foi a gestação da mãe e com quantos 
quilos e centímetros o bebê nasceu.

A criança nasce com mais ou menos 17% de gordura no corpo. No final do primeiro 
ano de vida, esse índice sobe para 35% e o peso da criança triplica. A gordura 
que estocou nesse período vai ajudá-la a viver no ano seguinte, quando começa a 
andar e a brincar e garante a energia necessária para os anos subsequentes.
Drauzio-E elas precisam de muita energia
Sandra Villares- As crianças não param quietas e consomem muita energia, mas por
volta dos sete anos começam a fazer novamente tecido adiposo. Esse é um fato 
muito importante e a mãe precisa ficar atenta ao peso da criança nessa idade. Se
o peso for normal, uma em dez crianças corre o risco de ficar obesa na fase 
adulta. Se for gordinha, esse risco sobe para quatro em cada dez crianças.
Drauzio -Bebês gordinhos também correm mais esse risco?
Sandra Villares- A princípio, não, mas depende muito do tipo físico dos pais. Se
os pais forem magros, criança fortinha, porém não muito obesa nos três primeiros
anos de vida, não corre risco maior de obesidade na fase adulta. Ao contrário, 
se os pais forem obesos, o risco aumenta. No entanto, com o passar dos anos, 
essa relação vai perdendo força e desaparece na adolescência, quando tem 
importância o excesso de peso do próprio adolescente como determinante da 
obesidade na fase adulta.
EPIDEMIA DA OBESIDADE
Drauzio-Estamos vivendo uma verdadeira epidemia da obesidade. Na população 
brasileira, 40% dos adultos estão com excesso de peso, o que significa 50 
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milhões de pessoas aproximadamente.
Sandra Villares- E as crianças estão indo pelo mesmo caminho. Dados revelam que 
17% dos adolescentes estão com sobrepeso atualmente. Já nos referimos às razões 
genéticas para o armazenamento de gordura. No entanto, a diminuição da atividade
física e o aumento de ingestão de comida e de alimentos não saudáveis têm 
contribuído muito para a instalação do quadro de obesidade.
SENSAÇÃO DE FOME E SACIEDADE
Drauzio -Deixando de lado as alterações que levam ao aumento de peso e que não 
dependem da criança - a mãe engordou muito ou não se alimentou adequadamente 
durante a gestação, ou era diabética - no mundo moderno, o que leva as crianças 
a ganharem peso excessivamente?
Sandra Villares -Os motivos são muitos. Vou citar alguns dados que acho 
interessantes.

A criança tem a sensação de fome e saciedade. Ela sabe quando deve começar a 
comer, porque está com fome, e quando parar, porque está saciada. Entretanto, 
por excesso de amor, por achar que dando comida está dando carinho, a mãe 
resolve que a criança não pode deixar nada no prato. Ela não entende que, às 
vezes, a pequena quantidade que o filho comeu é suficiente para saciá-lo.

O que queremos dizer com saciedade? Quando o indivíduo começa a alimentar-se, 
sente extremo prazer no sabor da comida, mas esse prazer vai diminuindo à medida
que se sente satisfeito. Às vezes, isso acontece com quatro colheres de arroz; 
às vezes, com duas. Varia tanto no adulto quanto na criança, mas a mãe quer que 
coma as quatro colheres, não a deixa sair da mesa enquanto não limpar o prato e 
não registra sua indicação de que está satisfeita. Duas horas mais tarde, 
aparece com um copo de leite ou alguma coisa para comer mesmo que a criança não 
esteja com fome.

Isso está errado. A criança deve comer quando está com vontade. Não é necessário
impor horários rígidos. Ela possui o relógio biológico da fome e da saciedade 
que acaba se perdendo, porque não é levado em consideração, e a criança não sabe
mais quando começar a comer nem quando suspender a refeição. Aí, a televisão 
mostra comidas maravilhosas, cheias de gordura e de açúcar, substâncias que 
aumentam muito o sabor dos alimentos, e a criança passa as tardes mastigando 
bolachinhas, biscoitinhos, hambúrgueres, balas e chocolates.

Há ainda fatores emocionais que não podem ser desprezados. Nasce um bebê na 
família; a criança, que ficava com a avó, vai para a escola ou muda de colégio. 
Ansiosa, começa a alimentar-se mais porque, como os adultos, não distingue fome 
de ansiedade. Essa modificação dos hábitos alimentares faz com que o tecido 
adiposo, que deveria ser formado por volta dos sete anos, se desenvolva mais 
cedo. Isso se chama de rebound precoce da adiposidade.
Drauzio- Poderíamos dizer que é um rebote da adiposidade?
Sandra Villares- Com quatro ou cinco anos, a criança começa a criar tecido 
adiposo precocemente. Portanto, quando chegar aos sete, já estará mais gordinha.

A adolescência é outra fase perigosa que requer atenção. Quando o corpo da 
menina vai se modificando e as mamas começam a crescer, ela pode produzir mais 
tecido adiposo. Já o rapaz faz mais massa magra. É um fenômeno biológico: as 
mocinhas fazem mais gordura, que as deixa com o corpo mais arrendondado, mais 
bonito, e os garotos fazem mais músculos.
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VIDA SEDENTÁRIA
Drauzio-Você falou da dieta e da vida sedentária que muitas crianças levam hoje.
Como essas coisas influenciam a obesidade infantil?
Sandra Villares- Trabalhos que constam da literatura e uma avaliação feita no 
Hospital das Clínicas mostram que mais de quatro horas de TV por dia estão 
associadas à obesidade das crianças. Chegamos a esse dado no ambulatório do HC, 
avaliando 240 crianças por seis meses, mensalmente, e depois a cada seis meses 
ou com frequência maior conforme a necessidade.

Nesse programa de acompanhamento, verificamos que certas crianças passam dez 
horas por dia assistindo à televisão, mais algumas horas dormindo e outras 
sentadas na escola. Isso nos permite concluir que o aumento da obesidade nos 
dias atuais não se deve aos genes, pois não houve tempo para eles se modificarem
nos últimos quarenta anos. Na verdade, nossa propensão genética para a obesidade
encontrou ambiente favorável nos erros alimentares associados ao sedentarismo da
vida moderna.
Drauzio-Hoje está claro quais são os alimentos que fazem ganhar peso e quais são
os menos calóricos. As crianças têm preferência pelos sabores mais básicos 
conferidos pelo açúcar e pela gordura. O ideal seria que comessem saladas e 
outros vegetais, mas não é fácil convencê-las. Como fazer para incluir esses 
alimentos que detestam na sua dieta?
Sandra Villares -É muito difícil. Eu particularmente não gosto do termo dieta, 
porque introduzir a restrição alimentar é dar o primeiro passo para a obesidade.
A criança, o jovem e também o adulto devem fazer refeições saudáveis, 
balanceadas e comer quando têm fome. O primordial é orientar a criança, obesa ou
não, a respeito do que é uma boa refeição. Na nossa terra, é arroz, feijão, 
bife, saladinha de alface e de tomate.

Raríssimas crianças com três ou quatro anos comem verdura, mesmo que os pais o 
façam com regularidade. Como já foi dito, a palatabilidade dos alimentos é dada 
essencialmente pelo açúcar e pela gordura. As papilas gustativas distribuídas na
nossa língua e em todo o trato digestivo (temos papilas gustativas até nos 
intestinos) não são muito exacerbadas pela verdura, mas a mãe deve insistir, sem
forçar, que a criança pelo menos experimente um pouquinho todos os dias. É um 
longo aprendizado. Nós aprendemos a gostar de doce, quando colocaram açúcar em 
nossa mamadeira.
TRATAMENTO
Drauzio-Em que consiste o tratamento para a obesidade infantil?
Sandra Villares- É preciso pensar antes nas comorbidades, ou seja, nas 
complicações que a obesidade traz. Portanto, o médico deve verificar quanto o 
excesso de peso está atrapalhando a saúde da criança. No programa que 
desenvolvemos no HC, 40% das crianças obesas têm hipercolesterolemia, isto é, 
níveis de colesterol elevados, e 30% têm HDL baixo (o bom colesterol que protege
o coração) e triglicérides alto. É preciso pensar que, quando se fala em 40%, 
estamos nos referindo a praticamente metade das crianças obesas com problemas de
saúde associados à obesidade.

Estudo realizado com crianças americanas obesas que faleceram de morte acidental
demonstrou que, feita a autópsia, foram encontradas placas, ou seja, depósitos 
de gordura na aorta e nas coronárias. Esse é um dado alarmante, porque sugere 
que crianças com hipercolesterolemia poderão não chegar aos quarenta ou 
cinquenta anos sem problemas cardiovasculares. Provavelmente, sofrerão infartos 
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bem mais jovens.

Outro achado importante ocorreu tanto nos Estados Unidos como no Brasil. No 
passado, a maior parte das crianças desenvolvia diabetes do tipo I e só 3%, 
diabetes do tipo II. Hoje, 50% desenvolvem a doença imunológica por falta de 
insulina (o tipo I) e 50%, diabetes tipo II ligado à resistência à insulina (o 
tipo mais encontrado nos adultos).
Drauzio-Não faz muito tempo que se descobriu que o tecido gorduroso é uma 
glândula ativa e não um tecido inerte.
Sandra Villares- O tecido adiposo produz muitos hormônios. Antigamente se achava
que a gordura era órgão de estoque e não servia para mais nada. Hoje se sabe que
é a maior glândula que temos. Produz o TNF (Fator de Necrose Tumoral), a 
leptina, as interleucinas, peptídeos que vão contra a ação da insulina. Quando o
indivíduo começa a engordar, a produção de insulina aumenta para controlar 
níveis mais elevados de açúcar. Insulina alta acarreta efeitos deletérios, como 
a vasoconstrição e a hipertensão. Todos esses distúrbios acometem as crianças 
obesas e precisam ser controlados.
MUDANÇA DE HÁBITOS
Drauzio-Quais são os resultados do tratamento para crianças obesas?
Sandra Villares- Os resultados são interessantes. O tratamento da criança obesa 
começa pela modificação dos hábitos alimentares da família. Ninguém faz regime 
sozinho numa casa, muito menos uma criança. Não adianta a mãe dizer que bolacha 
recheada que está no armário é para o irmão, que é muito magrinho. O tratamento 
inclui a família inteira. É pai, mãe, irmãos, todos comendo o mesmo tipo de 
alimentação saudável.

Segundo ponto: o tratamento baseia-se num conceito de boa alimentação. Não se 
fazem restrições alimentares e a criança nunca deve comer menos de 1800 calorias
diárias, embora esteja demonstrado que muitas comem por dia 60% a mais do que 
necessitam. Do cardápio do almoço e do jantar, devem constar um pouco de arroz e
de feijão, um bom bife e salada. No meio da tarde, café com leite desnatado.

Terceiro ponto: é importante incentivar ao máximo a prática de atividade física 
aeróbica - nadar, correr, andar de bicicleta, andar - pelo menos três vezes por 
semana, no mínimo por uma hora. De preferência, a criança obesa não deve 
participar de atividades esportivas em grupo. Num jogo de futebol, como não 
consegue correr com a ligeireza do magrinho, vai ser colocada no gol onde se 
mexerá pouco.

É obvio que sem a dieta, o exercício físico não ajuda a emagrecer, mas a 
atividade física aeróbica, frequente e feita com regularidade, é muito 
importante nos casos de obesidade.
Drauzio-Nas famílias, quais são os erros alimentares que conduzem as crianças ao
excesso de peso?
Sandra Villares- Os parâmetros mais frequentes que se observam no Hospital das 
Clínicas e que levam as crianças a perderam a sensação de saciedade são dois.

Primeiro: a criança faz uma refeição por dia, isto é, come o dia inteiro. Em 
geral, as mães trabalham fora, a criança chega da escola, senta em frente da 
televisão e come por comer, sem fome. Não existem refeições organizadas em 
períodos estabelecidos. O outro é a hiperfagia, ou seja, a criança ingere 
quantidades enormes de alimentos em cada refeição.
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Drauzio-Que alimentos a mãe deve esquecer que existem quando faz as compras no 
supermercado porque só engordam? E quais deve comprar?
Sandra Villares- Uma família de quatro pessoas deve utilizar uma lata, uma lata 
e meia de óleo por mês. Isso significa restrição de frituras. Já gastou uma lata
e meia, não pode fritar mais nada naquele mês.

A refeição das crianças deve conter carboidratos (arroz e feijão), proteínas 
(carne, frango ou peixe de preferência assados ou cozidos para evitar o uso de 
óleo), verduras (tomate, alface, pepino), frutas.

Outro alimento imprescindível é o leite. Muitas crianças, porém, trocam o leite 
por refrigerantes e sucos e não tomam sequer um copo por dia. Criança pequena 
tem que ingerir por volta de um grama, 1,2 grama de cálcio diárias, o que 
corresponde a quatro porções de leite ou derivados (queijo, iogurtes).

Não há necessidade de ser leite integral. Para desengordurar o leite, basta 
batê-lo no liquidificador e tirar a espuma ou fervê-lo e tirar a nata que se 
formou. Há estudos que mostram a associação de maior ingestão de leite e menor 
peso em certas populações.

Drauzio-Muitas refeições das crianças são ricas em gordura saturada. Você 
poderia explicar que tipo de gordura é esse?
Sandra Villares- São as gorduras derivadas de animais, contidas na carne, 
linguiça, salsicha, por exemplo. As salsichas, que as crianças amam, 
especialmente as vendidas na porta das escolas com batatinha frita, purê, 
maionese, etc., podem ser gostosas, mas não têm grande valor nutritivo.
Drauzio-Como evitar que as crianças prefiram essas comidas junkie, como as 
batatinhas, bolachas recheadas e salgadinhos?
Sandra Villares -Essas comidas fazem parte da nossa civilização. Não adianta 
proibir. A criança pode comer, mas de vez em quando. É impossível alguém falar 
que nunca mais na vida vai comer batata frita. O problema é comer todos os dias.
O hot dog ou o hambúrguer comido no dogueiro da porta da escola ou na lanchonete
da esquina são ricos em valor calórico e, às vezes, pobres em valor nutritivo.

--------------------------------------------------------------------------------
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fique-sabendo-publicada-lei-que-da.html
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FIQUE SABENDO -  Publicada lei que dá prazo para tratamento do câncer

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Publicada lei que dá prazo para tratamento do câncer: 

Presidenta Dilma Rousseff

sanciona lei que determina prazo de 60 dias para o início do tratamento de 
câncer maligno pelo Sistema Único de Saúde. | Foto: Luís Oliveira - ASCOM/ MS
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A presidenta Dilma Rousseff sancionou a lei que fixa o prazo de até 60 dias para
o início do tratamento de câncer maligno pelo Sistema Único de Saúde, contado a 
partir do diagnóstico da doença. De acordo com a Lei 12.732, publicada sem vetos
no Diário Oficial da União desta sexta (23), o primeiro tratamento no SUS será 
considerado efetiva mediante a realização de quimioterapia, radioterapia ou 
cirurgia, conforme a necessidade do paciente, atestada na prescrição do médico.
A lei entra vigor em 180 dias, período em que os estados deverão elaborar planos
regionais para o aprimoramento da assistência oncológica à população. Contudo, 
desde o ano passado, o Sistema Único de Saúde já vem implementando medidas 
coordenadas pelo Ministério da Saúde, voltadas à ampliação do acesso e da 
qualidade do atendimento a pacientes com câncer. As ações têm o objetivo de 
incentivar os estados e municípios a modernizarem e integrarem a rede de 
atendimento para que a assistência ao paciente oncológico comece no menor prazo 
possível, o que é fundamental para o sucesso do tratamento da doença, afirma o 
ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Até o final deste ano, o investimento financeiro do Ministério da Saúde em 
procedimentos hospitalares, tratamentos e cirurgias na área oncológica deve 
chegar a R$ 2,4 bilhões - R$ 200 milhões a mais do que foi investido que 2011. 
Em relação a 2003, os recursos aplicados neste setor mais que dobraram (143% de 
reajuste).
Só para o atendimento a pacientes com câncer citopatológico e de mama, por 
exemplo, o SUS conta atualmente com cerca de 300 serviços de saúde. Outros nove 
hospitais especializados neste segmento estão em processo de estruturação nos 
estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, São Paulo, Espírito Santo
e Rio Grande do Sul. E mais sete estabelecimentos de saúde deverão ser 
habilitados nos estados de Alagoas, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Paraná,
além de mais uma unidade em São Paulo e na Bahia.
Em relação a mamografias realizadas no SUS, só no primeiro semestre deste ano 
foram contabilizados 2,1 milhões deste tipo de exame de rastreamento. Este 
quantitativo é 16% maior que o número de mamografias em 2011, ano em que também 
foram feitas, pelo Sistema Único de Saúde, 94 mil cirurgias oncológicas (40% a 
mais que em 2003) e 2,4 milhões de quimioterapias (100% a mais que em 2003).A 
Rede - Atualmente, os pacientes atendidos pelo SUS contam com 32 serviços de 
radioterapia, quantidade que chegará a 80 unidades (até 2015). Para isso, o 
Ministério da Saúde reservou R$ 505 milhões para a ampliação da rede de 
assistência neste segmento. Os recursos também serão utilizados na aquisição de 
acelerados lineares, equipamentos usados em radioterapia.
A Lei 12.732 estabelece, ainda, que as terapias oncológicas deverão ser 
atualizadas, sempre que necessário, com o objetivo de se adequar a assistência 
no SUS ao conhecimento científico e à disponibilidade de novos tratamentos. Nos 
últimos dois anos, o Ministério da Saúde autorizou a incorporação de quatro 
medicamentos (Nilotinibe, Mesilato de imatinibe, Rituximabe e Trastuzumabe) e 
três procedimentos oncológicos (Ablação por radiofrequência, Injeção percutânea 
de etanol e Quimio-embolização) na rede pública de saúde.A Política - Em 2005, o
Ministério da Saúde lançou a Política Nacional de Atenção Oncológica, para 
reforçar ações de controle ao câncer. Desde 2003, também realiza campanhas e 
ações de conscientização e prevenção dentro do Programa Nacional de Controle do 
Tabagismo e do Programa Nacional de controle do Câncer do Colo do Útero e de 
Mama. E, ano passado, a presidenta Dilma Rousseff lançou o Plano Nacional de 
Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer de Colo do Útero e de Mama, 
estratégia para expandir a assistência oncológica em todo o país.
No Brasil, o câncer representa a segunda causa de mortes. Até o final deste ano,
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a estimativa do Instituto Nacional do Câncer (Inca) é que serão registrados 
cerca de 523 mil casos novos da doença. Os tipos de câncer com maior incidência 
no país são o de pele, próstata, mama e pulmão.Fonte: Ubirajara Rodrigues 
/Agência Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fique-sabendo-rio-tem-atividades-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - Rio tem atividades e palestras para incentivar diagnóstico 
precoce do câncer infantil

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Rio tem atividades e palestras para incentivar diagnóstico precoce do câncer 
infantil: 

Para marcar o Dia Nacional  de Combate ao Câncer Infantil, comemorado hoje (23) 
hospitais,  institutos e entidades promovem na cidade uma série de ações pela  
promoção do diagnóstico precoce.

A iniciativa é fruto da política pública Unidos pela Cura, adotada há  oito anos
por todos as instituições envolvidas na promoção do  diagnóstico precoce e no 
encaminhamento e acolhimento de crianças com  câncer no estado.

Roberta Marques, diretora do Instituto Desiderata, uma das entidades  que 
integram a rede Unidos pela Cura, acredita que o maior desafio é a  capacitação 
de pediatras e agentes de saúde para diagnosticar  precocemente a doença.
Apesar de o câncer infantil ser a doença que mais mata  crianças, ela é um pouco
rara e os sintomas se confundem com os de  outras doenças. É preciso trabalhar a
capacitação para que os médicos  suspeitem que aquele sintoma [seja de] câncer. 
Acho que esse é o  principal caminho, comentou. Há também alguns gargalos na 
realização  de exames e diagnóstico, há filas de espera, mas o Rio tem avançado 
muito nesse sentido.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o câncer  infantojuvenil é 
a primeira causa de morte por doença na faixa entre 5 e  19 anos. O diagnóstico 
precoce e o tratamento adequado aumentam as  chances de cura para até 80% dos 
casos, informou Roberta.

Além de atividades lúdicas com as crianças internadas e de palestras, a  
programação inclui a formatura de 800 profissionais da área de saúde,  entre 
médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentistas e agentes  comunitários 
de saúde, que foram capacitados para suspeição precoce do  câncer 
infantojuvenil.

De acordo com a chefe da Hematologia do Hemorio, Cláudia Máximo, nos  últimos 
anos houve melhorias visíveis no atendimento e na estrutura  hospitalar para o 
diagnóstico, desde a criação do Unidos pela Cura, mas  ainda faltam vagas para 
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crianças com câncer, pediatras capacitados para o  diagnóstico precoce, 
hematologistas pediátricos, dados estatísticos  sobre esse grupo e várias outras
carências na rede de saúde.
O mecanismo de encaminhamento das crianças para os  centros de diagnóstico ainda
está muito incipiente, a demora para se  conseguir fazer exames de imagem é um 
problema sério também, sobretudo,  para os tumores do sistema nervoso central, 
mas temos mais aparelhos  hoje do que há cinco anos, diz a médico.

Outras questões que preocupam os participantes da rede Unidos pela  Cura são o 
acesso ao tratamento e a humanização dele. Entretanto, dados  divulgados pelo 
Desiderata mostram que a maior participação das  unidades de saúde da atenção 
primária vem contribuindo para aumentar o  diagnóstico precoce no Rio de 
Janeiro.

Roberta Marques lembrou que a participação da sociedade civil tem sido  uma 
aliada na luta pelo diagnóstico precoce, no apoio à Secretaria de  Saúde, na 
capacitação de profissionais da Estratégia Saúde da Família e  na compra de 
equipamentos a partir de doações aos hospitais públicos  especializados no 
tratamento ao câncer infantojuvenil no Rio.
O instituto Desiderata também investe na qualidade do tratamento e,  desde 2007,
temos humanizado algumas salas. Por exemplo, decoramos uma  sala de exames de 
tomografia com o tema de submarino. A ideia é que a  criança tenha um 
acolhimento mais apropriado à sua idade para que ela  sofra menos e tenha menos 
rejeição para o tratamento de quimioterapia,  que é longo, comentou.

--------------------------------------------------------------------------------
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FIQUE SABENDO - Saiba como escolher o colchão e o travesseiro correto para 
garantir uma boa noite sono

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Saiba como escolher o colchão e o travesseiro correto para garantir uma boa 
noite sono: 
[FOTO]

Foto: Barry Austin/Corbis
Dormir bem é fundamental para realizar as atividades do dia a dia. Para garantir
um sono tranquilo e reparador é importante escolher corretamente o travesseiro e
o colchão. Dores no pescoço e na coluna ao acordar podem indicar que uma dessas 
opções, ou ambas, estão erradas.

De acordo com a fisioterapeuta da Área de Desenvolvimento da Saúde Laboral 
(Adesal) do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), vinculado ao
Ministério da Saúde, Cristiane Nunes Guimarães, para comprar o colchão certo a 
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dica é bastante simples: entrar na loja, deitar e optar pelo que sentir-se mais 
confortável, deixando a coluna alinhada e os músculos relaxados.
O corpo deve afundar nas devidas proporções. Um colchão muito rígido é ruim, 
pois não se ajusta ao contorno do corpo. E o muito macio, não sustenta as 
regiões mais pesadas do corpo, como quadril, ombros e coxas. Estes afundam, o 
que causa desalinhamento da coluna vertebral, explica a especialista. Um colchão
ruim também pode causar contrações musculares fortes, irritabilidade, má 
circulação e formigamento.

A mesma ideia vale para o travesseiro. Se optar por um modelo muito fofo a 
cabeça tende a ficar mais baixa e o modelo rígido demais tenciona a musculatura 
do pescoço. O ideal é escolher o travesseiro firme, ensina Cristiane Guimarães. 
O travesseiro deve dar apoio à cabeça e à região cervical, não aos ombros.

Na verdade, o correto é dormir com dois. A posição ideal é deitar de lado, as 
pernas dobradas, com um travesseiro debaixo da cabeça e outro entre as pernas. 
Neste caso, o travesseiro deve suprir a altura ombro cabeça, diz a 
fisioterapeuta do Into. Para quem dorme de barriga para cima, Cristiane 
Guimarães aconselha usar um travesseiro um pouco mais fino embaixo da cabeça 
para preservar a curvatura cervical, e um embaixo dos joelhos, para alinhar a 
curvatura lombar.

Não é recomendado dormir de barriga para baixo. É a pior postura, pois faz 
torção na cervical e aumento da curvatura da lombar. Mas se a pessoa não 
consegue dormir em outra postura, é recomendado que coloque um travesseiro sob a
barriga para diminuir a curvatura lombar, observa a fisioterapeuta.

Ela frisa que o ideal é trocar o colchão a cada dez anos e os travesseiros, a 
cada dois. Eles vão cedendo com o tempo, justifica. Cristiane Guimarães 
acrescenta que é necessário ficar atento ao posicionamento do corpo durante o 
dia, a forma como senta no trabalho, no carro, e se carrega bolsas pesadas. 
Estas atitudes, além de sedentarismo e estresse também levam a dores corporais, 
concluí a especialista.
Fonte: Ana Paula Ferraz/ Comunicação Interna do Ministério da Saúde
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FIQUE SABENDO - Saúde oferece atividades especiais no Dia Mundial do Diabetes

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://crhsmerjecoando.blogspot.com/
Saúde oferece atividades especiais no Dia Mundial do Diabetes: 
[FOTO]

Comunicado SMDC de 08/11/2012 (D.O. Rio nº 162 de 09/11/2012 - p. 98)Em alusão 
ao Dia Mundial do Diabetes, a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil 
oferece uma série de atividades na próxima quarta-feira, dia 14 de novembro, no 
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Parque Madureira. A ação, organizada pela Coordenação da Área de Planejamento 
local (CAP 3.3), acontece das 8h às 16h e contará com atividades físicas, 
apresentação de coral e conscientização da população que passa pelo local. As 
unidades de saúde da rede na região, que inclui o bairro de Madureira e 
adjacências, também preparam programação especial para a data.Leia 
mais.(Publicado no Ecoando n.º 23 - 2012)
Novo D.O. Eletrônico da Cidade do Rio de Janeiro
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FIQUE SABENDO - Síndrome da morte súbita infantil

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://drauziovarella.com.br
Drauzio Varella

                        Poucas causas de morte são tão misteriosas e 
traumáticas para as famílias, quanto as que acontecem durante o sono de 
bebês aparentemente saudáveis.

Também chamada de síndrome da morte súbita do lactente, ela é 
definida como o óbito inesperado de um bebê no qual a autópsia não 
consegue apontar a causa.

Não está claro se a morte ocorre durante o sono ou nos períodos de 
transição entre sono e vigília, que se sucedem durante a noite. O que se
 sabe é que o pico de incidência está entre dois e quatro meses de 
idade, que é mais comum em meninos, que colocar a criança para dormir de
 barriga para baixo (em pronação) aumenta sobremaneira o risco e que a 
ocorrência depois dos 6 meses de idade é rara.

Nos países industrializados, o reconhecimento de que deitar de bruços
 mais do que triplica o risco, deu origem a campanhas para que os pais 
colocassem os bebês para dormir de barriga para cima (posição supina). 
Esse cuidado simples diminuiu o número de óbitos em mais de 50%.

No Brasil, o costume de deitar os bebês de lado, posição que protege 
mais do que deixá-los de bruços, mas menos do que se estivessem de 
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barriga para cima, explica por que a incidência é mais baixa: 5 a 10 em 
cada 10 mil crianças nascidas.

Além da posição ao dormir, podem servir de gatilho para disparar a 
síndrome: 1) a asfixia por compressão das vias aéreas ou inalação 
excessiva do gás carbônico exalado na posição com o rosto para baixo; 2)
 a hipertermia causada pela compressão da face contra o travesseiro ou o
 colchão; 3) o nascimento prematuro e a imaturidade dos mecanismos 
cardiorrespiratórios e de controle térmico.

Essas condições tornariam o recém-nascido mais vulnerável ao estresse
 provocado pela falta de oxigênio. No entanto, a síndrome pode surgir 
mesmo em bebês que não apresentam essas características.

Estudo recente mostrou que 85% dos casos acontecem com crianças que 
dormem de barriga para baixo ou compartilham o leito com outras pessoas.
 Deitar em pronação em colchões e travesseiros macios aumenta 20 vezes o
 risco. Os processos infecciosos característicos dos primeiros meses de 
vida também parecem aumentar a probabilidade.

Bebês excessivamente agasalhados, que dormem em quartos muito 
aquecidos, correm perigo maior quando colocados com a face para baixo, 
porque a face é uma fonte importante de eliminação do calor nas 
crianças. Nesses casos, supõe-se que o estresse causado pelo aumento de 
temperatura leva à diminuição da frequência cardíaca e à inibição letal 
do centro respiratório.

Estão associadas com a síndrome algumas características genéticas 
envolvidas no controle involuntário (autonômico) das funções cardíacas e
 respiratórias, no equilíbrio energético e na resposta às infecções.

Bebês submetidos a condições como pobreza, exposição ao fumo, álcool e
 drogas ilícitas na vida intrauterina, ou à fumaça do cigarro depois do 
nascimento, são especialmente propensos.

A síndrome envolve uma convergência de fatores que resultam em 
asfixia dos bebês vulneráveis, portadores de sistemas 
cardiorrespiratórios e mecanismos de despertar imaturos e ainda mal 
integrados.

Uma preocupação dos pais que tiveram a infelicidade de perder um 
filho nessas condições, é com a probabilidade da síndrome se repetir num
 nascimento futuro. Embora nesses casos o risco seja mais alto, ele é 
mínimo: a estimativa é que a chance do irmão sobreviver seja da ordem de
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 99,6%.

Para a prevenção devem ser adotadas as seguintes medidas:

1) Evitar que o bebê durma de barriga para baixo ou de lado, dar preferência à 
posição supina;

2) Não agasalhar excessivamente e manter o quarto ao redor de 22º C;

3) Não usar colchões e travesseiros muito macios;

4) Dormir no mesmo quarto, mas sem compartilhar o leito com a criança;

5) Não tomar bebidas alcoólicas nem fumar durante a gravidez;

6) Jamais expor o bebê à fumaça de cigarro.
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FIQUE SABENDO - Tiques e transtorno obsessivo-compulsivo

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://drauziovarella.com.br/
Tiques e transtorno obsessivo-compulsivo: 

Todos nós temos certas singularidades, alguns gestos e posturas corporais que 
repetimos em determinadas situações e que denunciam, muitas vezes, o que estamos
sentindo. Quem nos conhece bem sabe que, quando esfregamos os dedos na testa, 
cerramos o cenho ou arqueamos as sobrancelhas, estamos dando um sinal de que 
estamos muito preocupados, ansiosos ou descontentes.

Há pessoas, porém, que perdem o controle sobre alguns movimentos e passam a 
repeti-los involuntária e automaticamente. Piscam os olhos, têm espasmos nos 
ombros ou no pescoço e contrações abruptas nos músculos da face. Esses tiques 
chamam a atenção de quem está por perto e não raro são motivo de pilhéria e 
imitação.

Tiques podem estar ligados a um tipo de distúrbio conhecido por transtorno 
obsessivo-compulsivo. O papel de Jack Nicholson (Oscar de melhor ator) no filme 
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Melhor é impossível deixa perceber claramente alguns sintomas da doença. Ele faz
malabarismos para não pisar nas riscas do chão, leva os talheres para o 
restaurante onde come todos os dias, na mesma mesa, o mesmo prato servido pela 
mesma garçonete e, de volta para casa, lava as mãos com água quase fervendo e 
joga fora o sabonete que usou uma única vez. Felizmente, casos como esse têm 
tratamento e a qualidade de vida dos pacientes melhora muito.
TIQUES: DEFINIÇÃO E CAUSAS
Drauzio-Há gente que morde os lábios quando está preocupada, mexe nos cabelos 
quando está escrevendo ou tem um jeito característico de piscar os olhos em 
determinadas situações. Qual a diferença entre esses pequenos gestos e os 
tiques?
Ana Gabriela Hounie- Os tiques são comportamentos involuntários e repetitivos. 
Por exemplo: a pessoa pisca muito os olhos ou faz movimentos com os ombros de 
forma estereotipada e recorrente. Há outros movimentos incorporados que chamamos
de hábitos. Quem ajeita os óculos sobre o nariz para que não caiam desenvolveu 
um hábito e não um tique. Geralmente as pessoas apresentam mais de um tipo de 
tique. Quando eles aparecem em grande quantidade, vários tiques diferentes 
associados a vocalizações padronizadas, estamos diante da Síndrome de Tourette, 
um transtorno que se caracteriza por tiques motores e vocais crônicos.
Drauzio-Qual a raiz neuropsicológica desse problema?
Ana Gabriela Hounie- Esse debate está em foco desde o século XIX. No início, 
pensava-se que a origem fosse meramente psicológica. Freud abordou o tema e sua 
interpretação foi que os tiques seriam provocados por um algum conflito 
inconsciente. Hoje se considera o fator psicológico como agravante ou 
desencadeante e não como causa do tique.

Na base dos tiques, existem disfunções funcionais que envolvem 
neurotransmissores cerebrais e a genética. Na Síndrome de Tourette, o componente
genético é bastante importante, mas ainda não se conseguiu localizar o gene nem 
o cromossomo envolvidos. Suspeita-se que seja o cromossomo 6. Nesse campo, 
porém, a única certeza é que existe um padrão familiar de transmissão tanto na 
Síndrome de Tourette quanto nos tiques crônicos.
SÍNDROME DE TOURETTE
Drauzio-Para ficar bem claro, vamos estabelecer a diferença entre o tique comum 
e a Síndrome de Tourette.
Ana Gabriela Hounie- O tique comum é muito frequente na infância. 
Aproximadamente 20% da população infantil apresentam tiques na fase dos sete, 
oito ou nove anos. É uma manifestação transitória que tende a desaparecer 
naturalmente. Portanto, os pais não devem preocupar-se quando virem as crianças 
piscando os olhos, botando a língua para fora ou repetindo algum movimento 
estranho. Entretanto, se o problema persistir por mais de um ano e começar a 
incomodar, pode-se pensar na possibilidade de a Síndrome de Tourette ter-se 
instalado.
Drauzio-Você disse que a Síndrome de Tourette tem sempre um tique vocálico 
associado.
Ana Gabriela Hounie- Tem sempre um som vocálico associado ao tique motor. Fungar
ou fazer barulho com a garganta são exemplos de tiques vocais simples. Os 
complexos são mais elaborados. É a repetição de sílabas ou palavras e, em 30% 
dos casos, a repetição de palavrões.
Drauzio-Como se distribui esse transtorno pelas diferentes faixas etárias?
Ana Gabriela Hounie- Começa na infância, geralmente por volta dos sete anos e a 
tendência é que diminua na idade adulta. Na verdade, em um terço dos casos, o 
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transtorno desaparece com o crescimento.

Na Síndrome de Tourette, quando a causa é genética, os tiques ocorrem na 
infância e quatro vezes mais nos meninos do que nas meninas. Não se conhece 
ainda a explicação para esse fenômeno, mas provavelmente fatores hormonais 
estejam envolvidos.
Drauzio-Pode-se adquirir o tique na idade adulta?
Ana Gabriela Hounie- Pode, mas é raro. Geralmente, quando isso acontece, é 
consequência de algum problema clínico, por exemplo, um trauma craniencefálico 
ou o abuso de drogas.
PATOLOGIAS ASSOCIADAS
Drauzio-Existe relação entre tiques nervosos e outras patologias?
Ana Gabriela Hounie- Em 30% dos casos, quem tem Síndrome de Tourette vai 
apresentar também transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) e vice-versa. Isso nos 
faz acreditar que haja um tipo de transtorno obsessivo-compulsivo ligado a 
tiques que é transmitido geneticamente. Como o TOC com tiques (Sídrome de 
Tourette) e o TOC sem tiques são patologias diferentes e estamos à procura da 
causa genética, tentamos delimitar as diferenças desses transtornos para 
facilitar a pesquisa dos genes responsáveis.
Drauzio-O que caracteriza o transtorno obsessivo-compulsivo?
Ana Gabriela Hounie- O transtorno obsessivo compulsivo é um distúrbio mental que
provoca problemas no processamento da informação e, como o nome diz, 
caracteriza-se por obsessões e compulsões. A obsessão é uma ideia intrusiva que 
vem à mente repetidas vezes. Por mais absurda que possa ser, é tão angustiante 
que a pessoa se vê obrigada a seguir certos rituais pondo em prática algumas 
compulsões. Pensa, por exemplo, que pegou Aids porque tocou na maçaneta da 
porta. Embora a ideia seja absurda, é tão aflitiva que ela lava as mãos um sem 
número de vezes para livrar-se da contaminação pelo vírus.
Drauzio-Qual é exatamente a diferença entre obsessão e compulsão?
Ana Gabriela Hounie- Obsessão é uma ideia ou imagem que ocorre repetidamente e 
parece estar fora de controle. Compulsão é o hábito que se cria para aliviar a 
angústia que essa ideia provoca. Existem pessoas que têm compulsão sem obsessão 
e outras, ao contrário, que têm obsessão sem compulsão, mas o mais frequente é 
ter as duas simultaneamente.

Uma pessoa apenas obsessiva tem medo de pegar na maçaneta da porta e 
contaminar-se com o vírus da Aids, mas não lava as mãos obstinadamente. Muitas 
até se deixam dominar por rituais mentais, criam fórmulas mágicas em sua cabeça 
para evitar contrair a doença, mas ninguém por perto percebe o que está 
acontecendo com elas.

No entanto, é fácil perceber as compulsões. Estão diante dos nossos olhos. A 
pessoa compulsiva dá dois passos para frente e um para trás, abre e fecha a 
torneira dez, vinte vezes e demora horas no banho. São comportamentos estranhos 
que podem ser observados, o que não acontece com as ideias obsessivas, muitas 
vezes mantidas em segredo, pois o próprio paciente as considera absurdas e sofre
anos e anos a fio por falta de diagnóstico e tratamento.
Drauzio-As crianças têm um pouco desses distúrbios normalmente. Não pisam nas 
riscas do chão, ou não deixam de correr o dedo ou bater um pauzinho numa grade 
se passam ao lado dela. Quando você considera esse tipo de comportamento normal?
Ana Gabriela Hounie- Esse tipo de comportamento faz parte do desenvolvimento da 
criança e tem função psicológica na infância. O problema é quando se torna 
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exagerado e traz sofrimento. Por exemplo, a criança não consegue responder uma 
única questão do dever escolar porque escreve, acha que não ficou bem feito e 
apaga, escreve e apaga, escreve e apaga outra vez. Tal comportamento extrapola 
os limites do aceitável e, sem dúvida, faz com que essa criança mereça atenção 
especial.
Drauzio-Nessa hora, em geral os pais reagem mal. Acham que a criança está se 
comportando assim porque é teimosa ou desobediente.
Ana Gabriela Hounie- É frequente as crianças serem castigadas por esse tipo de 
comportamento e, não sabendo como enfrentar a dificuldade, sofrerem em segredo. 
Trabalhos mostram que, em média, entre o início da doença e o diagnóstico 
transcorrem de dez a quinze anos. Por isso, a importância de canais como este 
para alertar as pessoas de que existem tratamentos e alternativas para o 
problema e que procurar ajuda mais cedo evita sofrimentos desnecessários.
COMPORTAMENTO COMPULSIVO
Drauzio-Quando viajo, costumo colocar a passagem e o passaporte sempre no mesmo 
lugar, na maleta de mão junto com o computador, mas não consigo sair de casa sem
verificar se tudo está no lugar em que eu mesmo coloquei e de onde nada tirei. 
Como você diferencia um comportamento como esse do transtorno 
obsessivo-compulsivo?
Ana Gabriela Hounie- Seu comportamento demonstra a preocupação em não perder o 
voo, mas se a cada cinco minutos você se perguntasse se os documentos estariam 
ali mesmo e voltasse a olhar na mala repetidas vezes, seria um sintoma 
obsessivo.

Verificar se a casa está bem fechada, o gás desligado, o carro trancado são 
comportamentos normais. Agora, se a pessoa verifica três, cinco, dez vezes, ou 
tem um número mágico que precisa respeitar - cinco vezes ou múltiplos de cinco -
e, se perde a conta, começa a contar de novo, já ultrapassou os limites da 
precaução razoável.
Drauzio- Isso pode transformar-se num inferno na vida das pessoas
Ana Gabriela Hounie- Certamente. Existem pacientes que não fazem absolutamente 
nada na vida. Conheço o caso de uma mulher que não sai de casa há anos com medo 
de contaminação e nem tratamento aceita porque acha que o remédio pode estar 
contaminado. Não aceita sequer a receita, porque está ligada ao médico, que está
ligado ao hospital, que está ligado à contaminação. O transtorno 
obsessivo-compulsivo pode realmente transformar a vida num inferno.
Drauzio-O mais curioso nesses quadros é que a pessoa tem consciência de que o 
comportamento é absurdo, mas não consegue quebrar o ritual.
Ana Gabriela Hounie- Não consegue porque a angústia e a ansiedade são muito 
grandes e não existe a capacidade para assumir o risco. Ela não consegue dizer -
acho que não vou pegar Aids se tocar na maçaneta. Simplesmente, não pega na 
maçaneta, porque a angústia é tão grande que a impede de arriscar. Esse é um dos
aspectos trabalhados na terapia: a necessidade de aceitar o risco. A vida é 
cheia de riscos. Nunca se sabe se, ao sairmos à rua, um avião cairá sobre nossas
cabeças. A pessoa com transtorno obsessivo não consegue diferenciar 
probabilidade e possibilidade da certeza e não sai de casa porque tem medo de 
que um avião realmente caia sobre sua cabeça.
Drauzio-Como costumam reagir amigos e familiares diante desse tipo de problema?
Ana Gabriela Hounie- Em relação a qualquer doença mental, algumas pessoas não 
compreendem e se afastam. Outras, mais bem informadas, levam o paciente ao 
médico e a grupos de apoio como o ASTOC, por exemplo.

Página 2593



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
A informação é sempre fundamental. Quanto mais informação a família receber, 
mais capaz fica de entender o problema e de agir da maneira mais adequada 
seguindo a orientação médica e psicológica. Às vezes, a própria família precisa 
também de tratamento, pois é muito frequente os familiares colaborarem com os 
rituais obsessivos. Nem sempre é fácil convencê-los de que não podem participar 
desses rituais, porque a angústia do paciente os contagia e eles tentam ajudar 
de alguma forma. É o caso do indivíduo que não quer tocar em garfo e faca com 
medo de se matar e a família passa a oferecer-lhe o alimento na boca. Gestos 
como esse ajudam a manter o problema intocável e devem ser evitados com o 
consentimento do paciente.
CAUSAS DO TOC
Drauzio-Você disse que 30% dos pacientes com transtorno obsessivo-compulsivo 
também apresentam tiques. Qual a explicação para isso?
Ana Gabriela Hounie- A explicação mais aceita atualmente é a genética. 
Acredita-se que exista um tipo de transtorno obsessivo-compulsivo transmitido 
junto com os tiques. No cérebro, há uma região chamada gânglios de base. O 
caudado, uma estrutura mais ligada à parte cognitiva, parece estar mais 
relacionado com esse tipo de transtorno. Já o putâmen, área mais ligada aos 
comportamentos, estaria relacionada com os tiques.

Existe também uma teoria imunológica que está sendo investigada para explicar o 
transtorno obsessivo-compulsivo e os tiques. Estudos em neuroimagem mostram, por
exemplo, aumento no tamanho dessas estruturas cerebrais nas pessoas com TOC e 
uma redução após tratamento experimental chamado plasmafarese, que retira 
anticorpos presentes no sangue.

Estudos funcionais com PET SCAN e SPECT mostram também uma mudança no 
metabolismo da glicose em determinadas estruturas cerebrais após o tratamento 
com psicoterapia. Tudo isso prova como é importante associar os tratamentos 
psicoterápico e o farmacológico para aliviar os sintomas.
INCONTINÊNCIA VERBAL
Drauzio-O caso de crianças que soltam palavrões no meio da conversa pode 
provocar um problema de relacionamento social sério. Elas têm consciência de que
estão falando palavrões?
Ana Gabriela Hounie- Têm consciência, mas não sabem por que fazem isso. Muitas 
vezes, principalmente se o padrão moral for muito rígido, a família acha que é 
má-criação e castigam até fisicamente as crianças. No entanto, para conduzir o 
tratamento é fundamental diferenciar se a criança está falando palavrão porque 
quer ou se é uma coisa involuntária, um tique.
Drauzio-Como surgem os palavrões? Aparecem isoladamente ou intercalados na 
frase?
Ana Gabriela Hounie- São intercalados nas frases. Num programa que passa na TV a
cabo, Ally McBeal, há uma personagem com Síndrome de Tourette que deixa claro 
como isso acontece. Assim como a pessoa com tiques pode piscar os olhos, pode 
falar um palavrão entre uma palavra e outra. Apesar de serem o sintoma mais 
famoso dessa síndrome, os palavrões só ocorrem em 30% dos casos.
Drauzio-São só as crianças que apresentam esse tipo de incontinência verbal?
Ana Gabriela Hounie- Não, os adultos também podem apresentá-lo, mas como só 1/3 
dos casos da Síndrome de Tourette permanece na idade adulta, o número de 
pacientes adultos com esse sintoma é bem menor. Nos outros 2/3, a síndrome 
costuma melhorar bastante ou desaparecer com ou sem tratamento. O interessante é
que ela tem um curso flutuante. É um vai e vem. Fases de muitos tiques se 
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alternam com fases em que eles praticamente desaparecem.
TRATAMENTO
Drauzio-Como você orienta os casos de pessoas com tiques ou com tiques 
acompanhados de incontinência verbal?
Ana Gabriela Hounie- Só se costuma medicar esses casos se forem graves e 
acompanhados de muito sofrimento. Havendo problemas associados, como baixa 
estima, por exemplo, indica-se também psicoterapia cognitivo-comportamental.
Drauzio-No tratamento medicamentoso, quais são os remédios mais indicados?
Ana Gabriela Hounie -Os de maior ação são os neurolépticos, também chamados de 
antipsicóticos, o que não significa que o tique seja uma psicose. Como essas 
medicações têm efeitos colaterais adversos, costuma-se tentar primeiro outras 
drogas que não são tão eficazes, mas que podem ser bem mais seguras, como os 
remédios para pressão alta à base de clonidina.
Drauzio-Como costuma ser a resposta a esses remédios com menos efeitos 
colaterais?
Ana Gabriela Hounie -Em 60% dos casos, eles são eficazes, mas em 30% é preciso 
usar os que provocam mais efeitos colaterais. Pode-se, ainda, fazer combinações 
de medicamentos, dependendo dos problemas associados ao transtorno 
obsessivo-compulsivo, como tiques, hiperatividade e déficit de atenção.
Drauzio-Que efeitos colaterais provoca a medicação mais forte?
Ana Gabriela Hounie- Sedação, sonolência, falta de concentração, um pouco de 
depressão são alguns dos sintomas. Entre os neurolépticos antigos, o efeito 
colateral mais grave é o risco alto de cinesia tardia, um transtorno do 
movimento irreversível na maior parte dos casos. Por isso, nos Estados Unidos 
eles deixaram de ser a primeira opção de tratamento medicamentoso. Atualmente, 
tentamos usar neurolépticos atípicos de menor risco. O problema é que se trata 
de uma medicação muito cara o que dificulta muito seu uso pela população em 
geral.
Drauzio-O tratamento com esses neurolépticos mais antigos pode provocar 
alterações motoras. Isso quer dizer que a pessoa troca os tiques por outro tipo 
de alteração motora?
Ana Gabriela Hounie- Nem sempre, mas é um risco que se corre.
Drauzio-Qual o papel da psicoterapia nesses casos?
Ana Gabriela Hounie- Para os tiques existem técnicas de reversão de hábitos, uma
tentativa de fazer com que um sintoma socialmente inaceitável, como falar 
palavrão, seja modificado. Recentemente, vi o caso de uma criança que conseguiu 
fazer um acordo com o terapeuta. Quando viesse o impulso de falar um palavrão, 
ele seria dito em outra língua, em chinês, por exemplo. Como provavelmente quase
ninguém entenderia o que foi dito, o problema estaria em parte resolvido. Agora 
veja, se o palavrão não fosse socialmente inaceitável, não haveria inconveniente
algum em soltá-lo no meio das frases.

Para a criança é muito importante sentir-se aceita tanto pela família quanto 
pelo meio em que vive. Por isso, a informação é fundamental para que não seja 
necessário medicar essas pessoas que estão sendo socialmente reprimidas. 
Crianças podem viver felizes apesar dos tiques, a não ser que sejam dolorosos. 
Algumas acabam lesando a coluna de tanto que mexem o pescoço ou provocam lesão 
na córnea enfiando repetidas vezes o dedo nos olhos. Esses são tiques graves que
exigem medicação específica.
Drauzio-Pode-se dizer que essas pessoas que arrancam pelos do corpo têm tique?
Ana Gabriela Hounie- A tricotilomania é um problema também associado aos tiques.
Nem sempre a pessoa tem consciência do que está fazendo. Pode ser um gesto 
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involuntário (quando percebe, já arrancou o pelo) ou uma compulsão. Precisa 
arrancar um fio de cabelo, por exemplo, para evitar que algo de mau lhe aconteça
ou, se arranca de um lado tem de arrancar do outro para manter a simetria e a 
perfeição. Por isso, é sempre importante investigar qualquer fenômeno para 
estabelecer um diagnóstico definitivo.
POSSIBILIDADES DE CURA
Drauzio-É possível curar definitivamente as pessoas com tiques ou com a Síndrome
de Tourette?
Ana Gabriela Hounie- Em Medicina é sempre muito difícil falar em cura. Existem 
tratamentos, controle. As pessoas conseguem ter boa qualidade de vida, mas não 
se pode afirmar que o problema vai desaparecer completamente, até porque a 
Síndrome de Tourette é flutuante. Pode desaparecer na infância e voltar na fase 
adulta. Quanto ao transtorno obsessivo-compulsivo, há pessoas que nunca mais 
apresentam problemas depois que são tratadas e as que passam a vida inteira 
precisando de tratamento.
Drauzio-Os adultos são mais resistentes ao tratamento do que as crianças?
Ana Gabriela Hounie- Quanto mais se demora para fazer o diagnóstico, piores são 
os resultados, porque os distúrbios parece que ficam enraizados, como se 
fizessem parte da personalidade da pessoa. É muito difícil mudar um 
comportamento que tem 20 anos de evolução.
Drauzio -Tive um paciente que, quando saía do banco onde trabalhava, cismava que
havia deixado um bilhete que se alguém lesse descobriria que ele era 
homossexual. Voltava, então, ao banco e passava horas procurando o tal bilhete 
que não existia, porque ele nunca o escrevera. Como você trataria uma pessoa 
assim?
Ana Gabriela Hounie- Com certeza é um caso de transtorno obsessivo-compulsivo. O
esquema ideal de tratamento, nesses casos, pressupõe medicação com 
antidepressivos inibidores da recapacitação da serotonina associada à 
psicoterapia.
Drauzio-Considerando esse caso teórico, em média, quanto tempo dura o 
tratamento?
Ana Gabriela Hounie- Isso varia muito. Há pessoas que apresentam resposta 
excelente a medicações e o comportamento indesejável desaparece. Em seis meses, 
estão levando vida normal. Existem casos que não respondem e é necessário trocar
de medicação. Pode-se dizer que 40% deles, os chamados de refratários, não 
apresentam melhora mesmo depois de terem sido tentadas todas as medicações 
possíveis.

Nesse aspecto, existem linhas de pesquisas em várias áreas tentando descobrir 
novas técnicas para ajudar os pacientes refratários. Há um tipo de cirurgia que 
atua no córtex frontal, que interrompe sua ligação com as estruturas dos 
gânglios de base e a estimulação transcraniana, ou seja, a aplicação de ondas 
magnéticas no cérebro sem necessidade de abri-lo. Em certos pacientes, algumas 
horas depois da aplicação, o pensamento obsessivo desaparece, mas infelizmente 
retorna depois.
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FIQUE SABENDO - Trabalho infantil ainda é a principal fonte de renda de muitas 
famílias brasileiras
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Trabalho infantil ainda é a principal fonte de renda de muitas famílias 
brasileiras: 

Por Yuri Kiddo, da Pró-Menino, da Fundação Telefônica-Vivo
[FOTO]

Ser o arrimo da casa é a responsabilidade de quase 131 mil crianças entre 10 e 
14 anos, segundo pesquisa do IBGE.
Com o pai afastado da família pela justiça por abusar sexualmente de um dos nove
filhos, não restou alternativa para os quatro irmãos mais velhos tomarem à 
frente do orçamento familiar. Vivendo com aproximadamente R$ 700 por mês, 
divididos entre alimentação e contas de água e gás, a mãe mora com os filhos num
porão cedido por um vizinho, na região do ABC Paulista, sem janelas e com 
colchonetes espalhados pelo espaço, que é quarto, banheiro e cozinha ao mesmo 
tempo.
Eu tento ir pra escola, mas não dá. Saio do trabalho sempre muito tarde. Essa é 
a frase repetida por cada um dos filhos, de 13, 15, 16 e 17 anos, que passam 
horas em busca de trocados com reciclagem e nos comércios do bairro. Não há 
contrato, valor estipulado ou horas fixas, e o ritmo de trabalho varia de acordo
com a demanda, sendo até mais de 10 horas por dia, principalmente aos fins de 
semana ou feriados. Atualmente os três mais velhos tentam supletivo, mas não 
conseguem terminar por falta e cansaço, afirma a educadora social que acompanha 
o caso da família, Ivone Nosula.
Leia mais:
As escolas não estão preparadas para lidar com assuntos de exploração sexual, 
afirma professora
Lei da Aprendizagem: empresas e ONGs tem até novembro para se adaptar
É chato demais arrumar a casa, diz menina de 11 anos 

Ser o arrimo da casa é a responsabilidade de quase 660 mil adolescentes de 15 a 
19 anos no país. A pesquisa é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), por meio do Censo 2010, que revela ainda que mais de 131 mil crianças 
brasileiras entre 10 e 14 anos também são chefes de família.

Apesar do trabalho no Brasil ser proibido para pessoas com menos de 16 anos, com
exceção da condição de aprendiz, os dados revelam que o trabalho infantil ainda 
é a principal fonte de renda de muitas famílias brasileiras. É uma situação 
histórica, bastante antiga no país. Não é somente uma questão de pobreza, mas de
perda de um dos progenitores e também uma questão de cultura quando se acredita 
que a única forma de educação e socialização é por meio do trabalho. Isso não é 
real, diz o coordenador do Programa Internacional para Eliminação do Trabalho 
Infantil da Organização Internacional do Trabalho (OIT), Renato Mendes.
Infância roubada
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As crianças e adolescentes que trabalham antes do tempo ficam deslocados 
socialmente por, ao mesmo tempo, ainda não serem adultos e terem a infância 
roubada, como explica Nosula. A realidade da fome, do trabalho na rua e dos 
vários tipos de abusos faz com que a criança deixe de brincar e use a imaginação
porque estas atividades perdem o sentido. A educadora, que também já foi 
professora na rede municipal de ensino, aponta que é o papel da escola 
estabelecer um laço de segurança para essa criança. Porém, isso não acontece. 
Quando a criança chega à escola com sono, suja e dispersa, dificilmente ela 
encontra um olhar acolhedor ou algum profissional que questione sua rotina. 
Muitas escolas tratam o aluno com discriminação, lamenta.

A instituição de ensino é fundamental para a formação e socialização da criança 
e do adolescente, mas está longe de ser o ideal. Os fatores determinantes para 
combater o trabalho infantil são quando a instituição escolar tem professores 
com bons salários, condições adequadas de trabalho, conteúdo diversificado e 
mais de um período disponível para as crianças e adolescentes, Mendes.
Alternativas insuficientes

Apesar daquela família no ABC Paulista receber R$ 180 pelo Bolsa Família por 
meio do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) desde 2011, não 
existe a possibilidade dos filhos pararem de trabalhar. Como a criança vai sair 
da situação de trabalho infantil se ela é o sustento da casa?, questiona Nosula.

Mesmo os três adolescentes mais velhos não terem frequentado a escola, os outros
seis filhos estudam e estão inseridos no programa de educação em tempo integral 
do governo federal, Mais Educação. Os mais novos conseguem se relacionar melhor 
que os mais velhos, por terem espaço e tempo para socialização e brincadeiras, 
explica a educadora. Porém as crianças são extremamente acuadas com qualquer 
pessoa que não seja do convívio natural, porque vivem numa situação de pobreza 
que é vergonhosa e elas se sentem mal por isso.

Para Mendes, o Brasil está num caminho adequado no combate ao trabalho infantil,
mas ainda é necessário maior integração e interiorização das políticas públicas.
A politica pública federal não atinge os municípios que mais tem casos de 
trabalho infantil e mais precisam dela. Por isso, é necessário a municipalização
da politica de eliminação do trabalho infantil.
O trabalho é uma alternativa educacional desde que seja feito no momento 
propício, na idade certa e de forma adequada, garantindo que o adolescente não 
tenha danos ao seu corpo e ao processo escolar no sentido de desenvolvimento, 
conclui Mendes.
O que fazer? Identificou alguma situação de trabalho infantil? Comunique ao 
Conselho Tutelar de sua cidade, ao Ministério Público ou a um Juiz de Infância. 
Há a opção também de denunciar pelo telefone ou site do Disque 100 - Disque 
Denúncia Nacional: www.disque100.gov.br

Como compartilhar? Fique de olho nas notícias e dados no site e redes sociais da
Rede Promenino, converse sobre o tema com as pessoas ao seu redor e compartilhe 
opiniões e informações a respeito nas redes com a hashtag #semtrabalhoinfantil.

--------------------------------------------------------------------------------
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1. Introdução

Após os Transtornos de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e os de 
conduta, os transtornos ansiosos encontram-se entre as doenças psiquiátricas 
mais comuns em crianças e adolescentes. Até 10% das crianças e adolescentes 
sofrem de algum transtorno ansioso (excluindo-se o Transtorno 
Obsessivo-Compulsivo -TOC -, que afeta até 2% das crianças e adolescentes - vide
capítulo sobre TOC) e mais de 50% das crianças ansiosas experimentarão um 
episódio depressivo como parte de sua síndrome ansiosa.

Excetuando-se o Transtorno do Estresse Pós-Traumático (TEPT), no qual um fator 
externo traumático é a causa primária, o principal fator de risco para o 
transtorno ansioso de início na infância é ter pais com algum transtorno de 
ansiedade ou depressão. Assim como a maior parte das doenças psiquiátricas, os 
transtornos ansiosos são considerados como condições associadas ao 
neurodesenvolvimento com significativa contribuição genética.

Em crianças, o desenvolvimento emocional influi sobre as causas e a maneira como
se manifestam os medos e as preocupações, sejam normais ou patológicos. 
Diferentemente dos adultos, crianças podem não reconhecer seus medos como 
exagerados ou irracionais, especialmente as crianças menores (1, 2).

Tanto a ansiedade como o medo são considerados patológicos quando exagerados, 
desproporcionais em relação ao estímulo, ou qualitativamente diversos do que se 
observa como norma naquela faixa etária e interferem com a qualidade de vida, 
conforto emocional ou desempenho diário da criança (3). Tais reações exageradas 
ao estímulo ansiogênico se desenvolvem, mais comumente, em indivíduos com 
predisposição neurobiológica herdada (4).

Apesar de haver um quadro clínico para cada síndrome ansiosa, a maioria das 
crianças apresentará mais de um transtorno ansioso. Estima-se que cerca de 
metade das crianças com transtornos ansiosos tenham também outro transtorno 
ansioso comórbido (2).

2. Epidemiologia

Estima-se que aproximadamente 10% de todas as crianças e adolescentes 
preencherão critérios diagnósticos em algum momento para ao menos um transtorno 
ansioso (5). Em crianças e adolescentes, os quadros mais frequentes são o 
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transtorno de ansiedade de separação (TAS) com prevalência em torno de 4% (6), o
transtorno de ansiedade generalizada (TAG; 2,7% a 4,6%) (7, 8) e as fobias 
específicas (FE; 2,4% a 3,3%) (7, 8). A prevalência de fobia social (FS) fica em
torno de 1% (7) e a do transtorno de pânico (TP), em 0,6% (9).

A distribuição entre os sexos é de modo geral equivalente, exceto FE, TEPT e TP 
com predominância do sexo feminino (1, 2, 8, 9). O TAS e as FE são mais 
comumente diagnosticados em crianças, enquanto o TP e a FS aparecem mais 
frequentemente em adolescentes.

Se não tratados, os transtornos ansiosos na infância e na adolescência (TAIA) 
apresentam curso crônico, embora flutuante ou episódico (10).

3. Curso dos TAIA:

Os diversos quadros ansiosos de início na infância e adolescência desenvolvem-se
mais frequentemente durante estágios específicos do desenvolvimento. O TAS é 
mais comum que o TAG em crianças pequenas (6-8 anos), ao passo que em 
adolescentes o TAG aparece mais comumente que o TAS (11), possivelmente 
correlacionado a níveis de maturidade social (12). O TAIA pode estender-se ao 
longo da idade adulta. O TAS, na infância, pode anteceder quadro de TP e 
agorafobia no adulto (13). Adolescentes com FE têm risco aumentado para a FE 
quando adultos, e adolescentes com FS apresentam maior risco de terem FS na 
idade adulta. De forma semelhante, adolescentes com TAG, TP ou depressão têm 
maior risco de desenvolverem esses transtornos, ou a combinação desses, durante 
a fase adulta (14).

4. Quadros Clínicos e Tratamento

Evidências de que algumas formas de ansiedade infantil podem estar relacionadas 
a transtornos ansiosos na vida adulta, contribuíram para o desenvolvimento de 
estratégias de diagnóstico, tratamento e prevenção específicos para crianças e 
adolescentes (15). Embora os métodos diagnósticos dos transtornos ansiosos em 
crianças sejam semelhantes àqueles utilizados em adultos, a avaliação e o 
tratamento da ansiedade patológica na infância apresentam características 
particulares.

A maioria das crianças com transtornos ansiosos é encaminhada para serviços de 
saúde mental em virtude dos problemas de comportamento tanto em seus 
relacionamentos quanto no ambiente escolar. A partir da queixa principal, o 
papel do clínico é entender esses comportamentos em um contexto de restrições ao
desenvolvimento normal subjacente a tais comportamentos. Assim, estabelece-se 
uma hierarquia diagnóstica diferencial que guiará os tratamentos preconizados. 
De modo geral, o tratamento é constituído por uma abordagem multimodal, que 
inclui orientação aos pais e à criança, tratamento psicoterápico, uso de 
psicofármacos e intervenções familiares (16).

Estudos de revisão sugerem que o tratamento psicológico comprovadamente eficaz 
para os TAIA é a terapia cognitivo-comportamental (TCC) (17, 18, 19, 20, 21). 
Embora ainda não haja estudos comparando a eficácia de diferentes técnicas 
cognitivocomportamentais no tratamento dos transtornos ansiosos nessa faixa 
etária específica, sabe-se que tratamentos que combinam técnica com sintoma-alvo
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(exemplos: relaxamento em crianças predominantemente tensas e exposição em 
crianças fóbicas) são mais eficazes dos que aqueles que utilizam um pacote de 
técnicas de forma aleatória (22, 23). A TCC enfatiza a correção de pensamentos 
distorcidos, treino de habilidades sociais, além de exposições graduais e 
prevenção de respostas baseadas em uma hierarquia de sintomas (inicia-se pelos 
sintomas menos intensos e, gradualmente, o paciente é exposto a sintomas mais 
graves).

O tratamento envolve três estágios: o psicoeducacional (que inclui o máximo de 
informações a respeito da doença e de seus aspectos neurobiológicos e 
psicológicos), a reestruturação cognitiva e as intervenções baseadas em 
exposições e prevenções de resposta ao estímulo fóbico. Em vez de focalizar na 
criança ou em sua família a origem do problema, esta abordagem terapêutica faz 
do transtorno ansioso o problema, criando na criança força para sobrepor-se às 
adversidades acarretadas à sua vida. Além disso, as intervenções familiares 
geralmente têm papel crucial no tratamento.

Diferentemente do que ocorre no tratamento de adultos, medicamentos psicoativos,
como antidepressivos e ansiolíticos, não são considerados terapêutica de 
primeira escolha em crianças e adolescentes portadores de transtornos ansiosos. 
Para muitas crianças e adolescentes, particularmente quando os sintomas são 
muito intensos e/ou o paciente recusa-se a executar as exposições, a TCC não se 
mostra eficaz. Nesses casos, a farmacoterapia, como monoterapia ou em associação
à TCC, pode ser o tratamento de escolha. Apesar das evidências clínicas, não há 
na literatura estudos controlados comparando a eficácia da TCC, da 
farmacoterapia e da combinação das duas (24).

Seguem os diversos quadros clínicos e respectivos tratamentos preconizados dos 
TAIA:

4.1. Transtorno de ansiedade de separação

Caracteriza-se por ansiedade excessiva em relação ao afastamento dos pais ou 
seus substitutos não adequada ao nível de desenvolvimento, que persiste por no 
mínimo quatro semanas. Os sintomas causam sofrimento intenso e prejuízos 
significativos em diferentes áreas da vida da criança ou do adolescente (6).

Essas crianças ou adolescentes, quando sozinhos, temem que algo possa acontecer 
a seus pais ou a si mesmos (doenças, acidentes, sequestros, assaltos), que os 
afaste definitivamente daqueles. Como consequência, apegam-se excessivamente a 
seus cuidadores, não permitindo seu afastamento. Em casa, resistem a dormir, 
necessitando de companhia constante. Frequentemente, têm pesadelos que versam 
sobre seus temores de separação. Recusa a frequentar a escola também é comum 
nesses pacientes (10, 24). A criança deseja ir à escola, demonstra boa adaptação
prévia, mas apresenta intenso sofrimento quando necessita afastar-se de casa.

As descrições acima expostas comumente são acompanhadas de manifestações 
somáticas de ansiedade, tais como dor abdominal, dor de cabeça, náusea e 
vômitos. Crianças maiores podem manifestar sintomas cardiovasculares como 
palpitações, tontura e sensação de desmaio. Esses sintomas prejudicam a 
autonomia da criança e podem restringir suas atividades acadêmicas, sociais e 
familiares, gerando grande estresse pessoal e familiar. Sentem-se humilhadas e 
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medrosas, o que resulta em baixa autoestima.

Estudos retrospectivos sugerem que a presença de ansiedade de separação na 
infância é fator de risco para o desenvolvimento de diversos transtornos de 
ansiedade, entre eles, os transtornos do pânico e o de humor na vida adulta 
(25).

4.1.1. Tratamento

A abordagem cognitivocomportamental utilizada em crianças que se recusam a ir à 
escola por medo de separar-se de sua mãe e/ou de seu pai preconiza o retorno à 
escola (exposição-alvo). No entanto, essa exposição deve ser gradual para 
permitir que ocorra a habituação à ansiedade, respeitando as limitações da 
criança e seu grau de sofrimento e comprometimento. Deve haver, também, sintonia
entre a escola, os pais e o terapeuta quanto aos objetivos, conduta e manejo. As
intervenções familiares objetivam conscientizar a família sobre o transtorno, 
auxiliá-la a aumentar a autonomia e competência da criança e reforçar suas 
conquistas (16).

Intervenções farmacológicas são necessárias quando os sintomas são graves e 
incapacitantes, embora haja estudos controlados documentando que seu uso seja 
limitado. O uso de antidepressivos tricíclicos, como a imipramina, mostra 
resultados controversos. Os benzodiazepínicos, apesar de poucos estudos 
controlados que avaliem sua eficácia, são utilizados para ansiedade 
antecipatória e para alívio dos sintomas durante o período de latência dos 
antidepressivos. Os inibidores seletivos da recaptura de serotonina (ISRS) podem
ser efetivos para alívio dos sintomas de ansiedade, sendo considerados medicação
de primeira escolha devido a seu perfil de efeitos colaterais, sua maior 
segurança, fácil administração e quando há comorbidade com transtorno de humor. 
Recentemente, a fluvoxamina e a fluoxetina, ISRS, mostraram-se eficazes para o 
tratamento do TAS a curto prazo (16, 26, 27).

4.2. Transtorno do Pânico

Caracterizado pela presença de ataques de pânico (presença de medo intenso de 
morrer, associado a inúmeros sintomas autonômicos como taquicardia, sudorese, 
tontura, falta de ar, dor no peito, dor abdominal, tremores), seguidos de 
preocupação persistente de vir a ter novos ataques (28).

Pouco observado em crianças pequenas, sua frequência aumenta bastante no final 
da adolescência. Em 30% a 50% dos pacientes, observa-se o desenvolvimento de 
agorafobia (esquiva de situações/locais de difícil saída em caso de mal-estar ou
ataque de pânico; por exemplo, locais fechados como cinemas e aglomerações como 
entrada/saída da escola) (29).

4.2.1. Tratamento

Tanto o tratamento medicamentoso como o psicológico para o TP em crianças e 
adolescentes baseiam-se em informações obtidas com pacientes adultos ou em 
relatos de casos. Até o presente, não há estudos controlados para o tratamento 
do TP em jovens. A TCC é o tratamento de escolha para o TP com ou sem agorafobia
e inclui exposição à situação fóbica, reestruturação cognitiva e treino de 
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relaxamento. Diversos estudos abertos e relatos de casos reforçam o uso dos ISRS
ou de benzodiazepínicos como tratamento medicamentoso do TP na infância e 
adolescência (30).

4.3. Transtorno de ansiedade generalizada (TAG)

Crianças com TAG apresentam medos e preocupações exagerados, irracionais, em 
relação a várias situações. Estão constantemente tensas e dão a impressão de que
qualquer situação é ou pode ser provocadora de ansiedade. Preocupam-se muito com
o julgamento de terceiros, em relação a seu desempenho em diferentes áreas, e 
necessitam exageradamente que lhes renovem a confiança, que as tranquilizem. 
Dificilmente relaxam e apresentam queixas somáticas sem causa aparente, sinais 
de hiperatividade autonômica (exemplo: palidez, sudorese, taquipneia, 
taquicardia, tensão muscular e vigilância aumentada) (2, 16).

O início desse transtorno costuma ser insidioso. Muitas vezes, os pais têm 
dificuldade em precisar quando começou e referem que o quadro foi se agravando 
até tornar-se intolerável, época em que frequentemente procuram atendimento (2, 
16).

4.3.1. Tratamento

A abordagem cognitivocomportamental consiste basicamente em provocar uma mudança
na maneira alterada de perceber e raciocinar sobre o ambiente e, 
especificamente, sobre o que causa a ansiedade (terapia cognitiva) e em provocar
mudanças no comportamento ansioso (terapia comportamental). Os pais participam 
ativamente dessa terapia com crianças, ao contrário do que é feito com os 
adultos que apresentam o mesmo transtorno. Estabelece-se um acordo com a criança
e seus pais de que as perguntas exageradas não receberão resposta, reassegurando
à criança a necessidade disso para diminuir seu sofrimento. Assim, parte-se do 
pressuposto de que quanto mais atenção se der ao comportamento alterado 
(respostas tranquilizadoras ou agressivas na tentativa de controlar a ansiedade 
da criança), maior a probabilidade de reforçá-lo e ampliá-lo; ao contrário, 
mantendo-se a calma e retirando-se a atenção do comportamento ansioso, ele tende
a extinguir-se (2, 24).

O TAG tem recebido pouca atenção dos pesquisadores em psicofarmacologia 
pediátrica. Em estudos abertos, observou-se melhora significativa dos sintomas, 
tanto com o uso de fluoxetina como de buspirona (3). Três estudos controlados 
com ISRS, sertralina, fluvoxamina e fluoxetina mostram a eficácia a curto prazo 
dos ISRS (26, 27).

4.4. Fobias específicas (FE)

Caracterizam-se pela presença de medo excessivo e persistente relacionado a um 
determinado objeto ou situação, que não seja situação de exposição pública ou 
medo de ter um ataque de pânico. Diante do estímulo fóbico, a criança procura 
correr para perto de um dos pais ou de alguém que a faça sentir-se protegida. 
Pode apresentar reações de choro, desespero, imobilidade, agitação psicomotora 
ou, até mesmo, um ataque de pânico (2, 24).

Dentre as FE mais comuns na infância, destacam-se as de pequenos animais, 
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injeções, escuridão, altura e ruídos intensos (2, 14).

As FE são diferenciadas dos medos normais da infância por constituírem uma 
reação excessiva e pouco adaptada, que foge do controle, leva a reações de fuga,
é persistente e causa comprometimento no funcionamento da criança.

4.4.1. Tratamento

Para as FE, o tratamento mais utilizado tem sido a terapia comportamental. 
Apesar de amplamente utilizada, há poucas publicações sobre sua eficácia através
de estudos controlados, com amostras de tamanho razoável, com procedimento 
diagnóstico padronizado e seguimento sistemático da evolução (31, 32). 
Resumidamente, as técnicas utilizadas requerem exposição da criança ao estímulo 
fóbico de maneira a produzir a extinção da reação exagerada de medo. A técnica 
mais empregada é a de exposição gradual ao estímulo, de acordo com uma lista 
hierárquica das situações ou objetos temidos. Tratamentos baseados na exposição 
frequentemente são associados a outras técnicas cognitivocomportamentais 
(modelagem - técnica com demonstração prática pelo terapeuta e imitação pelo 
paciente durante a sessão; manejo de contingências - identificação e modificação
de situações relacionadas ao estímulo fóbico, que não o próprio estímulo; 
procedimentos de autocontrole e relaxamento).

O tratamento farmacológico das fobias específicas raramente é utilizado na 
prática clínica e são poucos os estudos sobre o uso de medicações nesses 
transtornos (30, 31, 32, 33).

4.5. Fobia social (FS)

Muito semelhante ao observado em adultos, a FS em crianças e adolescentes 
caracteriza-se por medo persistente e intenso de situações, nas quais a pessoa 
julga estar exposta à avaliação de outros, ou de comportar-se de maneira 
humilhante ou vergonhosa. Em jovens, a ansiedade pode ser expressa por choro, 
acessos de raiva ou afastamento de situações sociais em que haja pessoas não 
familiares.

Crianças com FS relatam desconforto em inúmeras situações: falar em sala de 
aula, comer na cantina perto de outras crianças, ir a festas, escrever na frente
de colegas, usar banheiros públicos, dirigir a palavra a figuras de autoridade 
como professores e treinadores, além de conversas/brincadeiras com outras 
crianças. Nessas situações, comumente há a presença de sintomas físicos como 
palpitações, tremores, falta de ar, ondas de calor e frio, sudorese e náusea 
(34).

4.5.1. Tratamento

Vários procedimentos cognitivocomportamentais são utilizados para o tratamento 
de medo de situações sociais ou de isolamento social em crianças. O tratamento 
cognitivo da FS foca inicialmente a modificação de pensamentos mal adaptados que
parecem contribuir para o comportamento de evitação social. Diálogos internos 
negativos são comuns em crianças com ansiedade social (exemplo: todo mundo vai 
olhar para mim; e se eu fizer alguma coisa errada?) (32).
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O tratamento comportamental baseia-se na exposição gradual à situação temida 
(exemplo: uma criança incapaz de comer na cantina da escola por se sentir mal e 
ter medo de vomitar perto de outras crianças tem como tarefa de exposição a 
permanência diária na cantina por períodos cada vez maiores, inicialmente sem 
comer e gradualmente comprando algum lanche e comendo próximo a seus colegas).

Os ISRS são os medicamentos de escolha para o tratamento farmacológico da FS. 
Dois estudos controlados mostram a eficácia a curto prazo da fluoxetina e da 
fluvoxamina para jovens com FS (26, 27). Além disso, relatos iniciais indicam 
que o benzodiazepínico alprazolam pode ser útil na redução de evitações de 
situações sociais em crianças com fobia social (35).

4.6. Transtorno de estresse pós-traumático (TEPT)

Crianças e adolescentes são particularmente vulneráveis à violência e abuso 
sexual. Experiências traumáticas podem ter impacto grave e duradouro sobre eles.
Considera-se o TEPT como fator de risco para o desenvolvimento posterior de 
patologias psiquiátricas (36, 37).

Caracteriza-se o TEPT pela presença de medo intenso, sensação de impotência ou 
horror em consequência à exposição a trauma extremo, como ameaça de morte ou 
abuso sexual. A probabilidade do desenvolvimento do TEPT relaciona-se à 
gravidade, duração e ao tempo de exposição ao evento traumático. Evidenciam-se 
modificações intensas de comportamento, como inibição excessiva ou desinibição, 
agitação, reatividade emocional excessiva, hipervigilância, além de pensamentos 
obsessivos com conteúdo relacionado à vivência traumática (em vigília e como 
conteúdo de pesadelos). Observa-se, comumente, comportamento de esquiva a 
estímulos associados ao evento traumático, associado a comprometimento das 
atividades do paciente (36, 37). O paciente evita falar sobre o ocorrido, o que 
parece perpetuar os sintomas, como frequentemente acontece com todos os 
transtornos ansiosos. Crianças apresentam uma dificuldade a mais, especialmente 
as mais jovens, que é a de compreender com clareza e discorrer sobre o ocorrido 
(36). Em crianças menores, os temas relacionados ao trauma são freqüentemente 
expressados em brincadeiras repetitivas.

4.6.1. Tratamento

Existe alguma evidência sobre a eficácia da abordagem cognitivocomportamental e 
da psicoterapia dinâmica breve no TEPT em crianças e adolescentes, porém são 
poucos os estudos a respeito e, em geral, restringem-se aos relatos de caso. Em 
crianças mais jovens, a terapia deve utilizar objetos intermediários como 
brinquedos ou desenho para facilitar a comunicação, evitando interpretações sem 
confirmações concretas sobre o que ocorreu, mas fornecendo subsídios que 
permitam a elaboração da experiência traumática (30, 36).

A TCC focaliza sobre o(s) sintoma(s)-alvo, com o objetivo de reverter o 
condicionamento da reação ansiosa por meio da habituação ao estímulo. O 
terapeuta deve auxiliar a criança ou o adolescente a enfrentar o objeto temido, 
discursando sobre o evento traumático, orientando o paciente a não evitar o tema
ou os pensamentos relacionados (exposição na imaginação) (36).

A experiência clínica com medicações em crianças e adolescentes com TEPT reforça
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os resultados obtidos em estudos com adultos. Tanto os antidepressivos 
tricíclicos (imipramina, amitriptilina), como os ISRS parecem ser eficazes para 
os sintomas centrais do TEPT em adultos. Essas drogas também têm sido utilizadas
em jovens. Preocupações a respeito da letalidade associada ao uso dos 
tricíclicos e à necessidade constante da monitorização pelo eletrocardiograma 
podem levar ao médico a preferir o uso dos ISRS aos tricíclicos (38). Além dos 
antidepressivos, apenas um estudo utilizando o beta-bloqueador propranolol 
apresentou resposta favorável em crianças com TEPT (39).

5. Neurobiologia

Progresso considerável tem ocorrido no entendimento da neurobiologia da 
ansiedade. Evidências científicas apontam para a noção de que traços duradouros 
e precoces de temperamento podem estar correlacionados à ansiedade. 
Originalmente descrito por Kagan, em 1987, o termo comportamento inibido (CI) 
refere-se à tendência apresentada pela criança de afastar-se diante das 
novidades, particularmente em situações sociais. Crianças com CI parecem ter 
risco aumentado para o desenvolvimento de um transtorno ansioso na infância ou 
posteriormente na vida adulta, em especial a FS (40). Essa relação, no entanto, 
é vista somente entre as crianças que apresentam padrão persistente de inibição 
ao longo de vários anos.

Além dos traços de temperamento, regiões específicas cerebrais têm merecido 
especial destaque em estudos de neuroimagem com pacientes portadores de diversos
transtornos ansiosos, em especial TP, FS, FE e TEPT.

Dados provenientes de estudos de neuroimagem em pacientes com TP sugerem 
alterações na atividade no hipocampo de pacientes em repouso; quando 
sintomáticos, esses indivíduos exibem ativação das regiões insular e estriatal 
motora, assim como atividade reduzida em regiões corticais como o córtex 
pré-frontal.

De forma semelhante, estudos envolvendo sistemas de neurotransmissão sugerem 
alterações difusas no sistema GABAérgico/benzodiazepínico, mais pronunciadamente
em regiões pré-frontal e insular. Reforçando as hipóteses dominantes dos modelos
neurobiológicos do TP, é possível que alterações fundamentais nos sistemas de 
neurotransmissão monoaminérgicos, originários no tronco cerebral, sejam 
subjacentes às anormalidades metabólicas, hemodinâmicas e bioquímicas observadas
difusamente no córtex. Além disso, alterações localizadas em lobo temporal 
medial reforçam teorias que envolvem disfunções no hipocampo e na amígdala no TP
(41, 42).

Já na FS e nas FE, os estudos de neuroimagem são limitados. Na FS, observa-se 
resposta exagerada de estruturas temporais mediais durante a provocação de 
sintomas e em resposta a estímulos aversivos e não-aversivos provocados pela 
presença de imagens de faces humanas. Esse fato reforça a hipótese de um sistema
hipersensível na avaliação de ameaças diante de estímulos provocados por faces 
humanas, como substrato neural para a ansiedade desencadeada em situações 
sociais na FS (43, 44). Resultados de estudos de neuroimagem em pacientes com FE
sugerem ativação do córtex sensorial, quando expostos a estímulos fóbicos 
(exemplo: indivíduos com fobia a cobra apresentam ativação do córtex visual 
diante da imagem de cobras em vídeo). Tais resultados reforçam a hipótese de um 
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sistema hipersensível para a avaliação de (e/ou em resposta a) estímulos 
ameaçadores específicos (neste sistema, a amígdala exerceria um papel central). 
No entanto, dados de estudos de neuroimagem ainda não fornecem substratos 
anatômicos claros para a fisiopatologia das FE (41, 45).

Estudos de neuroimagem reforçam o modelo neurobiológico do TEPT que enfatiza a 
relação funcional entre a amígdala, o córtex pré-frontal e o hipocampo. Quando 
expostos a lembranças de eventos traumáticos, indivíduos com TEPT parecem ativar
regiões paralímbicas anteriores. Em comparação a grupo controle, no entanto, 
pacientes com TEPT exibem menor ativação do cíngulo anterior, aumento exagerado 
no fluxo sangüíneo na região da amígdala, além de diminuição exagerada no fluxo 
em áreas difusas associadas a funções cognitivas superiores (46, 47, 48).

Em suma, os diversos transtornos ansiosos apresentam semelhanças em relação aos 
neurocircuitos envolvidos na gênese de seus sintomas. No entanto, a 
heterogeneidade destes também sugere algumas peculiaridades a suas 
psicopatologias. Através de estudos de neuroimagem, procura-se identificar 
padrões únicos e combinações de regiões cerebrais ativadas ou desreguladas em 
certos transtornos ansiosos. Por exemplo, o Transtorno Obsessivo-Compulsivo pode
envolver o córtex órbito-frontal, os núcleos da base e o tálamo (41); o TP 
inclui o hipocampo, o para-hipocampo e a amígdala (3, 4, 5); a FS apresenta 
alterações no estriado e na amígdala; finalmente, o TEPT relaciona-se a 
alterações na amígdala, hipocampo e cíngulo anterior. Estudos que envolvem a 
dinâmica do tempo de certas regiões cerebrais (exemplo: habituação da amígdala) 
também guiarão pesquisas futuras. Um estudo sugere que a amígdala direita é 
parte de um sistema de detecção de estímulos emocionais dinâmico, sensível ao 
tempo, enquanto que a amígdala esquerda é especializada na avaliação de 
estímulos contínuos e é sensível ao valor emocional destes. Assim sendo, os 
transtornos ansiosos parecem estar associados a problemas com a amígdala 
direita, enquanto os transtornos de humor parecem demonstrar problemas com a 
amígdala esquerda (41).

Conclusões

Até a década de 1980, havia a crença de que os medos e as preocupações durante a
infância eram transitórios e benignos. Reconhece-se hoje, porém, que podem 
constituir quadros patológicos freqüentes, causando sofrimento e prejudicando 
inúmeras atividades relacionadas à vida da criança ou do adolescente. A 
identificação precoce dos transtornos de ansiedade pode evitar repercussões 
negativas na vida da criança, tais como faltas constantes à escola e conseqüente
evasão escolar, utilização demasiada de serviços de pediatria por queixas 
somáticas associadas à ansiedade e, possivelmente, a ocorrência de problemas 
psiquiátricos na vida adulta.

Apesar da alta prevalência, os transtornos ansiosos de início na infância são 
bem pouco considerados. Não tratados, eles podem privar a criança de interações 
familiares, sociais e educacionais. O tratamento eficaz requer a combinação de 
várias intervenções, tais como a cognitivo-comportamental, a familiar e, 
freqüentemente, a medicamentosa.

Pesquisas de neuroimagem têm influenciado muito os modelos neurobiológicos dos 
transtornos ansiosos. Enquanto a amígdala tem papel central nas teorias 
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fisiopatológicas do TEPE e da FS, alterações difusas caracterizam a 
fisiopatologia do TP. Já nas FE e no TAS, modelos apropriados necessitam ser 
desenvolvidos. Avanços no entendimento das funções da amígdala em indivíduos 
normais facilitarão tanto o esclarecimento dos mecanismos fisiopatológicos 
envolvidos nos transtornos ansiosos, bem como seus tratamentos.
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terça-feira, 13 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - Vasectomia é forma segura e saudável de incluir homem no 
planejamento familiar

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Vasectomia é forma segura e saudável de incluir homem no planejamento familiar: 

Foto: John Smith/Corbis
Atualmente, além de todas as responsabilidades que a mulher assume na estrutura 
familiar, no Brasil, é muito comum que ainda pese sobre ela a obrigação de 
evitar ou não uma gravidez. Por isso, o Ministério da Saúde faz um alerta aos 
homens brasileiros para os benefícios da vasectomia, cirurgia simples realizada 
pelo SUS, que interrompe a circulação de espermatozoides, impedindo que a mulher
engravide.

Apesar de ser um procedimento extremamente seguro, muitos homens ainda são 
contra a cirurgia por medo da dor ou de acabar desenvolvendo problemas de 
ereção.Para esses homens, além da garantia da medicina, vale mostrar depoimentos
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de outros homens que fizeram a cirurgia e não tiveram qualquer reação. Como é o 
caso do gerente corporativo, Gilberto Mendes:A intervenção é muito rápida, você 
sai do ambulatório no mesmo dia. E não tem nenhum tipo de incomodo. É algo que, 
para o homem, é muito mais fácil. Então, dentro de uma questão de convívio 
familiar, de realmente partilhar os prós e contras, é interessante que o homem 
tenha essa iniciativa e poupe a mulher da intervenção mais profunda, intervenção
cirúrgica, conta.

Uma cirurgia semelhante a vasectomia também é realizada pelo SUS em mulheres. A 
laqueadura, no entanto, pode trazer diversos incômodos ao corpo feminino. Por 
esta razão, o coordenador da Saúde do Homem do Ministério da Saúde, Eduardo 
Chakora, explica que a melhor opção para o casal que não deseja mais ter filhos 
é a vasectomia.Isso é muito benéfico para as mulheres. Porque a laqueadura é um 
procedimento muito mais invasivo e muito mais delicado. Então, naquelas famílias
que estão mais estabilizadas e que os homens já definiram o número de filhos que
queriam ter, é muito bem vindo que, nessa negociação do casal, que os homens 
possam abrir mão sim, e as mulheres possam se preservar e que eles realizem a 
vasectomia e, com isso, se resolva a questão do planejamento familiar da 
família, esclarece o Chakora.

O gerentecorporativo Gilberto Mendes fala ainda que os homens precisam deixar o 
medo de lado e garante que a cirurgia não deixa o homem impotente.Com relação à 
atividade sexual, não há nenhum reflexo. Eu tenho diversos amigos que fizeram 
isso. Aliás, todos afirmam que não tiveram nenhum tipo de reflexo. A vida sexual
continua a mesma sem nenhuma interferência, relata.

Para realizar a cirurgia de vasectomia, o homem deve ter mais de 25 anos e já 
ter tido dois ou mais filhos. A cirurgia só é feita três meses depois da 
primeira consulta.
Ouça a matéria da Web Rádio Saúde
Fonte: Alexandre Penido / Web Rádio Saúde
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FIQUE SABENDO - VI Encontro Internacional de Cinema e Educação da UFRJ

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://nonacre.blogspot.com/
VI Encontro Internacional de Cinema e Educação da UFRJ: 
[FOTO]

Já estão abertas as inscrições para o VI Encontro Internacional de Cinema e 
Educação da UFRJ, que será realizado de 11 a 14 de dezembro de 2012.
Basta preencher o formulário disponível no site: 
http://www.cinead.org/encontro.html
Essa é a sexta edição do ENCONTRO INTERNACIONAL DE CINEMA E EDUCAÇÃO, organizado
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pelo grupo de pesquisa e extensão da UFRJ, Cinema para Aprender e Desaprender 
(CINEAD), que pertencente aoLaboratório do Imaginário Social e Educação (LISE) e
ao Laboratório de Educação, Cinema e Audiovisual (LECAV).
O evento tem como público-alvo preferencial alunos e professores das diversas 
instâncias do ensino, bem como estudantes e profissionais que possuam interesse 
no eixo cinema-educação, e visa aprofundar os diálogos entre cinema e educação, 
convocando especialistas na área para discutir acerca de temáticas relevantes.
Simultaneamente ao Encontro, ocorre também aMostra da Faculdade de Educação no 
MAM, e a Mostra Mirim Internacional de Minutos Lumière, ambos indo para sua 
quinta edição, onde são apresentados filmes da categoria "Minutos Lumière", da 
autoria de crianças e jovens em idade escolar de todo o mundo. 
O evento acontece no MAM (Av Infante Dom Henrique, 85 - Parque do 
Flamengo).Conheça, abaixo, a programação.
Programação
11 de dezembro
 14h
Projeção de filmes e exercícios realizados pelos escolas de cinema:
Colégio Estadual José Martins da Costa;
CIEP 175 José Lins do Rego.
Instituto Nacional de Educação de Surdos;

Mostra de curtas e exercícios dos professores
do Curso de Aperfeiçoamento.Debatedores:
Paulo Carrano (UFF);
Ana Lucia Soutto Mayor (CAp UFRJ/CINEAD).
******************12 de dezembro 14h
Projeção de filmes e exercícios realizados
pelas escolas de cinema:
E. M. Vereador Antônio Ignácio Coelho;
E. M. Prefeito Djalma Maranhão;
Colegio de Aplicação - UFRJ.Mostra de curtas e exercícios dos professores
do Curso de Aperfeiçoamento.Debatedores:
Wilson Cardoso (UFRJ);
Maria Cristina Miranda (CAp UFRJ/CINEAD).
******************13 de dezembro 14h - Mesa sobre o Filme Babás
(www.filmesquevoam.com.br/assistir.php?id=205);
Palestrantes:
Consuelo Lins (diretora do filme Babás);
Ana Maria Monteiro (UFRJ); 
Verónica Guzzo (Produtora do filme 
La Educación Prohibida).
 17h - Mostra de curtas e exercícios dos professores
do Curso de Aperfeiçoamento:
Debatedores: cineastas e professores 
******************14 de dezembro  14h - Mesa sobre o Filme La Educación 
Prohibida
(www.educacionprohibida.com);
Palestrantes: GermanGuzzo (diretor do filme); 
Moira Toledo (FAAP;PPGE/UFRJ); 
Luiza Lins (cineasta, curadora e diretora do 
Festival de Cinema Infantil de Florianópolis).
 17h - Mostra de curtas e exercícios dos professores
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do Curso de Aperfeiçoamento.
Debatedores: cineastas e professores.Encerramento e lançamento de livros.

[FOTO]

LOCALIZAÇÃO

Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de JaneiroEndereço: Av Infante Dom 
Henrique, 85 - Parque do Flamengo - Rio de Janeiro-RJ
Telefone: (21) 2240-4944www.mamrio.com.br

Luciana Bessa
Da Equipe da Gerência de Mídia-Educação
Tel.: 2976-2318

--------------------------------------------------------------------------------
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

FLUPP começa com prosa e música

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.uppsocial.org/

FLUPP uma boa idéia, saiba um pouco mais lendo o texto abaixo. 
FLUPP começa com prosa e música: 

Que nas rodas de amigos nascem as melhores ideias, todos podem até imaginar. Mas
a FLUPP, iniciada ontem no Ginásio Experimental Olímpico,em Santa Teresa, é um 
exemplo real, que agora beneficia milhares de pessoas. Naquele momento, essa 
ideia de festa literária em favelas pelo Rio parecia mais um dos famosos 
delírios do Júlio, disse Ecio Salles, um dos idealizadores da FLUPP. Júlio 
Ludemir propôs a iniciativa a Ecio, em uma conversa de bar, pouco após voltar da
FLIP, em 2010. O devaneio foi dividido com a pesquisadora de literatura Heloisa 
Buarque de Holanda e o autor Luis Eduardo Soares. Na noite de ontem, o quarteto,
ao lado do agitador cultural Charles Siqueira, do núcleo Galera.com, subiu ao 
palco do Ginásio Experimental Olímpico,em Santa Teresa, na cerimônia de abertura
da Festa Literária das UPPs - um projeto que ajudou a tornar a literatura mais 
próxima das crianças e moradores das favelas pacificadas.

Charles Siqueira, do Galera.com, e os idealizadores Luiz Eduardo Soares, Heloisa
Buarque, Julio Ludemir e Ecio Salles participaram da abertura
Emocionado, Ecio Salles contou que, quando criança, não havia uma biblioteca 
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próxima de sua escola, em Manguinhos. Eu queria que mais gente como eu, que não 
tem bibliotecas, tivesse a oportunidade de se encantar com a literatura. O 
diretor da FLUPP ressaltou a importância das parcerias que viabilizaram a ação, 
entre elas a com a UPP Social e o Instituto Pereira Passos. A parceria com a UPP
Social foi determinante para tornar a FLUPP possível. É uma grande aliada e 
espero que essa parceria seja duradoura, nos dando legitimidade e confiança na 
atuação junto ao território, disse.Apreciar literatura é ter acesso a um meio 
barato, fácil e inesgotável de aprender, desenvolver o espírito crítico e se 
divertir. A FLUPP é um meio de acesso da população das áreas de UPP a essa arte.
Por isso, a UPP Social foi parceira da FLUPP desde o início, ajudando a 
articular o apoio de outras instituições da Prefeitura e também da iniciativa 
privada.

Eduarda La Rocque, presidente do IPP e coordenadora da UPP Social, e a 
secretária municipal de Educação, Claudia Costin, participaram do evento
A secretária municipal de Educação, Cláudia Costin, enfatizou a importância do 
trabalho de educação nas favelas pacificadas, ressaltando que as notas do Índice
de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) nos colégios da Prefeitura do Rio 
localizados em áreas pacificadas, tiveram um crescimento de 42,8% no último ano.
Onde existe pacificação, existe uma possibilidade maior de educação. A 
pacificação está refletindo em resultados muito positivos de aprendizado, disse 
ela, ao apontar para Orquestra de Vozes Meninos do Rio, composta por centenas de
alunos de 23 escolas da Prefeitura, que tem como objetivo estimular a 
inteligência musical das crianças.

A Orquestra de Vozes Meninos do Rio animou a festa
O Comandante das UPPs, Coronel Seabra, se apresentou com um grupo de policiais. 
Ele endossou o dito por Costin. A pacificação abre o caminho para a educação, 
para a cultura, para os serviços públicos entrarem nestas comunidades. O Ideb 
aumentou, pois as crianças não tem mais medo, não vivem mais em situação de 
risco. Podem dormir descansadas, podem ir e vir das escolas em segurança, podem 
frequentar as aulas, e isso se reflete no ensino. Temos que comemorar, comentou.
A UPP mudou as nossas vidas, a FLUPP também vai mudar nossas vidas. Eu nunca 
estive em um evento assim, disse a moradora do Morro dos Prazeres, Rosângela 
Faria Vaz, de 29 anos. Sua filha, Agatha Beatriz, de 8 anos, disse que começou a
estudar e ler mais na escola este ano. Com mais incentivo dos professores, estou
lendo mais. Já li vários livros este ano, disse.

Para moradora Fabiana Almeida, de 36 anos, a FLUPP trará melhores condições de 
educação para as crianças. O projeto vai mudar nossa comunidade, é um presente. 
As crianças terão melhores oportunidades de aprendizado com os cursos e oficinas
que serão feitos até domingo, disse.
Emoção e aplausos de pé
Atração mais esperada da noite de abertura, Ariano Suassuna foi aplaudido de pé 
ao contar histórias de seu dia a dia e sobre a criação de O Auto da Compadecida,
peça teatral de 1955 que mistura cultura popular e tradição religiosa, e que 
caiu no gosto popular após virar minissérie em 1999 e ir para os cinemas em 
2000.O valor religioso é importante para o brasileiro, para o nordestino. E esse
é o nosso grande povo brasileiro, que é o mesmo aqui no Rio, no Rio Grande do 
Sul, em Goiás, no Nordeste, lá na Amazônia. Eu tenho viajado este país todo. 
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Essas mesmas caras que eu vejo aqui, eu vejo nos outros cantos. É sobre esse 
povo que eu escrevo, para o meu país. Escrevo para eles e sobre eles. Assim 
nasceu João Grilo e Chicó, por exemplo, de figuras do meu cotidiano, disse.

O escritor pernambucano Ariano Suassuna falou sobre a criação de seus 
personagens
Ariano arrancou risos da plateia ao dizer que não acha muita graça nos novos 
comediantes. Outro dia fui ver uma peça de um desses novos comediantes, mas não 
achei graça. Eu só acho graça em obscenidade quando ela é dita com inteligência.
Eles falam muitos palavrões, mas nada é novidade pra mim. Conheço mais palavrões
que eles por que venho do interior, ou seja, sei os palavrões da área rural e da
cidade. Então, não tem graça, falou ele, rindo.

A festa foi encerrada com shows: o escritor e compositor Braúlio Tavares cantou 
ao som do violão; já o rapper MV Bill e o líbio MC Swat fizeram a plateia 
balançar.
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FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE NOS FERIADOS DE 15 E 20 NOVEMBRO
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FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE NOS FERIADOS DE 15 E 20 NOVEMBRO: 
[FOTO]
A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil informa que, nos feriados de 15 e
20 de novembro, seus hospitais de emergência e unidades 24 horas funcionarão 
ininterruptamente. Os centros municipais de saúde e clínicas da família fecham 
na quinta-feira, dia 15, e na terça, dia 20, e funcionam, na sexta, dia 16, e na
segunda, dia 19, das 8h às 12h. No sábado, dia 17, as unidades realizam 
atendimento em horário normal.
Mais informações podem ser obtidas pela Central de Atendimento da Prefeitura, no
telefone 1746.
Unidades que funcionarão 24 horas:
Hospital Municipal Souza Aguiar - CentroHospital Municipal Miguel Couto - 
GáveaHospital Municipal Salgado Filho - MéierHospital Municipal Lourenço Jorge -
Barra da TijucaHospital Municipal Pedro II - Santa CruzHospital Municipal Rocha 
Maia - BotafogoHospital Municipal Paulino Werneck - Ilha do GovernadorHospital 
Municipal Francisco da Silva Telles - IrajáHospital Municipal Jurandir 
Manfredini - JacarepaguáHospital Maternidade Fernando Magalhães - São 
CristóvãoHospital Maternidade Oswaldo Nazareth - Praça XVHospital Maternidade 
Carmela Dutra - Lins de VasconcelosHospital Maternidade Herculano Pinheiro - 
MadureiraHospital Maternidade Alexander Fleming - Marechal HermesHospital 
Maternidade Maria Amélia Buarque - CentroHospital da Mulher Mariska Ribeiro - 
BanguServiço de emergência da Policlínica Rodolpho Rocco - Del CastilhoServiço 
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de emergência da Policlínica César Pernetta - MéierInstituto Municipal Philippe 
Pinel - BotafogoUIS Arthur Villaboim - PaquetáUPA de Vila KennedyUPA da 
RocinhaUPA do Complexo do AlemãoUPA de ManguinhosUPA da Cidade de DeusUPA de 
Santa Cruz / João XXIIIUPA do Engenho de DentroUPA de MadureiraUPA de Costa 
BarrosUPA de Senador CamaráUPA SepetibaUPA PaciênciaUPA Magalhães BastosUPA 
Rocha MirandaCoordenação de Emergência Regional: CentroCoordenação de Emergência
Regional: LeblonCoordenação de Emergência Regional: Barra
Disponível em http://doweb.rio.rj.gov.br/ acesso em 13 nov. 2012 (edição de 13 
nov. 2012)
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Governo quer alfabetizar crianças até os 8 anos - Educação - Notícia - VEJA.com
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Bacana o trabalho do JOCUM, religião também faz parte da vida e é muito 
importante.
GRUPO JOCUM FAZ APRESENTAÇÃO NA CM ZILKA SALABERRY: 
 NESTA QUARTA-FEIRA TIVEMOS O PRAZER DE RECEBER O GRUPO JOCUM, GRUPO DE DANÇAS E
PEÇAS TEATRAIS INFANTIS DE CURITIBA, QUE FEZ UMA BRILHANTE APRESENTAÇÃO PARA AS 
CRIANÇAS TRAZENDO COMO TEMA AS DIVERSIDADES. USANDO COMO EXEMPLO UMA MÁQUINA QUE
NECESSITA DE DIFERENTES PEÇAS PARA FUNCIONAR E QUE NA FALTA DE UMA DAS PEÇAS A 
MÁQUINA NÃO FUNCIONA, ASSIM É UM GRUPO QUE PRECISA DOS DIFERENTES ELEMENTOS PARA
CAMINHAR. AS CRIANÇAS PARTICIPARAM ATIVAMENTE ACOMPANHANDO COM PRESTEZA E 
DISCERNIMENTO DA MENSAAGEM. APRESENTARAM A DANÇA DO PINGUIM QUE LEVOU OS 
PEQUENINOS A DANÇAREM JUNTINHO. PARABÉNS PELO BELO TRABALHO QUE VOCÊS DOGRUPO 
JOCUMDESENVOLVEM SE APRESENTANDO PELOS DIVERSOS ESTADOS BRASILEIROS.
[FOTO]

[FOTO]
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A CRIANÇA PRECISA DE UM AMBIENTE ACOLHEDOR, SEGURO, CONFIÁVEL, ALEGRE E FELIZ.
A ALEGRIA DO SENHOR É A NOSSA FORÇA
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Hábitos saudáveis são fundamentais para prevenir infarto em mulheres: [FOTO]

Foto: Corbis Images
Cada vez mais comum, o infarto acomete mulheres em todo o mundo. Os principais 
motivos estão relacionados ao estilo de vida inadequado. E, na maioria das 
vezes, os sintomas são diferentes dos sintomas típicos do homem.
De acordo com o cardiologista do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), vinculado ao 
Ministério da Saúde, e presidente da Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do 
Sul, Justo Antero Leivas, no Brasil, a cada três mortes em mulheres, uma está 
relacionada ao infarto. As mulheres podem apresentar falta de ar e buscam a 
emergência achando que pode ser outra coisa, mas quando é atendida recebe o 
diagnóstico de infarto, explica.
De acordo com Leivas, o atendimento precoce é fundamental e as mulheres não 
devem esperar o aparecimento de qualquer sintoma, como dores no peito, falta de 
ar e náuseas. O sucesso do tratamento do infarto está relacionado a isso, ou 
seja, reabrir a artéria que está obstruída. Uma frase que usamos na medicina: 
tempo é miocárdio, tempo é músculo. Isso significa que na medida que perdemos na
atitude, perderemos uma quantidade do músculo do coração para fazer a sua 
função, ressalta o cardiologista. Caso a mulher tenha algum sintoma, ela deve 
pedir ajuda às pessoas próximas e ligar para o Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu) - pelo número 192 - para o profissional de saúde avaliar o caso 
e realizar os primeiros procedimentos.Mito na Internet - Circula na Internet um 
boato dizendo que se a pessoa tomar dois copos de água antes do repouso à noite 
reduz a incidência de infarto. O cardiologista Leivas afirma que não é verdade. 
A hidratação é recomendada, mas o fato de ingerir água antes de deitar não muda 
o curso de uma doença cardiovascular, desvenda.
Com a idade avançada, a mulher perde um pouco o fator de proteção dos hormônios 
e a incidência do infarto é maior quando ela entra na fase da menopausa. O 
cardiologista destaca que atualmente há uma antecipação devido aos maus hábitos.
Os infartos costumavam ocorrer em uma fase adiantada da vida, mas isso está se 
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antecipando no mundo, pois hoje em dia, as mulheres fumam mais, não praticam 
atividades físicas e se alimentam mal. Hábitos que levam à obesidade, diabetes e
hipertensão - doenças mais propensas a levar ao infarto, afirma.
O stress, segundo ele, também é um dos fatores que contribuem para aumentar a 
incidência de casos, pois tem muita ligação com o sistema cardiovascular. A 
recomendação é que as pessoas dediquem parte do seu tempo a momentos de 
descontração e lazer. A questão que se discute hoje é mobilizar a população de 
que o infarto pode ocorrer em qualquer pessoa. A única maneira é mudar os 
hábitos do cotidiano e o item principal é a prevenção, conclui Justo 
Leivas.Gabriella Vieira / Blog da Saúde
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Hospital das Clínicas de São Paulo lança programa para ajudar pessoas a montar 
um prato saudável...: 

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HCFMUSP), junto ao 
Instituto do Coração (Incor), lançou nesta quarta-feira um programa para 
incentivar os brasileiros a fazer escolhas mais saudáveis na hora das refeições.
OMeu prato saudável, como foi chamada a iniciativa, é um guia alimentar que 
fornece informações como sobre qual deve ser a quantidade de cada tipo de 
alimento no prato e quais são as melhores opções de ingredientes em cada 
refeição do dia.A campanha reforça que, nas principais refeições do dia, metade 
do prato deve ser composta por vegetais, folhas e legumes; um quarto, de 
carboidratos; e um quarto seja dividido entre proteína animal e vegetal. E para 
beber, preferencialmente água ou suco de fruta fresca.Para auxiliar as pessoas a
montarem um prato seguindo essas recomendações e da forma mais saudável 
possível, há informação tanto nositeda campanha quanto nos aplicativos para 
celulares epáginas nas redes sociais. Nessas páginas, os alimentos que compõem a
pirâmide alimentar e o espaço que devem ocupar no prato são mostrados de forma 
visual com fotos dos mais diversos alimentos que são comuns à culinária 
brasileira.Junto com o programa, também foi lançado oMeu Pratinho Saudável, 
destinado às crianças menores de que 12 anos e que deve ser adaptado pelas 
escolas da Secretaria Estadual da Educação.O Meu Prato Saudável lembra o 
programa americano My Plate, lançado em 2011 pelo governo dos Estados Unidos. 
Porém, ao contrário do programa brasileiro, que faz uso de fotos de alimentos 
comuns da culinária do país nos gráficos, o programa se baseia em cores que 
representam cada classe de alimentos. O My Plate, porém, não é o único guia 
alimentar norte-americano - há um ano, a Universidade de Harvard lançou umguia 
visualcom a finalidade de substituir a tradicional pirâmide alimentar.

--------------------------------------------------------------------------------
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FONTE: PCRJ/SMSDCPediatras,
 residentes e acadêmicos de medicina do último ano podem se inscrever na
 IV Jornada de Pediatria do Hospital Municipal de Piedade, que acontece 
na quarta-feira, dia 7 de novembro, das 8h30 às 16h30. O evento reúne 
profissionais de saúde para debater temas importantes no âmbito 
pediátrico.
Distúrbios
 de crescimento, tuberculose em crianças e adolescentes, alergia 
alimentar, crianças cardiopatas, cirurgia pediátricas, cefaleia e asma 
são assuntos que estarão entre as discussões. Durante todo o dia, 
pediatras e futuros profissionais poderão trocar suas experiências e 
adquirir novos conhecimentos. 

A
 atividade acontece no auditório do HMP, que fica na Rua da Capela, 96. 
As vagas são limitadas e os interessados devem se inscrever pelo e-mail 
hmp.pediatria@gmail.com.
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http://otics-iraja.blogspot.com/CMS SYLVIO BRAUNER NOVEMBRO AZUL DIABETES: 
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CMS SYLVIO FREDERICO BRAUNERNOVEMBRO AZULDiabetes
Data: 12/11/2012
Ação realizada na unidade clinica saúde da família CMS SYLVIO FREDERICO BRAUNER,
onde foi realizado um café da manhã na equipe Luther King CB07-P4 com foco a 
alimentos voltados para portadores de diabetes do tipo I e II e seus familiares,
orientação no cuidado com os pés, e diagnósticos de possíveis pés diabéticos, 
orientação sobre sinais e sintomas, e prática de exercícios para controle da 
glicemia capilar, medicações e seu uso, e o tira dúvidas com a Dr.ª Marilza 
Rocha da equipe Luther King. Onde todas as dúvidas foram sanadas.E o papinho 
gostoso coma presença de 46 cadastrados.Equipe: CB07 P4 Luther kingDR.ª Marilza 
Rocha
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Agradeço a todos que empenharam para mais esta ação no CMS Sylvio F.Brauner
Enfermeiro:ErildoWolfgramm
Gerente:ReilsonBinato
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I CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM  TECNOLOGIAS DE SAÚDE MENTAL
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[FOTO]
I CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EMTECNOLOGIAS DE SAÚDE MENTALO I curso de 
especialização em Tecnologias de Saúde Mental será desenvolvido no período de 
fevereiro de 2013 a setembro de 2014. A carga horária total do curso será de 423
horas, distribuídas em 08 disciplinas, sendo 363 horas de atividades teórico e 
teórico-práticas, 60 horas para elaboração de monografia. O período de inscrição
constará de 15 de novembroa 19 de dezembro de 2012, com previsão para 35 vagas 
em cada turma, uma na sede e outra fora da sede, totalizando 70 alunos. As 
atividades teóricas e teórico-práticas acontecerão no Escola de Enfermagem Anna 
Nery da UFRJ (Turma A) e as atividades fora da sede no Auditório da Secretaria 
de Saúde de Vassouras (Turma B), em dias de sábados alternadamente. As aulas da 
turma A acontecerão nos 1 e 3 sábados das 08 as 18 e as aulas da turma B 
acontecerão nos 2 e 4 sábados das 08 as 18.
Categoria do Curso: EspecializaçãoDenominação do curso: Curso de Especialização 
em Tecnologias de Saúde MentalÁrea de conhecimento: Saúde 
mentalUnidade/Instituição: Escola de Enfermagem Anna Nery / Parceria Secretaria 
de Saude de Vassourasmodalidades de oferta: PresencialPúblico-alvo: 
Profissionais de nível superior: enfermeiros, médicos, psicólogos, assistentes 
sociais, terapeutas ocupacionais e outros afins do campo da saúde mental, 
passíveis de compor equipe multiprofissional e exercer atividades assistenciais 
na rede de atenção à saúde mental
Critérios de seleção do corpo discente e pré-requisitos para a candidatura: 
1.Apresentação de todo os documentos requeridos no ato de inscrição;2.Apresentar
diploma e/ou declaração de conclusão de curso de nível superior;3.Assinar termo 
de compromisso de apresentar cópia do diploma até 01/07/2014;4.Estar inserido em
algum dispositivo de cuidado em saúde mental5.Inscrição para seleção: 15/11/2012
a 19/12/20126.O deferimento da inscrição será enviado para o e-mail fornecido 
pelo aluno

XIII - procedimentos para a seleção de alunos e número de vagas da turma; 
1.Através de entrevista aberta e dirigida2.Análise do curriculum vitae3.A 
seleção da Turma A ocorrerá no período de 7 a 11 de janeiro de 2013, no horário 
de 09 as 12:00 e de 13:00 as 16:00 no Departamento de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica da EEAN;4.A seleção da Turma B ocorrerá no período de 14 a 17 
de janeiro de 2013, no horário de 09 as 12:00 e 14 às 17:00 na Sala do Pro-Saúde
- Secretaria de Saúde de Vassouras;5.A turma A será oferecido 35 vagas;6.A turma
B será oferecido 35 vagas;7.O resultado da seleção será divulgado no site da 
EEAN no dia 23 de janeiro de 2013 e também será enviado ao e-mail do 
candidato;8.As inscrições da Turma A serão efetuadas nos dias 25, 26 e 28 de 
janeiro no Departamento de Enfermagem Médico-cirúrgica da EEAN de 09 as 12 e de 
13:00 as 16:00;9.As inscrições da Turma B serão efetuadas nos dias 29, 30 e 31 
de janeiro no horário de 09 as 12:00 e 14 às 17:00 na Sala do Pro-Saúde - 
Secretaria de Saúde de Vassouras.
Contatos: 
coordenaçãolatosensu.eean.ufrj@gmail.comana.carla@hesfa.ufrj.brrosane.mara@terra
.com.br
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IBGE: 93% dos municípios têm iniciativas para inclusão de pessoa com deficiência
na escola: 

RIO - Depois de estruturar as políticas de educação, os municípios estão 
avançando para as ações de inclusão e combate à violência nas escolas. É o que 
mostra a Pesquisa de Informações Básicas Municipais - Perfil dos Municípios 
(Munic) de 2011, divulgada nesta terça-feira (13) pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

Veja também
Avaliação da alfabetização aos 8 anos começa em 2013Alunos de faculdades 
particulares estudam menos, diz pesquisaColômbia inspira 
professoresPesquisadores brasileiros levam projetos sustentáveis a 
MoçambiqueJovens que estão mudando o mundo pela educaçãoBrasil está entre os 
piores do mundo em ranking de domínio do inglêsSenado analisará PNE, com metas 
para os próximos 10 anosMEC estenderá crédito educativo para cursos de 
pós-graduação
Os dados revelam que 93,7% dos 5.565 municípios brasileiros tinham implantado 
iniciativas para a inclusão de pessoas com deficiência. A proporção cai para 
88,5% nas cidades com até 5 mil habitantes e sobe para 100% nas com mais de 100 
mil habitantes.

De acordo com a gerente da Coordenação de População e Indicadores Sociais 
(Copis) do IBGE, Vânia Pacheco, as estruturas educacionais estão bem 
estabilizadas em todos os municípios brasileiros.

- Todos os municípios têm um órgão gestor para tratar de política de educação e 
agora vem aumentando a preocupação em ter programas de inclusão de deficientes, 
escolas aptas a receber pessoas com deficiência, esse tipo de coisa tem sido 
foco da preocupação da política de educação também.

A pesquisa aponta também que 73,3% dos municípios registravam ações de combate à
violência escolar. Já o combate à discriminação nas escolas está presente em 
69,4% das cidades. De acordo com o levantamento, as principais formas de 
hostilidade na escola dizem respeito ao preconceito de gênero, raça, orientação 
sexual e contra pessoas com deficiência intelectual.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-de-natal-faca-os-seus-cartoes-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 7 de novembro de 2012
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS DE NATAL - Faça os seus cartões de Natal

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.copyepaste.com/

Crie , invente, faça o seu natal diferente. 
Faça os seus cartões de Natal: 

É tão bom poder presentear com algo feito pela gente, não é? Tem outro sabor, 
então pra lhe inspirar e pra arrematar um presente, confira os cartões natalinos
criados pela Jane e mãos à obra![FOTO]
[FOTO]
via

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-de-natal-origami-de-natal-veja.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 7 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS DE NATAL - Origami de Natal - Veja como fazer uma meia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.artedefazerartesanato.com.br/

Origami de Natal - Veja como fazer uma meia: Quem gosta de origami pode 
aproveitar esta técnica na decoração de natal.

Vejam primeiro este sapato de dobradura:

[FOTO]
Origami de Natal - Meia de guardanapo

Lindo né? feito com guardanapos coloridos.

Veja aqui o pdf de como fazer a dobradura:
PAP sapato de natal de origami

Aqui uma estrela de origami:

[FOTO]
Estrela de origami para o natal
E aqui mais uma estrela que não é origami, mas achei linda e pertinente:[FOTO]
Estrela de papel para o natal
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-para-o-natal-sugestao-para-mural.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 26 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS PARA O NATAL - Sugestão para mural de Natal  a partir de textos dos 
alunos!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://espacoeducar-liza.blogspot.com/
Sugestão para mural de Natal  a partir de textos dos alunos!:  A partir de 
algumas perguntas, um lindo mural pode ser confeccionado com os textos dos 
alunos. Você escolhe que questão será o ponto de partida de sua turma e a partir
daí, eles escrevem os textos nos cartões, que podem ter um formato, uma cor etc.
Todos os cartões, em seguida, são expostos num mural, formando um grande painel 
em formato de árvore de Natal.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
inscricao-das-matriculas-para-o-ano-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 12 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Inscrição das matrículas para o ano de 2013 na Creche Institucional Dr. Paulo 
Niemeyer.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Fonte: D. O.de 12/11/2012

COORDENADORIA GERAL DO SUBSISTEMA DE RECURSOS HUMANOS

COORDENADORIA DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

PORTARIA A/CSRH/CVS Nº 01 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2012.

Dispõe sobre a renovação e abertura de inscrição das matrículas para o ano de 
2013 na Creche Institucional Dr. Paulo Niemeyer.

A COORDENADORA DA COORDENADORIA DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela legislação

em vigor, e Considerando a necessidade do desenvolvimento integral da criançaaté
seis anos de idade em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade, conforme o disposto no art. 29
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da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;exclusivamente, a filhos e/ou 
criança sob responsabilidade legal, devidamentecomprovada, de servidores 
públicos municipais efetivos, segurados do FUNPREVI, que estejam na faixa etária
compreendida entre 12 (doze) meses e 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses e serão 
disponibilizadas de acordo com a renovação das matrículas conforme o Inciso I do
Art. 2º desta Portaria.
 1º O horário de atendimento às crianças será de 7:00 às 18h, admitidos, no 
máximo, dois atrasos, na entrada ou saída, por mês.
 2º As vagas serão preenchidas pelos filhos de servidores, desde que atendidas 
as condições estipuladas nesta Portaria.
 3º Poderão permanecer matriculados na Creche, até que concluam o ano letivo, os
menores atualmente atendidos e que não se enquadram na condição estipulada no 
caput.
 4º Enquanto o servidor tiver sua criança matriculada na Creche, fica-lhe 
assegurada a vaga para outro(s) filho(s) que o mesmo possa vir a ter e/ ou 
adotar, sem que necessite do sorteio de vagas, caso haja vaga para a faixa 
etária desse(s) outro(s) filho(s).
 5º Serão comunicados aos responsáveis, através do Calendário Oficial da creche,
os eventuais recessos e agendas para Centro de Estudos ou outra atividade onde 
seja necessário o não funcionamento da creche, ressalvado caso imprevistos.

Art. 2º As matrículas para o ano de 2013 serão realizadas conforme o calendário 
abaixo:

I - 26 de novembro de 2012 - renovação de matrícula das crianças atendidas em 
2011, já freqüentando a Creche, cuja relação será afixada nas dependências da 
creche.

II - 27, 28 e 29 de novembro de 2012 - inscrição das crianças candidatas a 1ª 
matrícula na Creche para 2013 - mediante a apresentação dos seguintes 
documentos:

- Original do contracheque do servidor responsável.

- Original e cópia da identidade do servidor responsável.

- Original e cópia da certidão de nascimento da criança.

III - 04 de dezembro de 2012, às 14 h - sorteio público, da matrícula do 
servidor municipal para as vagas existentes na creche, caso haja número 
excedente de inscrições;

IV - 06 e 07 de dezembro de 2012 - efetivação da matrícula na Creche, das 
crianças que forem contempladas com a vaga, mediante a apresentação obrigatória 
dos seguintes documentos:

- Original e cópia do cartão de vacinação.

- 3 (três) fotos tamanho 3X4.

- Comprovante de residência
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- Atestado médico

Art. 3º As inscrições e matrículas serão efetuadas na Creche Institucional Dr. 
Paulo Niemeyer, localizada no Centro Administrativo São Sebastião - CASS - Rua 
Afonso Cavalcanti, 455 - Cidade Nova - das 9h às 16h.
 1º O ato da confirmação da matrícula do servidor responsável, ensejará 
automaticamente o comprometimento ao cumprimento do calendário escolar de 
atividades, bem como de todas as regras estabelecidas nesta Portaria e àquelas 
definidas pela Direção daquela unidade.
 2º Para que não haja o prejuízo das ações programadas, o horário de entrada na 
Creche deverá ser de 7h às 9h, e de saída de 17h às 18h.

Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
inscricoes-para-as-creches-e-edis-da.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 22 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

INSCRIÇÕES PARA AS CRECHES E EDIS DA PREFEITURA COMEÇAM NESTA QUARTA FEIRA - 21 
DE NOVEMBRO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

FONTE: SME - Secretaria Municipal de Educação Educação  

As inscrições, que serão realizadas até o dia 26 de novembro, poderão ser feitas
em qualquer creche ou EDI
A
 Secretaria Municipal de Educação informa que as inscrições para os 
alunos das creches municipais e Espaços de Desenvolvimento Infantil 
(EDIs), que atendem crianças de seis meses a 5 anos e 11 meses, começam 
nesta quarta-feira (dia 21) e vão até o dia 26 de novembro. As 
inscrições poderão ser feitas em qualquer creche ou EDI da rede 
municipal e o responsável deverá levar a certidão de nascimento e, caso 
seja beneficiário do Cartão Família Carioca, é preciso levar o cartão 
também. As vagas serão definidas por sorteio público, que ocorrerá nos 
dias 29 e 30 de novembro e é acompanhado pelo Ministério Público.
A
 definição das vagas no sorteio obedece as seguintes prioridades, nesta 
ordem: crianças cuja família seja beneficiária do Cartão Família 
Carioca; crianças com deficiência; crianças cuja família esteja inscrita
 no programa Bolsa Família; crianças que estejam relacionadas na lista 
de espera da creche, elaborada em 2012; crianças ou familiares vítimas 
de violência doméstica; crianças ou alguém do núcleo familiar acometidos
 por doenças crônicas; crianças com alguém do núcleo familiar que faz 
uso abusivo de drogas; crianças com alguém do núcleo familiar que seja 
presidiário ou ex-presidiário; ter irmão(ã) gêmeo(a) que também está 
sendo inscrito(a); e ser filho de mãe adolescente.
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A
 Prefeitura do Rio vem investindo para ampliar e qualificar o 
atendimento à primeira infância no Rio de Janeiro. Na atual gestão foi 
criado o Espaço de Desenvolvimento Infantil (EDI), um novo conceito de 
atendimento à primeira infância, que coloca num mesmo ambiente a creche e
 a pré-escola. Desde 2009, já foram criadas 23.103 novas vagas na 
cidade, com a inauguração de 100 EDIs, a adaptação de 98 escolas e de 
unidades já existentes e a ampliação das creches conveniadas. 
Atualmente, mais de 47 mil crianças são atendidas pela Prefeitura dentro
 deste novo conceito e metodologia. Além disso, no planejamento 
estratégico para 2013/2016 está prevista a criação de mais 30 mil novas 
vagas.
Lista das Creches MunicipaisLista dos Espaços de Desenvolvimento Infantil (EDIs)

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
interessante-um-pouco-de-ciencias-mas-o.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 4 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

INTERESSANTE - UM POUCO DE CIÊNCIAS  - Mas o que é Coprólito!!!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Mas o que é Coprólito!!!: 
Aideiadesse post foi levantada pelo meu amigo e colegaBruno Rafael do 
Santos,quando eu indagava sobre o que escrever no blog.O tema pode parecer um 
pouco asqueroso, mas está presente em nossa diária realidade. Por que não falar 
decocô fóssil?

Fezes fósseis
Fezes, cocô, excremento, dejetos são termos que podem ser definidos em uma única
palavra na Paleontologia:Coprólito.Breve histórico

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-pais-melhora-no.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 29 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Jornal do Brasil - País - Melhora no atendimento em saúde aumenta expectativa de
vida

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.jb.com.br
Jornal do Brasil - País - Melhora no atendimento em saúde aumenta expectativa de
vida

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
leitores-anatomia-de-um-leitor.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 23 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

LEITORES - Anatomia de um leitor

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://nossospequenosleitores.blogspot.com/

Muito legal!! 
Anatomia de um leitor: 

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mamografia-movel-ampliara-assistencia.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 1 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mamografia móvel ampliará assistência oncológica no país

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Mamografia móvel ampliará assistência oncológica no país: 
[FOTO]

Foto: Corbis Images
Qualificar e ampliar ainda mais a assistência oncológica no país, principalmente
entre as mulheres das camadas mais carentes da população. Este é o objetivo da 
portaria 1.228 publicada no Diário Oficial da União (D.O.U) nesta quarta-feira 
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(31), regulamentando a habilitação para o Programa de Mamografia Móvel no SUS. A
assinatura ocorreu durante a III Reunião do Comitê de Mobilização Social do 
Programa de Prevenção e Tratamento do Câncer do Colo de Útero e de Mama, em 
Brasília.

Juntamente com a portaria foi divulgado o edital de cadastramento nacional de 
estabelecimentos de saúde na área de diagnóstico por imagem (mamografia), 
interessados em participar do programa de Mamografia Móvel. As empresas terão 
que preencher formulário eletrônico que estará disponível no endereço informado 
no edital. A análise das informações será feita pelo Ministério da Saúde, que, 
após um prazo, divulgará o resultado no Diário Oficial.

Este programa consiste na liberação de Unidades Oncológicas Móveis Terrestres e 
Fluvial (carretas ou barcos) que percorrerão locais estratégicos dos municípios 
(definidos pelas secretarias de saúde) para a realização das mamografias. Cada 
unidade deverá ter obrigatoriamente um técnico em radiologia e ser equipado com 
pelo menos um mamógrafo entre as opções: mamógrafo com comando simples, 
mamógrafo com estereotaxia e mamógrafo computadorizado. Dependendo da estrutura 
do serviço, o gestor também poderá disponibilizar médico radiologista, 
mastologista ou ginecologista obstetra.

A oferta do serviço de mamografia móvel à população se dará por adesão pelos 
gestores locais, que deverão solicitar habilitação ao Ministério da Saúde. De 
acordo com o ministro Alexandre Padilha a oferta do serviço de mamografia móvel 
vem para ampliar o atendimento e levar o exame preventivo as áreas mais remotas 
do país. Queremos fazer com que o aumento de 41% no número de mamografias 
registrados este ano em comparação com o ano anterior cresça, chegando cada vez 
mais rápido e mais perto da população, sobretudo às mulheres que vivem nas 
periferias das grandes cidades e no interior dos estados, afirmou.A portaria 
complementa a portaria GM Nº 2.304, de 04 de outubro de 2012, que instituiu o 
Programa de Mamografia Móvel.

A dinâmica do trabalho prevê que a mulher seja encaminhada ao serviço, 
preferencialmente, por meio das Unidades Básicas de Saúde (UBS). O gestor local 
deverá estar preparado para atender as mulheres que apresentarem alterações 
mamárias, prestando atendimento via Atenção Básica, com encaminhamento aos 
serviços especializados de diagnóstico e tratamento.

Os exames feitos nas unidades poderão ser entregues no dia do exame ou por 
agendamento. Dependendo do tipo de unidade móvel, o resultado também poderá ser 
enviado via satélite para um estabelecimento de saúde de referência para que um 
médico especialista avalie o exame e apresente o resultado em até 24 horas. A 
estimativa é que as unidades móveis tenham capacidade de fazer 800 mamografias 
por mês.

A contratação e execução do programa serão de responsabilidade dosestados e 
municípios, cabendo ao Ministério da Saúde o repasse financeiro referente aos 
procedimentos realizados aos gestores estaduais e municipais.
Crescimento - A oferta do serviço de mamografia móvel contribuirá para ampliar 
cada vez mais o número de mulheres, na faixa etária prioritária, que se submetem
ao exame de mamografia e que vivem, preferencialmente em áreas mais remotas e de
difícil acesso. Este crescimento está condicionado à ampliação e à qualidade dos
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serviços oncológicos.

No primeiro semestre de 2012, o Ministério da Saúde registrou aumento de 41% no 
número de mamografias realizadas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), 
entre as mulheres na faixa prioritária (50 a 69 anos), se comparado ao mesmo 
período de 2010. Este ano, 2.139.238 exames foram realizados, sendo 1.022.914 na
faixa prioritária. Enquanto que em 2010 foram feitas 1.667.272 mamografias, 
sendo 726.890 na faixa prioritária.

O número de mamografias também cresceu 16% entre 2012 (2.139.238) e 2011 
(1.839.411), e 21% na faixa prioritária, 1.022.914 e 846.494, respectivamente. A
oferta deste exame faz parte do Plano Nacional de Prevenção, Diagnóstico e 
Tratamento do Câncer de Colo do Útero e de Mama, lançado pela presidenta Dilma 
Rousseff no ano passado.

Até 2014, o Ministério da Saúde vai investir R$ 4,5 bilhões para fortalecer o 
Plano Nacional de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer do Colo do Útero
e de Mama. O Ministério fechou 2011 com investimento de R$ 2,1 bilhões no setor.
Já em 2010 este valor foi de R$ 1,9 bilhão.
Ações- Para garantir a melhoria do atendimento e a qualidade de vida da 
população, o Ministério da Saúde incorporou ao SUS o Trastuzumabe, um dos mais 
eficientes medicamentos de combate ao câncer de mama. O Ministério investirá R$ 
130 milhões/ano para disponibilizar o medicamento à população. Também faz parte 
do Plano Nacional, a expansão dos serviços de radioterapia no país. Para isso, 
em julho deste ano, o Ministério da Saúde divulgou portaria que traz os nomes 
dos 80 hospitais, habilitados na Alta Complexidade em Oncologia, que terão 
serviços de oncologia criados (48 hospitais) e vão ter ampliados os serviços já 
ofertados (32), no início de 2013.

A iniciativa beneficia população de 58 municípios, em 20 estados, nas cinco 
regiões do país. A medida aumentará em 32% a assistência aos pacientes com 
câncer, passando de 149 mil para 197 mil atendimentos por ano. Haverá 
investimento de R$ 505 milhões. Os recursos também serão aplicados em 
infraestrutura e na compra de 80 aceleradores lineares, que são equipamentos de 
alta tecnologia usados em radioterapia, além de outros acessórios. A ação está 
em consonância com o Plano Brasil Maior, do governo federal.
Curtiu este post? Então vote em nós no Top Blog 2012\o/.Fonte: Regina Xeyla / 
Agência Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
matriculas-para-as-escolas-da.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 24 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Matrículas para as escolas da Prefeitura do Rio prorrogadas até o dia 30 de 
novembro

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Matrículas para as escolas da Prefeitura do Rio prorrogadas até o dia 30 de 
novembro
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mec-realizara-curso-de-formacao-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 12 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

MEC realizará curso de formação para 360 mil professores alfabetizadores

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://redecomunicadores.mec.gov.br/index.php?option=com_contentview=frontpage
MEC realizará curso de formação para 360 mil professores alfabetizadores: 
Locução - O governo federal vai investir R$ 2,7 bilhões até 2014 na formação dos
professores de classes de alfabetização em escolas públicas, na compra de livros
didáticos e de literatura e na avaliação do aprendizado das crianças nos três 
primeiros anos do ensino fundamental.

Loc - Os 360 mil alfabetizadores do país vão receber uma bolsa de R$ 200,00 para
fazer um curso de formação e o governo vai dar prêmios em dinheiro para 
professores e escolas que tiverem os melhores resultados.

Loc - Todas essas ações fazem parte do Pacto Nacional pela Alfabetização na 
Idade Certa (Pnaic), assunto do programa de rádio Café com a Presidente desta 
segunda-feira, 12, transmitido pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Loc - Segundo a presidenta, 15% das crianças com 8 anos não conseguem 
interpretar um texto ou fazer as contas básicas. O Pnaic foi lançado semana 
passada com a presença do ministro da Educação, Aloizio Mercadante, em cerimônia
no Palácio do Planalto, em Brasília.

Loc - O objetivo de todo o esforço do governo federal com o Pnaic é atrair para 
a alfabetização os melhores professores das escolas públicas. O governo já 
reservou R$ 500 milhões para premiação de professores com projetos de sucesso na
alfabetização.
Ouça o programa Café com a Presidenta

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
medidas-de-prevencao-sao-necessarias.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 27 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Medidas de prevenção são necessárias para combater o câncer

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Medidas de prevenção são necessárias para combater o câncer: [FOTO]
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Foto: Timothy Tadder/Corbis
Em 1988, o Ministério da Saúde publicou a Portaria GM nº 707, que criou o Dia 
Nacional de Combate ao Câncer, lembrado nesta terça-feira, 27 de novembro, com o
objetivo de conscientizar a população sobre a doença, o tratamento e, 
principalmente, sobre a prevenção contra a doença.
O câncer já representa a segunda causa de morte no país, perdendo apenas para as
mortes por Acidente Vascular Cerebral (AVC). Neste ano, o Instituto Nacional de 
Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) aponta para o surgimento, no Brasil, 
de 52.680 casos de câncer da mama, com um risco estimado de 52 casos a cada 100 
mil mulheres. Em relação ao câncer da próstata, são estimados 60.180 novos casos
entre brasileiros em 2012. Esses são os tipos de câncer que mais atingem as 
mulheres e os homens, respectivamente.
Para mudar esse cenário, o Ministério da Saúde vem investindo em ações e 
programas na luta contra a doença. Uma delas é o programa de Mamografia Móvel 
que tem como objetivo ampliar ainda mais a assistência de prevenção e 
diagnóstico do câncer de mama no País. Os mamógrafos móveis conseguem alcançar 
mulheres de regiões mais carentes, por meio de unidades terrestres e fluviais, 
como carretas e barcos.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destaca os avanços obtidos com o 
programa. O principal dado que nós podemos mostrar é que o esforço do Ministério
da Saúde buscando a cooperação com os estados e municípios, gerou um aumento de 
41% no número de mamografias realizadas pelas mulheres brasileiras na faixa 
etária recomendada no primeiro semestre deste ano comparado com o primeiro 
semestre do ano passado. Nós estamos garantindo um avanço importante, mas nós 
precisamos avançar muito para reduzir a brutal desigualdade que existe ainda no 
acesso ao diagnóstico e ao tratamento do câncer no Brasil, diz.
Complementando as ações de combate ao câncer, a presidenta, Dilma Rousseff, 
sancionou na última sexta-feira (23) a lei que fixa o prazo de até 60 dias para 
o tratamento de câncer maligno pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O prazo vale a
partir do diagnóstico da doença. De acordo com o Ministério da Saúde, os estados
deverão elaborar planos regionais para atender melhor a população.Comemoração - 
Em alusão à data, o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva 
(INCA) lança hoje as publicações Magnitude do Câncer no Brasil: Incidência, 
Mortalidade e Tendência e Depoimentos para a História do Controle do Câncer no 
Brasil.
A primeira publicação analisa as informações de 22 Registros de Câncer de Base 
Populacional e do Sistema de Informação de Mortalidade no Brasil, dando um 
panorama das variações de incidência e mortalidade dos tumores malignos com 
maior magnitude no País. A outra publicação é uma parceria entre INCA e Fiocruz,
que mostra a evolução do controle do câncer, por meio da história das políticas 
públicas. O objetivo é ampliar o conhecimento da população sobre a doença.
O Portal EBC também vai abordar o tema em um bate-papo via hangout - ferramenta 
de videoconferência da rede social Google+. A partir das 19h o apresentador do 
programa Ser Saudável, da TV Brasil, o médico Enrique Barros, vai debater o 
combate ao câncer com especialistas da área.Entenda o que é o Câncer - Câncer é 
o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento 
desordenado de células, que invadem tecidos e órgãos. Essas células se dividem 
rapidamente e tendem a ser muito agressivas e incontroláveis, determinando a 
formação de tumores malignos, que podem espalhar-se para outras regiões do 
corpo.
As causas de câncer são variadas. Podem ser externas ou internas ao organismo, 
estando inter-relacionadas. As causas externas referem-se ao meio ambiente e aos
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hábitos ou costumes próprios de uma sociedade. As causas internas são, na 
maioria das vezes, geneticamente pré-determinadas, e estão ligadas à capacidade 
do organismo de se defender das agressões externas.
Os tumores podem ter início em diferentes tipos de células. Quando começam em 
tecidos epiteliais, como pele ou mucosas, são denominadas carcinomas. Se o ponto
de partida são os tecidos conjuntivos, como osso, músculo ou cartilagem, são 
chamados sarcomas.Tratamento - Existem várias modalidades de tratamentos que 
podem ser feitos para combater o câncer. A principal é a cirurgia, que pode ser 
empregada em conjunto com radioterapia, quimioterapia ou transplante de medula 
óssea. O médico vai escolher o tratamento mais adequado de acordo com a 
localização, o tipo do câncer e a extensão da doença. Todas as modalidades de 
tratamento são oferecidas pelo SUS.Prevenção - A prevenção do câncer nem sempre 
é possível, mas há fatores de risco que estão na origem de diferentes tipos de 
tumor. O principal é o tabagismo. O consumo de bebidas alcoólicas e de gorduras 
de origem animal, dieta pobre em fibras, vida sedentária e obesidade também 
devem ser evitados para prevenir os tumores malignos. São raros os casos de 
câncer que se devem apenas a fatores hereditários.
Orientações aos pacientes e familiares - O diagnóstico de câncer traz muitas 
dúvidas e inseguranças para pacientes e familiares. O INCA criou várias 
publicações que trazem orientações sobre os tipos de tratamento (cirurgia, 
radioterapia, quimioterapia), como é o tratamento no INCA e características de 
cada unidade assistencial (HC I, HC II, HC III, HC IV e Centro de Transplante de
Medula Óssea), nutrição, acompanhamento dos pacientes, visitas e direitos dos 
pacientes. Para ler mais sobre o assunto basta acessar www.inca.gov.br.Blog da 
Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
memorial-da-gestao-da-educacao.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 26 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Memorial da gestão da educação municipal é lançado na Internet

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Memorial da gestão da educação municipal é lançado na Internet: 

Da Undime

A partir da próxima quarta-feira (28), o portal Memorial da gestão da educação 
municipal estará no ar. O site é uma ferramenta, criada pela União Nacional dos 
Dirigentes Municipais de Educação (Undime), que diz respeito ao Memorial de 
Gestão. Um documento que registra aspectos essenciais da gestão da secretaria de
Educação de cada município. Para o dirigente que assumirá no ano seguinte, 
servirá de planejamento e avaliação das políticas municipais de educação 
adotadas.

O portal foi apresentado, na última sexta-feira (23) aos secretários de educação
presentes no evento formativo do Prêmio Inovação em Gestão Educacional 2011, em 
Brasília. A presidenta da Undime do Rio Grande do Sul, Marcia Adriana de 
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Carvalho, explicou como vai funcionar o sistema e enfatizou a importância do 
instrumento. Preencher o memorial é deixar um registro histórico do que a 
secretaria de Educação realizou e do que ainda precisa ser feito. É preciso 
entender que este é um documento importante para a construção de novas políticas
públicas.

A iniciativa é uma parceria entre Undime, Ministério da Educação, Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Unicef e Unesco. O objetivo é fazer com 
que os gestores criem o hábito de preencher o documento ao fim de cada gestão. 
Assim, as informações contidas no portal poderão servir de referência para o 
gestor que assumir.

A coordenadora geral de redes públicas da Secretaria de Educação Básica do MEC 
(SEB/ MEC), Clélia Mara Santos, pediu aos gestores presentes que repassassem as 
informações sobre o Memorial de Gestão aos demais dirigentes. Trata-se de uma 
ferramenta muito importante. Por isso, quando chegarem aos seus municípios 
conversem com os secretários dos municípios mais próximos e os incentivem a 
fazer o Memorial, reforçou.
O portal

O sistema é fácil de ser acessado. Basta fazer o cadastro inicial e começar a 
preencher os dados. O documento contém indicadores e itens referentes a: Gestão 
Escolar; Formação de Professores e Profissionais de Serviço e Apoio Escolar; 
Lições aprendidas; Mapa da informações gerencias mais relevantes; Prática 
Pedagógicas e Avaliação; e Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos. Para 
entender melhor como funciona o sistema, criamos um passo a passo. Cliqueaqui 
para conferir.

A partir da quarta-feira (28) o portal poderá ser acessado neste 
endereço:memorialdagestao.undime.org.br

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ministerio-da-saude-credencia-servicos.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 12 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Ministério da Saúde credencia serviços privados ao SUS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Ministério da Saúde credencia serviços privados ao SUS: 
O Ministério da Saúde está ampliando e qualificando a assistência oferecida pelo
projeto Olhar Brasil. Uma das medidas será a contratação de estabelecimentos de 
saúde privados e públicos para atender mais de quatro milhões de consultas e 
exames oftalmológicos. Com a formação de um cadastro nacional de 
estabelecimentos de saúde - públicos e privados -pretende-se aumentar a 
capacidade instalada de atendimento e reduzir as filas de espera. A inscrição 
dos serviços deve ser feito na internet pelo link que consta no Edital, 
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publicado no dia 1º de novembro no Diário Oficial da União. O cadastro ficará 
disponível em um site para consulta dos gestores responsáveis pela contratação 
dos serviços.
O edital é uma das ações do projeto Olhar Brasil, que foi redefinido 
recentemente por meio de portaria interministerial (Ministério da Saúde e 
Ministério da Educação) e da portaria nº 1.229, de 01 de novembro de 2012, do 
Ministério da Saúde. Os serviços cadastrados irão contribuir para o atendimento 
de cerca de 10,5 milhões de crianças, jovens e adultos matriculados na rede 
pública e inseridos nos programas Saúde na Escola (PSE) e Brasil Alfabetizado 
(PBA) até 2014.
O novo projeto Olhar Brasil prevê, além oferecer tratamento oftalmológico 
integral, além de reajustar valores de procedimentos na tabela do SUS, a 
identificação de problemas de visão de estudantes de escolas públicas. No 
período de 2008 a 2011 foram realizadas 483 mil consultas oftalmológicas, apesar
de a demanda ser ainda maior. Nossa meta é ampliar em até nove vezes a 
quantidade de consultas. A grande mudança no projeto Olhar Brasil é a ampliação 
da oferta de consultas especializadas e exames de diagnóstico, sobretudo pelas 
clínicas privadas, afirma o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Ele adianta 
que está sendo estudada a possibilidade de adotar essa mesma estratégia para 
atender outras especialidades, como doenças cardiovasculares e câncer.
De acordo com Padilha a estratégia é ampliar fortemente o número de consultas a 
serem oferecidas. As secretarias municipais de saúde afirmam, e, com razão, que 
a maior dificuldade de oferecer consulta oftalmológica aos alunos do PSE e PBA é
fixar o oftalmologista na localidade, explica o ministro. Na sua avaliação, o 
cadastro vem para ajudar nesta questão. Entre as vantagens do cadastro, está que
o profissional estruturado em clínica particular é remunerado pelo número de 
procedimentos entregues, e não por número de horas trabalhadas. Outra vantagem é
que pela escala apresentada de pacientes a serem atendidos pode atrair mais 
fortemente o número de clínicas e de oftalmologistas que venham prestar serviço 
para aqueles municípios, destaca Padilha.
Dentro dos próximos anos, o Ministério da Saúde estima realizar, via projeto 
Olhar Brasil, 4,7 milhões de consultas, 871% a mais que no primeiro período do 
projeto, entre 2008 e 2012 (até agosto), quando foram feitas 483.898. O 
ministério também estima entregar 2,2 milhões óculos, 780% a mais que nos 
últimos quatro anos, com 258.261 óculos.Incentivos - Os estados e municípios 
receberão recursos a mais para realizar todas as etapas do projeto. Para 
realização das consultas serão investidos cerca de R$ 100 milhões. Esses valores
se somam ao financiamento do restante da assistência, como fornecimento de 
óculos, tratamento de doenças oculares, além do tratamento da refração, 
abrangendo aproximadamente 20 procedimentos, como biometria ultrassônica, 
mapeamento da retina com gráfico e retinografia colorida. Parte desses 
procedimentos terá reajuste na tabela do SUS, que irão variar entre 36,6% a 
63,20%, para o atendimento no projeto Olhar Brasil.

O valor pago pela consulta terá aumento de 47%, passando de R$ 14,29 para R$ 
21.Estamos criando uma tabela SUS específica para atender esse público definido,
por se tratar de parte da população com menor condição de acesso ao atendimento 
especializado e a óculos, principalmente os que vivem em regiões mais pobres, 
destaca o ministro Alexandre Padilha.
O edital para cadastramento traz um conjunto de normas que devem ser cumpridas 
pelos estabelecimentos de saúde, como normas da Vigilância Sanitária. Após a 
realização do cadastro e a partir do momento que passar a atender pelo projeto 
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Olhar Brasil, o serviço terá que preencher um sistema de informação do 
Ministério da Saúde. Trata-se de medida de controle sobre o procedimento da 
consulta. Os serviços cadastrados e habilitados pelo Ministério da Saúde poderão
ter seus serviços contratados diretamente pelo gestor local (estado e município)
que estiver inserido no projeto. Para fazer parte do Olhar Brasil, o gestor deve
aderir ao projeto por meio de solicitação ao Ministério da Saúde.Fonte: Regina 
Xeyla /Agência Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
muitas-sugestoes-de-enfeites-de-natal.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 25 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Muitas sugestões de enfeites de Natal, guirlandas, árvore de Natal com fotos dos
pequenos no Polo Municipal Luz do Saber!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://espacoeducar-liza.blogspot.com/
Muitas sugestões de enfeites de Natal, guirlandas, árvore de Natal com fotos dos
pequenos no Polo Municipal Luz do Saber!:  O Polo Municipal Luz do Saber já está
prontinho para o Natal. E a querida Cirlaine nos disponibilizou essas imagens 
preciosas que posto aqui para vocês! Fiquei emocionada porque segundo ela, os 
trabalhos foram desenvolvidos a partir das dicas e sugestões da página do Espaço
Educar no Facebook. É muito bom saber que conseguimos auxiliar, de algum modo!

 Os trabalhos estão lindos! E com

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
obesidade-esta-entre-as-principais.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 16 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Obesidade está entre as principais causas de AVC em jovens

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Obesidade está entre as principais causas de AVC em jovens: 
[FOTO]
Responsável pela primeira causa de morte no Brasil, o AVC não atinge apenas 
pacientes idosos. Um levantamento feito pelo Ministério da Saúde mostra que 
entre os anos 2000 e 2010, mais de 62 mil pessoas com menos de 45 anos morreram 
em decorrência de um derrame no País.

Do ano 2000 até setembro deste ano, quase 180 mil pessoas com essa idade foram 
internadas nos hospitais do Sistema Único de Saúde. O AVC pode ser isquêmico ou 
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hemorrágico. A forma isquêmica da doença está mais ligada aos idosos, e é quando
os vasos que levam sangue ao cérebro entopem, geralmente por placas de gordura. 
O derrame hemorrágico, mais comum em jovens acontece pelo rompimento dos vasos 
sanguíneos. As causas podem ser más formações do coração ou das artérias, mas, 
principalmente reflexos do estilo de vida, como obesidade, hipertensão e 
estresse.

O secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Helvécio Magalhães, 
destaca a influência dos hábitos dos jovens de hoje com a antecipação dos 
derrames.Essa é uma tendência mundial. O aumento da presença dos chamados 
fatores de risco: obesidade, hipertensão, diabetes, sedentarismo, tabagismo, 
esses hábitos de vida que não são saudáveis têm levado ao aumento de AVC no 
mundo todo. Então essa antecipação nas faixas etárias se deve muito a isso. É 
claro que também tem fatores congênitos. Você tem aneurismas que podem explodir 
em determinado momento. Mas o que a gente pode fazer cada vez mais é prevenção 
dos fatores de risco.

Preocupado com os casos de AVC no País, o Ministério da Saúde passou a fornecer 
pelo Sistema Único de Saúde, em abril deste ano, o medicamento alteplase. O 
remédio é destinado para o tratamento do AVC isquêmico, tipo que corresponde a 
80 por cento dos derrames. Além disso, também em abril deste ano o ministério 
anunciou critérios para habilitar hospitais que serão referência para o 
atendimento de pacientes com AVC. Helvécio Magalhães ressalta a importância 
desses novos centros.
Essa implantação dos Centros de Referência é muito importante. Temos por volta 
de 200 hospitais, que são os grandes hospitais brasileiros de urgência que têm a
maior parte do atendimento, mas é claro que o SAMU dá o primeiro atendimento, as
UPAs têm atendimento, mas nós estamos criando as Unidade de AVC para que em uma 
região, em uma grande cidade, a partir da regulação, a partir do SAMU já se 
saiba para onde levar, reforça o secretário Helvécio Magalhães.

Os sintomas mais comuns do derrame são a perda de força muscular de um lado do 
corpo, fala enrolada e sensação de formigamento no braço. Além disso, a vítima 
do AVC pode sentir dores de cabeça, tontura, náusea e vômito.
Ouça a matéria da Web Rádio Saúde
Fonte: Amanda Mendes / Web Rádio Saúde
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<POSTAGEM>
oficina-de-inclusao-digital-com-o-grupo.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 27 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

OFICINA DE INCLUSÃO DIGITAL COM O GRUPO ALÔ TERCEIRA IDADE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://otics-iraja.blogspot.com/
OFICINA DE INCLUSÃO DIGITAL COM O GRUPO ALÔ TERCEIRA IDADE: 
Em nossa estação realizamos uma oficina com o grupo Alô Terceira Idade que tem a
Professora Rosinha que ministra as aulas toda sexta-feira, essa oficina foi 
ministrada pelo Técnico de Informática Hugo Heckel que mostrou como ligar um 
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computador, apresentou a área de trabalho, o que são ícones, menu iniciar, 
atalhos, word, digitação de texto, formatação, como salvar e internet.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
oportunidade-colecao-grandes-educadores.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 26 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

OPORTUNIDADE - Coleção Grandes Educadores, do MEC, à disposição dos educadores

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://programajornaleeducacao.blogspot.com/
Coleção Grandes Educadores, do MEC, à disposição dos educadores: Paulo Freire, 
Anísio Teixeira, Jean Piaget e Antônio Gramsci, dentre outros, fazem parte 
daColeção Educadores, ao alcance de todos os interessados no portalDomínio 
Públicodo Ministério da Educação. Ao todo, acoleção reúne 31 autores 
brasileiros, 30 pensadores estrangeiros e um livro com os manifestosPioneiros da
Educação Nova, escrito em 1932, e dos Educadores, de 1959.Professores e 
estudantes de pedagogia e de cursos de licenciatura encontram um ensaio sobre 
cada autor, a trajetória da produção intelectual na área, uma seleção de textos.
Cada publicação tem, em média, 150 páginas. Preparada pelo MEC desde 2006, a 
coleção integra as iniciativas do governo federal de qualificar a formação 
inicial e continuada de professores da educação básica pública.Cliqueaquie 
acesse o material.Fonte: RevistaPontoCom 
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(http://www.revistapontocom.org.br/materias/colecao-educadores)

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
oportunidade-de-estagio.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 21 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Oportunidade de estágio

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://adaoblogado.blogspot.com/
Oportunidade de estágio: 
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
oportunidade-saude-financia-bolsas-na.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 29 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

OPORTUNIDADE -  - Saúde financia bolsas na área de vigilância

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Saúde financia bolsas na área de vigilância: 

O Ministério da Saúde vai financiar por meio do Edital n 28/2012 projetos na 
área de Vigilância, elaborados por Instituições de Ensino Superior, em conjunto 
com Secretarias de Saúde. A iniciativa faz parte do Programa de Educação pelo 
Trabalho para a Saúde/Vigilância em Saúde (PET/VS) para o período de 2013 a 
2014. O valor investido por ano pelo Ministério da Saúde será de até R$ 8 
milhões, a depender do número de projetos aprovados.

O programa disponibiliza bolsas para tutores (professores), preceptores 
(profissionais de saúde) e estudantes de graduação da área da saúde com o 
objetivo de fortalecer ações de integração ensino-serviço-comunidade. Podem se 
candidatar instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos, que ofereçam 
cursos de graduação na saúde. Cada instituição deverá apresentar projeto com 
período de duração de dois anos, prevendo a participação integrada dos cursos de
graduação envolvidos até dia 19 de dezembro.

Os projetos precisam estar alinhados às prioridades definidas pela Agenda 
Estratégica da Secretaria de Vigilância em Saúde - 2011-2015, preferencialmente 
articuladas ao planejamento das ações de saúde das Regiões de Saúde (Decreto nº 
7.508/2011) e às Redes de Atenção à Saúde (Portaria 4.279/2010).
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Os projetos deverão explicitar o número de bolsas para os tutores acadêmicos, 
preceptores e estudantes respeitando a seguinte proporção para cada grupo 
PET-Saúde: um tutor acadêmico e dois preceptores responsáveis pelo aprendizado 
em serviço de oito estudantes de graduação da área da saúde. Serão selecionados 
no máximo cinco grupos PET-VS por projeto aprovado.
Para se inscrever, os interessados devem acessar o formulário.PET-Saúde - O 
Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde é regulamentado pela Portaria 
Interministerial 421/2010 e financia cerca de 9 mil bolsas por mês para 
docentes, estudantes e profissionais que atuam na Rede de Atenção a Saúde.

Ao todo o programa conta com a participação de 95 Instituições de Ensino 
Superior, 123 Secretarias Municipais de Saúde e doze Secretarias Estaduais de 
Saúde. O valor investido pelo Ministério é de R$ 156 milhões no período de 2012 
a 2014. Lançado em 2010, o PET-Saúde VS apoiou, até 2012, 145 grupos, com a 
participação de 1.590 bolsistas entre estudantes, tutores e preceptores.
Fonte: Wesley Kuhn /Agência Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
os-diversos-fatores-de-risco-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 13 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Os diversos fatores de risco para a embolia pulmonar

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Os diversos fatores de risco para a embolia pulmonar: [FOTO]

Foto: TVGlobo/ Divulgação
No domingo (11/11/2012), o diretor e ator Marcos Paulo morreu por embolia 
pulmonar sem apresentar - aparentemente - nenhum sinal de problema com sua 
saúde, depois de lutar contra o câncer de esôfago em 2011. A embolia 
pulmonarpode não provocar sintomas, ou provocar sintomas leves que passam 
despercebidos. Elaé causada pela obstrução das artérias que levam o sangue até o
pulmão e, se o coágulo (trombos ou êmbolos) for muito grande, pode interromper 
completamente a circulação pulmonar e ser mortal.
Médicos ouvidos peloportal G1destacaram o câncer e a viagem (imobilidade 
prolongada) como fatores que agravam o risco de embolia pulmonar: as células 
cancerosas liberam fragmentos de substâncias na circulação, e eles podem se 
acumular e formar coágulos; já o risco por imobilidade prolongada é quando uma 
pessoa passa muito tempo sentada - sem andar e ativar o músculo da panturrilha 
-, o que compromete a circulação da perna e o sangue tende a coagular. Essa 
situação é muito comum em longas viagens de avião. A principal recomendação é 
ficar em pé e caminhar pelo avião e, nas viagens de carro ou de ônibus, 
aproveitar cada oportunidade para descer do veículo e andar um pouco.Em seu 
artigo, o Dr. Drauzio Varella destaca diversos fatores de risco para a embolia 
pulmonar:Imobilidade prolongada;Cirurgias 
extensas;Câncer;Traumas;Anticoncepcionais com estrógeno;Reposição 
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hormonal;Gravidez e pós-parto;Varizes;Obesidade;Tabagismo;Insuficiência 
cardíaca;Idade superior a 40 anos;DPOC; e distúrbios na coagulação do 
sangue.Como diagnosticar?
Segundo o Dr. Drauzio, o levantamento da história clínica e dos fatores de risco
do paciente são os primeiros passos para o diagnóstico da embolia pulmonar. 
Existem, no entanto, exames de laboratório e de imagem que ajudam a esclarecer a
suspeita da doença. São eles:o d-dímero que pode ser realizado tão logo seja 
iniciado o atendimento, a gasometria arterial para medir o nível de oxigênio no 
sangue, a arteriografia pulmonar, a cintilografia de ventilação pulmonar, a 
tomografia computadorizada e a ressonância magnética.
O eletrocardiograma e a radiografia de tórax, embora inespecíficos, podem 
revelar alterações discretas provocadas pela embolia e infarto 
pulmonar.Tratamento
O tratamento inicial da embolia pulmonar inclui a administração de oxigênio e 
medicamentos.A implantação de um filtro na veia cava pode ser um recurso para o 
tratamento de pacientes com contraindicações para o uso de medicamentos 
anticoagulantes e nas recidivas, a fim de evitar que novos coágulos atinjam os 
pulmões.
A embolectomia (retirada do êmbolo pulmonar) é uma intervenção cirúrgica que 
deve ser considerada apenas nos quadros de embolia pulmonar maciça.
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SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA MUNICIPAL ISAIAS ALVES - Palestra sobre Saúde Bucal

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://emisaasalves.blogspot.com/
Palestra sobre Saúde Bucal: Mais ação realizada pela parceria de nossa escola 
com o PSE

Todas as turmas receberam palestras com a dentista sobre saúde bucal. 

[FOTO]
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Parceria entre Bairro Educador e MetrôRio
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http://bairroeducador.blogspot.com/
Parceria entre Bairro Educador e MetrôRio: 
[FOTO]
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PARTICIPE - DOE LEITE MATERNO
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PONTO FACULTATIVO NOS DIAS 16 E 19 DE NOVEMBRO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
FONTE : D. O.
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segunda-feira, 26 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Pré-escola na Suécia estimula igualdade de gênero

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://redir.folha.com.br/redir/online/equilibrioesaude/rss091/*http://www1.folh
a.uol.com.br/equilibrioesaude/
Pré-escola na Suécia estimula igualdade de gênero: ESTOCOLMO - Numa pré-escola 
de Estocolmo, os professores evitam usar os pronomes "ele" e "ela". Em vez 
disso, chamam seus 115 aluninhos de "amigos". O uso dos pronomes masculinos ou 
femininos é tabu. Eles são substituídos pelo pronome "hen", palavra sem gênero 
que a maioria dos suecos evita, mas que é usada em alguns círculos gays e 
feministas.
A biblioteca da escola tem poucos contos de fada clássicos, como "Cinderela" ou 
"Branca de Neve", com seus estereótipos masculinos e femininos. Mas há muitas 
histórias sobre pais solteiros, crianças adotadas ou casais do mesmo sexo.
As meninas não são incentivadas a brincar com cozinhas de brinquedo, e os blocos
de montar não são vistos como brinquedos para meninos. Os professores são 
orientados a tratar os meninos, quando eles se machucam, com o mesmo carinho que
dariam às meninas. Lá, todo mundo pode brincar com bonecas.
Leia mais (26/11/2012 - 03h00)
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Prefeitura apresenta imagem oficial do Rio na Copa do Mundo de 2014

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

FONTE: PCRJ

Pôster apresentado neste domingo, no Engenhão, ganhou concurso nacional com 59 
inscritos
25/11/2012Autor:Foto: Beth Santos 
A
 Prefeitura do Rio apresentou neste domingo (25/11) a imagem oficial que
 vai representar o Rio de Janeiro na Copa do Mundo da Fifa Brasil 2014. O
 pôster, escolhido através de concurso nacional com 59 inscritos, foi 
exibido antes da partida entre Botafogo e Atlético Mineiro pelo 
Campeonato Brasileiro, no Estádio João Havelange, no Engenho de Dentro. O
 grande pôster com a imagem oficial ficará em exibição no lado de fora 
do Engenhão, onde poderá ser visto por todos os cariocas. O Rio de 
Janeiro receberá sete partidas da Copa do Mundo de 2014, incluindo a 
grande final.

A imagem do Rio na Copa foi criada pelos 
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designers Julia Gostkorzewicz  e Eduardo Leichner, da Modo Design e 
Informação, empresa vencedora do concurso nacional que escolheu o 
símbolo da cidade na competição. O pôster representa a essência do 
carioca,  que se move no ritmo do mar, e com a energia da natureza que o
 cerca e do calor do sol (...) Será impossível não sentir a vibração e o
 ritmo da música em tudo que o cerca. Quem conhece o carioca de verdade 
logo percebe que é dele que o Rio de Janeiro é feito.  Em segundo e 
terceiro lugares ficaram João Paulo Pereira e Marcelo Fonseca da Rocha.

Desde
 2006, a Federação Internacional de Futebol (Fifa) permite que cada 
cidade-sede crie seu próprio desenho. Para prestigiar os profissionais 
brasileiros, a Prefeitura do Rio optou pela realização de um concurso 
nacional, coordenado pela Empresa Olímpica Municipal e pelo Instituto 
Rio Patrimônio da Humanidade, e aberto para profissionais e empresas da 
área de design. O concurso foi lançado no dia 4 de julho, e contou com 
59 participantes. Com o maior prêmio para concursos de cartazes no 
Brasil, o primeiro colocado receberá R$20 mil; o segundo, R$ 15 mil; e o
 terceiro, R$ 10 mil.

O júri foi composto por sete 
integrantes: a assessora de Eventos Técnicos da Empresa Olímpica 
Municipal, Barbara Bretas Pomeraniec; a Gerente do Centro Carioca de 
Design, Paula Camargo; a representante da Fifa Luiza Iglesias, e os 
designers Rico Lins, Bruno Porto, Chico Homem de Melo e Ricardo Leite. 
Os vencedores foram escolhidos com base nos seguintes critérios: 
criatividade, viabilidade técnica, conceito, originalidade da proposta, 
impacto visual e qualidade estética e clareza da comunicação. O projeto 
vencedor será encaminhado para aprovação da Fifa.

Segundo 
justificativa do júri, vibrante, o pôster expressa e energia do Rio, o 
jeito moleque e descompromissado de jogar futebol, com alegria, 
espontaneidade e arte. As cores intensas em ondas sucessivas remetem à 
natureza exuberante e à paixão carioca pelo futebol. O pôster sugere, 
ainda, um diálogo com elementos marcantes da arte moderna brasileira. De
 leitura imediata e de fácil assimilação pelo grande público e pela 
comunidade internacional, o impacto gráfico do cartaz adequa-se bem às 
mídias urbanas e aos diversos suportes que serão utilizados na 
divulgação do evento. 
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Prefeitura entrega mais 606 apartamentos do Programa Minha Casa, Minha Vida

Página 2647



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://crhsmerjecoando.blogspot.com/
Prefeitura entrega mais 606 apartamentos do Programa Minha Casa, Minha Vida: 
[FOTO]

Comunicado SMH de 09/11/2012 (D.O. Rio nº 163 de 12/11/2012 - p. 72)A Secretaria
Municipal de Habitação entregou no sábado, em parceria com a Caixa Econômica 
Federal, mais 606 apartamentos do Programa Minha Casa, Minha Vida para famílias 
com renda mensal de até R$ 1.600,00 que se inscreveram no benefício e foram 
sorteadas com base na extração da Loteria Federal. Os imóveis ficam em dois 
condomínios localizados na Estrada dos Palmares, em Paciência: 303 no Park Royal
e 303 no Park Imperial. Os apartamentos têm 44 metros quadrados e possuem sala, 
dois quartos, cozinha, banheiro e área de serviço.Os dois condomínios são 
dotados de área de lazer, brinquedos e vagas para veículos. Algumas unidades no 
térreo dos prédios são adaptadas para cadeirantes, com cômodos maiores, portas 
largas e rampas de acesso. Aos idosos e portadores de outras necessidades 
especiais também são reservados imóveis no térreo. O Minha Casa, Minha Vida 
atende famílias com renda mensal de até R$ 5 mil, com prioridade, por parte da 
Prefeitura, para as que ganham até R$ 1.600,00.Mais detalhes.(Publicado no 
Ecoando n.º 23 - 2012)
Novo D.O. Eletrônico da Cidade do Rio de Janeiro
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Psicanalista francês discute a psicopatologia na infância

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Divulgando...
Psicanalista francês discute a psicopatologia na infância: O debate 
Psicopatologia na infância? Diagnósticos na atualidade é a proposta do curso de 
extensão do Instituto Viva Infância que será ministrado pelo pediatra, 
psiquiatra infantil e psicanalista francês Bernard Golse, em sua primeira visita
à região Norte-Nordeste do país.Continuar lendo 
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Quando o suplemento alimentar entra (e é importante) na vida de uma criança?
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http://www.blogdasaude.com.br/Quando o suplemento alimentar entra (e é 
importante) na vida de uma criança?: [FOTO]

Foto/Crédito: Tiago Vidal Dutra
O suplemento alimentar já é uma comum recomendação de nutricionistas para casos 
de crianças com algum tipo de insuficiência nutricional, quando a dieta 
alimentar por si só não sustenta a situação.As crianças dão sinais de alerta que
indicam a necessidade de suplementação, orienta o Dr. Carlos Nogueira, pediatra,
nutrólogo, professor da Universidade de Ribeirão Preto e diretor do departamento
de nutrologia pediátrica da ABRAN, durantea palestra Crianças que não comem bem:
como ajudar os pais a enfrentar esse problema realizada a convite da marca de 
suplementos infantis PediaSure Complete, da Abbott Nutrition.
Segundo ele,pelo menos metade das crianças atendidas necessita de suplemento 
alimentar e, no mundo médico, essa prática é vista como um benefício do 
desenvolvimento científico a favor da saúde.No mundo em que vivemos temos que 
usar tudo que está nas mãos. Em algumas circunstâncias, eu preciso garantir que 
meus pacientes comam arroz, feijão e bife, mas há casos que é preciso garantir a
alimentação harmoniosa e o suplemento é um seguro nutricional, comenta.Sinais de
alerta: eles indicam quando o suplemento é necessário na vida de uma criança.

- Quando a criança não está ganhando peso;

- Quando a criança se recusa a comer um grupo alimentar (verduras e legumes, por
exemplo);

- Quando a criança se recusa a comer alguma textura (só quer alimentos 
amassados, moídos, líquidos etc);

- Quando o comportamento alimentar da criança interfere nas refeições da 
família;

- Quando o estado nutricional não está completo. Uma avaliação que só pode ser 
feita por um profissional.
Muitas mamães tendem a querer resolver sozinhas esse problema, comprando o 
suplemento sem orientação. Não há restrição médica para a autossuplementação, 
entretanto, o médico poderia dizer ao certo quais são as insuficiências 
nutricionais que o seu filho tem.DúvidasO suplemento substitui a refeição?Dr. 
Carlos Nogueira - Não é a prática mais indicada, mas há situações que podem sim 
substituir, por exemplo, quando foi pulada uma refeição.Engorda?Dr. Carlos 
Nogueira - Usado com orientação, não engorda. Você está completando e não dando 
alimento a mais. Se for usado com o objetivo de engordar, é errado.Suplementação
é para sempre?Dr. Carlos Nogueira - Não, porque ele equilibra as deficiências e 
as crianças começam a se alimentar corretamente.Com leite ou água?Dr. Carlos 
Nogueira - Deve-se seguir a recomendação do produto porque ele foi estudado para
ser consumido de uma determinada maneira. Se a orientação é para tomar com água,
é para tomar com água. A ideia de pensar em reforçar o suplemento misturando com
leite pode ter o efeito contrário e interferir no resultado.Pode usar como um 
fortificante?Dr. Carlos Nogueira - Não. O suplemento é para ser usado na medida 
recomendada.Quantas vezes?Dr. Carlos Nogueira - Isso pode variar, mas geralmente
duas vezes por dia é suficiente.Qual horário ideal?Dr. Carlos Nogueira - Fora do
horário das refeições. Eu recomendo depois da refeição ou mais no final do 
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dia.Qual a faixa etária mais comum no uso do produto?Dr. Carlos Nogueira - 
Geralmente, em crianças de 6 e 7 anos.[FOTO]
Achou o tema interessante? Compartilhe suas dúvidas com a gente.
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RADIONOVELA: FUTUROS POSSÍVEIS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://elosdasaude.wordpress.com/

Interessante, vale a pena ouvir!! 
RADIONOVELA: FUTUROS POSSÍVEIS: [FOTO]

A violência intrafamiliar - e a importância de prevenir e enfrentar o problema -
são tema da radionovela Futuros Possíveis, criada pelo Instituto Noos. São três 
episódios disponíveis online, produzidos a partir da cartilha Prevenção e 
Atenção à Violência Intrafamiliar e de Gênero.O objetivo é mostrar que casos de 
violência doméstica e intrafamiliar podem ser mais comuns do que imaginamos e 
que é preciso estar atento para reconhecer e evitar essas situações.
Além de estar disponível na internet, a cartilha impressa pode ser retirada na 
sede doInstituto Noos,em Botafogo. Os pedidos podem ser encaminhados 
paracomunicacao@noos.org.br.A instituição também promove gratuitamenteGrupos 
Reflexivos de Gênero, para mulheres que vivem ou viveram situações de violência 
em suas famílias. Os encontros acontecem todas as segundas-feiras, de meio-dia 
às 13h30 ou das 18h às 19h30. As incrições devem ser feitas pelo telefone (21) 
2197.1500 ou pelo emailnoos@noos.org.br.Ouça e compartilhe!RadionovelaFuturos 
Possíveis - Capítulo 1Radionovela Futuros Possíveis - Capítulo 2Radionovela 
Futuros Possíveis - Capítulo 3
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Rede Municipal de Saúde amplia diagnóstico do teste do pezinho

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://crhsmerjecoando.blogspot.com/
Rede Municipal de Saúde amplia diagnóstico do teste do pezinho: 
[FOTO]

Comunicado SMSDC de 12/11/2012 (D.O. Rio nº 164 de 13/11/2012 - p. 54)A partir 
de hoje, as unidades da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil poderão 
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diagnosticar a fibrose cística através do teste do pezinho. A ação faz parte da 
terceira fase da triagem neonatal para os bebês recém-nascidos e terá o seu 
lançamento oficial, nesta terça-feira, na Clínica da Família Sérgio Vieira de 
Mello, no Catumbi. A atividade é uma parceria da SMSDC com a Secretaria de 
Estado de Saúde do Rio de Janeiro. A fibrose cística é uma doença genética que 
afeta as glândulas exócrinas, provocando alterações nos pulmões, pâncreas, 
fígado e intestino.Importante para a detecção de doenças logo após o nascimento,
o teste do pezinho é realizado nas unidades municipais de saúde. No exame, que 
deve ser feito preferencialmente na primeira semana de vida do bebê, o sangue do
calcanhar do recém-nascido é coletado e levado para análise. Caso seja detectada
alguma doença, o tratamento rápido pode evitar sequelas, como retardo mental e 
hipotireoidismo congênito ou agravamento de doenças como anemia falciforme. A 
Saúde realizou mais de 65 mil testes em 2011 e faz em média cinco mil exames 
mensais.Saiba mais.(Publicado no Ecoando n.º 23 - 2012)
Novo D.O. Eletrônico da Cidade do Rio de Janeiro
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Regulamentada seleção de professores para Programa Experimental de Escolas 
Bilíngues

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Fonte: PCRJ

  Edital da Secretaria Municipal de Educação no Diário Oficial do 
Município desta segunda-feira, dia 5, regulamenta o processo de seleção e
 remoção ex-ofício de professores para o Programa Experimental de 
Escolas Bilíngues - línguas Portuguesa e Inglesa. Para alunos da 
Educação Infantil até o 6º ano do Ensino Fundamental, o programa será 
implantado na Escola Municipal Professor Afonso Várzea e no Ciep Glauber
 Rocha.

Até 15 de novembro, podem se inscrever com formulário próprio on line, no site 
www.rio.rj.gov.br/sme ou www.rioeduca.net:
 professores I de Educação Física, Artes Cênicas, Artes Plásticas, 
Educação Musical, Inglês; e professores II ou de Educação Infantil da 
rede municipal de ensino. Vale ressaltar que é imprescindível o 
conhecimento da Língua Inglesa com capacidade de comunicação oral e 
escrita. 

O resultado da seleção será divulgado em 
dezembro no Diário Oficial doMunicípio, no site da Secretaria Municipal
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 de Educação, nas CREs e nas escolas municipais. 
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REUNIAO DE PAIS CRECHE PROFESSOR ROGERIO
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Mais uma ação de Promoção de saúde realizada pela equipe do CMS FAZENDA 
BOTAFOGO. 
REUNIAO DE PAIS CRECHE PROFESSOR ROGERIO: 

REUNIAO DE PAIS CRECHE PROFESSOR ROGERIO
PROMOVENDO SAUDE 
[FOTO]

[FOTO]

PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA
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REUNIÃO DE PAIS DO MATERNAL E.M. J.I. ANA DE BARROS CÂMARA 24/11/2012: 
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Saiba como evitar o hábito de roer unhas
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http://www.blog.saude.gov.br/ 
Saiba como evitar o hábito de roer unhas: 
[FOTO]

Foto: Corbis Images
Roer as unhas pode ser prejudicial à saúde. O hábito danifica o esmalte dos 
dentes, deixando-os menos protegidos e mais expostos para aparições de cáries. 
Além disso, o contato direto dos dedos da mão na boca ocasiona diversas doenças 
causadas por fungos, bactérias e até vírus.

Segundo a dermatologista do Hospital Federal de Ipanema, Márcia Senra, muitas 
vezes os pacientes chegam ao consultório para tratar outros problemas e não 
falam que roem as unhas. Quando eu atendo algum paciente e vejo as unhas 
completamente roídas, pergunto se a pessoa pode começar a falar sobre esse 
problema, que é considerado um sinal de ansiedade, ressalta.

Onicofagia é o nome técnico desse hábito. Significa uma manifestação do 
indivíduo em situação de estresse, nervosismo, tédio ou de ansiedade, mordendo 
asunhas das mãosoudos pésaté que sangrem. Tem casos leves e casos graves que 
chegam à perda quase total da unha e uma deformidade dos dedos por conta dessa 
compulsão. Em mulheres, isso atrapalha principalmente por causa da autoestima. A
pessoa recorre à utilização de unhas postiças para encontrar um meio de não 
roer. Não resolve totalmente o problema, porque a pessoa precisa tratar a 
ansiedade, considerado o mal do século, destaca a dermatologista.

Por ser um hábito compulsivo de origem emocional, existem vários tratamentos 
para controlar e amenizar o problema, como psicoterapia, treinamento da 
respiração e medicamentos de alopatia e homeopatia. De acordo com Márcia Senra, 
vários são os caminhos e é fundamental que a pessoa aprenda a melhor forma de 
lidar com essa situação. É um desafio deixar esse hábito, mas não é impossível. 
Primeiro, a pessoa precisa ter consciência do que está fazendo e querer mudar e 
deixar de roer as unhas. Quando a pessoa perceber o que leva a prática desse 
movimento, fica mais fácil controlar, pontua.

Roer as unhas é algo que pode acontecer em todas as idades. Buscar atendimento 
psicológico para descobrir qual o motivo levou a pessoa a adquirir o hábito é a 
melhor opção para iniciar o tratamento.
Curtiu este post? Então vote em nós no Top Blog 2012\o/.Gabriella Vieira / Blog 
da Saúde
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<POSTAGEM>
saiba-como-evitar-o-risco-de-doencas.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 27 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Saiba como evitar o risco de doenças pelo contato com água contaminada nas 
chuvas
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Saiba como evitar o risco de doenças pelo contato com água contaminada nas 
chuvas: 
[FOTO]

Foto: Corbis Images
Novembro está longe de terminar, mas no Distrito Federal já choveu o previsto 
para o mês inteiro. O clima instável e chuvoso se repete também em outras 
regiões brasileiras, como Espírito Santo e Minas Gerais. Com isso, os cuidados 
com a saúde devem ser redobrados para evitar doenças causadas pela exposição ao 
frio e umidade e pelo contato com água contaminada.

Se não deu para escapar de um banho de chuva, a melhor providência quando se 
chegar ao destino é se secar o quanto antes para evitar resfriados e gripes. É 
importante secar os cabelos e trocar de roupa, se possível. Em casa, se tiver 
entrado em contato com água contaminada, principalmente no caso de enchentes, é 
recomendável tomar banho e lavar as roupas molhadas, aconselha Ana Cristina 
Tenório, médica do Hospital Federal do Andaraí, vinculado ao Ministério da 
Saúde.

Segundo a profissional, deve haver cuidados com os pés, em razão do contato com 
a água. Se a pessoa passar o dia inteiro com um sapato molhado pode desenvolver 
micoses. O atrito com meias molhadas pode causar uma ferida e sua infecção. A 
melhor providência é retirar o sapato e as meias e espera-los secar, ressalta. 
Além das micoses e infecções, os pés estão mais sujeitos ao contato com água 
contaminada. Isso porque o maior risco para a saúde que o clima chuvoso oferece 
está no solo. A água da chuva em contato com sujeiras e esgoto aumenta a chance 
de contágio de doenças como a hepatite A e principalmente a leptospirose, riscos
que aumentam no caso de inundações.

A leptospirose é uma doença causada por bactérias presentes na urina de ratos 
infectados. Outros animais doentes também podem transmiti-la ao homem. Não 
existe vacina contra a leptospirose, por isso a prevenção é a única forma de 
evitá-la. A pessoa que entra em contato com a água contaminada, deve ficar em 
observação. Dentro de poucos dias, se ela estiver doente, vai ter febre alta, 
dor no corpo e dores musculares. Sintomas até parecidos com de uma gripe. Assim 
que aparece qualquer desses sintomas, ela deve procurar um serviço médico mais 
rápido possível e comunicar que entrou em contato com água de enchente, alerta 
Ana Cristina.

Depois de uma inundação, é importante fazer a higiene do local, lavando com água
limpa e sabão, inclusive móveis e roupas, descartar alimentos molhados, até 
mesmo os que estiverem lacrados. Pode ter um furinho na embalagem, onde a água 
entra em contato com o alimento. No caso de latas, elas devem ser muito bem 
lavadas para retirar qualquer resíduo da água suja. Pois se estiver contaminada,
no momento que se abre e o alimento tem contato com ela, pode-se pegar doenças, 
recomenda a clínica médica.

O cuidado com o contágio de doenças nessa época inclui evitar os locais onde não
se tem certeza da higiene na preparação de alimentos. Quando se compra gelo ou 
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alimentos na rua, algumas pessoas podem pegar água que não foi tratada. Nós 
temos relatos de pessoas que consumiram gelo e foram contaminadas com 
leptospirose hepatite. Então é importante, independente de enchente, tomar 
cuidado com alimentos comprados na rua, de ambulantes e lanchonetes onde não se 
tem certeza se a água utilizada foi filtrada, alerta Ana Cristina.
Fonte: Fabiana Conte / Comunicação Interna e Conteúdo Web

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-bucal-limpeza-dos-dentes-noite-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 6 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE BUCAL - Limpeza dos dentes à noite é fundamental para evitar cárie nos 
bebês

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Limpeza dos dentes à noite é fundamental para evitar cárie nos bebês: 
[FOTO]

Foto: Corbis Images
Graças ao programa Brasil Sorridente do Ministério da Saúde mais da metade das 
crianças do país estão livres das cáries desde 2010. Entre as orientações 
previstas no programa, está a que ressalta a importância de escovar os dentes 
dos bebês antes de dormir.

De acordo com o coordenador da Saúde Bucal do Ministério da Saúde, Gilberto 
Pucca, os cuidados devem começar assim que aparecerem os primeiros dentes de 
leite do bebê: Assim que romper, iniciar a erupção do primeiro dente de leite, é
importante que já inicie a higienização, porque aquela pequena parte do dente já
está exposta a variações e se não higienizar corretamente, poderá já sofrer o 
processo de cárie dentária.

Pucca falou também sobre a importância da limpeza da boca após a última mamada 
do bebê:Justamente no período noturno que a criança diminui o fluxo salivar, e a
saliva é um importante veículo de limpeza da cavidade bucal e, durante a noite, 
o fluxo salivar fica também diminuído. Portanto, se restos alimentares ficarem 
na boquinha da criança durante o período noturno, esse é o período onde a maior 
agressão pode acontecer.

Ainda de acordo com o coordenador da Saúde Bucal, uma alimentação saudável 
também é fundamental para prevenir caries nos bebês:Um dos fatores importantes 
no controle é o açúcar, que deve ser removido. Deve ser estimulada a amamentação
materna, que é suficiente para a criança. Principalmente no período noturno não 
se recomenda mamadeira com açúcar.

Com o programa Brasil Sorridente, as crianças podem ser atendidas de graça pelas
Equipes de Saúde Bucal e nos Centros de Especialidades Odontológicas do Sistema 
Único de Saude. Para saber mais sobre as iniciativas do Brasil Sorridente 
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acesse: www.saude.gov.br
Ouça a matéria da Web Rádio SaúdeCurtiu este post? Então vote em nós no Top Blog
2012\o/.Fonte: Débora Rocha / Web Rádio Saúde
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saude-leva-combate-dengue-feiras-livres.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 5 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE LEVA COMBATE À DENGUE A FEIRAS LIVRES

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/
SAÚDE LEVA COMBATE À DENGUE A FEIRAS LIVRES: 
[FOTO]
Com o programa Feiras Livres da Dengue, a população que frequenta feiras na 
região da Tijuca e adjacências poderá se informar sobre prevenção e combate à 
dengue durante todo o mês de novembro. O projeto é da Secretaria Municipal de 
Saúde e Defesa Civil (SMSDC), em parceria com a Coordenação de Saúde da região.
A feira da Avenida Gabriela Prado, na Tijuca, é a primeira a receber a ação, na 
próxima terça-feira, dia 6. Na sexta-feira, dia 9, é a vez da feira da Avenida 
Júlio Furtado, no Grajaú. No dia 13, o programa será montado na feira da Rua 
Jorge Rudge, em Vila Isabel.
O objetivo do projeto Feiras Livres da Dengue é orientar sobre prevenção à 
doença. Durante a ação, profissionais de saúde e agentes de vigilância em saúde 
ficam em um estande, acolhendo as solicitações de quem passar pelo local e dando
solução a demandas dentro de sua área de atuação. Também haverá distribuição de 
material educativo.
Disponível em http://doweb.rio.rj.gov.br/ acesso em 05 nov. 2012 (edição de 05 
nov. 2012)
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<POSTAGEM>
saude-mental-guia-da-gestao-autonoma-da.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 25 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE MENTAL - Guia da Gestão Autônoma da Medicação

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://saudementalrj.blogspot.com/
Guia da Gestão Autônoma da Medicação: 
[FOTO]

"Existem diversos caminhos para melhorar sua qualidade de vida. O importante é 
conhecer alguns pontos básicos e adaptá-los para a sua própria situação. É para 
isto que serve o Guia de Gestão Autônoma da Medicação".
"No Brasil, pesquisadores da UNICAMP, UFRJ, UFF, UFRGS e trabalhadores e 
usuários de Campinas/SP, Rio de Janeiro/RJ e Novo Hamburgo/RS, com financiamento
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do CNPq (o principal órgão de financiamento de pesquisas do Brasil), desenvolveu
este guia a partir da proposta do Quebec.

Para tanto, definiu-se como metodologia a adaptação participativa do Guia, 
envolvendo esses pesquisadores, trabalhadores e usuários em espaços grupais, nos
serviços públicos de saúde mental das três cidades mencionadas. A proposta de 
trabalho do guia em espaços grupais parte justamente do entendimento de que 
autonomia não se constrói de maneira solitária, mas sim na relação com o outro".
(Guia de Gestão Autônoma da Medicação)
  Disponível para downloadLink do Guia
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saude-oferece-atividades-especiais-no.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 12 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Saúde oferece atividades especiais no Dia Mundial do Diabetes

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://crhsmerjecoando.blogspot.com/
Saúde oferece atividades especiais no Dia Mundial do Diabetes: 
[FOTO]

Comunicado SMSDC de 09/11/2012 (D.O. Rio nº 163 de 12/11/2012 - p. 72)A 
Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil vai promover uma série de 
atividades na próxima quarta-feira, Dia Mundial do Diabetes (14 de novembro), no
Parque Madureira. O evento, a ser realizado das 8h às 16h, tem o objetivo de 
informar e incentivar a prevenção da doença. Durante a ação, médicos, 
enfermeiros e nutricionistas estarão em tendas esclarecendo dúvidas e promovendo
educação em saúde. Os interessados poderão participar de aulas de alongamento, 
caminhada, atividades lúdicas, chá da tarde e conferir a apresentação de um 
coral.Leia mais.(Publicado no Ecoando n.º 23 - 2012)
Novo D.O. Eletrônico da Cidade do Rio de Janeiro
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<POSTAGEM>
saude-presente-na-c-m-silvio-amancio.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 21 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA C. M. SÍLVIO AMÂNCIO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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A Equipe da Policlínica Augusto do
 Amaral Peixoto - PAAP - esteve na nossa Creche e fez vacinação de bloqueio da 
catapora em todas as crianças. Agradecemos o carinho e o empenho da equipe no 
atendimento de nossas 
crianças e funcionários, principalmente da servidora Rosane que fez 
diversos contatos conosco na certeza de imunizar todas as crianças.
PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-creche-municipal-edna.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 21 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA CRECHE MUNICIPAL EDNA LOTT

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

O CMS EDMA VALADÃO é o responsável por desenvolver as ações do PROGRAMA SAÚDE NA
ESCOLA na CRECHE MUNICIPAL EDNA LOTT, localizada em Acari. As atividades 
desenvolvidas por esta equipe foram de Saúde Bucal onde estiveram presentes a 
técnica de saúde bucal 
Rosangela Gusmão,a auxiliar Alessandra Regina e Kelly Cristina agente de
 saúde bucal e desenvolveram as seguintes atividades:Aplicação de fluor nas 
crianças dos maternais;Escovação 

No dia 06/11 estiveram novamente aqui as agentes de saúde e 
pesaram e mediram as crianças das turmas 50,40,30 e 31.
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<POSTAGEM>
saude-presente-na-creche-municipal-zuzu.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 14 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA CRECHE MUNICIPAL ZUZU ANGEL CMS MORRO UNIÃO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://otics-iraja.blogspot.com/
CRECHE MUNICIPAL ZUZU ANGEL CMS MORRO UNIÃO: 
No dia 12 de Novembro a equipe de saúde bucal do CMS Morro União( Dra 
Patrícia,ASB Viviam e TSB Cíntia ),estiveram presente na Creche Municipal Zuzu 
Angel para realização de Orientação em saúde bucal, avaliação e TRA em algumas 
crianças. Alguns alunos foram encaminhados para a unidade de saúde.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-e-m-ana-de-barros.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 21 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA E. M. ANA DE BARROS CÂMARA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

O CMS Fazenda Botafogo esteve na Escola Municipal Ana de Barros Câmara 
realizando atividades de Promoção de Saúde e de verificação epidemiológica de 
incidência de casos de Escabioses.
Toda equipe da Escola colaborou e as crianças poderam falar e aprender um pouco 
mais sobre higiene e a Escabiose.

Ações de saúde bucal com Drª Cristiane e THB Claudete gaia promoção da saúde com
Drª Berenice e equipe Lacy Ferreira sobre higiene , investigação de escabiose e 
pediculose
PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA 
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<POSTAGEM>
saude-presente-na-e-m-dep-pedro.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 21 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA E. M. DEP. PEDRO FERNANDES

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

O CMS FAZENDA BOTAFOGO este presente na Escola Municipal Deputado Pedro 
Fernandes fazendo ações ligadas a Saúde Bucal.

Saiba e veja um pouco do que aconteceu nestas visitas:
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04/10/2012 - Palestra Educativa sobre escovação e brincadeiras sobre o tema com 
as crianças;17/10/2012 - Escovação dental supervisionada + aplicação de flúor + 
levantamento epidemiológico;24/10/2012 - Escovação dental supervisionada + 
aplicação de flúor + levantamento epidemiológico;
Profissionais participantes: Lívia Oliveira (dentista) e Fernanda Pereira (ASB).

Seguem em anexo as fotos das atividades.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-e-m-manuel-de-abreu.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 5 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA E. M. MANUEL DE ABREU 

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
No dia 20/10/12, estivemos na E. M.
Manuel de Abreu, a Equipe Mercúrio realizou uma Ação Escolar com os
responsáveis abordando os temas: Escabiose e Pediculose.[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
Aproveitando a reunião
de Pais e Mestres, nós da Equipe de Saúde, discorremos sobre o assunto
abordando modo de prevenção, transmissão e tratamento da Escabiose e
Pediculose.[FOTO]

[FOTO]
Além da palestra, foram
entregues folhetos explicativos a fim de esclarecer dúvidas sobre os assuntos
temas.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA
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<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 21 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA E. M. MANUEL DE ABREU

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

CSM NASCIMENTO GURGEL esteve na ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DE ABREU realizando 
atividade de Higiene em Saúde Bucal.Orientações quanto a 
escovação;Escovação;Avaliação Epidemiológica;distribuição de Kits
PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-motorista.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 7 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA MOTORISTA PASCHOAL ANDRÉ - PSE na escola!! Confira!!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://emmotoristapaschoalandre.blogspot.com/
PSE na escola!! Confira!!: 
A Equipe Móvel do Programa de Saúde na Escola está hoje em nossa escola 
prestando diversos atendimentos, entre eles o TRA ( Tramento Restaurador 
Atraumático) e a distribuição de Kits
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
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[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
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<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-municipal.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 2 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA MUNICIPAL TELÊMACO GONÇALVES MAIA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
O tema foi discutido
através de exposição de álbum seriado, distribuição de livretes explicativos,
folders e palestra para pequenos grupos de alunos. Os alunos mostraram-se
interessados pelo assunto e à vontade para fazer perguntas, tirando dúvidas a
respeito do tema. [FOTO]
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[FOTO]
[FOTO]
A ação foi realizada na
E. M. Telêmaco Gonçalves Maia no turno da manhã e teve como profissionais
participantes: Enfª Denize Soares, Enfª Elke Teixeira e Acs Sônia Regina.[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-municipal_2.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 2 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO KELLY

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

No dia
16/10/2012, a Equipe Mercúrio do CMS. Dr. Nascimento Gurgel realizou uma Ação
Escolar sobre o tema: Pediculose.O tema foi trabalhado
por meio de orientação, dinâmica e distribuição de exercícios de fixação,
atingindo um grupo de 250 crianças. Em cada sala de aula o tema foi abordado de
forma clara, possibilitando a participação das crianças e abertura para dúvidas
e curiosidades.A ação foi realizada na
Escola Municipal Otávio Kelly, no dois turnos (manhã e tarde). Profissionais
participantes:EnfªDenize Soares,
EnfªElke Teixeira, Acs: Nathália Castro e Acs: Nathalia Rangel.[FOTO]
[FOTO]
Participação intensa da garotada!! Não deixaram escapar a oportunidade.
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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saude-presente-na-escola-otavio-kelly.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 21 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA OTÁVIO KELLY

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

O CMS NASCIMENTO GURGEL compareceu a E. M. OTÁVIO KELLY para fazer atividade de 
promoção de saúde, conversando sobre o tema Higiene - ESCABIOSES.
Pediculose da cabeça 
              (Piolhos)
O que é?
A pediculose da cabeça é uma doença parasitária, 
              causada pelo Pediculus humanus var. capitis, vulgarmente chamado 
              de piolho da cabeça. Atinge todas as classes sociais, afetando 
principalmente crianças em idade escolar 
              e mulheres.

É transmitida pelo contato direto interpessoal 
              ou pelo uso de objetos  como bonés, gorros, escovas de cabelo ou 
pentes 
              de pessoas contaminadas.

Manifestações clínicas
A doença tem como característica principal a coceira 
              intensa no couro cabeludo, principalmente na parte de trás 
              da cabeça e que pode atingir também o pescoço 
              e a região superior do tronco, onde se observam pontos 
avermelhados 
              semelhantes a picadas de mosquitos. 

            Com a coçadura das lesões 
              pode ocorrer a infecção secundária por bactérias, 
              levando, inclusive, ao surgimento de glânglios no pescoço.        
   

            Geralmente a doença é causada por poucos parasitas, 
              o que torna difícil encontrá-los, mas em alguns casos, 
              principalmente em pessoas com maus hábitos higiênicos, 
              a infestação ocorre em grande quantidade. 

            Outra característica da pediculose é a presença das 
lêndeas, que são os ovos do parasita, depositados pelas fêmeas nos fios 
de cabelo. Tem coloração  esbranquiçada e ficam grudados nos fios a 
cerca de 1cm do couro cabeludo.

Tratamento
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O tratamento da pediculose da cabeça consiste na 
aplicação local 
              de medicamentos específicos para o extermínio 
              dos parasitas sob a forma de shampoos ou loções. Existe 
também 
              um tratamento em comprimidos, cuja dose varia de acordo 
com o peso da pessoa acometida. Ambos os tratamentos devem ser repetidos
 após 7 dias.    Em casos 
              de difícil tratamento, os melhores resultados são 
              obtidos com a associação dos tratamentos oral e local. 

            A lavagem da cabeça e utilização de pente 
              fino são importantes para a retirada dos piolhos e lêndeas, que 
devem ser removidas 
              em sua totalidade, já que os medicamentos muitas vezes não 
              eliminam os ovos. Se as lêndeas não forem retiradas, darão origem 
a novos piolhos. 

            Para facilitar a remoção das lêndeas, pode 
              ser usada uma mistura de vinagre e água em partes iguais, 
              embebendo os cabelos por meia hora antes de proceder a 
retirada com a passagem do pente fino ou manualmente, uma a uma.

            Em crianças que frequentemente aparecem com piolhos, recomenda-se 
              manter os cabelos curtos e examinar a cabeça em busca de 
              parasitas, usando o pente fino sempre que chegarem da escola, que 
              é, geralmente, o principal foco de infecção.

            As meninas de cabelos compridos devem ir à escola com os 
cabelos 
              presos. Orientar as crianças para não compartilhar objetos
 de uso pessoal  como pentes, escovas de cabelo, bonés, gorros, 
bandanas, arcos, etc . 

            A escola deve ser comunicada quando a criança apresentar 
              a doença para que os outros pais verifiquem a cabeça 
              de seus filhos, de modo que todos sejam tratados ao mesmo tempo, 
              interrompendo assim o ciclo de recontaminação.

Escabiose (Sarna)O que é? 
A escabiose ou sarna é uma doença parasitária, 
              causada pelo ácaro Sarcoptes scabiei (foto). É uma 
              doença contagiosa transmitida pelo contato direto interpessoal 
              ou através do uso de roupas contaminadas. O parasita escava 
              túneis sob a pele onde a fêmea deposita seus ovos que 
              eclodirão em cerca de 7 a 10 dias dando origem a novos parasitas. 
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Manifestações clínicas 
            
A doença tem como característica principal a coceira 
              intensa que, geralmente, piora durante a noite. A lesão típica 
              da sarna é um pequeno trajeto linear pouco elevado, da cor 
              da pele ou ligeiramente avermelhado e que corresponde aos túneis 
              sob a pele. Esta lesão dificilmente é encontrada, 
              pois a escoriação causada pelo ato de coçar 
              a torna irreconhecível. O que se encontra na maioria dos 
              casos são pequenos pontos escoriados ou recobertos por crostas 
              em consequência da coçadura. É possível 
              a infecção secundária destas lesões 
              com surgimento de pústulas e crostas amareladas. 

As lesões atingem principalmente os seguintes locais: abdomem, 
              flancos, baixo ventre, umbigo, pregas das axilas, cotovelos, 
punhos, 
              espaços entres os dedos das mãos e sulco entre as 
              nádegas. 

            Nos homens, localização característica são 
              os genitais, onde formam-se lesões endurecidas e elevadas 
              no pênis e na bolsa escrotal, que coçam muito. Nas 
              mulheres, é comum os mamilos serem afetados pela doença. 
              Nos bebês, o acometimento das plantas dos pés e palmas 
              das mãos é frequente. 

            A escabiose raramente atinge a pele do pescoço e da face, 
              exceto nas crianças, em quem estas regiões podem também 
              ser afetadas.

Tratamento 
O tratamento da sarna consiste na aplicação de medicamentos 
              sob a forma de loções na pele do corpo todo, do pescoço 
              para baixo, mesmo nos locais onde nao aparecem lesões ou 
              coceira. Após terminada a primeira série do tratamento, 
              este deve ser repetido uma semana após, para atingir os parasitas 
              que estarão deixando os ovos. Medicamentos para o alívio 
              da coceira devem ser utilizados, porém não são 
              os responsáveis pela cura. 

            O tratamento também pode ser realizado por via oral, sob 
              a forma de comprimidos tomados em dose única. Pode ser necessária 
              a repetição após 1 semana. Em casos resistentes 
              ao tratamento, pode-se associar os tratamentos oral e local. 

            As roupas de uso diário e as roupas de cama devem ser trocadas 
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              todos os dias, colocadas para lavar e passar a ferro. Todas as 
pessoas 
              da casa que tiverem qualquer tipo de coceira devem se tratar ao 
              mesmo tempo, para evitar a recontaminação. As unhas 
              devem ser escovadas com sabonetes apropriados para a retirada de 
              parasitas ali depositados pelo ato de coçar. 

            Para evitar a doença não use roupas pessoais, roupas 
              de cama ou toalhas emprestadas, evite aglomerações 
              ou contato íntimo com pessoas de hábitos higiênicos 
              duvidosos. 

            Em pessoas com bons hábitos higiênicos, a sarna pode 
              ser confundida com outras doenças que causam coceira, devendo 
              o diagnóstico correto ser realizado por um médico 
              dermatologista que indicará o tratamento ideal para cada 
              caso.

            Colaboração: Dr. 
            Roberto Barbosa Lima - Dermatologista

FONTE: http://www.dermatologia.net/novo/base/index.shtml

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-palestra-sobre.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 2 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA  - Palestra sobre Sexualidade

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://emisaasalves.blogspot.com/
Palestra sobre Sexualidade: A Turma do ReAlfa participou de Palestra Sobre 
Sexualidade.

Mais uma parceria com o Programa Saúde nas Escolas. 

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-no-ciep-adao-no-projeto.html
<DATA DA POSTAGEM>
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segunda-feira, 26 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NO CIEP ADÃO NO  Projeto África

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://professoraclaudiamarques.blogspot.com/
Projeto África: 
 HIV ( AIDS )

 Conversando sobre os problemas sociais na África, citei o HIV, que nas últimas 
décadas tem impedido o desenvolvimento do continente. O que deixou os Escritores
do Futuro curiosos em conhecer sobre essa doença que assola esse continente onde
são aproximadamente 42 milhões infectados.
 Para tirar algumas dúvidas sobre a AIDS contamos com a colaboração da nossa 
Técnica de Enfermagem Geiza , que troxe dois médicos para palestrar não só sobre
essa doença como outras no CIEP Adão.
 Toda turma ficou agradecida por esses profissionais da área da saúde acabarem 
com suas dúvidas. Que alegria temos por poder contar com parcerias tão 
produtivas!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-no-ciep-dr-adao-pereira.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 28 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NO CIEP DR. ADÃO PEREIRA NUNES

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A CLÍNICA DA FAMÍLIA EDMA VALADÃO fez um trabalho bem bacana no CIEP DR. ADÃO, 
juntamente com a TES Geysa do NÚCLEO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE.
O debate, a conversa foi sobre DST, mas conversamos sobre tudo, dúvidas, 
certezas, cuidados; tudo que os alunos queriam saber.
Eles amaram e nós adoramos, afinal informação é Saúde e pode salvar vidas!!
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

PSE - SAÚDE NA ESCOLA

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-no-ciep-glauber-rocha.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 9 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NO CIEP GLAUBER ROCHA - Ações do PSE - 31-10-12

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://ciepglauberocha.blogspot.com/
Equipe Saúde Escolar do PSE NASCIMENTO GURGEL em ação no CIEP GLAUBER ROCHA!!
Ações do PSE - 31-10-12: 

Avaliando os dentinhos![FOTO]

Cuidando dos olhinhos[FOTO]

Testando a audição[FOTO]

PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-no-edi-frota-pessoa.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 14 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NO EDI FROTA  PESSOA - Visita dos agentes de saúde

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://emfrotapessoa.blogspot.com/ Visita dos agentes de saúde: 
 A escola novamente recebeu os profissionais do Programa Saúde nas escolas e 
creches,onde foram feitas escovação dentária supervisionada,distribuição de kit 
para saúde bucal,levantamento epidemiológico,triagem visual primária, 
atendimento da unidade móvel de oftalmologia,entrega de óculos,encaminhamentos 
,exame auditivo primário , a pressão arterial também foi verificada.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-no-edi-frota-pessoa_14.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 14 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NO EDI FROTA PESSOA - Programa Saúde nas escolas  e creches.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://emfrotapessoa.blogspot.com/
Programa Saúde nas escolas  e creches.:

Atividades nas três visitas realizadas no mês de outubro, pela equipe de Saúde 
Escolar do CMS SILVYO FREDERICO BRAUNNER: 
Aferir a Pressão arterial;Escovação;Distribuição de Kits;Sensibilizaçãoquanto ao
cuidado consigo mesmo;Exame de vista; [FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-no-edi-prof-beatriz.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 2 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NO EDI PROFª BEATRIZ

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A equipe de Saúde na Escola que atende ao EDI PROFª BEATRIZ realizou uma ação 
conjunta com a
equipe de odontologia, onde foi abordada com as crianças a importância da
escovação dental após as alimentações bem como uso de fio dental, sendo
realizada no local escovação supervisionada, com auxilio dos dentistas e
auxiliares de saúde bucal e os ACS da equipe L3, no qual todas as criançasforam 
atendidas e receberam os kits de
higiene oral, foram distribuídos num total de 207 kits. Ação realizada no dia 17
de setembro.

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
secretaria-de-protecao-e-defesa-dos.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 5 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS CONTARÁ COM MAIS UMA UNIDADE DE 
ATENDIMENTO CLÍNICO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/
SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS CONTARÁ COM MAIS UMA UNIDADE DE 
ATENDIMENTO CLÍNICO: 
[FOTO]
[FOTO]

A partir de 05/11, a unidade de Bonsucesso oferecerá atendimento clínico 
veterinário gratuito de cães e gatos. Inicialmente, serão 10 atendimentos 
diários, não é necessário marcar a consulta. Serão distribuídas senhas e os 
atendimentos serão realizados de acordo com a ordem de chegada.
O centro já realiza cirurgias de esterilização gratuitas em cães e gatos de 
moradores do município do Rio de Janeiro, de segunda a sexta-feira. O 
agendamento para as cirurgias é realizado no local, todas as sextas-feiras, às 
8h. É necessário apresentar identidade e comprovante de residência. A unidade 
está localizada na Avenida Brasil, 6475 (altura da Passarela 09).
Disponível em http://doweb.rio.rj.gov.br/ acesso em 05 nov. 2012 (edição de 05 
nov. 2012)

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
segunda-parcela-do-13.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 23 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Segunda parcela do 13º

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://nossomosacre06.blogspot.com/
Segunda parcela do 13º: 
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
seminario-anual-de-saude-mental-rio-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 6 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Seminário Anual de Saúde Mental - Rio de Janeiro/RJ

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://saudementalrj.blogspot.com/
Seminário Anual de Saúde Mental - Rio de Janeiro/RJ: 
[FOTO]
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[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
seminario-anual-de-saude-mental.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 21 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SEMINÁRIO ANUAL DE SAÚDE MENTAL

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Participem!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
sessoes-do-xiv-seminario-serao.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 26 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Sessões do XIV Seminário serão transmitidas pelo TeleSSaúde UERJ

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://inad-smsdc.blogspot.com/
Sessões do XIV Seminário serão transmitidas pelo TeleSSaúde UERJ: 
Quem não puder participar presencialmente, poderá assistir o painel e a mesa 
redonda que estão na programação do evento.
[FOTO]

Organizado pelo Instituto de Nutrição Annes Dias (INAD), com apoio do Instituto 
de Nutrição da UERJ e do Conselho Regional de Nutricionistas-4ª Região,o "XIV 
Seminário Nutrição em Saúde Coletiva: Tendências e Desafio" terá duassessões 
transmitidas ao vivo pela plataforma do Telessaúde UERJ. Para acessar a 
transmissão, basta entrar emhttp://www.telessauderj.uerj.br/ava/,clicar em 
Agenda e seguir as orientações disponíveis no site.

Agendado para 9h30min, o painel "Conflitos de interesses na relação público e 
privado em Alimentação e Nutrição em Saúde Coletiva" contará com a participação 
de Fabio Gomes (Instituto Nacional de Câncer) e Ruben Mattos (Instituto de 
Medicina Social/UERJ), com moderação de Inês Rugani (Instituto de 
Nutrição/UERJ).

Já  a mesa redonda "Desafios da Nutrição nas Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis", programada para as 11h, será composta por Cristiano Boccolini 
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(Hospital Maternidade Herculano Pinheiro/SMSDC), Carla Avesani (Instituto de 
Nutrição/UERJ) e Patrícia Jaime (Coordenação Geral de Alimentação e 
Nutrição/MS), com moderação de Patrícia Costa (Instituto de Nutrição Annes 
Dias/SMSDC).

Clique aqui e veja a programação completa do seminário.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
siga-esta-dica-cinco-bons-motivos-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 9 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SIGA ESTA DICA - Cinco bons motivos para não deixar de tomar água

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://drauziovarella.com.br/
Cinco bons motivos para não deixar de tomar água: 
Não há como viver sem a água. Ela representa de 40% a 80% do peso total do ser 
humano, e funções vitais dos órgãos dependem dela para realizar-se plenamente.
Para suprir todas as necessidades do organismo é preciso tomar, em média, dois 
litros de água todos os dias. A nutricionista Camila Leonel da Escola Paulista 
de Medicina da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) explica que, ao longo
de 24 horas, perdemos aproximadamente dois litros de água por meio da 
transpiração, urina, respiração e outras atividades que mantêm as funções 
vitais. Ocorpo não possui reservas ou condições para armazenamento de água. É 
essencial que a sua reposição seja diária para manter a saúde e as funções 
básicas do organismo.Em medidas caseiras, essa quantidade representa oito 
copos.O que acontece com frequência é que muita gente espera ter sede para beber
água. A sede é um sinal de alerta para a necessidade do corpo por água. Ela 
aparece quando a quantidade de líquidos no organismo já se encontra abaixo do 
nível desejado. Por isso, não espere a sede chegar e o seu corpo ficar com os 
níveis de águana reserva. Reabasteça seu organismo com frequência, enfatiza 
Leonel.
Os indivíduos desidratados apresentam menor volume de sangue que o normal, o que
acaba atrapalhando o funcionamento do coração. A falta de água pode 
causarfraqueza, tontura, dor de cabeça, fadiga e, se for muito prolongada, levar
à morte.
Uma dica é: tenha sempre uma garrafa de água ao alcance das mãos, pois a 
reposição de líquidos deve ser frequente e independente da sensação de sede. 
Além disso, se dois litros de água lhe parecem demais, saiba que parte da 
ingestão diáriapode ser suprida com outras fontes, como sucos, água de coco, 
leite, frutas, chás e sopas.
Se esses detalhes ainda não convenceram sobre a importância de beber 
rigorosamente a quantidade necessária de água por dia, aqui vão outros cinco 
benefícios da água:* Regula a temperatura corporal -Durante os exercícios 
físicos ou quando o clima está muito quente, a água do organismo é liberada pela
transpiração para regular a temperatura e evitar que nosso organismo esquente 
demais ou sofra alterações térmicas bruscas.* Desintoxica o corpo - Ela auxilia 
na prevenção e no tratamento de infecção urinária, pois o líquido estimula as 
idas ao banheiro, o que ajuda a limpar o trato urinário. Em parceria com a ação 
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das fibras alimentares, a água ajuda a formar e hidratar o bolo fecal, evitando 
que ele fique ressecado e, como consequência, cause constipação intestinal. 
Também auxilia na respiração, pois dilui o muco, o que facilita a expectoração 
de resíduos pulmonares.*Absorção e transporte de nutrientes -A água auxilia na 
absorção de nutrientes e glicose. Além disso, o líquido ajuda no transporte 
dessas substâncias pela corrente sanguínea e na distribuição para as diversas 
partes do organismo.*Emagrecimento - Além de reduzir a retenção de líquidos, 
pois coloca os rins para trabalhar, a água também traz sensação de saciedade. 
Assim, ingerir dois ou três copos antes da refeição ajuda a controlar o apetite.
Sem contar que não tem nenhuma caloria.*Pele bonita - Promove a revitalização 
das células e mucosas. Na pele, isso resulta em uma hidratação de dentro para 
fora. portanto, ela constitui o método mais barato e eficaz para evitar o 
ressecamento e a descamação.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
sindrome-do-panico.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 2 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Síndrome do pânico

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://drauziovarella.com.br/
Síndrome do pânico: 

A síndrome do pânico, na linguagem psiquiátrica chamada de transtorno do pânico,
é uma enfermidade que se caracteriza por crises absolutamente inesperadas de 
medo e desespero. A pessoa tem a impressão de que vai morrer naquele momento de 
um ataque cardíaco, porque o coração dispara, sente falta de ar e tem sudorese 
abundante.

Quem padece de síndrome do pânico sofre durante as crises e ainda mais nos 
intervalos entre uma e outra, pois não faz a menor ideia de quando elas 
ocorrerão novamente, se dali a cinco minutos, cinco dias ou cinco meses. Isso 
traz tamanha insegurança que a qualidade de vida do paciente fica seriamente 
comprometida.
ANSIEDADE NORMAL E ANSIEDADE PATOLÓGICA
Drauzio-Que diferença existe entre ansiedade normal e a que caracteriza a 
síndrome do pânico?
Márcio Bernik- Ansiedade é um estado emocional normal. Uma das características 
do sucesso da espécie humana é a capacidade de antecipar o perigo, o que requer 
uma preparação geradora de ansiedade. A ansiedade é patológica, quando deixa de 
ser útil e passa a causar sofrimento excessivo ou prejuízo para o desempenho da 
pessoa. O transtorno do pânico é uma das formas de manifestação da ansiedade 
patológica.
Drauzio-No dia a dia, quando as pessoas dizem que estão ansiosas a que 
exatamente estão se referindo?
Márcio Bernik- Provavelmente se referem a um estado emocional normal, um tipo de
ansiedade que as faz ficar acordadas até mais tarde na véspera de uma prova ou 
de uma entrevista para um emprego novo. É a ansiedade que nos permite, apesar do
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cansaço, jogar bola até o final do segundo tempo sem deitar e dar um cochilo no 
campo.

A ansiedade advinda da preocupação de que alguma coisa possa dar errado é útil 
dentro do contexto apropriado. Por isso, quando as pessoas se dizem ansiosas, 
estão mesmo, e isso pode não representar inconveniente maior.

A ansiedade patológica é desproporcional ao contexto. As sensações que o 
paciente com transtorno do pânico experimenta nas crises podem ser absolutamente
normais e apropriadas se a pessoa estiver dentro de um prédio pegando fogo, com 
a diferença de que, nesse momento, sua atenção estará voltada para a própria 
sobrevivência e ela não dará importância às manifestações de taquicardia, 
sudorese e falta de ar que se instalaram.
SINTOMAS DO TRANSTORNO DO PÂNICO
Drauzio-Os sintomas que o transtorno do pânico provoca são semelhantes ao da 
ansiedade normal, apenas mais intensos, ou são diferentes?
Márcio Bernik- Os sintomas são relativamente similares. As sensações físicas da 
ansiedade são uma reação normal, por exemplo, caso a pessoa tenha fobia de 
lagartixa ou de falar em público e se veja diante de uma dessas situações. O que
caracteriza o pânico é a forma abrupta e inesperada que os sintomas aparecem e o
fato de a crise atingir o ápice em dez minutos. Na verdade, bastam 30 segundos 
para o paciente, que estava se sentindo bem, ser tomado inexplicavelmente por 
sintomas que, de certa forma, todos conhecemos: boca seca, tremores, 
taquicardia, falta de ar, mal-estar na barriga ou no peito, sufocamento, 
tonturas. Muitas vezes, tudo isso vem acompanhado da sensação de que algo 
trágico, como morte súbita ou enlouquecimento, está por acontecer. Nesses casos,
é comum a pessoa ter uma reação comportamental de pânico e sair à procura de 
socorro. Aliás, a sala de espera dos prontos-socorros é um dos lugares onde o 
médico mais se depara com transtornos de pânico.
Drauzio-Nessa hora a sensação é terrível. Muitos acham que realmente vão morrer,
não é?
Márcio Bernik- No episódio de pânico, a sensação de morte iminente provocada por
um problema cardíaco tem duas explicações: a rapidez e a forma inesperada com 
que a crise acontece. A ansiedade normal tende a ocorrer em ondas, não em picos 
intensos. Mesmo o pânico que as pessoas sentem numa montanha-russa extremamente 
radical pode ser até agradável se estiver dentro de um contexto compreensível. 
Entretanto, a reação será muito diferente, se ele vier do out of the blue, como 
dizem os americanos, ou do azul do céu, como dizemos nós.
ANSIEDADE ANTECIPATÓRIA E AGORAFOBIA
Drauzio-Quais são os gatilhos mais frequentes para as crises do transtorno de 
pânico? Por que uma pessoa passa 30 anos sem ter nada e um dia, por ter ficado 
fechada dentro de um elevador quebrado, começa a manifestar o problema em 
situações que nada tem a ver com esse fato?
Márcio Bernik- O transtorno de pânico é uma doença que se manifesta 
especialmente em jovens e acomete mais as mulheres do que os homens. A maioria 
dos pacientes tem a primeira crise entre 15 e 20 anos desencadeada sem motivo 
aparente.

Com o passar do tempo, as crises vão se repetindo de maneira aleatória. Não 
prever quando podem surgir novamente gera uma ansiedade chamada de 
antecipatória. A pessoa fica preocupada com o fato de que os sintomas possam 
aparecer numa situação para a qual não encontre saída nem ajuda, como dentro de 
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elevadores, metrô, aviões, salas de espera de médicos e dentistas, 
congestionamentos de trânsito. Se reagir de forma a evitar esses lugares a 
partir dessa experiência, desenvolverá uma segunda doença, a agorafobia, um 
quadro fóbico provocado pelo pânico não tratado, que se caracteriza por fugir de
situações nas quais uma crise de pânico possa representar perigo, causar 
embaraço ou a sensação de estar presa numa armadilha. Geralmente os pacientes 
com pânico sofrem mais pela agorafobia do que pelo pânico em si. É o medo do 
medo.
Drauzio-Isso não seria de certo modo inevitável?
Márcio Bernik- Não é inevitável. É raro, mas algumas pessoas com personalidade 
mais robusta, mesmo com crises frequentes, não desenvolvem agorafobia. Outras, 
depois de duas ou três crises, praticamente ficam presas ao lar. Nos casos mais 
graves, o paciente não consegue sair de casa sozinho. É importante registrar que
a maioria das pessoas rapidamente desenvolve algum grau de limitação. Em geral, 
só conseguem ir trabalhar, se puderem percorrer o mesmo caminho. Pegar um avião 
ou uma estrada congestionada num feriado é hipótese fora de cogitação.

Outra característica importante da agorafobia é que, uma vez estabelecida, não 
constitui uma fase passageira da doença e não cura sozinha. Além disso, as 
crises não desaparecem com a idade. Começam quando a pessoa é jovem e se 
manifestam até a idade madura.

Até pouco tempo atrás, as crises de transtorno do pânico eram atribuídas ao 
nervosismo ou desequilíbrio psicológico. Nos prontos-socorros, recebiam o 
diagnóstico de peripaque ou distúrbio neurovegetativo, uma maneira mais ou menos
pejorativa de os médicos dizerem que o paciente não tinha nada, embora estivesse
apresentando um episódio patológico de origem cerebral.
FENÔMENO FÍSICO E PSICOLÓGICO
Drauzio-Qual a participação do sistema nervoso central na crise do pânico?
Márcio Bernik- Nada é puramente psicológico, porque os fenômenos psicológicos 
passam pelo cérebro. As estruturas que deflagram o pânico num indivíduo são as 
mesmas que existem em todos nós para desencadear uma reação de fuga e luta numa 
situação de emergência.

Ao longo da evolução da espécie humana, o cérebro humano desenvolveu sistemas 
fundamentais para responder a perigos próximos ou distantes que levem à 
destruição imediata do organismo. O pânico resulta da hiperatividade desse 
sistema cerebral, que foi desenhado para produzir respostas imediatas ao perigo 
iminente.
EVOLUÇÃO DA DOENÇA
Drauzio-Como costumam evoluir os casos não tratados de transtorno do pânico?
Márcio Bernik- O transtorno do pânico tem um curso bastante característico. O 
paciente típico é uma mulher (o quadro é duas a quatro vezes mais frequente 
nelas), mas a doença também pode ocorrer com evolução e sintomas idênticos nos 
homens. Atribui-se essa frequência maior no sexo feminino à sensibilização das 
estruturas cerebrais pela flutuação hormonal, visto que a incidência de pânico 
aumenta no período fértil da vida.

Geralmente, depois da primeira crise, ocorrem outras - duas a quatro por semana 
- que vêm e passam. A partir de então, num período que se estende de um até 
cinco anos, uma série de consequências começa a manifestar-se. A pessoa 
tranquila de antes torna-se tensa por dois motivos especiais: a expectativa da 
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próxima e inesperada crise e, paradoxalmente, porque a tensão protege contra o 
pânico. Se antes possuía uma personalidade relaxada e autoconfiante, fica 
insegura e leva uma vida mais restrita por causa da agorafobia que se instalou. 
A longo prazo, 60% dos pacientes com pânico apresentam depressão e 12% tentam 
suicídio.

Existe também uma associação entre transtorno do pânico e alcoolismo secundário 
como forma de autotratamento contra a ansiedade.
TRATAMENTO
Drauzio-Como você orienta o tratamento de uma pessoa que diz ter crises de 
pânico em determinadas situações?
Márcio Bernik- O pânico pode indicar um problema primário próprio do transtorno 
de pânico ou ser a manifestação secundária do uso exagerado de medicamentos que 
podem provocar crises de pânico em pessoas propensas, como os corticoides e a 
maioria das anfetaminas, no Brasil, largamente usados por mulheres jovens que 
querem emagrecer. É preciso pesquisar também o uso de psico-estimulantes, como a
cocaína e o ecstasy, uma anfetamina halogenada de ação serotonérgica 
extremamente rápida. Portanto, é fundamental verificar se o quadro de pânico é 
secundário a outras patologias. O hipertireoidismo, por exemplo, pode provocar 
sintomas muito parecidos com os das crises de pânico.

Uma vez afastadas essas possibilidades, é relativamente simples firmar o 
diagnóstico clínico do transtorno de pânico. Os sintomas são muito claros. 
Deve-se, ainda, tentar fazer uma análise funcional para estabelecer as 
limitações que a doença acarretou a fim de estimular uma melhora na qualidade de
vida do paciente.
Drauzio-O tratamento implica uma parte medicamentosa e outra comportamental. 
Qual é a orientação que se deve dar aos doentes?
Márcio Bernik- O que se sabe hoje é que a técnica de combinar medicamentos e 
terapia comportamental é mais eficiente, pois é muito penoso para o paciente 
adotar um programa comportamental baseado na exposição a situações que provocam 
pânico, sistematicamente, de forma gradual e progressiva, até que ocorra a 
dessensibilização.

A terapia de exposição baseia-se na capacidade de o ser humano habituar-se ao 
estresse. É como se assistisse a um filme de terror 15 vezes. Na primeira vez, 
os cabelos ficam em pé. Na segunda, como já sabe o que vai rolar e que vai 
espirrar sangue no teto, a reação é menos intensa. Na última, o filme não 
desperta mais nenhuma resposta emocional. Todavia, os pacientes aceitam melhor o
tratamento e melhoram mais depressa se simultaneamente tomarem antidepressivos, 
medicação que se torna obrigatória para os 60% daqueles que têm depressão 
associada ao pânico.
DURAÇÃO DO TRATAMENTO
Drauzio-O tratamento deve ser mantido por quanto tempo?
Márcio Bernik- O tratamento deve ser mantido por seis meses no mínimo e 
idealmente por um ano. A melhora costuma ocorrer entre duas e quatro semanas, 
mas parece que as alterações biológicas demoram meses para desaparecer. Desse 
modo, se o tratamento for interrompido nos primeiros sinais de melhora, 80% dos 
pacientes vão sofrer recidiva em quatro a seis semanas.
Drauzio-O tratamento leva de duas a três semanas para começar a surtir 
resultados e os medicamentos dão alguns efeitos colaterais. Essas duas razões 
podem levar o paciente a abandonar o tratamento?
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Márcio Bernik- Mesmo que o médico inspire confiança e haja ótimo relacionamento 
entre ele e o paciente, um a cada três abandona o tratamento porque, numa 
equação infeliz, os efeitos colaterais aparecem no primeiro dia e a melhora, só 
duas ou três semanas depois. Há ainda a agravante de que as crises de pânico 
pioram nas primeiras 48 horas do tratamento com remédios.
Drauzio-Há pacientes que precisam tomar remédio a vida inteira como acontece em 
certos casos de depressão?
Márcio Bernik- Procuro manter meus pacientes tomando remédio pelo menos por um 
ano, o tempo ideal para evitar uma recidiva precoce.

O pânico é mais recidivante do que a depressão. No entanto, o remédio que 
funcionou na primeira crise vai funcionar nas outras. De qualquer forma, é 
importante alertar os pacientes de que, em 80% dos casos, as crises podem 
voltar. Mas, se voltarem, os medicamentos serão os mesmos, porque não induzem 
tolerância.
TERAPIAS ALTERNATIVAS
Drauzio-Terapias alternativas como meditação e ioga fazem algum efeito?
Márcio Bernik- Sou fã dessas duas que você mencionou nem tanto para o pânico 
que, às vezes, é uma doença biológica. No entanto, para os problemas de 
ansiedade e para as pessoas que manifestam preocupação excessiva chamada de 
ansiedade generalizada, atividades contemplativas como a meditação e ioga ajudam
a assumir uma atitude menos agressiva perante o mundo, menos carregada de 
espírito competitivo, ou seja, auxiliam a desenvolver um comportamento oposto ao
que as empresas preconizam.

Terapias alternativas que incluem remédios como o Hipericum ou à base de flores 
não têm sua eficácia comprovada e, aparentemente, funcionam como placebos. No 
caso específico do Hipericum, há relatos de hemorragia por causa de sua 
propriedade anticoagulante. O fato de ser uma erva não quer dizer que não faça 
mal.
Drauzio-É sempre bom lembrar que muitos dos piores venenos que conhecemos vêm de
ervas.
ATIVIDADE FÍSICA 
Drauzio-Qual é o papel do exercício físico nos transtornos de pânico?
Márcio Bernik- Além de fazer bem para todo o mundo porque é excelente para o 
condicionamento cardiovascular, o exercício físico provoca algumas sensações 
semelhantes às da síndrome do pânico. É impossível fazer um exercício físico 
vigoroso sem sentir taquicardia, sudorese, perna bamba. Por isso, não se pode 
diagnosticar transtorno de pânico se os sintomas ocorrerem após atividade física
extenuante.

Entretanto, experimentar essas sensações de pânico num contexto agradável, por 
exemplo, numa partida de vôlei ou num jogo de futebol, ajuda no processo de 
dessensibilização. Assim, se não houver contraindicações, exercícios físicos 
mais vigorosos representam uma forma de terapia de exposição às sensações 
internas que o pânico causa.
REAÇÃO DA FAMÍLIA
Drauzio-Como a família deve portar-se diante de um portador do transtorno de 
pânico?
Márcio Bernik- O pânico, como todas as doenças psiquiátricas, não dá pintas 
vermelhas na cara como o sarampo nem 39º C de febre. Por isso, é muito comum a 
família entendê-lo como uma forma de fraqueza moral e de falta de personalidade 
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e reagir da seguinte maneira: Eu também não gosto de trânsito, mas vou trabalhar
todos os dias.

Por isso, é de importância fundamental a conscientização da família. Grupos de 
auto-ajuda, livros sobre o assunto ou mesmo a internet podem ser úteis para que 
os familiares entendam a natureza da doença. O mal-estar que o paciente 
experimenta num congestionamento é muito diferente do desconforto que qualquer 
um de nós possa sentir. Por outro lado, o excesso de compreensão pode favorecer 
a esquiva fóbica, e a pessoa não sai mais de casa nem para ir à padaria. Na 
verdade, a agorafobia cresce com os bons cuidados. A família deve incentivar a 
atividade do doente. Eu sei que você não se sente bem, mas é importante 
continuar indo à escola, ou Se você conseguisse ir ao clube, ir trabalhar e não 
pedisse demissão seria melhor para sua autoestima são estímulos importantes para
os pacientes com síndrome do pânico.

Repouso é bom para gripe. Para doenças crônicas como depressão e pânico que 
muitas vezes a pessoa carrega pela vida afora, o pior é ficar em casa 
repousando. O certo é levar vida o mais normal possível apesar das dificuldades.
DROGAS
Drauzio-Qual o papel da maconha nos pacientes com transtorno do pânico?
Márcio Bernik- Um dos mecanismos de ação da maconha é o estímulo serotonérgico, 
também provocado pelo LSD, uma droga alucinógena ligada às crises de pânico. Não
há quem não tenha ouvido falar embad trip, a viagem sem volta, caracterizado por
um mal-estar intenso que pode levar ao suicídio.

Embora haja relatos de que a maconha é relaxante, dá sono e fome, está 
demonstrado que pode desencadear crises de pânico em pessoas predispostas. Por 
isso, pacientes com transtorno de pânico não devem fumar maconha.
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Ensino da história e cultura afro-brasileira ainda está longe das salas de 
aulas, apesar de lei que institui o tema nos currículos ter sido criada há 10 
anos

Perto de completar uma década, a Lei nº 10.639 quase não saiu do papel. Ela 
tornou o ensino de história e cultura afro-brasileira obrigatório nos currículos
do ensino fundamental e do ensino médio. Isso implica tratar da história da 
África, a luta dos negros no Brasil e suas contribuições para o desenvolvimento 
do País nos diferentes níveis de ensino.

Colocá-la em prática significa não só mudar currículos para tratar o tema de 
diferentes maneiras nas escolas, mas formar professores para isso. As 
recomendações e diretrizes do Ministério da Educação e do Conselho Nacional de 
Educação nesse sentido são numerosas, mas as duas frentes não fazem parte da 
rotina nas escolas e nas universidades.

Ainda há poucos projetos sendo executados nas escolas e a formação não está nos 
currículos dos professores. Levantamento obtido pelo iG mostra que, na maioria 
das universidades e institutos federais do País, disciplinas que tratam das 
relações étnico-raciais não são oferecidas e, quando existem, têm caráter 
optativo.

Em paralelo, os recursos destinados a financiar ações em escolas e universidades
sobram nos cofres públicos. De acordo com o Siga Brasil, sistema de informações 
sobre orçamento público, pouco mais de 11% da verba reservada para projetos 
educacionais que promovam a igualdade racial em 2012 foram usados até o momento.
Leia também: Número de escolas quilombolas cresce no Brasil

De acordo com o relatório de novembro da Lei Orçamentária Anual (LOA), no início
de 2012, o montante destinado às ações educacionais para o tema era de R$ 1,3 
bilhão. Foram executados R$ 149 milhões (11,5% do total). Além desse total, 
outros 126 milhões foram comprometidos com as ações, mas não chegaram a ser 
pagos até este mês.

A maior parte desses recursos foi gasta em ações na educação básica (14,3% dos 
R$ 908 milhões destinados a isso). A verba se destinou às ações de capacitação e
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formação inicial e continuada de professores e profissionais e ao apoio das 
atividades em comunidades do campo, indígenas, remanescentes de quilombos e 
crianças com deficiência.

Nas universidades, apenas 5% do orçamento foram usados. Quase tudo dos R$ 390 
milhões destinados ao ensino superior deveriam dar suporte a entidades 
não-federais (R$ 350 milhões) e nada foi executado. O recurso de fato 
aproveitado nessa etapa de ensino foi o dedicado às bolsas de permanência. Dos 
39 milhões, 49% foram gastos com os programas.
No ensino superior: Há bolsas de permanência para negros

A dificuldade em utilizar os recursos, no entanto, não se restringiu à área 
educacional. Os dados mostram também que apenas 9,56% dos R$ 1,9 bilhão 
destinado à igualdade racial foram gastos até novembro.
Burocracia X falta de projetos

Na opinião do técnico em gestão educacional Antonio Gomes da Costa Neto, que 
realizou levantamentos para verificar o cumprimento da lei 10.639 no orçamento e
junto às universidades, a sobra de recursos é a prova de que a aplicação da lei 
engatinha. Os recursos não são poucos, mas não estão sendo gerenciados como 
deveriam. As secretarias deveriam criar mais programas e os gestores, 
induzi-los, afirma.

Para Ana Marques, coordenadora de Educação em Diversidade da Subsecretaria de 
Educação Básica do Distrito Federal, a burocracia emperra a utilização dos 
recursos. O dinheiro está lá, mas, às vezes, ele é fictício, porque precisamos 
passar por caminhos muito complicados para chegar até ele, critica.
Trabalho: Governo prepara projeto de cotas para negros no serviço público

A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 
(Secadi) do Ministério da Educação afirma que há universidades e projetos que 
aplicam bem os recursos. As atribuições contidas do MEC contemplam: promover, de
forma colaborativa com Estados, municípios, instituições de ensino superior e 
entidades, a formação de professores e a produção de material didático para 
atendimento da lei e criar mecanismos de supervisão, monitoramento e avaliação 
do plano de implementação da lei. Há experiências exitosas.
Esforços individuais

A Lei 10.639, de janeiro de 2003, determinou que o conteúdo referente à história
e à cultura afro-brasileira e africana seria assunto de todos os currículos 
escolares da educação básica, especialmente nas disciplinas de artes, literatura
e história. Em 2008, a Lei 11.645 deu a mesma orientação para a temática 
indígena. O termo especialmente, no entanto, se tornou quase exclusivamente.
Nas universidades: Disciplina sobre educação étnico-racial não está nos 
currículos

Na prática, coordenadores e professores contam que o conteúdo só aparece nessas 
disciplinas. Quando aparece. Depende de iniciativas isoladas, de professores 
sensíveis ao tema. Em geral, negros. Geralmente, a iniciativa parte de um 
professor negro. No imaginário social, quem tem de tratar de negro é negro. A 
lógica não pode ser essa, afirma Ana Marques. A coordenadora do Distrito Federal
acredita que falta muito para a lei se tornar realidade nas escolas.
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A aplicação da lei não aconteceu. As universidades não cumpriram as mudanças na 
formação e as escolas só falam do negro no Dia da Consciência Negra, comenta Ana
Marques. A data foi instituída pela lei 10.639 e é comemorada nesta terça, 20 de
novembro. Para muitos professores, Ana ressalta, não há necessidade de debater o
tema. A primeira e maior dificuldade ainda é a ideia de que temos uma democracia
racial, diz.
Unanimidade: STF julga constitucionais as cotas raciais em universidades

Euterlúcia Souza e Shirley Cunha, professoras de história do Centro de Ensino 
Médio 1 do Gama, no Distrito Federal, concordam. No colégio, que tem uma das 
práticas mais duradouras na área, só as duas cuidam dos projetos que incorporam 
a lei. As duas são negras. Nosso sonho é que essa fosse uma preocupação da 
escola e não de nós duas, desabafa Euterlúcia.

No CEM 1, as três séries do ensino médio têm projetos sobre o tema. Mas a 
intensidade da conversa sobre essas relações cresce no 3º ano. Durante os dois 
anos anteriores, a tentativa das professoras, que contam com o apoio de alguns 
docentes da filosofia, português e artes, é trabalhar a identidade dos jovens. 
Eles são convidados a pensar em suas origens e seu futuro. No 3º ano, um grande 
seminário é promovido durante dois dias sobre o tema.
Nós buscamos trazer conhecimento para a escola. Mas é muito difícil conseguir 
verba para o material, o lanche. Mas tem dado certo, conta Shirley. Euterlúcia 
lembra que a escola se preocupa em não fazer do encontro apenas uma festa. O 
trabalho não pode ser pontual. Precisa deixar um legado para esses estudantes e 
a escola, ressalta.

Pelo jeito, o objetivo das professoras tem sido atingido. Estudantes do terceiro
ano garantem que muita coisa mudou na vida deles depois do projeto. Arthur Dias 
Bernardo, 17, conta que não concordava com as cotas, carregava preconceitos, 
faltava informação. Eu não tinha conhecimento e agora tenho, diz.

Izabella Vieira, 16, defende que outras disciplinas também insiram o tema em 
suas aulas. Para Thaylinne Lima, 17, o assunto não deveria ganhar visibilidade 
só nessa época do ano e os seminários deveriam ser estendidos para as outras 
séries. A gente deveria discutir preconceito e racismo desde a infância, para 
chegarmos mais maduros no ensino médio, afirma Catrina Nonato, 17.
Em Brasília: UnB já formou mais de 1 mil universitários pelas cotas

Maria Clara Aragão Alves, 17, lembra que não só a escravidão conta a história 
dos negros. Não se fala muito da cultura que eles nos deixaram. Por isso a lei 
também é importante, diz.

A Secretaria de Educação do Distrito Federal criou, em dezembro de 2011, uma 
coordenação para cuidar do tema da diversidade. O grupo elaborou orientações 
para as escolas e tem realizado cursos de formação. A adesão, no entanto, ainda 
é baixa. De seis turmas abertas para um curso sobre o tema, apenas duas foram 
preenchidas este ano. Eles reclamam de formação, de material, mas cada vez isso 
é mais oferecido. Esperamos avançar, conta Ana.

Estudantes contam que aulas "mudaram tudo": diminuíram preconceitos e ajudaram a
muitos encontrarem a própria identidade 
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Foto: Alan Sampaio / iG Brasília

O projeto do Centro de Ensino Médio 1 do Gama trabalha com identidade negra no 
primiero ano e termina com um seminário sobre história, cultura e direitos no 
terceiro

Foto: Alan Sampaio / iG Brasília

Professoras de História conduzem projeto para aplicar lei 10.639, que torna 
ensino de história e cultura africana nas escolas, em colégio de Brasília: 
"somos as únicas"

Foto: Alan Sampaio / iG Brasília
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A Aloe vera, a famosa babosa, é oferecida pelo SUS para o tratamento de psoríase
e queimaduras. Foto: Corbis Images
Os benefícios das plantas medicinais e de medicamentos fitoterápicos são 
reconhecidos em todo o mundo como elementos importantes na prevenção, promoção e
recuperação da saúde. Para ampliar o acesso a esses medicamentos, o Ministério 
da Saúde disponibiliza a utilização de fitoterápicos na rede pública. 
Atualmente, 12 medicamentos são oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 
Entre eles, estão a Aloe vera (Babosa) para o tratamento de psoríase e 
queimaduras, o Salix Alba (Salgueiro) contra dores lombares e a Rhamnus 
purshiana (Cáscara-sagrada) para prisão de ventre.
Financiados com recursos da União, estados e municípios, os medicamentos podem 
ser manipulados ou industrializados, e devem possuir registro na Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Os produtos são oferecidos em 14 
estados: Acre, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Pará, Paraíba, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo, Tocantins e 
Distrito Federal.
São medicamentos que desempenham um papel importante em cuidados contra dores, 
inflamações, disfunções e outros incômodos, ampliando as alternativas de 
tratamento seguras e eficazes pelo SUS. Indicado para o alívio sintomático de 
doenças de baixa gravidade e por curtos períodos de tempo, os fitoterápicos 
podem ser produzidos a partir de plantas frescas ou secas e de seus derivados 
que ganham diferentes formas farmacêuticas, como xaropes, soluções, comprimidos,
pomadas, géis e cremes.
O secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da 
Saúde, Carlos Gadelha, explica que os investimentos em pesquisas para a produção
de medicamentos, a partir da flora brasileira, contribuem para o acesso da 
população e o seu uso racional. O desenvolvimento dos fitoterápicos no Brasil 
incorpora as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a 
social e a ambiental, numa mesma iniciativa, observa.
Como todo medicamento, o fitoterápico deve ser utilizado conforme orientação 
médica. Para ter acesso, o usuário tem que procurar um profissional - médico 
legalmente habilitado em prescrever fitoterápicos - em uma das unidades básicas 
de saúde dos 14 estados que disponibilizam esses medicamentos. Nessas unidades, 
o cidadão pode receber atendimento médico gratuito. Com um documento de 
identificação pessoal e a receita atualizada em mãos, o paciente pode retirar o 
medicamento em uma das farmácias dessas unidades básicas.Fitoterápicos no SUS - 
A promoção do acesso aos medicamentos fitoterápicos teve início em 2007, com a 
disponibilização pelas secretarias estaduais e municipais de saúde da Maytenus 
ilicifolia (Espinheira-santa), utilizada no tratamento de úlceras e gastrites, e
da Mikania glomerata (Guaco), indicada para os sintomas da gripe. Em 2008, o 
Governo Federal aprovou o Programa Nacional de Plantas Medicinais e 
Fitoterápicos. O programa tem como objetivo garantir à população o acesso seguro
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e o uso racional a plantas medicinais e aos fitoterápicos.
São diretrizes do programa a promoção da pesquisa, desenvolvimento e inovação; a
regulamentação e produção de fitoterápicos e insumos à base de plantas 
medicinais e o cultivo e manejo dessas plantas. Também integram essas diretrizes
a distribuição pelo SUS; a comercialização pelo setor privado; a capacitação de 
recursos humanos e a orientação aos usuários. A iniciativa, além de melhorar o 
acesso da população a tratamentos integrativos e complementares - seguros e 
eficazes - promove o uso sustentável da biodiversidade brasileira, o 
fortalecimento da agricultura familiar e o desenvolvimento tecnológico e 
industrial da saúde.
Este ano, o programa ganhou reforço com o repasse pelo Ministério da Saúde de R$
6,7 milhões a 12 municípios em sete estados, para apoiar o projeto Arranjos 
Produtivos Locais de Plantas Medicinais e Fitoterápicos no SUS. O montante visa 
o investimento na aquisição de equipamentos e materiais, contratação de pessoal 
e qualificação técnica para promover a interação e a cooperação entre os agentes
produtivos, o desenvolvimento de toda a cadeia produtiva, a produção e a 
distribuição de plantas medicinais e fitoterápicos no SUS.RELAÇÃO DE 
FITOTERÁPICOS OFERTADOS NO SUS
Nome popularNome científicoIndicaçãoEspinheira-santaMaytenus ilicifoliaAuxilia 
no tratamento de gastrite e úlcera duodenal e sintomas de dispepsiasGuacoMikania
glomerataApresenta ação expectorante e broncodilatadoraAlcachofraCynara 
scolymusTratamento dos sintomas de dispepsia funcional (síndrome do desconforto

pós-prandial) e de hipercolesterolemia leve a moderada. Apresenta ação colagoga 
e coleréticaAroeiraSchinus terebenthifoliusApresenta ação cicatrizante, 
antiinflamatória e anti-séptica tópica, para uso 
ginecológicoCáscara-sagradaRhamnus purshianaAuxilia nos casos de obstipação 
intestinal eventualGarra-do-diaboHarpagophytum procumbensTratamento da dor 
lombar baixa aguda e como coadjuvante nos casos de osteoartrite. Apresenta ação 
anti-inflamatóriaIsoflavona-de-sojaGlycine maxAuxilia no alívio dos sintomas do 
climatérioUnha-de-gatoUncaria tomentosaAuxilia nos casos de artrites e 
osteoartrite. Apresenta ação antiinflamatória e imunomoduladoraHortelãMentha x 
piperitaTratamento da síndrome do cólon irritável. Apresenta ação antiflatulenta
e

AntiespasmódicaBabosaAloe veraTratamento tópico de queimaduras de 1º e 2º graus 
e como coadjuvante

nos casos de Psoríase vulgarisSalgueiroSalix albaTratamento de dor lombar baixa 
aguda. Apresenta ação antiinflamatóriaPlantagoPlantago ovata ForsskAuxilia nos 
casos de obstipação intestinal habitual. Tratamento da síndrome do cólon 
irritável

Curtiu este post? Então vote em nós no Top Blog 2012\o/.Fonte: Tatiana Alarcon /
Agência Saúde
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TELESSAÚDE NA ESCOLA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.telessaude.uerj.br/escola/
[FOTO]
O Projeto Telessaúde na Escola, implementado e desenvolvido pelo Laboratório de 
Telessaúde da UERJ, tem por objetivo a promoção da saúde e a prevenção das 
doenças através do uso das tecnologias de comunicação e de informação para a 
comunicação síncrona e assíncrona entre profissionais de saúde, alunos, 
comunidades e equipes escolares. Neste projeto está previsto a participação dos 
alunos de iniciação científica junior, a elaboração e disponibilização de 
materiais educacionais multimeios e a integração síncrona por teleconferência.

Este projeto vem, ainda, como apoio às atividades do Núcleo Técnico-científico 
Rio de Janeiro do Programa Telessaúde Brasil Redes, do Ministério da Saúde, e na
perspectiva das ações previstas pelo Programa Saúde na Escola (PSE). Este 
programa, vinculado ao Programa Mais Saúde - Direito de Todos e instituído por 
decreto presidencial, resulta do trabalho integrado entre o Ministério da Saúde 
e o Ministério da Educação com o objetivo de ampliar as ações específicas de 
saúde aos alunos da rede pública de ensino. Esta iniciativa reconhece as ações 
já existentes e que têm impactado, positivamente, na qualidade de vida dos 
brasileiros, procurando contribuir para a definição de diretrizes e ações de 
integração entre saúde e educação.

Na esfera da saúde, as práticas das equipes de Saúde da Família, incluem 
prevenção, promoção, recuperação e manutenção da saúde dos indivíduos e 
coletivos humanos.

Para alcançar estes propósitos o PSE foi constituído por cinco componentes:
a)Avaliação das Condições de Saúde das crianças, adolescentes e jovens da escola
pública;
b)Promoção da Saúde e de atividades de Prevenção;
c)Educação Permanente e Capacitação dos Profissionais da Educação e da Saúde e 
de Jovens;
d)Monitoramento e Avaliação da Saúde dos Estudantes;
e)Monitoramento e Avaliação do Programa.

Saiba mais sobre o PSE:

SAÚDE NA ESCOLA

O Programa Saúde na Escola (PSE), lançado em setembro de 2008, é resultado de 
uma parceria entre os ministérios da Saúde e da Educação que tem o objetivo de 
reforçar a prevenção à saúde dos alunos brasileiros e construir uma cultura de 
paz nas escolas.
O programa está estruturado em quatro blocos. O primeiro consiste na avaliação 
das condições de saúde, envolvendo estado nutricional, incidência precoce de 
hipertensão e diabetes, saúde bucal (controle de cárie), acuidade visual e 
auditiva e, ainda, avaliação psicológica do estudante.O segundo trata da 
promoção da saúde e da prevenção, que trabalhará as dimensões da construção de 
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uma cultura de paz e combate às diferentes expressões de violência, consumo de 
álcool, tabaco e outras drogas. Também neste bloco há uma abordagem à educação 
sexual e reprodutiva, além de estímulo à atividade física e práticas corporais.
O terceiro bloco do programa é voltado à educação permanente e capacitação de 
profissionais e de jovens. Essa etapa está sob a responsabilidade da 
Universidade Aberta do Brasil, do Ministério da Educação, em interface com os 
Núcleos de Telessaúde, do Ministério da Saúde, e observa os temas da saúde e 
constituição das equipes de saúde que atuarão nos territórios do PSE.
O último prevê o monitoramento e a avaliação da saúde dos estudantes por 
intermédio de duas pesquisas. A primeira é a Pesquisa Nacional de Saúde do 
Escolar (Pense), em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), que contempla, além de outros, todos os itens da avaliação 
das condições de saúde e perfil socio-econômico das escolas públicas e privadas 
nas 27 capitais brasileiras. O resultado dessa pesquisa servirá para que as 
escolas e as equipes de saúde tenham parâmetro para a avaliação da comunidade 
estudantil. A segunda pesquisa será o Encarte Saúde no Censo Escolar (Censo da 
Educação Básica), elaborado e aplicado no contexto do Projeto Saúde e Prevenção 
nas Escolas (SPE) desde 2005. Essa sondagem consiste em cinco questões ligadas 
mais diretamente ao tema DST/AIDS.
O tempo de execução de cada bloco será planejado pela Equipe de Saúde da Família
levando em conta o ano letivo e o projeto político-pedagógico da escola. As 
ações previstas no PSE serão acompanhadas por uma comissão intersetorial de 
educação e de saúde, formada por pais, professores e representantes da saúde, 
que poderão ser os integrantes da equipe de conselheiros locais.
Todas as ações do programa são possíveis de serem realizadas nos municípios 
cobertos pelas equipes do Saúde da Família. Na prática, o que ocorrerá será a 
integração das redes de educação e do Sistema Único de Saúde. Os municípios 
interessados devem manifestar sua vontade em aderir ao programa. Portaria do 
Ministério da Saúde definirá os critérios e recursos financeiros pela adesão e 
orientará também a elaboração dos projetos pelos municípios.
O Ministério da Saúde, além de incentivo financeiro, ficará responsável pela 
publicação de almanaques para distribuição aos alunos das escolas atendidas pelo
PSE. A tiragem da publicação poderá chegar a 300 mil exemplares este ano. O 
ministério fará ainda cadernos de atenção básica para as 5.500 equipes de Saúde 
da Família que atuarão nas escolas.Portaria 1.861, de 4 de setembro de 2008, que
define critérios do programa e traz o Termo de Adesão dos municípios(formato PDF
| tamanho: 108 Kb)
MEC:

OPrograma Saúde na Escola(PSE) visa à integração e articulação permanente da 
educação e da saúde, proporcionando melhoria da qualidade de vida da população 
brasileira. Como consolidar essa atitude dentro das escolas? Essa é a questão 
que nos guiou para elaboração da metodologia das Agendas de Educação e Saúde, a 
serem executadas como projetos didáticos nas Escolas.

O PSE tem como objetivo contribuir para a formação integral dos estudantes por 
meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao 
enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de 
crianças e jovens da rede pública de ensino.

O público beneficiário do PSE são os estudantes da Educação Básica, gestores e 
profissionais de educação e saúde, comunidade escolar e, de forma mais 
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amplificada, estudantes da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e
da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

As atividades de educação e saúde do PSE ocorrerão nos Territórios definidos 
segundo a área de abrangência da Estratégia Saúde da Família (Ministério da 
Saúde), tornando possível o exercício de criação de núcleos e ligações entre os 
equipamentos públicos da saúde e da educação (escolas, centros de saúde, áreas 
de lazer como praças e ginásios esportivos, etc).

No PSE a criação dos Territórios locais é elaborada a partir das estratégias 
firmadas entre a escola, a partir de seu projeto político-pedagógico e a unidade
básica de saúde. O planejamento destas ações do PSE considera: o contexto 
escolar e social, o diagnóstico local em saúde do escolar e a capacidade 
operativa em saúde do escolar.

A Escola é a área institucional privilegiada deste encontro da educação e da 
saúde: espaço para a convivência social e para o estabelecimento de relações 
favoráveis à promoção da saúde pelo viés de uma Educação Integral.

Para o alcance dos objetivos e sucesso do PSE é de fundamental importância 
compreender a Educação Integral como um conceito que compreende a proteção, a 
atenção e o pleno desenvolvimento da comunidade escolar. Na esfera da saúde, as 
práticas das equipes de Saúde da Família, incluem prevenção, promoção, 
recuperação e manutenção da saúde dos indivíduos e coletivos humanos.

Para alcançar estes propósitos o PSE foi constituído por cinco componentes:

a) Avaliação das Condições de Saúde das crianças, adolescentes e jovens que 
estão na escola pública;

b) Promoção da Saúde e de atividades de Prevenção;

c) Educação Permanente e Capacitação dos Profissionais da Educação e da Saúde e 
de Jovens;

d) Monitoramento e Avaliação da Saúde dos Estudantes;

e) Monitoramento e Avaliação do Programa.

Mais do que uma estratégia de integração das políticas setoriais, o PSE se 
propõe a ser um novo desenho da política de educação e saúde já que:

(1) trata a saúde e educação integrais como parte de uma formação ampla para a 
cidadania e o usufruto pleno dos direitos humanos;

(2) permite a progressiva ampliação das ações executadas pelos sistemas de saúde
e educação com vistas à atenção integral à saúde de crianças e adolescentes; e

(3) promove a articulação de saberes, a participação de estudantes, pais, 
comunidade escolar e sociedade em geral na construção e controle social da 
política pública.
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Nos quadros a seguir, estão expostos os tópicos principais do Projeto Municipal,
elaborado no processo de adesão ao PSE pelo Grupo de Trabalho Intersetorial 
(GTI) e, na seqüência, a proposta da Agenda de Educação e Saúde, como estratégia
de implementação nos territórios da escola.
O que é o Projeto Municipal?

O Projeto Municipal é um dos requisitos do processo de adesão, como leitura 
técnica da situação municipal, elaborada para iniciar o processo de construção 
coletiva para a ação, visando a implementação do PSE. Documento desenvolvido a 
partir da articulação de informações de diversas fontes, acessíveis nas bases de
dados dos órgãos federais, estaduais e municipais. O Projeto identifica as 
prioridades e aspectos que precisam ser redimensionados e/ou qualificados no 
âmbito das ações de educação e saúde no território municipal.

Em uma espécie de recorte da área de atuação, o Projeto Municipal delimita os 
territórios de responsabilidade, definidos segundo a área de abrangência das 
equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) e define o conjunto de escolas 
integrantes de cada território, apresentando informações sobre:
O diagnóstico situacional com as questões referentes a determinantes sociais, 
cenário epidemiológico e modalidades de ensino das escolas vinculadas às equipes
da ESF e que atuarão no PSE;
O mapeamento da Rede SUS de AB/SF e das Redes de Ensino - estadual e municipal, 
criando espaços comuns, os territórios de responsabilidade;
As atribuições das equipes da ESF e das escolas em cada um dos territórios de 
responsabilidade, quantificando o número de escolas, de estudantes de cada 
estabelecimento e as questões prioritárias do perfil desses alunos. Definição 
dos responsáveis das áreas da saúde e da educação pelo projeto dentro de cada 
território;
A identificação das instituições de ensino atendidas pelo Programa Saúde na 
Escola. Definição do professor responsável pela articulação das ações de 
prevenção e promoção da saúde na escola.
O que é a Agenda de Educação e Saúde?

A Agenda de Educação e Saúde é uma estratégia fundamental de implementação das 
ações compartilhadas nos territórios municipais. São escolhidos recortes do 
território integrando escolas e unidades de saúde, a fim de gerar uma 
articulação das práticas. A Agenda definirá as propostas comunitárias para estes
microterritórios onde as escolas estão inseridas, refletindo as expectativas 
comunitárias em relação à interface educação e saúde.

No âmbito da escola as atividades de planejamento e gestão do coletivo, 
formulação dos inventários detalhados e da condução de processos participativos 
integrados aos estudos e ao Projeto Político Pedagógico representam uma 
oportunidade impar para os exercícios de cidadania.

Por meio do diálogo entre comunidade escolar e equipe da Estratégia Saúde da 
Família, a Agenda de Educação e Saúde envolve interlocuções entre diferentes 
setores da sociedade e dos programas/políticas já em desenvolvimento na escola e
com parceiros locais.
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Terceira Edição da Mostra Conexão das Artes SME-RJ

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://conexaodasartes-sme-rj.blogspot.com/
Terceira Edição da Mostra Conexão das Artes SME-RJ: 
[FOTO]

A Mostra Conexão das Artes SME-RJchega agora, em 2012, a sua terceira edição!

Diferente das Mostras anteriores, que se realizaram no Teatro Gonzaguinha, no 
Centro de Artes Calouste Gulbenkian, o evento deste ano aconteceu no Espaço do 
Servidor, térreo da Prefeitura do Rio (PCRJ), no dia 29 de outubro de 2012, com 
apresentações dos trabalhos de música, teatro e artes visuais realizados pelos 
arte-educadores da rede e seus alunos.

A seguir, alguns registros da inauguração (o acervo de fotos é dos professores 
Bruno Bentolilae Luciana Lima, ambos do Núcleo de Arte Grande Otelo, 6ªCRE).

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]
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NOTAS:

(1)*A sigla "SME-RJ" é para distinguir de um outro evento importante das artes 
visuais, também chamado "Conexão das Artes", da FUNARTE.

(2) Ver ainda tag "MostraConexão das Artes SME-RJ" para conhecer as Mostras dos 
anos 
anteriores:http://conexaodasartes-sme-rj.blogspot.com.br/search/label/Mostra%20C
onex%C3%A3o%20das%20Artes%20SME-RJ

Postado por Imaculada Conceição M. Marins
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Trabalho em rede é alternativa para difundir o consumo consciente do álcool 
entre jovens: 

Como difundir e entender as limitações relacionadas ao consumo do álcool, para 
que seu uso não se torne nocivo, sobretudo entre jovens, é o objetivo de 
iniciativas de conscientização promovidas pela sociedade civil, em parceria com 
a iniciativa privada. O problema do consumo de bebidas alcoólicas por menores de
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idade é uma realidade que precisa ser enfrentada pelos diferentes agentes da 
sociedade, ressalta João Castro Neves, presidente da Ambev (Companhia de Bebidas
das Américas), salientando o caráter multidisciplinar do desafio.

A articulação entre o governo, na figura dos seus entes federados, a sociedade 
civil organizada, representada por suas organizações e comunidades, e a presença
do setor privado, no caso, tanto a indústria quanto o comércio, é um dos modelos
de coalizão em prol do consumo responsável.
Segundo a OMS [Organização Mundial da Saúde, órgão internacional que trata e 
discute o assunto], o setor econômico tem um papel fundamental a cumprir na 
solução do problema, lembra Milton Seligman, vice-presidente de relações 
corporativas da Ambev, durante a realização do II Seminário de Prevenção ao Uso 
do Álcool. O evento reuniu especialistas e acadêmicos, além de 18 organizações 
não-governamentais vinculadas ao projeto Jovens de Responsa, voltado à prevenção
do uso de bebidas alcoólicas por jovens menores de 18 anos.
Rede

A formação de uma rede organizada em torno da conscientização requer o 
alinhamento dos envolvidos nas diretrizes e objetivos almejados. Norteados pelas
premissas da OMS, os pilares do consumo responsável são alertar sobre os riscos 
de beber e dirigir e estimular o cumprimento da lei que proíbe a venda de 
bebidas alcoólicas a menores.
Para alcançar uma efetiva atenção seja do jovem ou da família, precisamos de uma
ação política integral, que envolva os sujeitos em diferentes instâncias. A 
solução é adotarmos programas simultâneos, enlaçados, como o Saúde da Família, a
Cidade Educadora e Educação Integral, defende a doutora em serviço social, Maria
do Carmo Brant de Carvalho. Ela argumenta que, além de multidisciplinar, é 
importante ter uma atuação transdisciplinar emultissetorial, capaz de uma 
comunicar e articular para a incidência político-social desejada.
Solidariedade

A psicóloga e educadora Rosely Sayão toca num ponto importante: Sem 
solidariedade, a família não forma uma rede com a escola. Elas estão numa luta 
acirrada. A parceria escola e família no Brasil é um fantasma que nunca existiu,
avalia.

Ao mesmo tempo, ela também nota que nós, adultos, conspiramos para que a 
juventude nunca amadureça. Meu cabelo branco é um ato político: alguém nesse 
país precisa assumir que envelhece, afirma. Ela defende que falta aos adultos de
hoje assumirem o seu lugar, para que os jovens possam de fato amadurecer e 
constituir sua autonomia.

Acrescente-se a esse contexto uma moralização da saúde, diz a educadora, pelo 
qual se estipulam quais devem ser os cuidados consigo, justificados pelos 
discursos e avanços da ciência. Segundo Roseli, liberdade pressupõe escolhas. 
Qual é a autonomia que o jovem tem hoje, se existem sempre várias instituições e
meios de comunicação dizendo até quais são as maneiras de se divertir numa 
festa, por exemplo?

A política de proibição às drogas, acrescenta ela, só restringe mais o 
desenvolvimento reflexivo do jovem quanto ao assunto. Neste contexto, resta a 
ele a transgressão da regra, algo por sinal característico desta fase da vida. 
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Não resta a ele o conhecimento, a reflexão, conclui.
Comunicação

Para o jornalista Gilberto Dimenstein, a comunicação tem um importante papel a 
cumprir ao contribuir para a transformação das mentalidades. No caso do consumo 
consciente, ele também defende uma coalizão entre os diferentes agentes 
comunitários. É necessário instrumentalizar o jovem para que ele se torne um bom
comunicador, fazendo um bom uso da palavra, agindo diretamente na transformação 
das mentalidades, afirmou.
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Trabalho infantil é ainda a principal fonte de renda de muitas famílias
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http://www.viablog.org.br/
Trabalho infantil é ainda a principal fonte de renda de muitas famílias: Segundo
o Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, quase 
660 mil adolescentes e jovens, entre 15 e 19 anos, são responsáveis pela renda 
de suas famílias. A pesquisa revelou ainda que mais de 131 mil crianças 
brasileiras, entre 10 e 14 anos, são chefes de família.
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TRANSTORNO MENTAL - PSIQUIATRIA E SOCIEDADE
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UM POUCO DE MATEMÁTICA 
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UM POUCO DE MATEMÁTICA

Estava eu aqui aproveitando o feriado pra montar um banco de dados que será útil
em um futuro post do Nightfall in Magrathea, e entre um e outro acesso ao 
Facebook, vejo essa imagem compartilhada:
[FOTO]

E aí, qual a resposta?

Existem várias dessas brincadeiras por aí. Utilizam a ordem das operações 
matemáticase o fato de lermos da esquerda pra direita para tentar induzir ao 
resultado errado.

Quem resolve a questão como 3x(3+3) encontra 18, o resultado errado. Mas dessa 
vez a brincadeira tem uma sutileza, que faz a solução (33)+3 = 12 também estar 
errada.
[FOTO]

RÁÁ! O fatorial. Então, 3! = 3x2x1 = 6. E a solução correta para o problema 
proposto é 15.

Enquanto eu escrevo isso, a página já está com mais de 12 mil respostas. A 
grande maioria respondeu 12 e há uma parcela considerável que respondeu 18.
[FOTO]

Ok, a brincadeira é montada para as pessoas errarem e ninguém está livre de uma 
trollada. Mas o divertido mesmo de toda a coisa aqui, são os comentários 
nonsense.
[FOTO]

Sendo hoje Finados,Descanse em Paz, Matemática.
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UNICEF promove concurso infanto-juvenil de vídeo sobre crianças com deficiência
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http://portal.aprendiz.uol.com.br/

novdez

Do Unicef.

O UNICEF, em nível global, está promovendo um concurso de vídeo para pessoas de 
até 25 anos de idade. O concurso Tem a ver com habilidade! tem o mesmo tema do 
relatório do UNICEF Situação Mundial da Infância 2013: crianças com deficiência.

Crianças, adolescentes e jovens interessados em participar do  concurso devem 
enviar para a sede do UNICEF em Nova Iorque, até o dia 15  de dezembro de 2012, 
um vídeo relacionado às deficiências, seja  expressando uma experiência pessoal 
ou comentando sobre os direitos das  pessoas com deficiência e os desafios que 
elas enfrentam. Todos os  vídeos devem ter um minuto de duração.

Os vídeos - de qualquer gênero: drama, comédia, ação, documentário,  ficção, 
animação - podem ser feitos em qualquer idioma. No entanto, os  vídeos em outras
línguas que não o inglês devem estar acompanhados de  uma transcrição do texto 
em inglês ou ser legendados.

A participação pode ser individual ou em grupo, e cada indivíduo ou grupo pode 
concorrer com apenas um vídeo.
Seleção

Os vídeo serão analisados por um painel  global formado por comunicadores e 
jovens, que escolherá os finalistas e  o vencedor. O vídeo vencedor será usado 
como parte dos materiais de  lançamento do relatório Situação Mundial da 
Infância 2013 e será também  disponibilizado para divulgação em todo o mundo e 
apresentado por canais  on-line. O realizador do vídeo vencedor receberá uma 
filmadora Flip HDV  da Sony.
Acesse aqui a convocatória e o regulamento.
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Vacinas gratuitas correspondem a 37,4% da meta da DGS | iOnline
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Vacinas gratuitas correspondem a 37,4% da meta da DGS | iOnline
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Vamos passar por lá - TELESSAÚDE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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MATEMÁTICA HUMANISTA: Um show do CARLOS MATHIAS: Carlos Eduardo Mathias Motta é 
doutor e mestre em Matemática pela UFRJ. Músico profissional pela Ordem dos 
Músicos do Brasil (OMB - baterista) desde 1993, desenvolveu o DRUMMATH, uma 
metodologia de ensino de matemática para deficientes visuais que utiliza apenas 
sons e atividades motoras. É professor do Departamento de Matemática Aplicada 
(GMA) da UFF, professor pesquisador da Universidade Aberta do Brasil (UAB), 
coordenador operacional dos Cursos de Pós-Graduação Lato-Sensu "Novas 
Tecnologias no Ensino da Matemática" e "Implementação e Gestão de EAD" 
(UFF/LANTE/UAB), avaliador externo do MEC/CAPES/UAB e coordenador da a equipe de
Elaboração de Itens de Matemática para o ENEM na UFF. Sua conferência se 
intitula: Matemática Humanista: uma perspectiva cultural no Ensino para 
Deficientes Visuais por meio de Ritmos Musicais.Divulgação solicitada pelo Prof.
Paulo Henrique Colonese(e-mail).
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Verba para combate à aids fica parada nas contas de estados e municípios - Saúde
- Notícia - VEJA.com
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Verba para combate à aids fica parada nas contas de estados e municípios - Saúde
- Notícia - VEJA.com
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Vídeo: menina de 3 anos dá dicas de alimentação e faz sucesso no youtube 
#Licionista
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Ela é o máximo!!!Vejam!! 
[VÍDEO]
Vídeo: menina de 3 anos dá dicas de alimentação e faz sucesso no youtube 
#Licionista: 

A fala infantil da menina Ana Paula com suas Dicas de Alimentação garantiu 
muitos acessos e compartilhamentos de seu vídeo no youtube. Com apenas 3 anos de
idade, ela se mostra bem à vontade na frente da câmera quando descreve o que faz
para ter uma pele linda: Quem come frutinha fica linda que nem eu.

Pela pouca idade, Ana Paula tem dificuldade em pronunciar algumas palavras - 
deixando o vídeo ingênuo e engraçado - e isso se tornou uma das características 
de seu sucesso. Tanto é que a pequena passou a ser chamada de Licionista, 
palavra que repete várias vezes por não conseguir pronunciar Nutricionista.

A Licionista tem outros vídeos publicados pelo seu pai ([VÍDEO]
AQUI o canal dele no youtube), como dicas para fugir do banho, uma entrevista 
para a rádio de Fraiburgo e momentos fofos gravados pela família.

O vídeo com as Dicas de Alimentação é ótimo não só pela graciosidade de Ana 
Paula, mas porque as informações (que foram orientadas, claro) são ótimas para 
transmitir às crianças.

Vale a pena compartilhar:
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sábado, 17 de novembro de 2012
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Vitamina C pode ajudar a prevenir osteoporose...
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Vitamina C pode ajudar a prevenir osteoporose...: 

Pela primeira vez, um estudo mostrou que a vitamina C pode proteger uma pessoa 
contra aosteoporose, uma doença progressiva que diminui a densidade dos ossos e 
aumenta o risco de fraturas. Até agora, somente o consumo de cálcio e vitamina D
são recomendados para a prevenção do problema. A pesquisa, feita com 
camundongos, foi publicada nesta semana no periódicoPLoS One.
De acordo com Mone Zaidi, diretor do Programa para os Ossos da Faculdade de 
Medicina Monte Sinai, nos Estados Unidos, e coordenador do estudo, os 
especialistas já sabiam que baixos níveis de vitamina C estão associados, entre 
outros problemas de saúde, à fragilidade dos ossos. "O que essa pesquisa mostrou
de novo é que a vitamina C, quando ingerida em grandes quantidades por 
camundongos, estimula o aumento da densidade óssea nos animais e protege o 
esqueleto", diz o pesquisador. Ele explica que isso ocorre pois o nutriente 
induz os osteoblastos, células que estimulam a formação óssea, a 
amadurecerem.Comparação -Na pesquisa, os camundongos tiveram seus ovários 
retirados - procedimento conhecido por provocar a redução da densidade óssea. 
Parte dos animais recebeu doses altas da vitamina C via oral e o restante não 
ingeriu o nutriente. Após oito semanas, a equipe observou que os camundongos sem
ovários que não receberam a vitamina apresentaram uma densidade óssea "muito 
baixa" em comparação com os animais sem ovários que ingeriram o nutriente. Por 
outro lado, os camundongos que receberam vitamina C apresentaram a mesma 
densidade óssea do que animais que não haviam passado pela cirurgia.De acordo 
com os autores, esses resultados sugerem que a vitamina C foi a responsável por 
impedir a perda de densidade dos ossos em animais propensos a apresentar o 
problema. "Mais pesquisas são necessárias para determinar se esses suplementos 
alimentares são capazes de prevenir a osteoporose em humanos. Se os estudos 
futuros confirmarem os nossos achados, a descoberta poderá ser útil em países em
desenvolvimento onde a doença é prevalente e os tratamentos são, muitas vezes, 
caros", afirma Zaidi.Fonte: Revista Veja
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10 sugestões para o seu filho amar comidas saudáveis...
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10 sugestões para o seu filho amar comidas saudáveis...: 

Um estudo americano publicado na revista Clinical Pediatrics, depois de avaliar 
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crianças e adolescentes obesos, concluiu queé nos primeiros anos de vida que uma
pessoa aprende a comer, pois descobriu que mais da metade já se encontrava nessa
situação aos 2 anos de idade. Segundo os pesquisadores, os hábitos alimentares 
aprendidos nessa primeira fase orientam a criança em seu futuro e são difíceis 
de serem modificados. Justamente nesse período, os pais têm mais dúvidas à mesa 
tentando cumprir bem o seu papel. Conheça as principais sugestões dos 
especialistas para oferecer uma boa educação alimentar ao pequeno.
1. Seja o exemploPapai e mamãe são os maiores exemplos, mas isso nem sempre é 
bom. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, 40% dos adultos brasileiros 
são obesos, o que prova: a alimentação dos pais não reflete bons hábitos. Não 
adianta nada o casal acostumado a pedir sanduíche no almoço e comida chinesa no 
jantar imaginar que ensinarão o filho a comer saudavelmente. Se ele não 
presenciar a mãe saboreando uma deliciosa salada, não vai fazer o mesmo. Iniciar
as modificações desses hábitos ainda durante a gravidez - que também exige uma 
boa alimentação - dará mais tempo para efetivá-las até que o bebê comece com as 
papinhas. A mudança, em geral, é difícil, principalmente nas primeiras semanas, 
mas o investimento vale a pena. Caso a criança vá ficar aos cuidados de outra 
pessoa, como parentes e berçários, verifique como é a conduta deles também.
2. Aprenda a cozinharSegundo a maioria dos especialistas, o fato de as famílias 
comerem de maneira inadequada tem a ver com a falta de tempo e a disposição para
cozinhar. Primeiro passo: distribua tarefas e organize os horários para que 
alguém consiga ser o cozinheiro. Muitas pessoas descobrirão que preparar um 
prato saudável requer menos tempo do que se imagina. Pedir ajuda a parentes, 
amigos e vizinhos gourmet também é uma boa dica. Já existem no mercado livros de
culinária destinados aos cozinheiros de primeira viagem, com fotos e textos bem 
didáticos. Quando aprendem a cozinhar, os pais também ficam mais conscientes 
sobre as vantagens de uma alimentação saudável. E podem (por que não?) descobrir
um prazer nisso.
3. Diversifique a papinhaUma boa papinha precisa incluir os três grupos 
alimentares: construtores (carnes de boi, de frango e de peixe, feijão, ervilha,
proteínas), energéticos (arroz, macarrão, batata, carboidratos em geral) e 
reguladores (legumes, verduras, fibras). Diversifique bastante. Oferecer o 
máximo possível de variedades de alimentos é importante para garantir o 
fornecimento de todos os nutrientes necessários ao crescimento do bebê. É 
importante também para ele conhecer e se acostumar com a comida, descobrir suas 
preferências e tolerâncias. Quando é colocada em contato com muitos tipos de 
alimento, a tendência da criança é aceitar tudo, incluindo frutas, legumes e 
verduras. Quanto menos variado for o cardápio, mais seletiva ela será, 
principalmente na adolescência, o que pode prejudicar seu desenvolvimento e até 
o futuro controle de peso.
4. Prepare combinações apetitosasComida de criança tem de ser gostosa e não 
apenas uma soma de ingredientes. Crie combinações que um adulto também 
apreciaria, com bom senso, levando em conta os diferentes sabores e as misturas 
possíveis - e cabíveis. Não é recomendável utilizar sal, pois os alimentos já 
contêm sódio suficiente para suprir as necessidades diárias de uma criança - em 
excesso, ele causa hipertensão e problemas renais. Personalize a receita com 
temperos in natura, como cebola, alho, salsa, cebolinha e outras ervas, para 
deixar a papinha mais gostosa. Comida malfeita desestimula o bebê a gostar de 
comer.
5. Respeite cada faseRespeitar cada fase até os 2 anos incentiva o apetite 
infantil. Sem os dentes não tiverem nascido, o bebê consegue apenas ingerir 
papinhas pastosas, preparadas com alimentos amassados (jamais batidos no 
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liquidificador). Depois disso, a consistência deve caminhar gradualmente para 
uma sopa pedaçuda. Entre os 8 e 9 meses de idade, já é possível oferecer 
alimentos macios em pedaços. Carnes podem ser moídas, picadas ou desfiadas. 
Quando a mastigação não é estimulada, a criança tende a não aceitar saladas, 
carnes em pedaços, frutas e alimentos que exijam mais, principalmente os que são
boas fontes de proteínas e fibras.
6. Ofereça muita águaAcostume seu filho a beber água ou ele poderá crescer sem 
esse hábito. A água é muito importante na infância para ajudar no bom 
funcionamento do intestino e diminui o risco de problemas como dores de cabeça e
musculares, dificuldade na digestão e sobrecarga nos rins. Não existe uma 
recomendação médica específica sobre a quantidade, mas ofereça depois das 
refeições - nunca durante - e entre elas. Faça o mesmo com os sucos. Com o 
tempo, a própria criança aprenderá a indicar que está com sede.
7. Evite as guloseimasEvite açúcar, café, enlatados, frituras, refrigerantes, 
balas, salgadinhos e outras guloseimas sempre, mas, principalmente, nos dois 
primeiros anos. São alimentos de grande valor calórico e sem nenhum nutriente, 
além de não acrescentarem nada ao organismo. Muitos contêm aditivos químicos. Um
bebê criado saudavelmente vai entender que a sobremesa é fruta, e não doce. 
Mesmo que mais para a frente tenha contato com as guloseimas, a criança terá 
outra relação com elas.
8. Deixe a criança comer o quanto quiserAté os 2 anos, ela tem a capacidade de 
saber exatamente quando está saciada e obedece a essa ordem do organismo. Se os 
pais insistem para que ela se alimente mais, acabará fazendo isso para 
agradá-los e corre o risco de perder tal habilidade. Não saberá mais distinguir 
quando a fome acabou. Com o tempo, seu estômago pode dilatar, aumentando o risco
de se tornar uma pessoa obesa.
9. Observe o quanto seu filho comeCuidado com o quanto oferece de comida. Uma 
grande quantidade pode assustar a criança e até desestimular seu apetite. A 
tendência do adulto é fazer o prato semelhante ao seu, esquecendo que o estômago
infantil é menor - a capacidade gástrica de um bebê de 1 ano, por exemplo, é de 
250 ml, enquanto a de um adulto é de 1,3 mil ml. Para não exagerar, observe 
durante algumas semanas o quanto seu filho come. Em alguns dias, ele come mais 
e, em outros, menos, mas você notará que existe uma quantidade-padrão que pode 
servir como referência.
10. Mantenha os mesmos horários de refeiçãoIsso ajuda na organização do 
metabolismo da criança, que conseguirá entender melhor as sensações de fome e 
saciedade. A atitude também vai ajudar na rotina de casa: fica mais fácil saber 
a hora de ir para a cozinha preparar o almoço ou a antecedência necessária para 
fazer compras. Sem falar que os pais também conseguem administrar melhor o tempo
e estar presentes na mesa com o filho - ou procurar que alguém adequado esteja.
Fonte: Bebe.com.br
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Adolescentes que cumprem medida socioeducativa produzem cartilha sobre direitos 
humanos para escolas
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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Adolescentes que cumprem medida socioeducativa produzem cartilha sobre direitos 
humanos para escolas: 

Por Camila Maciel, da Agência Brasil
[FOTO]

A revista em quadrinhos ganhou uma versão em audiobook.
Em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, o Dia Internacional dos Direitos 
Humanos, celebrado nesta segunda (10), ganhou um sentido prático para 60 
adolescentes que cumprem medidas socioeducativas no município. Mais do que ouvir
adultos falarem sobre seus direitos, eles colocaram a mão na massa e produziram 
uma revista em quadrinhos para dialogar diretamente com crianças e adolescentes 
sobre o tema. O resultado do trabalho foi lançado hoje pela Fundação Criança, 
órgão municipal responsável pela política da infância, e será distribuída em 
todas as escolas públicas do município.

Pedro Silva*, de 16 anos, participou, junto com os colegas, de oficinas sobre 
desenho e direitos humanos durante seis meses. Já sabia desenhar e agora aprendi
mais ainda, disse. Ele está feliz pela publicação e espera que a cartilha possa 
ajudar outros adolescentes a conhecerem seus direitos. Muita coisa eu só fiquei 
sabendo na fundação. A gente passa por tanta coisa na rua, porque não sabe o 
direito que tem, declarou. Dentre os assuntos que mais interessaram Pedro na 
construção da cartilha, ele cita o direito de ir e vir e o de não ser agredido.
Leia mais:
Disque 100 recebeu mais de 120 mil denúncias de violação de direitos de crianças
e adolescentes
Aumentou em 77% as denúncias de violação dos direitos humanos 

O promotor de Justiça da Infância, Wilson Tafner, aponta, ao analisar o perfil 
dos adolescentes em conflito com a lei, que a ausência de políticas públicas 
para a infância tem relação direta com a incidência das infrações. Cerca de 15 
bairros de São Paulo, dos mais de 100 que o município tem, concentram a maior 
parte desses adolescentes. No geral, são regiões bem afastadas do centro e com 
baixo IDH [Índice de Desenvolvimento Humano]. Extremo sul, leste e parte da zona
norte, disse.

Tafner destaca que muitas vezes o Estado só chega a essas famílias quando as 
infrações são cometidas pelos jovens. O promotor atuou no início dos anos 2000 
no enfrentamento à violações sofridas na antiga Fundação do Bem-Estar do Menor 
(Febem). Na época, até mesmo casos de tortura foram identificados.

Para o presidente da Fundação Criança, Ariel de Castro Alves, o trabalho por 
meio da arte ajuda a envolver os adolescentes em atividades positivas. O nosso 
trabalho é criar um novo projeto de vida para esses jovens, no qual eles possam 
estar engajados na cidadania, explicou. Ele acredita que a produção da cartilha,
por exemplo, potencializa talentos e torna os adolescentes protagonistas de um 
trabalho do qual eles se orgulham. Se o Estado excluir, o crime vai incluir, 
declarou.
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A coordenadora do Centro de Atendimento de Medidas Socioeducativas da fundação, 
Maria Lúcia de Lucena, acredita que essas ações ajudam a diminuir o estigma ao 
qual os adolescentes estão submetidos, tendo em vista que colocam em diálogo 
jovens de universos diferentes. Quem receber o material vai saber que ele teve a
participação de jovens que cumprem medida de liberdade assistida e de prestação 
de serviços comunitários. Isso faz com que eles estejam no mesmo patamar, 
avaliou.

O estigma é uma das principais preocupações do adolescente de 14 anos Rodrigo 
Santos*. Ele construía a passos largos o sonho de ser jogador de futebol, quando
o desejo de consumo o levou ao tráfico de drogas. Jogava na seleção de base. Fui
vender drogas para comprar uma corrente de prata que minha mãe não podia dar, 
relembra. Ele tem receio de não poder voltar ao time. Após cumprir a medida, 
além de jogar futebol, ele quer voltar a dar orgulho a sua mãe. Ela ainda vai se
orgulhar muito de mim. Se não for como jogador de futebol, vai ser como 
engenheiro, disse.

A revista em quadrinhos, que também ganhou uma versão emaudiobook para pessoas 
com deficiência visual, aborda temas como o contexto histórico do surgimento da 
Declaração Universal dos Direitos Fundamentais do Homem, lançada no pós-guerra 
em 1948, e a formulação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em 1990, 
após a promulgação da Constituição.
*Os nomes verdadeiros dos adolescentes foram preservados em atendimento ao 
Estatuto da Criança e do Adolescente.
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AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 1º a 7 de dezembro: [FOTO]
DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A AIDS
Sábado, 1º de dezembro, é Dia Mundial de Luta Contra a Aids. A Rede de 
Adolescentes e Jovens Promotores da Saúde (RAP da Saúde) vem realizando uma 
série de atividades sobre o tema desde quinta-feira, 29. A mobilização ganha 
força no sábado, com ações de promoção da saúde e de conscientização sobre a 
importância do diagnóstico precoce, desenvolvidas nos polos Alemão, Tijuca, 
Jacarezinho e Sulacap, em parceria com unidades de saúde destes territórios. Em 
toda a cidade do Rio de Janeiro, 190 postos de saúde e clínicas da família 
participam da Campanha Carioca da Prevenção, que integra a iniciativa Fique 
Sabendo, para promoção do diagnóstico da infecção pelo HIV, da sífilis e da 
hepatite B. As unidades de saúde funcionarão em horário estendido, de 8h às 17h,
e as equipes estarão preparadas para acolher e aconselhar as pessoas que 
comparecerem para a realização dos exames. A medida é importante para garantir o
início imediato do tratamento e para reduzir as chances de transmissão de 
doenças em função do desconhecimento do status sorológico do paciente. Quem 
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comparecer às unidades de saúde também poderá realizar a aferição de pressão 
arterial, além de receber preservativos e materiais educativos. Para as 
mulheres, estará disponível o exame preventivo do câncer de colo de útero. Mais 
informações podem ser obtidas junto à central de atendimento da Prefeitura do 
Rio, pelo telefone 1746.Acesse a campanha do Ministério da Saúde pelo Dia 
Mundial de Luta Contra a Aids.[FOTO]
TECENDO REDES: PREVENÇÃO DAS DST/AIDS
Em alusão ao Dia Mundial de Luta Contra a Aids, lembrado em 1º de dezembro, o 
Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) promove nesta terça-feira, 04 
de dezembro, o seminário Tecendo Redes - Prevenção de DST/Aids em Crianças e 
Adolescentes em Situação de Rua.O encontro acontece das 14h às 18h, na 
Universidade Estácio de Sá - campus Lapa (Rua Riachuelo, 22, 2º andar, 
auditório). Acesse o relatório da UNICEF sobre a iniciativa Tecendo Redes - Uma 
Experiência de Prevenção das DST/Aids entre Meninos e Meninas em Situação de 
Rua.[FOTO]
REDE SAÚDE E CULTURA
Acontece de 03 a 05 de dezembro o I Encontro Nacional da Rede Saúde e Cultura, 
que promoverá oficinas, mesas redondas, trabalhos em grupo, exposições de 
produtos e dinâmicas de construção de ações colaborativas envolvendo os campos 
da saúde, educação, meio ambiente, cultura, desenvolvimento científico e 
tecnológico, dentre outros. A iniciativa é promovida pela Fiocruz, em parceria 
com a Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, e
constitui uma das estratégias de mobilização, educação e mapeamento 
participativo da Rede Saúde e Cultura, que tem por objetivo fortalecer ações de 
promoção e cuidado à saúde que respeitem a diversidade cultural e participação 
social. Conheça a programação e saiba como participar no site do evento.[FOTO]
OFICINA DE MÚSICA NO JACAREZINHO
O grupo Roda Gigante promove oficina musical no Centro de Referência da 
Juventude do Jacarezinho, nos dias 03, 05, 07 e 10 de dezembro, de 14h às 17h. A
atividade gratuita busca estimular a criatividade e a percepção rítmica dos 
participantes, por meio do olhar do palhaço. Comprometido com a promoção da 
saúde, o grupo Roda Gigante realiza intervenções em hospitais públicos cariocas 
com o objetivo de despertar, entre profissionais de saúde, jovens e crianças, um
novo olhar sobre suas atividades cotidianas. As vagas para a oficina musical são
limitadas e as inscrições devem ser feitas pelos telefones (21) 2334.8842; (21) 
8117.8588; e (21) 8870.5482.
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[FOTO]
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ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR E ECOLOGIA HUMANA
Estão abertas até 20 de dezembro as inscrições para o curso de especialização em
Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana da Escola Nacional de Saúde Pública 
Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz). A iniciativa oferece capacitação para o 
planejamento, organização e avaliação das ações na área de saúde do trabalhador,
na perspectiva de integrar teoria e prática para o enfrentamento dos problemas 
de saúde, trabalho e ambiente. A especialização é voltada para profissionais de 
nível superior completo, que prioritariamente desenvolvam atividades em saúde do
trabalhador ou pretendam desenvolver atividades sobre o tema, em especial no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) ou ainda em outras instituições, como 
organizações prestadoras de serviço, ensino e pesquisa. O curso tem carga 
horária de 440 horas e será ministrado toda primeira semana do mês, de segunda a
sexta-feira, de 8h às 17h.As aulas começam em 8 de abril de 2013.Acesse o edital
para o curso de especialização em Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana da 
Ensp/Fiocruz.

[FOTO]

SAÚDE E POLÍTICA DE DROGAS
Experiências bem sucedidas no cuidado e atendimento ao usuário de álcool e 
outras drogas, desenvolvidas no Brasil e no exterior, estarão em debate esta 
semana, durante o Seminário Internacional Saúde e Política de Drogas: É Preciso 
Mudar, que acontece dias 17 e 18 de dezembro, de 9h às 17h30, no Museu da Vida, 
da Fiocruz (Av. Brasil 4365, Manguinhos). A iniciativa é promovida pela Fiocruz,
a Comissão Brasileira sobre Drogas e Democracia (CBDD) e o Viva Rio com o 
objetivo depensar mudanças para a saúdediante de umapossível mudança na política
de drogas vigente no país. Na segunda-feira, na parte da manhã, serão 
apresentadas experiências do Uruguai, de Portugal e do Canadá. À tarde, o 
consultor do Ministério da Saúde Dartiu Xavier, professor da UNIFESP e membro do
Programa de Orientação e Atendimento a Dependentes, ministrará a palestra 
Atendimento e Emergência aos usuários de álcool e outras drogas.

Em seguida, o psiquiatra Jairo Werner, professor da UFF, discutirá o tema 
Construindo base conceitual para o trabalho com as comunidades terapêuticas: 
desafios e propostas. Ainda integram a programação de segunda-feira as palestras
A saúde da família e o consultório na rua no atendimento ao usuário de álcool e 
outras drogas, por Daniel Souza, coordenador do Consultório de Rua do 
Jacarezinho, e Assistência Social aos Usuários de Crack e outras drogas em 
situação de risco por Rafael West, coordenador do programa Atitude, da 
Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos de Pernambuco. A 
terça-feira será dedicada ao debate em grupos de trabalho sobre Estratégias para
Promoção da Saúde, Atendimento ao Usuário de Álcool e Outras Drogas, Emergência 
e Internação, Pesquisa e Formação, Lei de Drogas É Preciso Mudar: A Criação das 
Comissões Interdisciplinares, A Interface entre Saúde e Justiça. Às 16h, uma 
palestra de encerramento será ministrada pelo secretário de Atenção à Saúde do 
Ministério da Saúde, Helvecio Miranda, e pelo secretário de Estado de Saúde do 
Rio de Janeiro, Sérgio Côrtes.

O evento é destinado a profissionais de saúde e as inscrições são gratuitas. 
Confira a programação completa do Seminário Internacional Saúde e Política de 
Drogas: É Preciso Mudar e acesse o formulário de inscrição.
[FOTO]
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DIGA NÃO À ÚLCERA POR PRESSÃO!
Neste domingo, 16 de dezembro, a Sociedade Brasileira de Enfermagem em Feridas e
Estética (Sobenfee) promove a campanha Diga Não à Úlcera por Pressão, com uma 
caminhada pela Praia de Copacabana. O ponto de encontro será na Avenida 
Atlântica, na altura da Rua Sá Ferreira, às 10h. O objetivo é chamar a atenção 
de profissionais de saúde e de toda a população para este problema de saúde, que
pode ser prevenido com ações simples e de baixo custo. Além da caminhada, o 
evento promoverá a difusão de informações sobre nutrição e atividade física, 
aferição de pressão arterial, práticas integrativas e bate-papo com 
profissionais, para o esclarecimento de dúvidas.
[FOTO]

MOSTRA OLHOS NEGROS
Parte da programação da Quinzena da Consciência Negra, a Mostra Olhos Negros IV,
promovida pelo Instituto Cultural Cinema Brasil de 16 de novembro a 01 de 
dezembro, exibe a partir deste sábado, 15 de dezembro, o ciclo Melhores da 
Mostra. O evento segue até 28 de dezembro com a exibição de filmes produzidos 
por cineastas brasileiros de todas as etnias que abordam o tema Adolescentes 
negros construindo o Futuro. As sessões abertas ao público acontecem aos 
sábados, no Microcine de Bonsucesso (Av. Teixeira de Castro, 157, Bonsucesso). 
Nos demais dias da semana, as sessões podem ser agendadas por escolas e 
entidades beneficentes, de manhã e à tarde. Neste sábado, a primeira sessão 
começa às 16h, com a exibição dos filmes Cem anos sem chibata, de Marcos Manhães
Marins; Apocalipse no Alemão, de Alberto Dias; Autoestima, de Ednéa Rubim. Às 
17h, é a vez de Dia de Preto, de Marcial Renato, Daniel Mattos e Marcos Felipe. 
E, às 18h, 5 X Pacificação, de Luciano Vidigal, Rodrigo Felha, Cadu Barcellos e 
Wagner Novais. Confira a programação completa na página do evento no Facebook.
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AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 22 a 28 de dezembro: 
[FOTO]

UNIDADES DE SAÚDE NO NATAL
Nos dias 24 e 25 de dezembro, os hospitais de emergência e unidades de saúde 24 
horas da cidade do Rio de Janeiro funcionarão normalmente. As unidades primárias
de saúde (centros municipais de saúde e clínicas da família) estarão fechadas e 
voltam a funcionar regularmente na quarta-feira, dia 26. Mais informações podem 
ser obtidas pelo Disque-Rio da Prefeitura, pelo número 1746. Confira a lista das
unidades de saúde que funcionarão em regime de 24 horas durante o Natal.
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[FOTO]

NATAL DA FRATERNIDADE EM SEPETIBA
O Natal vai chegar mais cedo em Sepetiba, com a visita de Papai Noel à praça 
Américo Marçal neste sábado, dia 22. A programação, promovida pelo CMS Waldemar 
Berardinelli, acontece de 9h ao meio-dia, com brincadeiras, distribuição de 
presentes e lanche.
[FOTO]

MARCHINHAS CONTRA A DENGUE
Atenção foliões! Estão abertas as inscrições para o Concurso de Paródias de 
Marchinhas Carnavalescas da CAP 2.2, que premiará as três melhores músicas sobre
prevenção e controle da dengue, transtornos causados pelo acúmulo lixo e 
possíveis soluções. Servidores que atuam na região podem se inscrever até 2 de 
janeiro, no Centro de Estudos da CAP 2.2 (Rua Conde de Bonfim, 764 no 3º andar, 
Tijuca). Além de preencher a ficha de inscrição, é preciso entregar um CD com a 
música e cópias do documento de identificação civil com foto e do CPF do 
compositor. Materiais educativos sobre o tema, que podem auxiliar na composição 
da marchinha, estão disponíveis nas unidades de saúde da CAP 2.2. Mais 
informações podem ser obtidas pelo telefone (21) 2278.9271, ramais 234 ou 235.
[FOTO]

SAÚDE NA TV
A VideoSaúde Distribuidora da Fiocruz exibe regularmente programas de televisão 
sobre saúde no Canal Universitário do Rio de Janeiro - UTV (canal 11 da NET). 
Neste sábado, dia 22, às 13h, poderemos assistir ao vídeo Sabedoria Baniwa, 
sobre a formação de agentes comunitários indígenas em saúde no município de São 
Gabriel da Cachoeira, localizado no alto do rio Negro, a 853 km de Manaus, 
Amazonas. Com a entrada de médicos e agentes de saúde nas comunidades indígenas,
o município, que abriga 23 etnias, enfrenta o desafio de aprender com as novas 
tecnologias - como o computador, a internet e a energia solar - sem abrir mão 
das tradições indígenas milenares e dos saberes de pajés, parteiras e 
curandeiras. A reprise será na segunda-feira, dia 25, às 15h. Na quarta-feira, 
dia 26, às 21h30, a pauta é o câncer de mama. O programa conta histórias de 
mulheres que lutam contra a doença e encontram forças na família, na terapia e 
na fé. As reprises são no sábado, 29, às 13h, e na segunda, 31, às 15h.
[FOTO]

INOVAÇÃO EM ATENÇÃO DOMICILIAR
O Laboratório de Inovação em Atenção Domiciliar, uma iniciativa do Ministério da
Saúde em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), recebe 
inscrições de experiências e práticas inovadoras em Gestão da Atenção Domiciliar
e em Cuidado em Atenção Domiciliar. A iniciativa se insere na estratégia dos 
Laboratórios de Inovação, lançada pela Opas Brasil, que consiste na 
identificação e valorização de experiências e práticas bem-sucedidas do SUS, 
buscando o seu potencial de inovação, analisando os caminhos que levaram a 
mudanças no processo de trabalho e geraram melhorias para os usuários dos 
serviços. Espera-se que os resultados do Laboratório se constituam em fonte de 
inspiração e motivação para mais gestores e trabalhadores do SUS, contribuindo 
para a renovação de práticas em benefício dos usuários.Podem se inscrever 
instituições vinculadas aos SUS, com experiência de caráter inovador, que tenham
produzido resultados práticos, já finalizados ou em curso, desenvolvidas em 
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serviços públicos de saúde. As experiências podem fazer parte do trabalho das 
equipes de atenção básica que desenvolvem cuidados domiciliares ou equipes 
específicas de Atenção Domiciliar.Acesse o regulamento e saiba como inscrever 
sua experiência no Laboratório de Inovação em Atenção Domiciliar.
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O
 Plenário da Câmara do Rio vai analisar o Projeto de Lei nº 1.565/2012, 
 de autoria de Poder Executivo,  que cria no quadro Permanente de 
Pessoal do Município do Rio de Janeiro a categoria funcional de Agente 
de Apoio à Educação. A nova categoria funcional corresponderá à criação 
de oito mil vagas,  exclusivas da Secretaria Municipal de Educação.
Pelo 
projeto,  o ingresso no cargo de Agente de Apoio à Educação será por 
meio de concurso público,  e o preenchimento das vagas será 
regionalizado,  distribuído de acordo com a necessidade das 
Coordenadorias Regionais de Educação,  por critérios estabelecidos pela 
Secretaria. O agente atuará em diversas áreas do ambiente de ensino,  no
 trato com os alunos e comunidade,  no auxílio de atividades 
administrativas,  portanto em funções bastante abrangentes,  
controlando inclusive o fluxo de alunos na escola e nas proximidades.
Entre 
as funções atribuídas aos Agentes de Apoio à Educação estão tarefas 
desenvolvidas pelos Agentes Auxiliares de Creche,  cuja função será 
ampliada pela nova legislação e substituída pela nova categoria,  à 
medida que vagarem os cargos na Secretaria de Educação. "O objetivo é 
melhorar o espaço físico e de convivência das escolas e,  desta forma,  
proporcionar bem estar e maior segurança aos alunos com a inclusão e 
monitoramento de Laboratórios de Ciência e Informática",  afirma o 
prefeito Eduardo Paes.
Atribuições específicas da nova categoria
Dá 
suporte às atividades da secretaria da escola; colabora com o professor 
regente ou com a Direção nas atividades propostas aos alunos; executar 
tarefas relativas à observação de registros e avaliação do comportamento
 e desenvolvimento infanto-juvenil,  sob orientação e supervisão do 
professor regente; receber e acatar,  criteriosamente,  a orientação e 
as recomendações do professor no trato e atendimento à clientela; 
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colaborar na execução de atividades que visem desestimular a 
agressividade sob orientação e supervisão do professor; disponibilizar 
materiais pedagógicos a serem utilizados; cuidar da higiene e do asseio 
dos alunos sob sua responsabilidade; executar tarefas relativas à 
observação das alterações físicas e comportamentais,  entre outras.
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Alunos do ITA criam jogo de celular para ajudar pessoas com dislexia: 

Dois alunos do ITA de São José dos Campos, interior de São Paulo, criaram um 
tipo de jogo de celular para ajudar crianças com dificuldade de organizar ideias
e fala, treinando o raciocínio e acelerando o aprendizado. Para Maria Estela 
Guimarães, psicológa e mãe de um filho com dislexia, o desafio era fazer um jogo
educativo para celulares e tablets que ajudasse essas pessoas. É um distúrbio de
aprendizagem que tem uma origem neurobiológica, quer dizer, está no cérebro, e 
interfere diretamente no processo de leitura e escrita, conta.

do G1
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O seio materno
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http://drauziovarella.com.br/
As mães do crack: 

Difícil avistar um grupo de usuários de crack em que não haja uma menina 
grávida. Desviamos o olhar para não correr o risco de encontrar o delas, 
embaçado pela escravidão da dependência.

A razão que as leva a conceber um filho na miséria em que se encontram são 
óbvias: crack é droga psicoativa de uso compulsivo que destrói o caráter e 
subjuga o arbítrio. É um experimento macabro da natureza que reduz seres humanos
à situação de animais de laboratório, condicionados a buscar, a qualquer preço, 
a recompensa que a cocaína lhes traz.

Quando o adolescente rouba a aliança de casamento da mãe viúva que pega três 
conduções para chegar ao trabalho, não é por falta de amor, mas pela 
necessidade. É a premência incoercível para sentir o baque da cocaína no 
cérebro, prazer intenso e fugaz como o orgasmo, que o leva a arruinar o futuro 
pessoal e a infernizar a vida dos familiares. Como bem caracterizou um usuário:

- Doutor, pense no desespero de correr para o banheiro no pior desarranjo 
intestinal. A compulsão do crack é cem vezes pior.

No caso das meninas dependentes, contingente que aumenta de forma assustadora, 
as consequências são mais trágicas. Muitas vezes iniciadas antes de chegar à 
adolescência, são elas as principais vítimas da crueldade das ruas para as quais
foram arrastadas.

Às desprovidas de talento e coragem para furtar, assaltar ou pedir esmola, sobra
o recurso derradeiro: vender o corpo. A preço vil, porque transitam num ambiente
social formado por uma legião de desvalidos que perambula pelas cracolândias sem
destino nem banho, para quem sexo não é prazer que chegue aos pés do crack.

No meio desse refugo social, quando conseguem vinte reais por um programa é 
motivo de festa; caso contrário, aceitam dez, o bastante para uma pedra. Em dias
de menos sorte, cobram cinco por uma sessão de sexo oral, provação especialmente
dolorosa, quando os lábios estão queimados pelo cachimbo incandescente.

Esse é o cenário de horror em que engravidam.

Sem que tenham consciência de seu estado, as primeiras semanas do 
desenvolvimento embrionário acontecem sob o impacto da cocaína. Quando descobrem
a gravidez, a realidade dificilmente se altera.

Na Penitenciária Feminina, atendi uma moça, que aos treze anos deu à luz numa 
calçada da rua Dino Bueno, anestesiada pela droga, sem entender que aquelas 
cólicas eram dores de parto.

Em São Paulo, a maioria das parturientes do crack são encaminhadas para o 
Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros, na zona leste, que procurou se 
adaptar para atender esse contingente que cresce a cada ano. Dez anos atrás, 
havia um ou dois partos de usuárias por ano; agora, há pelo menos um por semana.
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Como tratar dos bebês, quando entram em crise de abstinência? Que destino dar a 
eles, quando a mãe mora numa cracolândia?

Por lei, a maternidade é obrigada a entrar em contato com o Conselho Tutelar, 
que pode retirar o poder familiar da mãe, caso a considere incapaz de cuidar do 
filho. O recém-nascido vai para uma creche, enquanto a Justiça procura localizar
alguém da família que se interesseem recebê-lo. Quandoa tentativa falha, a 
criança é enviada para adoção.

Separar a mãe do filho é experiência traumática que costuma devolvê-la mais 
depressa para as ruas. Até a gravidez seguinte, durante a qual continuará a usar
a droga. Elas assim o fazem não porque sejam mães desnaturadas, mas porque o 
crack é mais poderoso do que todas as vontades, mais forte até do que o instinto
materno.

Exigir que sob o domínio do crack lhes sobre discernimento para a disciplina dos
métodos contraceptivos, é arrogância dos ignorantes que desconhecem a ação 
farmacológica da cocaína; é tripudiar sobre a desgraça alheia.

Existem anticoncepcionais injetáveis administrados a cada três meses, ideais 
para esse tipo de situação. Como é insensato esperar que a usuária procure os 
Serviços de Saúde, não seria muito mais lógico levá-los até ela?

Antes que os defensores de ideologias medievais rotulem como eugênica essa 
solução, vamos deixar claro que não haveria necessidade de qualquer 
constrangimento, as dependentes aceitariam de bom grado a oferta do 
anticoncepcional. Elas não concebem filhos com o intuito de viver os mistérios 
da maternidade.
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ATENÇÃO - AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 8 a 14 de dezembro

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://elosdasaude.wordpress.com/
AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 8 a 14 de dezembro: [FOTO]
AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE CRACK
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPERJ) promove nesta 
terça-feira, dia 11 de dezembro, a audiência pública Crack - Prevenção, Resgate 
e Cuidado em Saúde Mental. A reunião acontece de 12h30 às 19h, noauditório da 
instituição, no Centro (Av. Marechal Câmara, 370, 9º andar, Castelo). A 
iniciativa busca aprimorar o atendimento em saúde mental, por meio da abertura 
de um espaço interinstitucional, independente e politicamente neutro. A ideia é 
que os participantes apresentem planos e cronogramas de ação, compartilhem 
informações técnicas e especializadas, construam propostas objetivas e gerem 
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contribuições científicas entre universidades, centros de produção de 
conhecimento científico, conselhos profissionais e de saúde, secretarias de 
saúde do estado e do município, sociedades de especialistas, autoridades 
públicas, associações de usuários e familiares e entidades da sociedade civil 
vinculadas à defesa do direito à saúde e à área de saúde mental. As inscrições 
devem ser feitas no site do MPERJ - www.mp.rj.gov.br - que recebe propostas 
objetivas sobre o tema da audiência, que serão posteriormente encaminhadas a 
gestores públicos.Acesse a programação da audiência pública Crack - Prevenção, 
Resgate e Cuidado em Saúde Mental.[FOTO]
CONVERSA AFIADA: SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA
O Comitê Técnico Municipal de Saúde da População Negra do Rio de Janeiro promove
nesta sexta-feira, 14 de dezembro, mais uma edição da reunião Conversa Afiada, 
com o tema MortalidadeMaterna e Infantil:Prevenção e estratégias para o seu 
enfrentamento.O encontro acontece de 9h às 13h, no auditório da Estação Otics 
Centro (Rua Evaristo da Veiga, nº 16, 2º andar, Cinelândia), e contará com a 
participação de representantes da Superintendência de Vigilância em saúde da 
Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro (SMSDC-RJ), do 
Comitê Municipal de Mortalidade Infantil, do Comitê Municipal de Mortalidade 
Materna e da ONG Criola.[FOTO]
CONFERÊNCIA SOBRE INFÂNCIA E ENVELHECIMENTO
A Universidade de Barcelona promove nesta terça-feira, 11 de dezembro, a 
conferênciaInfância e Envelhecimento Populacional nos Espaços Urbanos Atuais. O 
evento será realizado de 16h às 19h, no horário local, e transmitido via 
internet. Brasileiros que desejem participar do debate podem acessar o link da 
transmissão - http://www.conferencias.plformacion.com/streaming.html - a partir 
das 19h (horário de Brasília). A programação é composta por quatro 
apresentações: Por um envelhecimento ativo em casa e nos espaços urbanos, pelo 
economista Fernando Alonso, da Universidade Autônoma de Barcelona; Planejamento 
Urbano e Vulnerabilidade Infantil, pelo arquiteto Josep Muntañola, da 
Universitat Politècnica de Catalunya; Planos e Projetos em Barcelona, pelo 
arquiteto Jaume Barnada, da Prefeitura de Barcelona; e Infância e Cidade:Em 
Busca do Espaço Perdido, pelo antropólogo Manuel Delgado, da Universidade de 
Barcelona. Ao final das apresentações, será realizado um debate com a plateia 
(de 18h às 19h, no horário local; de 21h às 22h, no horário de Brasília).[FOTO]
ESPETÁCULO DE DANÇA
A Cia Nós da Dança apresenta nesta terça-feira, 11 de dezembro, o espetáculo 
Bossa Nossa, em temporada popular a R$ 1 no Teatro Carlos Gomes, na Praça 
Tiradentes, Centro. A apresentação acontece às 19h, no programa 7 em Ponto, 
promovido pela Prefeitura do Rio e pela Secretaria Municipal de Cultural.Assista
ao clipe de Bossa Nossa, da Cia Nós da Dança
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http://www.pediatriabrasil.com.br/
Calendário vacinal atualizado: 

A vacina do seu filho está em dia?
Discutiremos as vacinas disponíveis para crianças e adolescentes, tanto na rede 
pública quanto na rede particular.

Aí vai um resumão de tudo:
Ao nascer:
BCG-id: dose única;
Hepatite B: 1ª dose (de quatro - as demais doses estão incluídas na 
Pentavalente, aos 2, 4 e 6 meses de vida).
Com dois meses de vida:
Pentavalente (DTP + Hib + Hepatite B): 1ª dose (de três - as próximas aos 4 e 6 
meses de vida);
Poliomielite (VIP - injetável, inativada): 1ª dose (de três - as primeiras duas 
doses de vacina contra poliomielite agora são injetáveis - "Zé Gotinha" somente 
na 3ª dose, aos 6 meses de vida);
Rotavírus: 1ª dose (de duas - a próxima aos 4 meses de vida);
Pneumocócica (10 valente): 1ª dose (de três - as próximas aos 4 e 6 meses de 
vida).
Com três meses de vida:
Meningocócica (C): 1ª dose (de duas - a próxima aos 5 meses de vida).
Com quatro meses de vida:
Pentavalente (DTP + Hib + Hepatite B): 2ª dose (de três - a próxima aos 6 meses 
de vida);
Poliomielite (VIP - injetável, inativada): 2ª dose (de três - a próxima dose de 
vacina contra poliomielite será oral - "Zé Gotinha", aos 6 meses de vida);
Rotavírus: 2ª dose (de duas);
Pneumocócica (10 valente): 2ª dose (de três - a próxima aos 6 meses de vida).
Com cinco meses de vida:
Meningocócica (C): 2ª dose (de duas).
Com seis meses de vida:
Pentavalente (DTP + Hib + Hepatite B): 3ª dose (de três);
Poliomielite atenuada (VOP - oral, atenuada): 3ª dose (de três - as duas 
primeiras doses contra poliomielite foram injetáveis - agora é hora da 3ª dose, 
por via oral - "Zé Gotinha");
Pneumocócica (10 valente): 3ª dose (de três - reforço com um ano de idade);
Influenza: 1ª dose (de duas - a próxima com 7 meses de vida).
Com seis meses de vida:
Influenza: 2ª dose (de duas - reforço anual até 5 anos de idade).
Com nove meses de vida:
Febre amarela: dose inicial (próxima dose com 10 anos de idade).
Com um ano de idade (12 meses):
Tríplice viral (SCR - Sarampo, Caxumba, Rubéola): 1ª dose (de duas - a próxima 
com 4-6 anos de idade);
Varicela (Catapora): 1ª dose (de duas - a próxima com 4-6 anos de idade);
Hepatite A: 1ª dose (de duas - a próxima com 18 meses);
Pneumocócica (10 valente): reforço único.
Com um ano e três meses de idade (15 meses):
DTP: 1º reforço (de dois - o próximo com 4-6 anos);
Poliomielite atenuada (VOP - oral, atenuada): reforço único;
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Meningocócica (C): reforço único (pela Sociedade Brasileira de Pediatria, este 
reforço é feito com um ano de idade).

Com um ano e seis meses de idade (18 meses):
Hepatite A: 2ª dose (de duas).
Com 2 anos de idade:
Influenza: reforço anual.
Com 3 anos de idade:
Influenza: reforço anual.
Com 4 anos de idade:
Influenza:reforço anual.
Com 5 anos de idade:
Influenza: reforço anual.
Com 4-6 anos de idade:
Tríplice viral (SCR - Sarampo, Caxumba, Rubéola): 2ª dose (de duas);
Varicela (Catapora): 2ª dose (de duas);
DTP: 2º reforço (de dois).
Com 11-12 anos de idade:
HPV: 3 doses (para meninas).
Com 14-16 anos:
dT: reforço.
Por toda a vida, reforço a cada 10 anos:
dT;
Febre amarela.

São muitas vacinas, não é mesmo? Tadinho do bebê, né? TADINHO NADA! Graças a 
Deus existem todas essas vacinas. Quisera eu que existissem muitas outras. Assim
teríamos cada vez menos doenças graves acometendo nossas crianças.

Nas próximas postagens falaremos especificamente de cada uma delas.

- Calendário vacinal 2012, Portal da Saúde, Ministério da Saúde.

- Calendário vacinal 2011-2012, Sociedade Brasileira de Pediatria.

Fonte: Pediatria Brasil
Foto: Stock.xchng, zeathiel
Última atualização: 01/12/2012.
Visite o Pediatria Brasil. Informação de qualidade pra quem ama criança.
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FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE NO NATAL: 
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[FOTO]
A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil informa que, nos dias 24 e 25 de 
dezembro, os hospitais de emergência e unidades 24 horas funcionarão 
normalmente. As unidades primárias de saúde (centros municipais de saúde e 
clínicas da família) da cidade estarão fechadas e voltam a funcionar normalmente
no dia 26.
Para mais informações, a população deve ligar para o Disque-Rio da Prefeitura, 
no telefone 1746.
Unidades que funcionarão 24 horas:
Hospital Municipal Souza Aguiar - CentroHospital Municipal Miguel Couto - 
GáveaHospital Municipal Salgado Filho - MéierHospital Municipal Lourenço Jorge -
Barra da TijucaHospital Municipal Pedro II - Santa CruzHospital Municipal Rocha 
Maia - BotafogoHospital Municipal Paulino Werneck - Ilha do GovernadorHospital 
Municipal Francisco da Silva Telles - IrajáHospital Municipal Jurandir 
Manfredini - JacarepaguáHospital Maternidade Fernando Magalhães - São 
CristóvãoHospital Maternidade Oswaldo Nazareth - Praça XVHospital Maternidade 
Carmela Dutra - Lins de VasconcelosHospital Maternidade Herculano Pinheiro - 
MadureiraHospital Maternidade Alexander Fleming - Marechal HermesHospital 
Maternidade Maria Amélia Buarque - CentroHospital da Mulher Mariska Ribeiro - 
BanguServiço de emergência da Policlínica Rodolpho Rocco - Del CastilhoServiço 
de emergência da Policlínica César Pernetta - MéierInstituto Municipal Philippe 
Pinel - BotafogoUIS Arthur Villaboim - PaquetáUPA de Vila KennedyUPA da 
RocinhaUPA do Complexo do AlemãoUPA de ManguinhosUPA da Cidade de DeusUPA de 
Santa Cruz / João XXIIIUPA do Engenho de DentroUPA de MadureiraUPA de Costa 
BarrosUPA de Senador CamaráUPA SepetibaUPA PaciênciaUPA Magalhães BastosUPA 
Rocha MirandaCoordenação de Emergência Regional: CentroCoordenação de Emergência
Regional: LeblonCoordenação de Emergência Regional: Barra
Disponível em http://doweb.rio.rj.gov.br/ acesso em 20 dez. 2012 (edição de 20 
dez. 2012)
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Conhecendo as profissões: 
No decorrer do segundo semestre de 2012, a Escola Municipal Monte Castelo, BE 
Coelho Neto, promoveu palestras com profissionais de diferentes áreas para 
orientar profissionalmente os alunos do 9 ano. A Unidade Escolar, tem como 
objetivo mostrar aos alunos aspectos importantes para seguir uma carreira e 
despertar a curiosidade para conhecer novas atividades profissionais.
[FOTO]
EnfermeiraO objetivo é orientar profissionalmente, esclarecendo a situação de 
cada profissional no mercado de trabalho (uma noção do nível de remuneração, 
carga horária e requisitos necessários para ingressar na possível carreira). Os 
alunos desta unidade escolar puderam conhecer profissionais como: biólogo, 
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jornalista, policial militar, enfermeira, músico, assistente social e outros, e 
assim esclarecer algumas dúvidas no decorrer das palestras com os referidos 
profissionais.
[FOTO]
BiólogoO Bairro Educador agradece aos profissionais que se comprometeram, e se 
disponibilizaram, para falar sobre sua profissão, a diretora Sônia Araújo Paz e 
a coordenadora pedagógica Deise Mara Figueiredo, que sempre apoiam as ações 
desenvolvidas pelo Bairro Educador. Deixo uma frase citada pelo jornalista 
Leandro Lima aos alunos Aproveitem todas as oportunidades boas que a vida pode 
lhe proporcionar, ela poderá fazer a diferença na sua vida profissional.
[FOTO]
Jornalista Por Cristina Santos.
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Sites ajudam a escolher curso on-line gratuito: 

Um belo dia você ouve que grandes universidades do mundo e outras tantas 
organizações estão dando cursos gratuitos pela internet e se interessa em ver do
que se trata - afinal, é de graça, não é? Aí você começa a procurar e descobre, 
indo de site em site, que só em programação são dezenas, talvez centenas de 
opções. A Codecademy é só voltada para o tema e oferece, entre inúmeras 
possibilidades, o verdadeiro curso de iniciação à programação. O Coursera, que 
começou com cursos de Stanford, Michigan, Pennsylvania e Princeton e hoje já 
reúne 33 grandes universidades, tem um chamado linguagens de programação. A 
Udacity tem aulas inteligência artificial. O edX, do MIT e de Harvard, também 
tem aulas no ramo. Fora da área da ciência da computação, são muitas outras 
alternativas. A lista, de tão grande, desanima. Dois sites recém-lançados, o 
Course Talk e o Knollop, no entanto, estão ajudando os alunos a fazerem suas 
escolhas.

Neles, o usuário pode procurar por um tema de seu interesse e encontrar, em um 
só clique, os cursos relacionados ao termo nas mais diversas universidades e 
organizações que oferecem cursos gratuitos pela web - cada um dos sites tem sua 
carta de instituições, mas elas incluem Coursera, edX, Udacity, Udemy, Khan 
Academy e outras iniciativas. Feita a busca, na lista de resultados, o 
interessado pode ver informações sobre cada um dos cursos e o que é melhor: ter 
acesso a críticas feitas por quem já fez o curso, com estrelinhas e tudo, bem ao
estilo de avaliações de filmes em cartaz. Depois, outros usuários podem dizer se
gostaram ou não do comentário.

Stauke / Fotolia[FOTO]
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Assim, um interessado em poesia americana moderna e contemporânea, por exemplo, 
pode ver pelo Knollop, lançado em outubro, que há quatro cursos disponíveis 
sobre o tema, dois no MIT OpenCourseWare, um na Udemy e um no Coursera, 
oferecido pela Pennsylvania. Este último tem 12 críticas, todas atribuindo cinco
estrelas e comentários elogiosos às aulas. Fazendo a mesma busca no Course Talk,
uma única opção aparece, o curso da Pennsylvania. Ali, é possível ver 114 
críticas, a mais recente delas feita ontem mesmo. Eu aprendi muito neste 
semestre. Foi, de longe, a melhor aula de literatura que eu já tive. Ela me 
desafiou de várias formas, disse o usuário Elliot Holt.
A partir de nossas próprias dificuldades com o aprendizado on-line, começamos a 
pensar em maneiras de ajudar a orientar um aluno para alcançar os seus objetivos
e dar sentido às ofertas de educação pareceu um bom lugar para começar
Para Jesse Spaulding, fundador do Course Talk, além de agregar cursos em um só 
lugar e trazer críticas de usuários, sua plataforma tem outra funcionalidade 
muito útil na hora de escolher um curso para estudar: a de apontar opções de 
cursos com características semelhantes. Com ela, quando você acha um curso que 
você está interessado, fica fácil encontrar outros que você pode gostar, diz o 
jovem, que fundou o site há dois meses, depois de frequentar cursos gratuitos 
on-line e perceber que havia um movimento importante ocorrendo na educação - 
área com a qual nunca havia trabalhado antes. É uma época muito estimulante para
trabalhar com educação por causa de toda a inovação que estamos vendo acontecer.
O fato de as melhores universidades do mundo estarem se envolvendo com esses 
tipos de curso dá credibilidade para a área, afirma Spaulding.

Também foi a partir de experiências pessoais que nasceu a ideia de criar o 
Knollop. A web sempre foi cheia de recursos educacionais incríveis, mas todo 
esse conhecimento está disponível de forma caótica. A partir de nossas próprias 
dificuldades com o aprendizado on-line, começamos a pensar em maneiras de ajudar
a orientar um aluno para alcançar os seus objetivos e dar sentido às ofertas de 
educação pareceu um bom lugar para começar, disse Karen Sun, cofundadora da 
Knollop, referindo-se aos seus colegas de empreitada Scott Maher e Michael 
Holroyd.
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CACHORROS NA PRAIA, RISCO EM DOBRO: 
[FOTO]

Nada contra os poodles, yorkshires e pit-bulls, mas o hábito de levar o seu 
cãozinho de estimação para dar uma voltinha na areia da praia é extremamente 
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impróprio. Com tanta informação sobre as doenças que a presença deles provoca, 
não dá para conceber a presença desses fofinhos (ou fofões) na orla. Um simples 
passeio, aparentemente inofensivo, pode representar um grave risco para a saúde 
dos banhistas.
O médico veterinário Paulo de Araújo Guerra, do setor de zoonoses da Secretaria 
Estadual da Saúde do Paraná, diz que por mais bem tratados que sejam, esses 
animais são hospedeiros naturais de parasitas que podem provocar bicho 
geográfico e cerca de outros 40 tipos de doenças humanas. "A orientação é para 
que os animais fiquem em casa. Não há como negar que eles representam um risco 
para a saúde dos veranistas", ressalta o especialista, explicando que a urina e 
as fezes desses animais são passíveis de contaminar a areia e a água do mar.
O parasita mais incidente é o do bicho geográfico. Ele é causado pela larva 
migrans, encontrada nas fezes do cachorro, e se adapta muito bem à areia 
molhada, perto do mar. A larva penetra pelo pé ou ainda pelo bumbum das crianças
e migra para outras partes do corpo, desenhando um caminho e formando uma 
espécie de mapa na pele, daí o seu nome.
Assim, ao ter contato com os microorganismos, as pessoas são contaminadas e 
podem desenvolver essas doenças. "Outra preocupação que os cães trazem são os 
riscos de ataques aos banhistas", lembra Guerra. A proibição ou não da 
circulação de animais de estimação nas praias cabe às prefeituras desses 
municípios. Em algumas delas, já existe essa preocupação. São colocadas placas 
de sinalização avisando da proibição. Em outras, o descaso é total.
Areia contaminada
Paulo Guerra explica que a contaminação do ser humano ocorre por meio do contato
direto da pele com as larvas depositadas na areia quente e úmida. As crianças, 
que passam grande parte do tempo brincando na areia, são as principais vítimas. 
"Ao levar a mão cheia de areia à boca, elas correm sério risco de contaminação",
alerta. Outro cuidado essencial, aconselhado pelo especialista, é para que as 
pessoas não sentem ou deitem diretamente na areia, procurando fazê-lo sobre uma 
toalha ou esteira.
"As crianças, que passamgrande parte dotempo brincando na areia,são as 
principais vítimas."
Por outro lado, a médica veterinária Débora Schrappe, do Cemepac - Centro Médico
Paranaense de Animais de Companhia, declara que animais de estimação bem 
cuidados, que tenham sido desvermifugados, não trazem qualquer tipo de risco à 
população. Ela transfere a culpa para os animais errantes, os conhecidos 
cães-sem-dono. "Os cães de apartamento passam por trabalhos profiláticos e, com 
certeza, eles não são os causadores dessas contaminações", afirma.
Apesar disso, a especialista orienta para que as pessoas se conscientizem e não 
levem seus animais de estimação à praia, já que eles próprios podem ser vítimas 
desse passeio à beira-mar O cachorro também pode adquirir vários ectoparasitas 
como pulgas, bicho-de-pé, carrapato, piolho e sarna na areia da praia. Além 
disso, podem ser contaminados por vermes no contato com a areia e fezes de 
outros animais. Débora adverte também que o pêlo molhado com água salgada pode 
causar problemas de pele, otites e conjuntivites, além do aparecimento de fungos
e alergias.
Disponível em 
http://pron.com.br/canal/vida-e-saude/news/107838/?noticia=CACHORROS+NA+PRAIA+RI
SCO+EM+DOBRO acesso em 06 dez. 2012
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<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 1 de dezembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Cai número de novos casos de câncer de pulmão e colo do útero

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://drauziovarella.com.br/
Cai número de novos casos de câncer de pulmão e colo do útero: 

Segundo o mais recente estudo do Inca (Instituto Nacional do Câncer), diminuíram
a incidência e a mortalidade por câncer de pulmão e colo do útero. O 
levantamento reúne informações coletadas em 22 estados que têm o RCBP (Registros
de Câncer de Base Populacional), que reúne informaçõesde todos os pacientes com 
diagnóstico de câncer. Os dadosforam coletados entre os anos de 1987 e 2009.
*Inca estima diagnosticar 17.540 novos casos de câncer do colo do útero em 2012
O estudo mostra que das 11 cidades que possuem RCBP, nove apontaram tendência de
queda nos casos e nas mortes porcâncer de colo de útero. Entretanto, a capital 
João Pessoa teve aumento de 6,1% na incidência e de 21,3% na mortalidade 
causadas por cada tipo de câncer entre 1999 e 2006.

Já ocâncer de pulmãoapresentou queda de7,2% no número de casos em São Paulo,  
5,7% em Salvador e 3,2 %, em Curitiba.Em relação à mortalidade do tumor 
pulmonar, os dados mais expressivos aparecem em Salvador, que diminuiu o número 
de óbitos em 4,5%, seguido de São Paulo, com redução de 2,2%.

Em dados gerais, Curitiba foi a capital que apresentou maior queda no número de 
novos casos (9,4%) e de mortes (7,9%). Em seguida vem São Paulo, com redução 
significativa de 7,4% no número de novos casos e de 3,6% no número de mortes. 
Goiânia vem em terceiro, com queda de 4,9% de incidência e de 3,2% de 
mortalidade.

Estima-se que em 2012 os números de casos novos de câncer somem 518.510, sendo 
257.870 do sexo masculino e 260.640 do feminino.

Os tipos mais incidentes de cânceres no sexo masculino são o de pele não 
melanoma, próstata, pulmão, cólon e reto e estômago; no sexo feminino, os mais 
comuns são os cânceres de pele não melanoma, mama, colo do útero, cólon e reto e
glândula tireoide.
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CALENDÁRIO DE PAGAMENTO PARA PRIMEIRO SEMESTRE DE 2013

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/
CALENDÁRIO DE PAGAMENTO PARA PRIMEIRO SEMESTRE DE 2013: 
DECRETO N.º 36.608 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2012.
[FOTO]
Aprova o Calendário de Pagamento dos Servidores PúblicosMunicipais para o 
primeiro semestre de 2013.O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela legislaçãoem vigor,
DECRETA:
Art. 1.º Fica aprovado, na forma dos Anexos I e II, o calendário de pagamento 
dos servidores públicos municipaisda Administração Direta e Indireta e 
pensionistas do Instituto de Previdência e Assistência do Município do Riode 
Janeiro - PREVI-RIO, para o primeiro semestre de 2013.
Parágrafo único. Será automaticamente transferido para o primeiro dia útil 
subsequente o pagamento previstopara data em que, por qualquer motivo, não haja 
expediente bancário.Art. 2.º As Secretarias Municipais de Administração e de 
Fazenda adotarão as providências necessárias ao fielcumprimento do disposto 
neste Decreto.
Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2012; 448.º ano da fundação da Cidade.EDUARDO 
PAES
ANEXO ICalendário de Pagamento do 1º semestre de 2013Servidores Ativos da 
Administração Direta e Indireta
[FOTO]

ANEXO IICalendário de Pagamento do 1º semestre de 2013Servidores Aposentados da 
Administração Direta e Indireta e Pensionistas do PREVI-RIO
[FOTO]

Disponível em http://doweb.rio.rj.gov.br/ acesso em 18 dez. 2012 (edição de 18 
dez. 2012)
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cardapios-serem-praticados-nas-unidades.html
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Cardápios a Serem Praticados nas Unidades Escolares - Semana de 10 a 16/12/2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://crhsmerjecoando.blogspot.com/
Cardápios a Serem Praticados nas Unidades Escolares - Semana de 10 a 16/12/2012:

[FOTO]

Aviso E/SUBG/CIN de 06/11/2012 (D.O. Rio nº 178 de 07/12/2012 - p. 60 a 66).O 

Página 2720



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
Coordenador da Coordenadoria de Infraestrutura em atendimento ao Decreto nº 
30.863 de 02/07/2009 divulga os cardápios do Programa de Alimentação Escolar a 
serem praticados na semana de 10 a 16/12/2012.A Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro, através do Programa de Alimentação Escolar (PAE), atende aos alunos 
matriculados na rede municipal de ensino, escolas e creches, com cardápios 
elaborados por nutricionistas, tendo o objetivo de garantir às crianças o acesso
a uma alimentação saudável e adequada, que compreende o uso de alimentos 
variados, seguros, que respeitem a cultura e que promovam a formação de hábitos 
alimentares saudáveis, levando em consideração o tempo de permanência do aluno 
na unidade e a faixa etária nas creches.O planejamento dos cardápios é composto 
por quatro semanas (semana A, semana B, semana C e semana D) de acordo com o 
tipo de refeição a ser fornecida. Os cardápios são os mesmos para toda a rede 
municipal de ensino e a sua execução ocorre de forma alternada, ou seja, as 
Coordenadorias Regionais de Educação (CRE) utilizam semanas diferentes, conforme
anexos.Anexo I - EscolaAnexo II - Creche e EDI(Publicado no Ecoando n.º 24 - 
2012)
Novo D.O. Eletrônico da Cidade do Rio de Janeiro

--------------------------------------------------------------------------------
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cardapios-serem-praticados-nas-unidades_14.html
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Cardápios a Serem Praticados nas Unidades Escolares - Semana de 17 a 23/12/2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://crhsmerjecoando.blogspot.com/
Cardápios a Serem Praticados nas Unidades Escolares - Semana de 17 a 23/12/2012:

[FOTO]

Aviso E/SUBG/CIN de 06/11/2012 (D.O. Rio nº 183 de 14/12/2012 - p. 53 a 57).O 
Coordenador da Coordenadoria de Infraestrutura em atendimento ao Decreto nº 
30.863 de 02/07/2009 divulga os cardápios do Programa de Alimentação Escolar a 
serem praticados na semana de 17 a 23/12/2012.A Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro, através do Programa de Alimentação Escolar (PAE), atende aos alunos 
matriculados na rede municipal de ensino, escolas e creches, com cardápios 
elaborados por nutricionistas, tendo o objetivo de garantir às crianças o acesso
a uma alimentação saudável e adequada, que compreende o uso de alimentos 
variados, seguros, que respeitem a cultura e que promovam a formação de hábitos 
alimentares saudáveis, levando em consideração o tempo de permanência do aluno 
na unidade e a faixa etária nas creches.O planejamento dos cardápios é composto 
por quatro semanas (semana A, semana B, semana C e semana D) de acordo com o 
tipo de refeição a ser fornecida. Os cardápios são os mesmos para toda a rede 
municipal de ensino e a sua execução ocorre de forma alternada, ou seja, as 
Coordenadorias Regionais de Educação (CRE) utilizam semanas diferentes, conforme
anexos.EscolarPré-EscolarEscolas em Turno ÚnicoGinásios Carioca e 
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OlímpicoRefeições EmergenciaisLanches Emergenciais(Publicado no Ecoando n.º 24 -
2012)
[FOTO]
Novo D.O. Eletrônico da Cidade do Rio de Janeiro
http://doweb.rio.rj.gov.br/index.htm
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<POSTAGEM>
cartilha-de-servicos-de-saude-mental.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 14 de dezembro de 2012
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Cartilha de serviços de saúde mental para crianças e adolescentes no RJ

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://saudementalrj.blogspot.com/
Cartilha de serviços de saúde mental para crianças e adolescentes no RJ: 
[FOTO]

Disponível no Link: 
https://docs.google.com/file/d/0B_HpM8Lq6o5MMzRfTkhqcEF0N1U/edit
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Censo 2010: acesso à escola reflete desigualdades sociais e regionais

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://oglobo.globo.com/
Censo 2010: acesso à escola reflete desigualdades sociais e regionais: 

RIO - As desigualdades regionais brasileiras ainda se refletem no acesso à 
escola. Enquanto a média nacional de crianças e adolescentes de 6 a 14 anos de 
idade fora da escola era 3,3% em 2010, na Região Norte o índice era 6,1%. Na 
faixa etária de 15 a 17 anos de idade, as regiões Norte e Sul tinham 18,7% de 
evasão escolar, acima da média nacional de 16,7%. Os dados foram divulgados 
nesta quarta-feira (19) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), na pesquisa Censo Demográfico 2010: Resultado da Amostra - Educação e 
Deslocamento.

A pesquisadora do IBGE Vandeli dos Santos Guerra aponta que a diferença também é
grande de acordo com a situação de domicílio:

- Na Região Norte você tem a dificuldade das distâncias, principalmente em área 
rural.
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Na faixa de 6 a 14 anos de idade, 2,9% das pessoas das cidades não frequentavam 
escola. O índice sobe para 5% na área rural. A diferença é acentuada na faixa de
15 a 17 anos, na qual estão fora da escola 15,6% dos jovens das áreas urbanas e 
21,7% nas áreas rurais.

Outro dado aponta que o nível de rendimento da família também tem influência na 
frequência escolar. Enquanto 5,2% das crianças e adolescentes de 6 a 14 anos com
rendimento familiar per capita de até um quarto de salário mínimo não 
frequentavam escola em 2010, a proporção cai para 1,6% nas famílias com 
rendimento acima de 3 salários mínimos. Na faixa de 15 a 17 anos, a taxa é 21,1%
no nível de rendimento mais baixo e cai para 6,4% no nível mais alto.

Quanto à rede de ensino, as escolas públicas atendem à maioria da população até 
o ensino médio e na pós-graduação, enquanto o ensino superior e cursos de 
especialização são feitos, em sua maioria, em instituições privadas. A rede 
pública de ensino atendia, em 2010, a 75,8% das matrículas em creches, 71,1% da 
pré-escola, 82,3% na alfabetização, 86,8% no ensino fundamental, 85,8% do ensino
médio, 28,9% da graduação, 22,4% da especialização de nível superior, 52,7% do 
mestrado, 69,8% dos cursos de doutorado e 95,7% da alfabetização de jovens e 
adultos.

Analisando o rendimento, os dados apontam que a frequência em cursos superiores 
e de pós-graduação está concentrada nas faixas mais altas de ganhos mensais. Nas
classes de alfabetização, 27,9% das crianças vinham de famílias que ganhavam até
um quarto de salário mínimo per capita, enquanto 47,1% dos estudantes de 
doutorado tinham renda domiciliar per capita acima de cinco salários mínimos.

--------------------------------------------------------------------------------
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cinco-dicas-para-ter-uma-boa-noite-de.html
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Cinco dicas para ter uma boa noite de sono

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://drauziovarella.com.br/
Cinco dicas para ter uma boa noite de sono: 

Todos querem ter uma boa noite de sono e acordar relaxado no dia seguinte, mas 
para os brasileiros dormir bem é um privilégio. Segundo dados do Instituto do 
Sono, 63% da população adulta do País tem alguma queixa relacionada ao sono. Em 
São Paulo, 25% da população apresenta dificuldades para dormir, 27% acorda 
precocemente e 36% tem dificuldade de manter o sono.
*Importância das horas de sono
*Distúrbios do sono:ronco, apneia e insônia
As causas mais importantes de dificuldade para conciliar o sono estão 
relacionadas com o estresse provocado pelo dia a dia agitado e coma produção 
inadequada de serotonina, neurotransmissor que regula o ritmo do sono.
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Apesar de existirem medicamentos que ajudam a dormir, a automedicação deve ser 
evitada. O ideal é adotar algumas medidas para ter um sono mais saudável, o que 
é possível com simples mudanças no estilo de vida. O pneumologista dr. Carlos 
Carvalho, do HCor (Hospital do Coração) de São Paulo, dá cinco dicas para se ter
uma boa noite de sono:
1) Pelo menos quatro horas antes de ir dormir, evite ingerir álcool e bebidas e 
alimentos com cafeína, como café, chás e chocolates. A cafeína tem efeito 
estimulante e acaba atrapalhando o sono. Já as bebidas alcoólicas irritam o 
estômago, o que pode causar desconforto gástrico durante a noite, sem contar que
aumentam a diurese, provocando despertares durante a noite para urinar.
2) Procure ir para a cama sempre no mesmo horário. O metabolismo demora alguns 
dias para se acostumar com oscilações no horário do sono, por isso tente manter 
uma rotina todos os dias, inclusive nos fins de semana.
3) Durante a noite, geralmente na fase mais profunda do sono, a temperatura do 
corpo diminui, por isso o clima dentro do ambiente deve estar agradável. 
Temperaturas acima de 26 e abaixo de 18 graus Celsius não são confortáveis para 
o corpo, e o frio ou calor excessivos acabam fazendo com que se acorde no meio 
da madrugada.
4) Procure se alimentar três horas antes de deitar para que a digestão seja 
feita completamente antes de dormir. Coma alimentos mais leves e fáceis de ser 
digeridos, pois durante o sono o metabolismo desacelera. Alimentos de difícil 
absorção fazem o fluxo sanguíneo no estômago aumentar, enquanto o resto do corpo
está mais relaxado, podendo causar refluxo.
5) Se não conseguir pegar no sono em 30 minutos, não fique deitado na cama, pois
isso acaba estressando ainda mais. Levante-se e procure realizar uma atividade 
relaxante, como ouvir música suave ou ler, para ajudar a dormir.
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Como cuidar dos dentes do meu bebê

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.pediatriabrasil.com.br/
Como cuidar dos dentes do meu bebê: 

De acordo com estudos realizados pela Academia Americana de Pediatria, a cárie 
dentária em crianças, também conhecida como cárie precoce da infância, é a 
doença crônica mais comum em crianças nos Estados Unidos.

Portanto, é muito importante que os pais, dentistas e pediatras cuidem bem da 
saúde oral, desde as primeiras semanas de vida do bebê.

Tradicionalmente, associamos os cuidados com a saúde da boca exclusivamente aos 
dentistas. No entanto, o pediatra pode e deve colaborar com a saúde oral das 
crianças.
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Considerando que o pediatra avalia a criança frequentemente, muitas vezes de 
forma preventiva, este profissional está em uma excelente posição para 
identificar crianças em situação de risco para problemas de saúde dentária. Ele 
pode orientar os cuidados básicos aos pais, encaminhando as crianças de alto 
risco ou com sintomas para o dentista.

Cáries: mais comuns do que se imagina
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Conheça boas práticas de combate ao trabalho infantil

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Conheça boas práticas de combate ao trabalho infantil: 

Por Yuri Kiddo, da Pró-Menino, da Fundação Telefônica-Vivo
[FOTO]

Uma criança que trabalha cedo, abandona a escola mais cedo, e vai ter déficit de
atenção e ser mais dispersa, isso atrapalha no desenvolvimento, explica Renato 
Mendes.
Quem nunca se deparou com alguma criança ou adolescente trabalhando? Seja 
vendendo ou pedindo trocados nos semáforos que cortam as ruas das cidades, 
coletando ou separando materiais recicláveis, entregando panfletos ou em 
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atividades agrícolas, o trabalho infantil é malvisto e grande parte dos países 
possui leis trabalhistas que condenam a prática. Porém, mesmo sendo repudiada 
por muitas pessoas e sendo foco de projetos dos governos e da sociedade civil, a
quantidade de meninos e meninas que trabalham ainda é muito grande, 
principalmente em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento - como é o caso 
do Brasil.
Leia mais:
País do futebol não tem nenhum clube com cursos válidos no sistema nacional de 
aprendizagem
Trabalho infantil ainda é a principal fonte de renda de muitas famílias 
brasileiras
As escolas não estão preparadas para lidar com assuntos de exploração sexual, 
afirma professora 

Os números assustam e a mudança nos últimos anos não foi tão significativa. 
Atualmente 215 milhões de crianças e adolescentes entre cinco e 14 anos 
trabalham no mundo. Dessas, 115 milhões atuam em atividades perigosas e 
consideradas piores formas de trabalho infantil - como tráfico de drogas, 
carvoarias, lixões, pesca, exploração sexual, luta armada e trabalho doméstico. 
Os dados são do últimoRelatório Global sobre Trabalho Infantil da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), de 2011.Do total, o Brasil representa com cerca
de 3,7 milhões de crianças e adolescentes entre cinco e 17 anos trabalhando no 
país em 2011, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad).

Desde 2004, a redução foi de apenas sete milhões de crianças e adolescentes ao 
redor do planeta. O documento aponta que o número diminuiu apenas três por cento
nos últimos anos, representando uma desaceleração no ritmo de redução mundial, 
enquanto no período de 2000 a 2004 a redução foi de 10%. Vale destacar que, na 
última década, o capitalismo está preocupado com o impacto decrescente da 
economia e da crise mundial, e consequentemente, reduz os avanços propostos pela
OIT deeliminar as piores formas de trabalho infantil até 2016.

Segundo especialistas, as principais causas do trabalho infantil estão 
relacionadas à cultura, pobreza e baixa escolaridade. Não é somente uma questão 
de pobreza, mas de perda de um dos progenitores e também uma questão de cultura,
afirma o coordenador do Programa Internacional para Eliminação do Trabalho 
Infantil, da OIT, Renato Mendes. Uma criança que trabalha cedo, abandona a 
escola mais cedo, e vai ter déficit de atenção e ser mais dispersa, isso 
atrapalha no desenvolvimento, explica.
Brasil

Assim como outros mais de 90 países que fazem parte do programa internacional da
OIT, o Brasil tem até 2020 para erradicar de vez o trabalho infantil, 
compromisso firmado no Plano nacional de prevenção e erradicação do trabalho 
infantil e proteção ao adolescente trabalhador,elaborado em 2010 pela Comissão 
Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil (CONAETI) junto à OIT.

Uma das formas de contribuir com esta meta será a discussão durante a 3ª 
Conferência Global sobre Trabalho Infantil que acontece em outubro de 2013, em 
Brasília. O evento é um dos principais espaços de debates sobre o tema com a 
participação de vários países, cujo o documento final vai apontar os rumos que 
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devem ser adotados pelos governos, organizações internacionais regionais, 
parceiros sociais e ONGs. As conferências globais sobre Trabalho Infantil não 
têm periodicidade, a primeira foi realizada em Oslo, na Noruega, em 1997, e a 
segunda em Haia, na Holanda, em 2010. O Brasil será o primeiro país fora da 
Europa a receber o encontro.
Boas práticas

Servindo de exemplo para o Brasil e o resto do mundo, a pequena República de 
Fiji, localizada na Oceania, iniciou um programa nacional de combate ao trabalho
infantil nas escolas. O acordo de enfrentamento foi assinado, em 2008, pela 
União Europeia, OIT e Ministérios de Educação e Trabalho de Fiji. Com foco 
concentrado em formações para professores e profissionais da educação, além de 
líderes comunitários de todo o país, o objetivo do programa é conscientizar a 
população a fim de garantir que crianças e adolescentes não sejam explorados e 
tenham educação apropriada para a idade, aumentando o bem estar no futuro 
próximo e diminuindo a pobreza, consequentemente.

Entre 2005 e 2009, o Paraguai também desenvolveu diversas ações de mobilização e
conscientização em torno da temática nas escolas. Primeiramente foi elaborado um
ambiente educativo para os estudantes, com realização de reuniões e palestras de
sensibilização, e a participação de diretores de diversas instituições de ensino
do país. Os alunos puderam aprender sobre trabalho infantil e replicar o 
conhecimento com pesquisas junto às comunidades próximas das escolas. O assunto 
teve grande repercussão, aumento do interesse da mídia sobre o assunto e de 
denúncias de violação dos direitos infanto-juvenis. Outro resultado importante 
foi o estabelecimento de uma equipe permanente no Ministério da Educação do 
Paraguai.

Outro exemplo é o projeto de cooperação da OIT com o governo do Brasil para o 
combate ao trabalho infantil nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa 
(Palops), que incluem Cabo Verde, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe e 
Guiné-Bissau. Desde junho, os países de língua portuguesa fazem parte da 
Caravana Palops, que saiu do nordeste brasileiro em junho e percorrerá a África 
até outubro de 2013, quando retornará ao Brasil para a 3ª Conferência Global.

O Brasil é um dos países que mais avançam no combate ao trabalho infantil e um 
dos casos reconhecidos internacionalmente como boa prática foi no setor de 
saúde. Uma das experiências foi a desenvolvida pelo Ministério da Saúde, a OIT e
o Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (Nesa/UFRJ). De 2004 e 2008 foi feita uma grande ação de capacitação 
para profissionais do setor da saúde, assistência social e educação, além de 
inspetores do trabalho e integrantes de ONGs, para fortalecer a rede em relação 
à erradicação do trabalho infantil e à proteção das crianças e adolescentes que 
trabalham no país.
Concurso

A Rede Latino-americana contra o Trabalho Infantil, iniciativa da Fundação 
Telefônica em parceria com a OIT, fomenta a disseminação de conteúdo, a 
mobilização, a articulação e a formulação de propostas de ações e de políticas 
que combatam a exploração do trabalho precoce. O objetivo é que a temática e as 
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experiências ganhem maior divulgação e amplitude para que cheguem às 
organizações e governos, afirma o coordenador da Rede, Fu Kei Lin.

Para isso, a Rede também promove oconcurso de Boas Práticas,com inscrições 
abertas até 16 de dezembro pelo site. A iniciativa pretende trazer metodologias 
e experiências positivas que provoquem as organizações, para que elas possam 
utilizar dessas práticas, de acordo com a realidade de cada país, explica o 
coordenador.
O que fazer? Identificou alguma situação de trabalho infantil? Comunique ao 
Conselho Tutelar de sua cidade, ao Ministério Público ou a um Juiz de Infância. 
Há a opção também de denunciar pelo telefone ou site do Disque 100 - Disque 
Denúncia Nacional: www.disque100.gov.br

Como compartilhar? Fique de olho nas notícias e dados no site e redes sociais da
Rede Promenino, converse sobre o tema com as pessoas ao seu redor e compartilhe 
opiniões e informações a respeito nas redes com a hashtag #semtrabalhoinfantil.

--------------------------------------------------------------------------------
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CONVITE - TV Pinel passando do Ponto - Lançamento do seu novo programa Dia 12/12

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://saudementalrj.blogspot.com/
TV Pinel passando do Ponto - Lançamento do seu novo programa Dia 12/12: 
[FOTO]

Prezados Amigos e Parceiros,
A TV Pinel tem o prazer de convidá-los para o lançamento do seu novo programa 
."TV Pinel passando do Ponto" que será realizado no dia 12/12/12 às  15 horas. 
Na Casa da Ciência/ Espaço UFRJ - Rua Lauro Muller, 01  Botafogo- RJ. 

TV Pinel, há 16 anos, reinventa a forma de produzir seus programas,  com muito 
humor.Produzida por usuários, técnicos, familiares e  profissionais da saúde 
mental, sua proposta é "enlouquecer", "delirar" e  resignificar a mídia 
televisiva.

Venham, participem e divulguem!

Vera Roçado (Coordenadora da Tv Pinel)
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Crack: o que diz a lei sobre internação

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Crack: o que diz a lei sobre internação: 

Em tempos de[FOTO]
 epidemia do crack, um assunto muito abordado é a internação ou não dos usuários
da droga. A discussão vai além da pertinência da medida e questiona os direitos 
destes cidadãos de optarem ou não pelo tratamento.

É importante esclarecer que existe uma norma vigente sobre o tema. A Lei 10.216,
de abril de 2001, dispõe sobre os direitos das pessoas portadoras de transtornos
mentais e inclui no modelo assistencial de saúde mental os transtornos 
relacionados ao uso de drogas. A lei define que uma pessoa só pode ser internada
por recomendação médica e quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem 
insuficientes.

A lei federal autoriza três tipos de internação:
Voluntária: se dá com o consentimento do usuário e avaliação 
médica.Involuntária: ocorre sem o consentimento do usuário, a pedido de 
terceiros e mediante avaliação médica. O Ministério Público ou a Defensoria 
Pública são notificados para acompanhar e evitar situações de abuso.Compulsória:
é determinada judicialmente e embasada em uma avaliação médica.
Com o programa Crack, É Possível Vencer, o Ministério da Saúde está montando, em
parceria com estados e municípios, uma rede de cuidados capaz de atender de 
maneira distinta usuários que têm relações diferentes com a droga. Para abordar 
e iniciar o tratamento dos dependentes químicos nas cracolândias, o Governo 
Federal está financiando a implantação de 308 Consultórios na Rua até 2014, dos 
quais 78 já estão em funcionamento. Em casa unidade, trabalham profissionais 
como médicos, enfermeiros, assistentes sociais e auxiliares de enfermagem.

O trunfo dos consultórios nas ruas é o convencimento por meio da confiança, como
costumam dizer os integrantes das equipes. Quando o usuário de drogas não tem ou
não pode ficar em casa, a rede de atenção psicossocial pode oferecer acolhimento
por alguns dias nos CAPS AD 24 horas ou mesmo por até seis meses nas Unidades de
Acolhimento. Nestas unidades o paciente acolhido terá o atendimento reforçado 
por profissionais preparados, além de continuar o atendimento em um CAPS.
Crack é Possível Vencer - Lançado em dezembro de 2011, o programa Crack, é 
possível vencer prevê investimentos de R$ 4 bilhões de reais até R$ 2014, dos 
quais R$ 2 bilhões destinados ao eixo da saúde para o combate à epidemia do 
crack e outras drogas.

O programa pretende criar mais de 13 mil novos leitos pelo Brasil, distribuídos 
entre vagas psiquiátricas em hospitais gerais, 175 Centros de Atenção 
Psicossocial (CAPs), 399 Consultórios nas Ruas, 403 Unidades de Acolhimento 
(destinadas ao público adulto e infantil). O programa envolve os ministérios da 
Justiça, Saúde e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, além da Casa Civil 
e da Secretaria de Direitos Humanos.
Ilana Paiva e Zeca Moreira / Blog da Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
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criancas-que-nao-brincam-tem-seu.html
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Crianças que não brincam têm seu desenvolvimento prejudicado

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Crianças que não brincam têm seu desenvolvimento prejudicado: 
[FOTO]

Por Yuri Kiddo

Publicado originalmente em Pró-menino

O direito de brincar é reconhecido internacionalmente desde 1959 como consta na 
Declaração Universal dos Direitos da Criança, que prevê o brincar como uma 
vertente do direito à liberdade de meninos e meninas. Segundo especialistas, a 
infância brasileira tem passado por profundas transformações, influenciada pela 
intolerância do capitalismo, pelo complexo sistema da globalização, e pela 
redução do tempo livre devido ao culto ao trabalho, dentre outros fenômenos 
sociais modernos.

Brincadeiras de rua, banho de mangueira no quintal, ter contato com animais e 
correr livremente por aí, são algumas das atividades consideradas importantes 
para o processo de aprendizagem infantil. Porém, o trabalho, que a princípio 
deveria atingir somente a fase adulta, já faz parte do universo infantil, 
reduzindo cada vez mais o tempo da infância. O direito ao lazer e brincar, 
legitimado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e pela Constituição, 
é tratado como menos importante ou supérfluo.

Passa muitas vezes despercebido na elaboração de políticas públicas que protegem
e garantem os direitos de crianças e adolescentes em todos os campos, como 
afirma um dos coordenadores do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) 
no Brasil, Silvio Kaloustian. É importante ressaltar a relevância da questão dos
direitos em todos os campos. Fala-se sempre em saúde, educação, cultura e lazer 
de forma isolada, mas são áreas totalmente sinérgicas e que uma política pública
deveria vê-las como um todo.
Lazer e trabalho

Em relação ao lazer, não só no Brasil como no mundo, existem várias pesquisas 
científicas que apontam a relevância, a importância e a necessidade para que 
crianças tenham espaços privilegiados para brincadeira. Brincar desenvolve as 
capacidades e competências de uma forma integrada. É quando a questão da 
sociabilidade é colocada, a convivência com as diferenças é ressaltada e é nesse
ambiente que alcançamos a formação do ser humano de forma plena, explica 
Kaloustian. Para uma criança ou adolescente que trabalha, há a perda dessa 
formação e a violação do direito. Não só o ECA como a Constituição Brasileira e 
toda normativa nacional e internacional assegura à criança e ao adolescente o 
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direito de estudar e participar de uma vida comunitária ativa e protagônica. E 
nós sabemos que o trabalho não é a forma como isso se desenvolve, garante o 
coordenador.

Muitas pessoas ainda acreditam que as crianças brincam apenas por prazer. Mas é 
por meio das brincadeiras que elas aprendem, experimentam situações, descobrem 
outras possibilidades e que buscam entender o significado das atividades 
realizadas pelos adultos. Com certeza uma criança que trabalha não tem o mesmo 
entendimento do lazer e do brincar em relação à outra que não trabalha, afirma o
representante do Unicef. O ato de trabalhar nessa faixa etária impede que ela 
desenvolva em plenitude as suas capacidades e competências, ou seja, há uma 
queima de oportunidades, não só pela legislação como uma perda da infância, 
conclui.

Para a psicóloga e professora de pós-graduação em projetos sociais do Senac, 
Silvia Sá, a situação de uma criança que trabalha ver que outra pode brincar 
enquanto ela não, pode gerar estresse e tristeza. Quando uma delas tem esse 
direito básico tirado, há grandes chances da criança não entender as diferenças 
de papeis nas relações pessoais. Assim, poderá terá o desenvolvimento pessoal e 
intelectual comprometidos e, ao pular essa etapa na vida, ela pode encontrar 
dificuldades com regras de convívio social, explica.
Escola é lugar de brincar

A relação de lazer na escola e instituições de ensino também são afetadas por 
essa visão superficial do significado do direito ao lazer. Muitas vezes o 
educador imagina que as brincadeiras pedagógicas podem entrar no lugar do 
brincar, o que pode ser um pensamento equivocado, de acordo com Sá. Apesar da 
criança também gostar desse tipo de brincadeira, ela não pode entrar no lugar do
brincar livremente. É nesse espaço que a criança cria as próprias regras, 
inventa o próprio jogo, se comunica e pensa livre o que quer fazer e 
compartilhar socialmente.

A psicóloga ainda faz um alerta sobre o desempenho escolar e o trabalho na 
infância de meninos e meninas que, consequentemente, brincam menos ou não têm 
tempo para o lazer. A situação em que essas crianças se encontram, as distancia 
da infância e do pensamento de que é possível imaginar algo diferente da 
realidade tão dura e que afasta a fantasia e a imaginação, não permitindo pensar
outras formas de enxergar o mundo.

De acordo com o coordenador do Unicef, não adianta garantir uma escola de 
qualidade sem que se tenha retaguardas no campo da proteção, assistência e 
esporte, por exemplo. O Unicef destaca a importância do lazer não somente no 
ambiente escolar, mas em todos os espaços. Sabemos que todo espaço público, 
familiar e comunitário é de aprendizagem e precisam ser estimulados, explica 
Kaloustian, ao concluir que a principal tarefa é garantir que a criança e o 
adolescente se desenvolvam de forma plena.
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<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 20 de dezembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA E SAÚDE HUMANA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA E SAÚDE HUMANA: 
[FOTO]
O curso de Especialização em Poluição atmosférica e saúde humana será coordenado
e realizado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - FMUSP por 
meio de uma parceria com a Coordenação Geral de Vigilância em Saúde Ambiental do
Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador 
(CGVAM/DSAST) da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde 
(SVS/MS).
O objetivo é capacitar profissionais de áreas específicas da saúde e ambiente, 
em especial para: a) elaborar projetos em pesquisas epidemiológicas para ações 
de vigilância ambiental em saúde; b) aferir as concentrações dos poluentes do ar
às quais a população (ou grupos suscetíveis) está exposta; c) caracterizar 
fontes responsáveis pela emissão de poluentes atmosféricos e determinação das 
ações necessárias para o seu controle; d) usar ferramentas estatísticas básicas 
para desenvolvimento de estudos de epidemiologia ambiental; e) utilizar 
bioindicadores vegetais nas ações de vigilância ambiental; f) contribuir para o 
fortalecimento da vigilância em saúde no âmbito do SUS; dentre outros.
Podem participar profissionais de nível superior, preferencialmente, os que 
trabalham na área de meio ambiente e da saúde publica.
O curso será realizado em um ambiente virtual via web (internet) denominado sala
virtual. Os candidatos selecionados receberão uma senha individual e 
intransferível para acesso ao ambiente virtual durante o curso, com previsão de 
inicio em Fevereiro de 2013, e duração de 12 meses.
O processo seletivo é dividido em duas etapas. A primeira é a inscrição do 
candidato com inicio em 17 de dezembro de 2012 ate 15 de Janeiro de 2013, 
seguido de analise da documentação e divulgação do resultado final ate o dia 30 
de Janeiro de 2013.
Documentos e Procedimentos de Inscrição
Ficha de inscrição (acesse aqui);
Curriculum vitae;Carta de intenção - máximo de 2 paginas (acesse aqui o 
Modelo);2 fotografias 3x4 iguais e recentes
Cópia dos seguintes Documentos:Diploma de curso de graduação reconhecido pelo 
MECRG;CPF;Registro em Conselho de Classe (facultativo)
Endereço para envio de todos os documentos impressos:Ministério da Saúde - - Ed.
PrincipalSCS Q.4 Bl.A Lt 67/97, 6º andarCEP: 70304-000, Brasília-DFA/C Priscila 
Bueno ou Luciana Costa
Atenção: prazo para envio dos documentos: 11/01/2013
Disponível em: 
http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/noticia/8604/785/curso-de-especializ
acao-em-poluicao-atmosferica-e-saude-humana.html.Acesso em: 19 dez. 2012
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<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 8 de dezembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DEU CERTO: RAP da Saúde no Dia Mundial de Luta Contra a Aids

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://elosdasaude.wordpress.com/
DEU CERTO: RAP da Saúde no Dia Mundial de Luta Contra a Aids: 
[FOTO]
Neste sábado, 1º de dezembro, o Dia Mundial de Luta Contra a Aids foi lembrado 
em todo o mundo, com ações para prevenção e promoção da saúde e contra o 
preconceito, manifestações de apoio às pessoas vivendo HIV/Aids, homenagens a 
quem faleceu por conta da doença e reivindicações pelo acesso ao tratamento.

No Rio de Janeiro, o Cristo Redentor, a Catedral Metropolitana, os Arcos da 
Lapa, a Praça Paris, a Câmara Municipal, o Centro Cultural Wally Salomão e os 
monumentos a Estácio de Sá e Zuzu Angel foram iluminados em vermelho para 
lembrar a data. A ação foi uma iniciativa da Coordenadoria Especial da 
Diversidade Sexual da Prefeitura do Rio, em parceria com a Secretaria Municipal 
de Saúde e Defesa Civil (SMSDC-RJ).

RAP da Saúde: Protagonismo Juvenil e Promoção da Saúde[FOTO]
A Rede de Adolescentes e Jovens Promotores da Saúde (RAP da Saúde) aderiu à 
mobilização pelo Dia Mundial de Luta Contra a Aids, com diversas ações em apoio 
à campanha Fique Sabendo, do Ministério da Saúde, para realização do teste para 
o diagnóstico da infecção pelo HIV. Em Sulacap, integrantes do polo RAP da Saúde
Masao Goto distribuíram o laço vermelho, símbolo da luta contra a Aids, no 
entorno do Centro Municipal de Saúde Professor Masao Goto, onde o diagnóstico 
pode ser realizado.
Ao entregar a fita vermelha, os jovens e adolescentes do RAP da Saúde 
conversavam com as pessoas sobre a importância de realizar o teste diagnóstico e
ficar sabendo. O resultado foi muito positivo. Além de promover o diagnóstico e 
trazer as pessoas para dentro da unidade de saúde, a ação envolveu profissionais
e gestores da unidade, contribuindo para maior integração das equipes, conta 
Verônica Lima, responsável pelo polo RAP da Saúde Masao Goto.

No Rio de Janeiro, monumentos como o Cristo Redentor foram iluminados em 
vermelho, em alusão ao Dia Mundial de Luta Contra a Aids
A programação também incluiu uma oficina sobre prevenção da Aids, dinamizada 
pelo jovem Artur Moreno, e um debate envolvendo profissionais de saúde, usuários
da unidade, adolescentes, jovens e adultos. Todas as atividades contaram com a 
participação de surdos e ouvintes, confirmando que não há barreiras para a 
acessibilidade.

No polo Jacarezinho, os jovens e adolescentes do RAP da Saúde também 
participaram do Dia Mundial de Luta Contra a Aids. O responsável pelo grupo, 
Daniel de Souza, conta que a experiência foi oportunidade para dar as 
boas-vindas aos novos integrantes da equipe. Foi muito interessante iniciar as 
atividades deste grupo de novos colaboradores numa data tão significativa como o
Dia Mundial de Luta Contra a Aids. Os jovens e adolescentes recepcionaram as 
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pessoas que chegavam na Clínica da Família Anthidio Dias da Silveira para 
realizar a testagem rápida da campanha Fique Sabendo. Além de conversar e tirar 
dúvidas sobre o tema, os participantes puderam conhecer melhor os profissionais 
de saúde e a rotina da unidade, o que é fundamental para o nosso trabalho, 
comemora Daniel.

Atividades sobre prevenção das DST/Aids e promoção da saúde também foram 
desenvolvidas no Polo Maré, dia 29 de novembro, durante o evento de encerramento
de projetos da Escola Municipal Tenente General Napion, onde o RAP da Saúde 
atua. Em alusão ao Dia Mundial de Luta Contra a Aids, os jovens e adolescentes 
promoveram uma oficina sobre DST/Aids e um jogo de perguntas e respostas sobre o
tema, a partir de um dado que apontava as questões.
[FOTO]

RAP da Saúde no Dia Mundial de Luta Contra a AidsFoi muito interessante e ao 
mesmo tempo desafiante trabalhar com estudantes dentro do ambiente da escola. 
Fomos alertados de que não poderíamos distribuir preservativos e lubrificantes -
materiais geralmente utilizados nas nossas ações - pois os pais dos alunos 
poderiam não gostar da ideia. Os kits foram confeccionados e entregues fora dos 
muros da escola. Do lado de dentro, conversamos, debatemos, brincamos e 
aprendemos sobre o tema, com todo o apoio da coordenação e dos professores, 
avalia a responsável pelo Polo Maré, Roberta Sales.

Na Rocinha, as ações foram desenvolvidas em torno do Adolescentro Paulo Freire, 
que promoveu uma edição do Adolescine com o filme Histórias de todos nós, e da 
Clínica da Família Otto de Carvalho. Os jovens e adolescentes também precorreram
a comunidade para distribuir fitas vermelhas , bottons do RAP da Saúde e 
conversar com as pessoas sobre a prevenção e o diagnóstico da Aids.

No polo Campo Grande, o RAP da Saúde marcou presença na ação de prevenção e 
promoção da saúde realizada pelo Centro Municipal de Saúde Dr. Décio Amaral 
Filho, no bairro de Urucrânia, em Santa Cruz. Os adolescentes e jovens 
percorreram o território para informar os moradores e o comércio local sobre a 
atividade desenvolvida na unidade de saúde, distribuir preservativos e conversar
sobre o tema, chamando atenção para a importância da realização do teste 
diagnóstico.Foi interessante perceber que conseguimos motivar a população local 
a ir até a unidade de saúde para fazer a testagem para o diagnóstico de HIV e 
sífilis. A atividade foi oportunidade para que os próprios jovens realizassem o 
teste e tomassem a vacina contra hepatite B, contaLuane Cerqueira, estagiária do
RAP da Saúde
[FOTO]

Luciane Alves, dinamizadora do RAP da Saúde no polo Campo Grande, aproveitou 
para realizar o teste diagnóstico para HIV e sífilis e tomou a última dose da 
vacina contra hepatite B.
No Alemão, o RAP da Saúde investiu em metodologias criativas para abordar mitos 
e verdades sobre DST/Aids e no já consagrado Camelô Educativo, para distribuição
do laço vermelho. As ações foram desenvolvidas em parceria com o Espaço 
Democrático de União, Convivência, Aprendizagem e Prevenção (EDUCAP) e o seu 
Núcleo para Promoção da Saúde Sexual e Reprodutiva, que disponibiliza 

Página 2734



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
preservativos e materiais informativos sobreo tema. Na Tijuca, as atividades 
foram realizadas em colaboração com o Centro Municipal de Saúde Carlos Figueredo
Filho, no Borel, e promoveram a mobilização local, dentro e fora da unidade de 
saúde.

Quer compartilhar suas ações pelo Dia Mundial de Luta Contra a Aids?

Envie um email para elosdasaude@gmail.com contando a sua experiência!
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DIA INTENACIONAL DO DEFICIENTE FÍSICO - 03 DE DEZEMBRO
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DICA DE ALIMENTAÇÃO - Sugestões de lanches

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.ecologiamedica.net/
Sugestões de lanches: 
[FOTO]
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DICA DE LEITURA - BIBLIOTECA: Saúde, Educação e Práticas Não Medicalizantes

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://elosdasaude.wordpress.com/BIBLIOTECA: Saúde, Educação e Práticas Não 
Medicalizantes: [FOTO]
Quando um estudante apresenta problemas, logo surge a questão: será que a causa 

Página 2735



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
está num mau funcionamento orgânico? Procurar saber se o aprendiz enxerga bem, 
ouve bem, alimenta-se bem não é problema: deve mesmo ser feito. O problema é 
logo determinar que a causa de suas dificuldades escolares tem como ÚNICA via a 
questão orgânica, geralmente atribuída a uma função cerebral mal desempenhada. 
Daí para a prescrição de remédios e/ou de tratamentos que focam apenas as 
dificuldades é um pulo bem curto. A redução à perspectiva de problema orgânico e
individual engessa qualquer outra possibilidade de compreensão e intervenção na 
vida escolar dessa pessoa, que de aprendiz passa a ser entendida e acolhida como
doente. Será que é isso mesmo?
A reflexão sobre o processo de medicalização do aprendizado é a proposta da 
publicaçãoRecomendações de Práticas Não Medicalizantes para Profissionais e 
Serviços de Educação e Saúde.Organizada pelo grupo de trabalho Educação  Saúde 
do Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade, o material traz 
referências e orientações sobre como lidar com as dificuldades apresentadas por 
crianças e adolescentes no processo de aprendizagem, sem recorrer à 
medicalização.
A iniciativa busca favorecer a compreensão das necessidades relativas à 
educação, à saúde e à vida de crianças, adolescentes, familiares e seus grupos 
sociais a partir de uma perspectiva não medicalizante; apoiar a abordagem não 
medicalizante de profissionais e serviços de educação e saúde; e fornecer 
instrumentos potencializadores de práticas de educação e cuidados em saúde que 
contemplem a diversidade nas formas de ser e aprender, respeitando os direitos 
das crianças e dos adolescentes. Acesse a publicação Recomendações de Práticas 
Não Medicalizantes para Profissionais e Serviços de Educação e Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dica-filme-retrata-impacto-da-epidemia.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 8 de dezembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DICA - Filme retrata impacto da epidemia de obesidade infantil no Brasil

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://primeirainfancia.org.br/
Filme retrata impacto da epidemia de obesidade infantil no Brasil: Algumas das 
crianças entrevistadas no documentário brasileiro Muito Além do Peso não têm 
mais do que 7 anos de idade. Mas suas fichas médicas se parecem com a de uma 
pessoa de meia-idade e bastante sedentária. Pressão alta, colesterol elevado 
Continuar lendo 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dicas-d-enatal-moldes-lindos-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 11 de dezembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DICAS D ENATAL - Moldes lindos para montar presépio!
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Moldes lindos para montar presépio!: Clique sobre a imagem abaixo para ver a 
postagem completa!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dicas-de-natal-50-moldes-de-anjos.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 11 de dezembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DICAS DE NATAL - 50 moldes de anjos!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://galeriadenatalespacoeducar.blogspot.com/
50 moldes de anjos!: Clique sobre a imagem abaixo para ver a postagem completa!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dicas-de-natal-guirlandas-com-foto-dos.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 9 de dezembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DICAS DE NATAL - Guirlandas com a foto dos alunos,  sugestão de ornamentação de 
natal do polo municipal luz do saber

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://galeriadenatalespacoeducar.blogspot.com/
Guirlandas com a foto dos alunos,  sugestão de ornamentação de natal do polo 
municipal luz do saber: Clique sobre a imagem abaixo para ver a postagem 
completa!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dicas-de-natal-papai-noel-de-eva-com.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 11 de dezembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DICAS DE NATAL - Papai noel de eva com rena e moldes

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://galeriadenatalespacoeducar.blogspot.com/
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Papai noel de eva com rena e moldes:

Clique sobre a imagem abaixo para ver a postagem completa!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dicas-decoracao-de-natal-meias-e-mais.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 12 de dezembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DICAS - Decoração de Natal: meias e mais meias!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://inspiracaoinesperada.blogspot.com/
Decoração de Natal: meias e mais meias!: 
[FOTO]

Que não faltem as meias de Natal penduradas na lareira ou noutro qualquer 
recanto estratégico para que o Pai Natal as possa ver e rechear
[FOTO]

São 12 meias de Natal giras e decorativas para assinalar esta data engraçada 
(12.12.12)! De qual gostam mais? 
[FOTO]

A fazer pendant com as coroas de Natal? Porque não?! 

Uma meia de Natal para o papá, para a mamã e para o bebé :) 
[FOTO]

Uma explosão de cor para as meias e para a decoração de Natal! Aguentam?!
[FOTO]

Meias de Natal personalizadas e lindas de morrer! 
[FOTO]

Mais tradicional não há...[FOTO]

Mais original também não... meias de Natal azuis para uma decoração de 
inspiração glaciar![FOTO]

Cosy, cosy... acho que é a minha preferida![FOTO]

Uma boa alternativa à lareira pode passar por pendurar as meias de Natal no 
corrimão de umas escadas...[FOTO]

Num aparador ou outro móvel... o efeito é engraçado e inesperado![FOTO]
[FOTO]
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Inspiração, Inspiração, Inspiração Inspiração

Ou então, nos puxadores das portas! Love 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dicas-para-prevenir-e-melhorar-tpm.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 3 de dezembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Dicas para prevenir e melhorar a TPM (Síndrome da Tensão pré-menstrual)...

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://ligadasaude.blogspot.com/
Dicas para prevenir e melhorar a TPM (Síndrome da Tensão pré-menstrual)...: 
[FOTO]

A TPM é uma desordem neuropsicoendócrina que ocorre na 2a metade do ciclo 
menstrual, com um conjunto de sintomas físicos e comportamentais que podem ser 
tão severos ao ponto de interferir significativamente na esfera biológica, 
psicológica e social da mulher. Seu tratamento depende do grau destes sintomas e
incluem medidas comportamentais, alimentares e tratamentos medicamentosos quando
há necessidade. 
Os sintomas físicos e psicológicos mais comuns são: 
 Irritabilidade, impaciência e nervosismo; Ansiedade, alterações de humor, 
depressão; Aumento do apetite e desejos por alguns alimentos (em especial 
chocolates e doces); Cansaço; Calorões; Mastalgia (dor e sensibilidade das 
mamas); Cefaléia (dor de cabeça); Retenção de líquidos (abdômen e pernas) 
Desconfortos abdominais (cólicas) Acnes 
Obs.: É importante distinguir se os sintomas são de TPM ou de outros distúrbios 
hormonais através de uma avaliação endócrina e ginecológica. 
Obs.2: Seguir as recomendações de prevenção e melhora dos sintomas da TPM 
resultará positivamente em todos os aspectos da vida da mulher, já esta 
síndrome, na maioria das vezes, reflete naqueles que estão ao seu redor, como a 
família, namorado, amigos e colegas de trabalho. E assim, será notada uma melhor
qualidade de vida!!! 
DICAS DE EXERCÍCIOS PARA AMENIZAR A TPM:
Para evitar e melhorar os sintomas físicos e psicológicos: 
Optar por atividades físicas moderadas ede baixo impacto, de preferência as que 
mais agradam, por 30 a 60 minutos, 3 a 5x por semana.Exemplos: caminhar, 
pedalar, patinar (fora dos horários mais quentes), musculação leve, aulas de 
alongamento, hidroginástica e pilates. Pois os exercícios vão aumentar o gasto 
calórico evitando o ganho de peso e melhorar estes sintomas devido a liberação 
de hormônios responsáveis pela sensação de bem-estar e consequente melhora da 
autoestima;
Não ter como objetivo principal a melhora da performance, mas sim a manutenção 
da forma física, prevenção e diminuição dos sintomas característicos desta fase 
(salvo atletas que são profissionais que dependem de resultados).
Para evitar dores de cabeça e cólicas:
 Fugir dos locais ensolarados, quentes e abafados, já que a temperatura corporal
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nesta época encontra-se mais elevada;Buscar ambientes calmos, evitando os mais 
agitados e com música alta;Não realizar exercícios dealto impacto ou muita 
sobrecarga;Durante os exercícios, não utilizar bonés e faixas apertados para não
comprimir os vasos sanguíneos da região da cabeça;Não usar tops apertados na 
região do pescoço e trapézio, para não comprimir estes músculos (pois esta 
compressão pode provocar dores de cabeça).
Algumas medidas comportamentais e alimentares podem ser aderidas para prevenir e
melhorar aTPM, tais como:
 Diminuir a ingestão de gorduras ruins (frituras, biscoitos, bolos, doces...) 
pois provocam aumento de peso e retenção de líquidos, e aumentar a de gorduras 
boas (salmão, azeite, amêndoas, nozes, castanhas...), pois são ricas em 
substâncias que melhoram sintomas de ansiedade, mal humor e depressão. Diminuir 
sal, açúcar e cafeína (café, chá e bebidas a base de cola) para evitar retenções
de líquidos e ansiedade; Ingerir fibras para aumentar a saciedade (frutas, 
verduras, pães integrais e cereais como aveia, granola e linhaça); Praticar 
exercícios regularmente, conforme as orientações supracitadas, para evitar o 
aumento de peso corporal decorrente das retenções líquidas e do aumento do 
apetite; Não fumar; Ter boas noites de sono; Evitar e buscar manejar o estresse.
É importante SABER e LEMBRAR que a TPM não é uma condição definitiva, mas sim um
curto período, que pode passar praticamente desapercebido para as mulheres que 
seguirem estas dicas!!!
[FOTO]

*** O texto acima é de responsabilidade do autor. Para dúvidas sobre o conteúdo 
do texto, deixe seu comentário ou entre em contato com o autor através dos 
contatos disponibilizados em sua assinatura.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
disque-100-recebeu-mais-de-120-mil.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 11 de dezembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Disque 100 recebeu mais de 120 mil denúncias de violação de direitos de crianças
e adolescentes

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Disque 100 recebeu mais de 120 mil denúncias de violação de direitos de crianças
e adolescentes: 

Por Thais Leitão, da Agência Brasil

De janeiro a novembro deste ano, 77% das denúncias registradas por meio do 
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Disque 100 são relativas a violação de direitoshumanos de crianças e 
adolescentes. Foram 120.344 denúncias. As meninas correspondem a mais da metade 
(57%) das vítimas, principalmente na faixa etária de 8 a 14 anos. Além disso, 
61% desses registrossão relacionados a crianças e adolescentes pretos e pardos.

Segundo números divulgados nesta segunda (10) pela Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da República (SDH), responsável pelo serviço de denúncias
por telefone, nos noves meses deste ano foram registrados, ao todo, 155.336 
casos, relacionados também à violação de direitos de idosos, de pessoas com 
deficiência, entre outros.
Leia mais:
Aumentou em 77% as denúncias de violação dos direitos humanos
Adolescentes que cumprem medida socioeducativa produzem cartilha sobre direitos 
humanos para escolas 

Para a ministra da SDH, Maria do Rosário, a elevada incidência de denúncias 
ligadas a crianças e adolescentes é explicada, em parte, pela vulnerabilidade 
dessa população diante dos agressores. Ela acredita que o aumento do número de 
denúncias tenha ligação com o fato de o serviço ter sido lançado em 2003, com o 
monitoramento exclusivo da violência contra crianças e adolescentes.
Não tenho nenhuma dúvida que, no Brasil de hoje, temos que estar dedicados à 
proteção das crianças para que elas não sofram violência, disse, lembrando que o
governo federal começa a pagar, mensalmente, os recursos da expansão doBrasil 
Carinhoso. A ação integra o Plano Brasil sem Miséria e complementa a renda das 
famílias extremamente pobres de forma que todos os integrantes superem o patamar
de renda de R$ 70 mensais.
Dessa forma, estamos alcançando em termos de renda mais 8,1 milhões de crianças 
no país, que estão saindo da situação de miséria extrema. Aliamos a renda e o 
atendimento para enfrentarmos a violência, disse.

A secretária nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
Angélica Goulart, destacou que, para enfrentar o problema, o governo federal 
está trabalhando para fortalecer os conselhos tutelares pelo país. A partir de 
março de 2013, os conselhos receberão novos equipamentos, como carros, 
computadores com acesso à internet, celulares e impressoras.
Inicialmente, 500 conselhos vão receber os equipamentos para poder aplicar 
melhor as medidas de proteção a todas as crianças e adolescentes, disse, 
acrescentando que a medida será estendida, progressivamente, a outros conselhos 
tutelares. Ao todo, essas unidades somam 5.900 no país.

Foram registradas entre janeiro e novembro deste ano 21.404 denúncias de 
violação de direitos dos idosos, o que corresponde a 13,8% do total; 7.527 
denúncias relacionadas aos direitos das pessoas com deficiência, representando 
4,8% do total; 2.830 contra a população LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, 
travestis, transexuais e transgêneros), ou 1,8% do total; 489 contra população 
em situação de rua (0,3%) e 1.603 contra outras populações em situação de 
vulnerabilidade, que engloba quilombolas, indígenas, ciganos entre outros 
(1,8%).

Desde maio de 2003, quando o Disque 100 passou a ser operado pelo governo 
federal, foram recebidas 396.693 denúncias. O serviço funciona 24 horas, todos 
os dias da semana, incluindo domingos e feriados. A ligação é gratuita e pode 
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ser feita de qualquer telefone em todo o território nacional.

As denúncias de violações de direitos humanos são examinadas e encaminhadas para
os órgãos responsáveis, entre eles o Ministério Público, as defensorias públicas
nos estados e os conselhos estaduais do idoso, para apuração e providências.

A partir do ano que vem, o Disque 100 vai registrar denúncias detortura em 
prisões.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
e-m-leao-velloso-feira-da-cultura.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 17 de dezembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

E. M. LEÃO VELLOSO - Feira da Cultura

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://emleaovelloso.blogspot.com/

Saúde presente na Escola!!! 
Feira da Cultura: 
[FOTO]
FEIRA DA CULTURA

O evento envolveu toda a comunidade escolar.

Realizado dia 28.11.2012 , dia de UExpondo da 6ª CRE, contou com a participação 
do Programa Saúde na Escola no qual as técnicas falaram sobre doenças 
sexualmente transmissíveis, da importância de cuidados e prevenção.
[FOTO]
[FOTO]
A Feira da Cultura aconteceu com a exposição de trabalhos , maquetes de variados
temas, como: Santos Dumont, Artes, Alimentação Saudável, Experiências de 
Ciências e etc.
[FOTO]

Também tivemos Cinema com Pipoca com o curta "Uma história de Futebol". 
[FOTO]

[FOTO]
Entrega das medalhas aos alunos vencedores dos Jogos Estudantis. Valeu a 
participação dos alunos e alunas, e dos professores Vitor e Luiz Orlando.
[FOTO]

[FOTO]
Linda apresentação de uma música em homenagem à Deus e falando sobre o valor da 
amizade. Grupo de alunos do 7º ano e professora Mônica.
[FOTO]
[FOTO]
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Contamos com a participação dos DJs Marcinho e Áurea, falando sobre a profissão,
mostrando como se faz o trabalho e tocando música, abrilhantando o evento.
[FOTO]
A presença de nossos parceiros do Bairro Educador e da 6ª CRE colaborando e 
apoiando o trabalho da escola.
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ecms-normas-para-o-atendimento-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 4 de dezembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

E/CMS - NORMAS PARA O ATENDIMENTO DE CRIANÇAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA NAS 
CRECHES E PRÉ-ESCOLASS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
DELIBERAÇÃO
 E/CME Nº24, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2012 Fixa normas para o atendimento de
 crianças portadoras de deficiências nas creches e pré-escolas, e dá 
outras providências.
O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e 
considerando: as disposições da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de1996; 
o Decreto Federal n 7.611, de 01/11/2011, que propõe o acesso ao Sistema Regular
de Ensino das pessoas com deficiência;.
 a Resolução n 02, de 11/09/2001, da Câmara de Educação Básica do 
Conselho Nacional de Educação, que estabelece as Diretrizes Nacionais 
para a Educação Especial na Educação Básica; o Decreto Municipal n.º 18.291, de 
29/12/1999, que implanta o Sistema Municipal de Ensino na Cidade do Rio de 
Janeiro; o Documento MEC/SEESP, que dispõe sobre a Política Nacional de Educação
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva;
 a Nota Técnica n 62/2011/MEC/SECADI/DPEE, que orienta os Sistemas 
Municipais de Ensino sobre o cumprimento do Decreto n 7.611, de 
16/11/2011; e a política implantada pela Secretaria Municipal de Educação, por 
meio do Instituto Municipal Helena Antipoff;DELIBERA:Art.1º
 A inclusão escolar na Educação Infantil é entendida pela garantia de 
matrícula e pela permanência, sem qualquer tipo de discriminação, de 
todas as crianças na faixa etária da Educação Infantil.Art.2º As instituições 
devem prover o atendimento educacional especializado dos alunos, 
preferencialmente, nas turmas regulares.Parágrafo Único Érecomendávelo
 atendimento a 5% (cinco por cento) do número total de alunos existentes
 no estabelecimento, não excedendo 2 (duas) crianças por grupamento, 
respeitando-se a mesma área de deficiência, ficando a critério da 
Direção da instituição a ampliação de cada um destes quantitativos.Art.3º
 Os Projetos Político-Pedagógicos e os Regimentos Escolares dos 
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estabelecimentos de ensino devem prever atividades, recursos e espaços 
que acolham todas as crianças de forma satisfatória, incluindo-se 
aquelas que apresentam deficiências, transtornos globais do 
desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação.Parágrafo
 Único O Regimento Escolar é o instrumento que deve especificar, 
detalhadamente, a forma como se dará o atendimento educacional 
especializado.Art.4
 O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 
especializados, sempre que, em função das condições específicas dos 
alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino 
regular.Art.5º
 À instituição compete manter em seu Quadro Permanente, dentre os 
docentes, um profissional especializado em Educação Especial, como 
orientador das adequações do trabalho escolar às características do 
aluno com deficiência.1º Entende-se como profissional especializado aquele:I. 
formado em curso Normal com Estudos Adicionais em Educação Especial,ou;II. 
formado em Faculdade de Pedagogia, com habilitação em Educação Especial,ou;III. 
portador de certificado de pós-graduação stricto sensu ou lato sensu em Educação
Especial ou Educação Inclusiva,ou;IV. que comprovar experiência de 10 (dez) anos
em Educação Especial em estabelecimentos de ensino autorizados,ou; V. que 
comprovar experiência de 10 anos, com atualização em cursos de formação 
continuada em Educação Especial.
 2º A partir da publicação desta Deliberação, somente serão autorizados 
estabelecimentos que apresentem o profissional de que trata o caput.
 3º Os estabelecimentos de ensino já autorizados, que não possuam o 
profissional mencionado no caput, terão o prazo de 180 (cento e oitenta)
 dias, a contar da data de publicação desta Deliberação, para se 
adequarem.Art.6º A instituição deve prover os grupamentos com mobiliário, 
brinquedos e materiais pedagógicos apropriados às deficiências.Art.7
 A instituição e a família deverão atuar em harmonia no atendimento à 
criança, considerando seu bem estar físico e emocional.1º Compete à instituição:
I. estabelecer o horário de permanência da criança e o atendimento pedagógico; 
eII. definir as estratégias no âmbito de sua competência, quando de posse das 
informações trazidas pela família. 2º Compete à família:
 I. estabelecer o intercâmbio entre as informações oriundas dos 
profissionais que assistem a criança e a instituição; eII. prover os demais 
atendimentos complementares necessários ao seu pleno desenvolvimento.Art.8
 Será admitido monitor ou cuidador para auxiliar as crianças que 
necessitarem de apoio constante nas atividades de higiene, alimentação, 
locomoção, dentre outras, que exijam auxílio constante no cotidiano 
escolar.Parágrafo
 Único Cabe ao estabelecimento de ensino definir, em seu Regimento 
Escolar, as responsabilidades pertinentes a este profissional, assim 
como a sua atuação, apresentando-as às famílias responsáveis, 
antecipadamente, ao ingresso do menor na instituição.Art.9
 A partir da publicação desta Deliberação, somente serão autorizados 
estabelecimentos que apresentem instalações físicas adequadas à Educação
 Especial, sem barreiras arquitetônicas em suas áreas internas e 
externas, levando em consideração as necessidades da faixa etária 
atendida.Art.10
 Os estabelecimentos de ensino já autorizados deverão remover as 
eventuais barreiras arquitetônicas mencionadas no artigo anterior no 
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prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de publicação 
desta Deliberação.Art.11
 Os estabelecimentos que desejarem funcionar como prestadores de 
serviços educacionais, voltados, exclusivamente, para deficientes na 
faixa etária da Educação Infantil, deverão ser autorizados nos mesmos 
moldes dos demais que atendem à referida faixa etária.Art.12
 Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
 disposições em contrário, em especial a Deliberação nº 11/2004 deste 
Conselho.CONCLUSÃO DO PLENÁRIOA presente Deliberação foi aprovada pelos 
presentes.Ana Celeste Vasconcellos Reis MoraesAna Maria Gomes CezarJurema Regina
Araujo Rodrigues HolperinMarcelo PereiraMaria de Nazareth Machado de Barros 
VasconcellosMariza de Almeida MoreiraMariza Lomba Pinguelli RosaRegina Helena 
Diniz BomenyRita Marisa Ribes PereiraRoberto Guarda MartinsSérgio Sodré Peçanha

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
edital-de-selecao-para-o-programa-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 8 de dezembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

EDITAL DE SELEÇÃO PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO TRABALHO PARA A 
SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PET/VS - 2013/2014

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/
EDITAL DE SELEÇÃO PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO TRABALHO PARA A 
SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PET/VS - 2013/2014: 
[FOTO]
Clique aqui acessar o Edital de seleção para o Programa de Educação pelo 
Trabalho para a Saúde/Vigilância em Saúde. Este edital selecionará projetos a 
serem executados durante o período de março de 2013 a fevereiro de 2015. A 
apresentação de projetos com vistas à seleção na forma disciplinada por este 
Edital será entre os dias 23/11/2012 a 19/12/2012, com publicação de resultados 
a partir de 20/01/2013 no Diário Oficial da União.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
entenda-como-o-organismo-reage-momentos.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 17 de dezembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Entenda como o organismo reage a momentos de grandes emoções

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blogdasaude.com.br/

Entenda como o organismo reage a momentos de grandes emoções: 
[FOTO]
Sentimentos de felicidade, euforia e até mesmo tristeza afetam diretamente o 
cérebro e também podem afetar a saúde do coração. No programa Bem Estar desta 
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segunda-feira (17), o endocrinologistaAlfredo Halperne o psiquiatra Daniel 
Barros explicaram como o corpo reage a essas grandes emoções.
Segundo o endocrinologista Alfredo Halpern, para quem já tem problemas de 
coração, é indicado inclusive o uso de medicamentos para prevenir complicações 
ainda maiores em situações que deixam os sentimentos à flor da pele. Geralmente,
em momentos de muita ansiedade e nervosismo, é comum que a pessoa tenha crises 
de dor de cabeça, pressão alta e suor pelo corpo.
É o que aconteceu com os torcedores do Corinthians, que foi Campeão Mundial 
neste domingo (16).Segundo o psiquiatra Daniel Barros, o estímulo prazeroso 
causado pela felicidade libera dopamina e endorfina no cérebro, trazendo a 
sensação de bem-estar, a mesma que a pessoa sente após fazer atividade física. 
Dependendo da experiência, a dopamina faz o corpo querer repetir o evento, ou 
seja, é o mesmo mecanismo do prazer e do vício.
Após o período de emoção intensa, em que a adrenalina é liberada, vem geralmente
o momento de cansaço por causa da carga de estresse pela qual a pessoa passou. 
Por[FOTO]
 outro lado, existe a depressão, que causa alterações nas regiões pré-frontais 
do cérebro, relacionadas ao raciocínio e planejamento. Além disso, aumenta a 
atividade nas áreas responsáveis pela dor e ligadas à ameaças em geral. Por 
causa disso, o corpo entende que algo ruim está acontecendo e, nesses casos, 
pode provocar o choro.
A dica do psicólogo do esporte Eduardo Cillo para quem precisa controlar as 
emoções é prestar atenção no fluxo respiratório já que a ansiedade está ligada 
diretamente ao nível de oxigênio que o corpo absorve. Por isso, se a respiração 
for muito curta, o organismo absorve pouco oxigênio e a pessoa fica mais 
ansiosa.
Outro recurso utilizado na hora das grandes emoções por grande parte das pessoas
é o palavrão. De acordo com o endocrinologista Alfredo Halpern, existem estudos 
que mostram que, quem fala palavrão diante de uma situação intensa, sente menos 
dor. Isso acontece porque o palavrão é uma liberação de agressividade, que faz 
diminuir os sintomas da ansiedade e nervosismo.
Para o psiquiatra Daniel Barros, a recomendação para quem quer evitar esses 
momentos de grande adrenalina é aprender a controlar a ansiedade de uma maneira 
geral, não apenas diante de eventos específicos, para que nos momentos de 
emoção, a pessoa já saiba a maneira de se manter estável emocionalmente.
Fonte: Bem Estar
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Especial lixo: o lugar correto para despejar cada item!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blogdasaude.com.br/
Especial lixo: o lugar correto para despejar cada item!: 
[FOTO]
Quem costuma separar os materiais para a reciclagem está habituado a seguir as 
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quatro cores - amarelo (metal), azul (papel), verde (vidro) e vermelho 
(plástico) -, além de reservar o conteúdo orgânico. Mas o que fazer com lâmpadas
e objetos fora de uso, por exemplo? Todos os resíduos precisam ser encaminhados 
corretamente para os locais de descarte: ensinamos quais eles são neste 
especial. No post anterior esclarecemos o que, de fato, deve ser despejado no 
reciclável e o o que não, para conferir baste clicar, aqui!No post de hoje, 
vamos mostrar onde devemos descartar objetos e móveis fora de uso, entulho de 
obras, isopor, óleo de cozinha, pneus e lâmpadas fluorescentes. Confira:MÓVEIS E
OBJETOS FORA DE USO

Cortinas, roupas, mobiliário antigo - já pensou em tentar repaginá-los? Caso a 
peça esteja em bom estado, outra possibilidade é oferecer a conhecidos ou a 
entidades sociais em seu bairro que aceitem doações, a exemplo do Exército da 
Salvação (RJ, SC e SP) e das Casas André Luiz (SP). Por fim, algumas companhias 
de seguro residencial, como a do banco Itaú, retiram gratuitamente móveis e 
eletrodomésticos na casa de seus clientes e encaminham para o descarte 
ecológico.COMO DESCARTAR ENTULHO DE OBRA?

Apesar de não apresentar grandes riscos de contaminação, esse tipo de resíduo 
pode atrair ratos e baratas, além de gerar acúmulo de água e, consequentemente, 
focos de[FOTO]
 dengue. A resolução 307 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), de 
2002, estipula que os municípios são os responsáveis pelo gerenciamento dos 
restos da construção civil. Ou seja: na hora de eliminar entulho, informe-se na 
prefeitura de sua cidade.
Como e onde descartar:em São Paulo, os lixeiros recolhem até 50 kg de entulho 
por dia - embale o material em sacos bem resistentes. Ecopontos da prefeitura 
recebem até 1 m (confira os endereços no site do Instituto Akatu). Acima disso, 
é necessário contratar uma caçamba licenciada (verifique as empresas 
cadastradas). E não se esqueça de pedir uma via do registro do Controle de 
Transporte de Resíduo, que comprova que a entrega foi feita em locais 
apropriados. No Rio de Janeiro, a Companhia Municipal de Limpeza Urbana 
(Comlurb) realiza gratuitamente a remoção de até 50 sacos de 20 litros em todos 
os bairros da cidade. Se superar essa quantidade, socilite uma caçamba. A 
Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e 
Demolição (Abrecon) lista endereços de ecopontos em diversos estados.ISOPOR
O material é um tipo de plástico reciclável. No entanto, a coleta dele não é 
realizada em todas as cidades.
Como e onde descartar:busque se informar na prefeitura de seu município antes de
colocá-lo junto com os demais componentes recicláveis. E uma ressalva: as 
bandejinhas de isopor com restos de alimentos devem ir parao lixo comum. Na 
realidade, a melhor dica é evitar comprar produtos que venham nessas 
embalagens.ÓLEO DE COZINHA

Nunca jogue-o pelo ralo ou no vaso sanitário: 1 litro polui até 25 mil litros de
água, além de provocar o entupimento de canos.
Como e onde descartar:armazene os resíduos em um vasilhame com tampa. A rede Pão
de Açúcar disponibiliza estações de reciclagem em oito estados (CE, GO, PB, PE, 
PI, PR, RJ e SP) e no Distrito Federal. Já a campanha Junte Óleo, do Instituto 
Triângulo, troca 2 litros da gordura por duas pedras de sabão ecológico em mais 
de 12 cidades paulistas. Se não houver coleta em sua cidade, jogue as 
embalagens, bem fechadas, no lixocomum.[FOTO]
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PNEUS

Nada de largá-los em ruas, terrenos baldios e muito menos no quintal, pois 
juntam água e viram criadouros de mosquitos da dengue.
Como e onde descartar:devolva ao fabricante ou revendedor quando trocar os 
pneus. As empresas têm a obrigação, por lei, de dar um destinoadequado a esses 
resíduos. A Reciclanip, iniciativa da Associação Nacional da Indústria de 
Pneumáticos (Anip), fornece em seu site os telefones de pontos de coleta no 
Brasil inteiro.
O material é um tipo de plástico reciclável. No entanto, a coleta dele não é 
realizada em todas as cidades.LÂMPADAS FLUORESCENTES
Não pertencem ao lixo comum porque contêm mercúrio, substância prejudicial à 
saúde que, quando liberada no meio ambiente, contamina osolo e os lençóis 
freáticos.Como e onde descartar: contate o fabricante para se informar sobre 
oposto de coleta mais próximo de sua casa. Outra dica é procurar a rede Leroy 
Merlin, que reúne lâmpadas, pilhas, baterias, celulares e materiais recicláveis 
em suas 28 lojas, presentes em seis estados (GO, MG, PR, RJ, RS e SP) e no 
Distrito Federal. Não é preciso embalar, pois as estações possuem nichos 
próprios para acomodar as peças.
Com informações doPlaneta Sustentável
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Especialista cria método educativo baseado em sentidos
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Especialista cria método educativo baseado em sentidos: 

Um método educativo chamado educação multissensorial pretende trabalhar com os 
estudantes com deficiência com base nos três sentidos: paladar, tato e olfato. A
ideia é que em uma aula que trata sobre a fauna, por exemplo, o professor ensine
a partir dos jogos em que os alunos com deficiência visual podem tocar e 
reconhecer o formato dos animais. Enquanto eles se familiarizam o bicho, o 
professor vai indicando as características. Há outros métodos baseados no som e 
no paladar. Segundo o criador do método, o colombiano José Andrés Colmenares, o 
recurso pode ser utilizado em qualquer nível escolar e aplicado em até seis 
áreas: ciências sociais, naturais, numéricas, afetivas, artes e esportes.
do Página Siete, da Bolívia
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Festa Black na Escola Municipal Andrea Fontes Peixoto

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://bairroeducador.blogspot.com/
Festa Black na Escola Municipal Andrea Fontes Peixoto: 
Durante os meses de outubro e novembro, a Escola Municipal Andrea Fontes 
Peixoto, integrante do BE Pavuna, professores desenvolveram diversos trabalhos 
junto aos estudantes sobre a história do negro na sociedade. Todo esse processo 
culminou na Festa Black, que aconteceu no último dia 29 de novembro.
[FOTO]

Nesse trabalho de investigação, professores e estudantes pesquisaram, desde o 
período escravocrata até a lei 10.639, que torna obrigatório o ensino de 
História e Cultura Afro-Brasileira em todas as escolas brasileiras, públicas e 
particulares, do ensino fundamental ao ensino médio.
Através dessa proposta, os estudantes de toda a unidade escolar puderam ampliar 
seus conhecimentos com relação à história do negro e toda a influência dessa 
rica e variada cultura em nossa sociedade.

[FOTO]

Os professores aproveitaram o conteúdo curricular e correlacionaram com a 
temática, apresentando uma exposição de trabalhados elaborados pelos estudantes 
o que incluía desenhos, cartazes, redações, poesias, coreografias e um esquete 
teatral. Acreditando na proposta educacional da unidade escolar, o Projeto 
Bairro Educador apresentou a iniciativa da atividade a alguns parceiros. Estes 
voluntariamente foram apresentar relatos sobre a história do negro e sua forma 
de expressão.
[FOTO]

[FOTO]

A atividade contou com a presença do africano Koffi Djima, que realizou uma 
palestra para os estudantes, onde falou sobre a África e suas tradições e como 
foi seu processo de imigração para o Brasil. O gestor de projetos Carlos 
Carvalho, apresentou a cultura do Funk de forma educativa, aproveitando rimas e 
poesias dos próprios estudantes sobre a violência. A culminância também contou 
com apresentação de DJs que mostraram um pouco de música Black.
[FOTO]

Todas as equipes de profissionais, assim como os estudantes da Escola Municipal 
Andrea Fontes Peixoto, agradecem a participação de cada parceiro voluntário, o 
que possibilitou outro olhar para a cultura negra.

Por Déborah Sobrino
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - Calendário Escolar 2013

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://nonacre.blogspot.com/
Calendário Escolar 2013: 
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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FIQUE SABENDO - Cardápios a Serem Praticados nas Unidades Escolares - Semana de 
03 a 09/12/2012
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Cardápios a Serem Praticados nas Unidades Escolares - Semana de 03 a 09/12/2012:

[FOTO]

Aviso E/SUBG/CIN de 30/11/2012 (D.O. Rio nº 173 de 30/11/2012 - p. 157 a 162).O 
Coordenador da Coordenadoria de Infraestrutura em atendimento ao Decreto nº 
30.863 de 02/07/2009 divulga os cardápios do Programa de Alimentação Escolar a 
serem praticados na semana de 03 a 09/12/2012.
A Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, através do Programa de Alimentação 
Escolar (PAE), atende aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, 
escolas e creches, com cardápios elaborados por nutricionistas, tendo o objetivo
de garantir às crianças o acesso a uma alimentação saudável e adequada, que 
compreende o uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura e que 
promovam a formação de hábitos alimentares saudáveis, levando em consideração o 
tempo de permanência do aluno na unidade e a faixa etária nas creches.
O planejamento dos cardápios é composto por quatro semanas (semana A, semana B, 
semana C e semana D) de acordo com o tipo de refeição a ser fornecida. Os 
cardápios são os mesmos para toda a rede municipal de ensino e a sua execução 
ocorre de forma alternada, ou seja, as Coordenadorias Regionais de Educação 
(CRE) utilizam semanas diferentes, conforme anexos:

Anexo I - Escola

Anexo II - Creche
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(Publicado no Ecoando n.º 23 - 2012)
Novo D.O. Eletrônico da Cidade do Rio de Janeiro
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FIQUE SABENDO - Descubra quais as melhores panelas para a sua saúde
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Descubra quais as melhores panelas para a sua saúde: 

Preparar uma alimentação de qualidade depende de muitas variáveis, como uma boa 
receita, um cozinheiro habilidoso e ingredientes selecionados. Mas não se pode 
esquecer um outro item: a panela certa. O recipiente onde se cozinha pode afetar
a cor e o sabor dos alimentos, sobretudo quando se fala em doces, mas também tem
forte relação com a saúde. A mánotíciaé que não existe uma panela perfeita; 
todas elas têm prós e contras.
Sob o ponto de vista da saúde, a única panela considerada por todos os 
especialistas como 100% segura, que nunca libera metal ou outro resíduo nos 
alimentos, é a de[FOTO]
 vidro. Mas ela é cara, pesada e queima facilmente a comida. Há também vários 
materiais novos no mercado, que prometem ser seguros e mais práticos, mas sobre 
os quais ainda faltam estudos em escala suficiente para atestar tais 
qualidades.Em primeiro lugar, deve-se pensar em termos de saúde. Sob esse 
aspecto, algumas panelas são condenáveis, alerta a nutricionista Roseli Rossi, 
diretora da clínica Equilíbrio Nutricional. Ela recomenda, por exemplo, que as 
panelas de alumínio sejam aposentadas de todas as cozinhas. Elas liberam 
resíduos nos alimentos e sabemos que o alumínio é tóxico. Há evidências, por 
exemplo, de que pessoas com Alzheimer têm maior concentração de alumínio no 
cérebro, explica.
O químico Eduardo Kenji, que acumula diploma de chef internacional pelo Senac, 
também não recomenda as panelas de alumínio para preparar doces ou receitas 
ácidas. Não dá para fazer uma compota ou geleia, por exemplo, em panelas de 
alumínio. O doce fica escuro e o sabor também é alterado, diz. Quanto à saúde, 
ele diz que a questão da liberação do alumínio na comida ainda é polêmica e os 
estudos atuais são pouco conclusivos.
Segundo Kenji, na hora da cocção, há basicamente dois tipos de panela: as 
produzidas com materiais que conduzem bem o calor - ou seja, ficam aquecidas por
igual, como no caso do cobre, alumínio e aço inox com fundo triplo - e as que 
aquecem de forma desigual, tendo algumas regiões frias e outras quentes (que são
as de pedra, cerâmica, vidro e ferro). Mas isso não significa que um tipo seja 
melhor que outro.[FOTO]
Um bom chef usa as diferenças de temperatura na panela de ferro, por exemplo, a 
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seu favor, jogando a comida de um lado para outro. Mas na hora de fazer um 
caramelo ela não serve: se a lateral estiver com temperatura mais alta, pode 
deixar um gosto de queimado, diz.
As panelas com a pior condução de calor, que são de barro, pedra-sabão e vidro -
também são boas opções para receitas com bastante caldo, como cozidos e 
ensopados, pois o processo é cocção é mais longo e a temperatura fica constante.
Outra vantagem é que você pode, por exemplo, servir na própria panela porque ela
conserva o alimento quente, afirma Kenji.
E, finalmente, na hora de guardar a comida que sobrou, mais uma vez é preciso 
prestar atenção ao recipiente usado. De forma geral, o melhor é tirar das 
panelas e colocar em potes de vidro, aconselha a nutricionista Roseli Rossi. 
Grande parte dos plásticos no Brasil contém bisfenol A, uma substância 
comprovadamente cancerígena, liberada sobretudo quando aquecida no micro-ondas. 
E quando se guarda em um pote plástico na geladeira, o mais comum é aquecer a 
comida dentro daquele pote mesmo, afirma.
Fonte: Uol
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FIQUE SABENDO - Distribuição de Vitamina A supera meta de campanha
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Distribuição de Vitamina A supera meta de campanha: [FOTO]

Cartilha destaca importância da vitamina A
A mobilização para que crianças recebessem a suplementação de Vitamina A durante
a campanha de multivacinação atingiu 737.458 crianças até cinco anos - realizado
em agosto deste ano. O número é 85% superior à meta que era de 400 mil crianças.
A ampliação da estratégia de suplementação nutricional faz parte da ação Brasil 
Carinhoso para enfrentar a estrema pobreza.
Durante a campanha de multivacinação, foram priorizados os estados do Norte e 
Nordeste, e as cidades das regiões do Vale do Mucuri e Vale do Jequitinhonha, em
Minas Gerais, totalizando 2.434 municípios. Porém, a suplementação de vitamina A
é realizada durante a rotina de Atenção Integral à Saúde das crianças nas 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) do país. Todos os municípios do Plano Brasil Sem
Miséria já receberam o nutriente para a ampliação do programa de suplementação 
nutricional. Até o mês novembro, cerca de 3,2 milhões de crianças receberam a 
vitamina.
Para o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a medida vai impactar diretamente 
na redução da mortalidade infantil. Temos um desafio que é cuidar do pleno 
desenvolvimento de cada uma das crianças brasileiras. Com a suplementação, 
reduzimos o risco de doenças infecciosas e melhoramos também o desenvolvimento 
cognitivo dessa criança, o seu desempenho na escola e nas outras atividades, 
destacou.
O Ministério da Saúde está investindo cerca R$ 30 milhões para ampliar o 
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programa de suplementos nutricionais, que também inclui a distribuição de 
sulfato ferroso para crianças de seis a 24 meses em todas as UBS do país. Com 
essas medidas, pretende reduzir os casos de anemia na primeira infância em 10% e
a deficiência de Vitamina A em 5% ao ano.
Segundo a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), realizada em 2006, 
20,9% crianças até cinco anos possuem deficiência de ferro e 17,4% carência de 
vitamina A. A carência de Vitamina A pode causar cegueira e reduzir a imunidade 
de crianças. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a suplementação 
adequada do nutriente reduz em 24% o risco de morte infantil e em 28% a 
mortalidade por diarreia. Já a alimentação pobre em ferro é o principal causador
das anemias na infância e a sua maior incidência ocorre até os 24 meses de vida.
A anemia prejudica o desenvolvimento cognitivo da criança e o atraso não pode 
ser revertido com tratamento.
Além da suplementação nutricional, a alimentação saudável nos primeiros anos de 
vida, que inclui o aleitamento materno exclusivo até seis meses de idade, 
resulta em inúmeros benefícios para a saúde das crianças em todos os ciclos de 
vida.
A Ação Brasil Carinhoso também prevê a distribuição gratuita de medicamentos 
contra a asma, por meio do Programa Saúde Não tem Preço, e aexpansão do Programa
Saúde na Escola (PSE). O aumento da rede está em fase de pactuação na Comissão 
Intergestora Tripartite (CIT) junto aos estados e municípios. O programa, que 
antes atendia alunos de cinco a 19 anos passará a atender na faixa etária de 
zero a 19 anos. O PSE tem o objetivo de reduzir vulnerabilidades de crianças, 
adolescentes e jovens.Fonte: Fabiane Schmidt / Agência Saúde
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EntrevistaSUS | Ministro Padilha explica programa Melhor em Casa: 
[FOTO]

Foto: Luís Oliveira - ASCOM/MS
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, concedeu entrevista à Rádio Clube 820 AM
para explicar como funciona o programa Melhor em Casa, que completou seu 
primeiro ano no último mês de novembro.

Confira:
Locutor: Ministro, o que vem a ser o Melhor em Casa?

O Melhor em Casa é um programa criado pelo Ministério da Saúde, pelo Governo 
Federal. Nós aprendemos em mais de 20 anos de medicina que se você puder levar 
equipamentos e equipes hospitalares para dentro da casa da pessoa, você consegue
fazer com que ela saia mais rápido do hospital. Com isso, ela tem menos risco de
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infecção hospitalar, e um contato mais próximo com a família. Esse contato da 
humanização pode ser decisivo para a recuperação do paciente. O Ministério da 
Saúde repassa o recurso para o município. O município contrata as equipes, aluga
equipamentos e aluga carro para que as equipes possam ir à casa das pessoas. 
Elas vão nos hospitais municipais, nos pronto-socorros para identificar quais 
são os pacientes que estão adequados a participar desse um programa , que podem 
sair mais rápido do hospital e, com isso, ter uma recuperação melhor.

O Ministério da Saúde repassa os recursos para a contratação dos médicos, 
enfermeiros, nutricionistas, farmacêuticos e fisioterapeutas. Em todo o Brasil, 
17 mil internações hospitalares foram evitadas por conta do Melhor em Casa.
Locutor: Qual a diferença do Melhor em Casa e o Programa da Saúde da Família 
(PSF)?

O Melhor em Casa é para pacientes que deveriam estar dentro do hospital. Então 
são pacientes que precisam de aparelhos ou de medicação endovenosa, curativos 
mais complexos que antigamente eram feitos só dentro dos hospitais. Mas com o 
tempo a medicina aprendeu, inclusive, não só a pública, mas a privada também, 
que se pudermos fazer esses procedimentos dentro da casa das pessoas reduzimos o
risco de infecção hospitalar e melhoramos a recuperação.

O PSF são os profissionais que acompanham para evitar a hospitalização, a 
internação. O Melhor em Casa pega pacientes que já estão internados e levam eles
pra casa mais cedo, mais precocemente. Os pacientes que participam do Melhor em 
Casa são, por exemplo, pessoas que têm mal de Alzhemeir, que têm a chamada 
demência, que têm algum tipo de infecção que poderia ficar muito tempo no 
hospital correndo o risco de pegar uma infecção hospitalar, pessoas que fizeram 
cirurgia ortopédica, cirurgias vasculares que às vezes ficam muito tempo no 
hospital, ficam mais acamadas, sem o contato com a família Muitos pacientes que 
têm câncer, que ficam dentro do hospital longe da família, e isso atrapalha a 
recuperação. Ou seja, é para pacientes mais complexos. É o que nós falamos: é a 
segurança do hospital no conforto, no lar das pessoas. É muito mais uma ação de 
cuidado, retirada de pessoas mais precocemente do hospital, para oferecer um 
tratamento menor, menos infecção hospitalar e reduz também a lotaçãodos leitos 
hospitalares.
Locutor: Então o objetivo do programa é também aumentar as vagas dos hospitais, 
fazer com que os pacientes não tenham aquela necessidade de ser internado e 
possam ser tratados em casa?

É isso mesmo. É um aprendizado ao longo dos anos da medicina, que para alguns 
tipos de paciente é melhor serem tratados em casa. Quanto antes melhor, para 
evitar novas internações, evitar o risco de internação hospitalar e ao mesmo 
tempo reduzir a lotação dos hospitais. E, assim, os ambientes hospitalares ficam
destinados para pacientes específicos que precisam realmente estar dentro do 
ambiente hospitalar.
Locutor: É um programa que também depende da parceria do município com a União?

A parceria do município é decisiva. O Ministério da Saúde repassa os recursos, 
define toda a padronização de manuais, tem capacitação, um sistema de informação
em todo o programa para acompanhar os pacientes. Mas quem contrata os médicos, 
os enfermeiros dos pacientes é o município, que recebe o recurso do ministério e
contrata. É assim que acontece em Bragança Paulista e já acontece em todos os 
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estados brasileiros e já evitamos 17 mil internações com esse programa.
Locutor: Tem distinção de público, um alvo específico ou todos podem participar 
deste programa?

Todos podem participar. As equipes do Melhor em Casa vão nos hospitais 
credenciados pelos municípios, no pronto socorro e avaliam se o paciente pode 
entrar nesse programa, se ele vai ter vantagem de estar dentro dele. São as 
equipes que definem a inclusão do paciente nesse programa. Quando nós pegamos os
perfis dos pacientes, a maior parte são pacientes idosos, tem uma proporção 
bastante importante de pacientes diabéticos, que às vezes ficam com internação 
prolongada. 20% dos pacientes que participam do Melhor em Casa em todo o Brasil 
tiveram derrame cerebral e isquemia cerebral. Ficar em casa é bom porque faz o 
contato com a família, faz exercícios para estimular a atividade física.

Cerca de 5% dos pacientes são vítimas de demência, do mal de Alzheimer. Ou seja,
o perfil é sobretudo de idosos, que são os mais beneficiados por esse programa. 
Reduz bastante a necessidade de internação entre os idosos e com isso ele tem 
uma vida melhor, mais próxima da família e com melhor recuperação da sua saúde.
Locutor: Até um tempo atrás, o Brasil era considerado um país jovem e isso mudou
com o passar do tempo. Hoje é um país de idoso e por isso o Ministério da Saúde 
está se preocupando mais com essa faixa etária?

Exatamente isso. Mudou completamente o perfil etário do nosso país. Porque nós 
reduzimos a mortalidade infantil, nós reduzimos as mortes por doenças 
cardiovasculares. Reduzimos em 48% as mortes por doenças cardiovasculares. E com
isso nós começamos a ter novos problemas. O Melhor em Casa é muito importante 
por isso também. É como se o Brasil tivesse se antecipando a uma explosão cada 
vez maior do número de idosos no nosso país. Então com esse programa do 
Ministério da Saúde já estamos estruturando, reorganizando o sistema de saúde 
para estarmos preparados para a necessidade de ter um cuidado muito especial com
os idosos, evitando internações que não são necessárias e com isso evitando 
mortes.
Locutor: Qual contato para a pessoa procurar por esse serviço?

Em primeiro lugar, pode ver no site do Ministério da Saúde (www.saude.gov.br). 
Lá a pessoa procura pelo programa Melhor em Casaparaobter as informações e saber
quais cidades as equipes já estão funcionando e em quais cidades as equipes 
estão sendo montadas, além de saber o volume de recursos repassados para cada 
município. E procurar em cada cidade, em cada município a secretaria municipal 
de saúde e as equipes visitam os hospitais, os pronto socorros, os leitos de 
enfermaria. E elas identificam os pacientes que devem fazer parte desse 
programa. Também nas Unidades Básicas de Saúde a pessoa pode ter o contato das 
equipes, porque além de retirar mais cedo as pessoas do hospital, alguns 
pacientes são beneficiados ao evitarmos as internações. Ou seja, antes mesmo de 
ir para o hospital, ele pode continuar sendo cuidado na sua casa e com isso 
evitar a internação.

É importante ressaltar que fazemos entrevistas, uma pesquisa com cada paciente 
que participa do programa. Ligamos para casa dele para ouvir, para saber o que 
está achando do programa, se tem problemas a serem resolvidos, o que precisa 
melhorar. E a avaliação tem sido muito positiva, mas a participação da população
é muito importante para que o Ministério da Saúde possa cobrar e ajudar os 
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municípios a melhorar esse programa Melhor em Casa, que é novo no sistema 
público de saúde.
Fonte: Rádio Clube 820 AM
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INSCRIÇÕES CURSO VIGILÂNCIA DO ÓBITO MATERNO, INFANTIL E FETAL: 
[FOTO]

Temos a satisfação de informar que estão abertas as inscrições para a seleção
de alunos para os Cursos de Aperfeiçoamento e Atualização em Vigilância do
Óbito Materno, Infantil e Fetal e atuação em Comitês de Mortalidade,
coordenado pela Fundação Oswaldo Cruz em parceria com o Ministério da Saúde.

Os cursos integram o Programa de |Formação em Vigilância do Óbito Materno,
Infantil e Fetal na modalidade à distância. Foram concebidos dentro do
contexto da redução da mortalidade materna, infantil e fetal, como uma das
metas prioritárias pactuadas entre as diferentes esferas de governo, assim
como da necessidade de ampliar a participação de importantes segmentos da
sociedade no controle social do SUS, por meio da atuação em comitês de
mortalidade.

Para atender aos diferentes objetivos os cursos foram desenvolvidos com cargas
horárias e populações alvo distintas. O curso de aperfeiçoamento é dirigido
para profissionais e gestores de saúde; e o de atualização para membros dos
Comitês de Mortalidade materna, infantil e fetal; bem como representantes das
instituições (governamentais, formadoras, conselhos profissionais, conselhos
de saúde) e sociedade civil organizada, relacionadas ao tema; defensores
públicos e membros do Ministério Público.

Para a primeira turma, com início previsto para fevereiro de 2013, serão
oferecidas 2.250 vagas, sendo 70% destas destinadas às Regiões Nordeste e
Amazônia Legal.

Vimos solicitar o seu apoio na divulgação do flyer, em anexo, nos municípios
pertencentes ao seu estado. Mais informações sobre os cursos estão disponíveis
nowww.ead.fiocruz.br

Os editais para a seleção dos cursos estão nos seguintes 
endereços:Atualização:http://www.ead.fiocruz.br/_downloads/edital1797v2.pdfAperf
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eiçoamento:http://www.ead.fiocruz.br/_downloads/edital1799v2.pdf

Qualquer dúvida ou esclarecimento entre em contato com a coordenação do curso,
através do telefone21-25982621ou do e-mail:sonia@ensp.fiocruz.br.

Inscrições Curso Vigilância_do_Óbito_e atuação em Comitê de Mortalidade Materna,
Infantil e Fetal
Divulgação Vigilância_do_Óbito_e atuação em Comitê de Mortalidade Materna, 
Infantil e Fetal
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Iodo é indispensável para o funcionamento do organismo: 
[FOTO]

Foto: Corbis Images
Essencial para o homem, o iodo atua na produção de hormônios para a tireoide, 
glândula que atua no crescimento físico e neurológico e na manutenção do fluxo 
normal de energia, como o metabolismo. O nutriente é muito importante para o 
funcionamento de vários órgãos como o coração, fígado, rins e ovários.

Atento à importância desse nutriente, o Ministério da Saúde investe em várias 
frentes para melhorar a qualidade de vida da população. Uma delas é seguir o 
padrão universal, recomendado pela Organização Mundial de Saúde, de quantidade 
de iodo adicionado ao sal de cozinha. A medida garante que toda a população 
tenha acesso ao nutriente.

O coordenador substituto de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, 
Eduardo Nilson, explica o que acontece se houver falta ou excesso de iodo no 
organismo.A falta pode gerar problemas desde retardo mental, surdo-mudez, 
anomalias congênitas, tendo em vista principalmente a questão da falta de iodo 
na dieta da gestante, então as implicações que isso vai ter para a criança. Mas 
nos níveis de consumo já com as crianças e adultos é o próprio bócio, que pela 
falta de iodo causa inchamento da glândula tireoide e vários problemas de saúde 
em decorrência disso. O excesso de iodo também tem evidência em relação a outros
distúrbios da tireoide, por isso mesmo tem que trabalhar em faixas que evitem os
riscos de deficiência e evitar os riscos pelo excesso.

O iodo é encontrado em quantidades diferentes nos alimentos e na água de beber. 
Os alimentos mais ricos no nutriente são os de origem marinha, como peixes, 
ostras, moluscos e outros mariscos. O leite e seus derivados também contêm 
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quantidade importante de iodo, como em alguns legumes e frutas.
Ouça a matéria da Web Rádio SaúdeAmanda Mendes / Web Rádio Saúde
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Melancia melhora o coração e controla ganho de peso...: 

A inclusão de suco de melancia na alimentação normal reduz o peso, os níveis de 
colesterol e a placa arterial.Em linhas gerais, a melancia melhora a saúde do 
coração e ajuda a controlar o ganho de peso.A pesquisa atribui os efeitos à 
citrulina, um composto encontrado na melancia, que desempenha um papel ativo na 
manutenção da saúde cardiovascular.O estudo foi publicado noJournal of 
Nutritional Biochemistry.Estudos anteriores indicaram que amelancia é eficaz 
contra a pressão alta."Nós estávamos interessados na citrulina porque estudos 
anteriores mostraram que ela pode reduzir a pressão arterial," disse Shubin 
Saha, da Universidade Purdue (EUA). "Nós não constatamos redução da pressão 
arterial, mas as outras mudanças são promissoras."Os pesquisadores alimentaram 
dois grupos de camundongos com dietas ricas em gordura saturada e 
colesterol.Metade dascobaiasrecebeu água contendo 2% de suco de melancia, 
enquanto as outras receberam a mesma quantidade de água suplementada com uma 
solução que corresponde ao conteúdo de hidratos de carbono do suco de 
melancia.Os animais que consumiram suco de melancia ganharam 30% menos peso do 
que o grupo de controle, e apresentou 50% menos colesterol LDL, o chamadomau 
colesterol.O grupo que consumiu melancia apresentou ainda uma redução de 50% nas
placas em suas artérias, bem como níveis elevados de citrulina."Nós sabemos que 
a melancia é boa para a saúde, pois contém citrulina," disse Sibu Saha, 
professor da Universidade de Kentucky. "Nós não conhecemos ainda seu 
funcionamento em nível molecular, e este será o próximo passo [da pesquisa]."Os 
cientistas estão interessados em encontrar um mercado secundário para as 
melancias nosnutracêuticos, que são alimentos ou ingredientes alimentares que 
oferecem benefícios para a saúde além dos seus efeitos nutricionais.Fonte: 
Diário da Saúde
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http://www.blog.saude.gov.br/
Miguel Couto contará com 225 leitos de retaguarda: [FOTO]

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, assinou nesta sexta-feira (30), duas 
portarias para abertura de 225 leitos de retaguarda, sendo 65 de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI), para o Hospital Miguel Couto. A unidade é referência no
atendimento de urgência, emergência e ambulatorial no Rio de Janeiro. A 
ampliação será possível com o repasse total de R$ 31,9 milhões aos hospitais de 
Jacarepaguá (R$ 13,5 milhões) e da Barra (R$ 18,4 milhões), que irão 
disponibilizar esses leitos ao Miguel Couto.Os leitos de retaguarda terão um 
papel importante porque também vão desafogar emergências de outros hospitais do 
Rio de Janeiro. Isso ajuda a cumprir uma prioridade do programa: melhorar a 
qualidade do atendimento à população. Com a estratégia de contratação de novos 
leitos, o Ministério da Saúde pretende melhorar a qualidade do atendimento, 
reduzir o tempo de espera do paciente por atendimento e reorganizar as redes de 
atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS).
No Hospital da Barra serão disponibilizados 85 leitos de enfermaria clínica de 
retaguarda e 40 leitos de UTI. Para isso, o Ministério da Saúde fará o repasse 
anual de R$ 18,4 milhões. Já no Hospital de Jacarepaguá funcionarão 75 leitos de
enfermaria clínica de retaguarda e 25 leitos de UTI. Para garantir esses leitos,
o hospital receberá do Ministério da Saúde repasse de R$ 13,5 milhões por ano. 
Os 225 novos leitos devem ser ativados até 90 dias após a publicação da 
portaria.
Ainda no Hospital Miguel Couto, o ministro da Saúde irá inaugurar nova sala de 
classificação de emergência e entregar 56 novos equipamentos. A unidade receberá
mais R$ 4 milhões para aquisição de novos monitores cardíacos, camas elétricas, 
macas-carro e mesas cirúrgicas radiotransparentes. Ao todo, o hospital recebeu 
R$ 7,8 milhões de recursos para garantir a assistência e ampliação dos 
serviços.[FOTO]

Foto: Erasmo Salomão - ASCOM/MSRedução e monitoramento - Como um dos resultados 
da implantação da estratégia S.O.S. Emergências do Ministério da Saúde, o Miguel
Couto registrou redução da taxa de ocupação de 106% para 65%. O Ministério da 
Saúde também já liberou recursos para requalificação e abertura de novos leitos.
Atualmente, o hospital conta com 436 leitos, sendo 74 de urgência e outros 48 
leitos de retaguarda. E há previsão de abertura de 15 leitos de UTI no próprio 
hospital.
Com a inauguração da nova unidade de Coordenação de Emergência Regional (CER), 
em julho, foi possível verificar a redução do número de pacientes com menor 
gravidade na emergência do Hospital Miguel Couto. Estes pacientes estão sendo 
atendidos pela coordenação.
O Ministério da Saúde mantém ainda o monitoramento diário e contínuo dos 
indicadores, resultados e ações do S.O.S. Emergências por intermédio de sistema 
informatizado e da atuação dos apoiadores dentro dos hospitais. E já 
disponibilizou o sistema de vídeo-monitoramento para acompanhamento do fluxo de 
pacientes na entrada da emergência do hospital.Recursos - O hospital já recebeu 
o recurso anual de R$ 3,6 milhões destinado pelo Ministério da Saúde ao S.O.S. 
Emergências para custear a ampliação e qualificação da assistência da 
emergência. Além disso, o hospital conta com mais R$ 200 mil para apoio à 
informatização.
O S.O.S Emergências é uma ação estratégica do Ministério da Saúde, em conjunto 
com os gestores locais (estaduais e municipais), lançada em 2011 para qualificar
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o atendimento nas principais emergências do país. Além do hospital Miguel Couto,
mais 11 hospitais de grande porte integram a estratégia nas seguintes 
localidades: Goiânia (GO), Recife (PE), Fortaleza (CE), Salvador (BA), Brasília 
(DF), São Paulo (SP), Belo Horizonte (BH), Rio de Janeiro (RJ), Ananindeua (PA) 
e Porto Alegre (RS).
Todos os hospitais selecionados são referências regionais, possuem 
pronto-socorro e realizam grande número de internações e atendimentos 
ambulatoriais. A meta é que - até 2014 - a estratégia atinja os 40 maiores 
prontos-socorros brasileiros, em 26 estados e no Distrito Federal.Fonte: 
Ubirajara Rodrigues e Lívia Nascimento / Agência Saúde
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Ministro da Saúde entrega equipamento ao Rio Imagem: 
[FOTO]

Com novo equipamento, a previsão é de que sejam realizados cerca de 40 exames 
por mês de coração e 150 de mama. Foto: Erasmo Salomão - Ascom/MS
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participou nesta terça-feira (11) das 
comemorações do primeiro ano de atividade do Centro de Diagnóstico por Imagem da
Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, o Rio Imagem. E também 
participou da inauguração do segundo aparelho de ressonância magnética, para 
exames cardíacos e de mama. A previsão é de que sejam realizados cerca de 40 
exames por mês de coração e 150 de mama. O investimento é de R$ 2,8 milhões. O 
novo aparelho irá contribuir para aumentar o atendimento do Rio Imagem que neste
primeiro ano, realizou 187 mil exames.

A ressonância de coração é indicada para o estudo do funcionamento do miocárdio 
(principal músculo cardíaco) e diagnóstico de inflamações. Já a ressonância de 
mama é indicada para detecção de tumores em mamas densas (de pacientes jovens ou
submetidas a radioterapia) ou com prótese de silicone.

Depois de visitar a sala de Ressonância Magnética - onde foi instalado o novo 
equipamento - o ministro da saúde destacou o sucesso do modelo de gestão adotado
pelo Rio Imagem. Trata-se de uma iniciativa ousada que ajuda a cumprir a grande 
prioridade do SUS, que é reduzir o tempo de espera no atendimento, aliado à 
humanização do tratamento, completa.

O Centro conta com um sistema de marcação de consultas descentralizado e dispõe 
de um serviço em que as secretarias municipais de saúde podem agendar os exames 
online. Mais de 80% dos pacientes recebem os resultados dos exames em menos de 
20 minutos. Na ocasião, também foi anunciada a chegada, de um PETscan e uma 
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terceira ressonância magnética para 2013.

Outra novidade é que, a partir do ano que vem, conforme o governo do Estado, os 
médicos que estiverem terminando o terceiro ano de residência e quiserem se 
especializar em diagnóstico por imagem poderão também procurar o Centro. A 
unidade será a primeira instituição pública do Rio de Janeiro a abrir edital 
para concurso de aperfeiçoamento com foco em Tomografia Computadorizada e 
Ressonância Magnética.
Rio Imagem - O Centro de Diagnóstico por Imagem da Secretaria de Estado do Rio 
de Janeiro é o primeiro Centro de Diagnóstico por Imagem e reúne equipamentos de
última geração para atendimento de usuários do SUS. Na época de sua inauguração,
o valor do investimento foi de R$ 33,5 milhões.

Entre os exames atualmente oferecidos estão: ressonância magnética (com 
sedação); mamografia, tomografia, doppler vascular (análise do fluxo sanguíneo);
ultrassonografia; ecocardiografia e radiografia.

O Rio Imagem funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 21 horas. Aos sábados o
horário de funcionamento é das 8 às 17 horas e, no domingo, das 8 às 13 horas. O
atendimento é gratuito e feito a pacientes encaminhados por unidades da rede 
pública de saúde, ambulatórios e os hospitais.
Fonte: Geisa Araújo / Agência Saúde
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Mortalidade infantil ainda pode cair no Brasil, mas meta fixada pela ONU já foi 
alcançada: 

Por Nielmar de Oliveira, da Agência Brasil

A taxa de mortalidade infantil no país em 2011 era 16,8 óbitos por  cada grupo 
de mil habitantes, índice ainda elevado e que chega a ser  três vezes maior do 
que o verificado em Cuba, onde a taxa é cinco  mortes por cada grupo de mil.

Segundo o gerente da pesquisa Estatísticas do Registro Civil 2011,  do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Cláudio  Crespo, o levantamento 
constatou que o componente pós-neonatal (mortes  de crianças com idade entre 28 
e 364 dias) prevalecia no Brasil até o  fim da década 1980. A partir dessa data,
começou a predominar o peso do  componente neonatal (precoce e tardia), que em 
2011 atingiu 68,3% do  total de óbitos de menores de 1 ano.
É evidente que o país avançou nessa questão da mortalidade  infantil, o que fez 
com que atingisse, com dois anos de antecedência, as  metas fixadas no programa 
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Objetivos do Desenvolvimento do Milênio  [compromisso universal da Organização 
das Nações Unidas para a  erradicação da pobreza com a sustentabilidade do 
planeta], mas 48% das  mortes infantis no país são de crianças com idade acima 
do prazo de seis  dias, alertou.

Cláudio Crespo ressaltou que nos países mais desenvolvidos, onde a  taxa de 
mortalidade infantil é baixa, o percentual é sempre até seis  dias e, em geral, 
ligado a problemas congênitos. Então, quanto mais  dias passam, mais as mortes 
estão ligadas a problemas sociais - o que  significa que ainda há espaço para 
uma redução maior da taxa de  mortalidade infantil no país, disse.

De acordo com a pesquisa do IBGE, à medida que o país tem avanços  nas questões 
estruturais relacionadas às áreas de saneamento e acesso à  saúde, a tendência é
que os óbitos infantis se concentrem no componente  neonatal precoce (óbitos de 
crianças até seis dias).

Os dados do IBGE indicam ainda que dos 16,8% relativos à taxa de  mortalidade 
infantil no país em 2011, por cada grupo de mil habitantes,  51,8% envolvem 
crianças até seis dias de vida. Nos países mais  desenvolvidos,a mortalidade 
infantil ocorre basicamente (cerca de 90%)  entre as crianças até seis dias de 
vida - e geralmente de causas  congênitas, disse Crespo.
É por isso que eu sustento, considerando países como os Estados  Unidos e Cuba -
que têm taxas de mortalidade em torno de sete e de cinco  mortes por cada grupo 
de mil habitantes nascidos vivos - que a nossa  taxa ainda é elevada. Mas, por 
outro lado, o país cumpriu com os  compromissos das Metas do Milênio.
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FIQUE SABENDO - Mortalidade infantil ainda pode cair no Brasil

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://primeirainfancia.org.br/
Mortalidade infantil ainda pode cair no Brasil: A taxa de mortalidade infantil 
no país em 2011 era 16,8 óbitos por cada grupo de mil habitantes, índice ainda 
elevado e que chega a ser três vezes maior do que o verificado em Cuba, onde a 
taxa é cinco Continuar lendo 
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FIQUE SABENDO - MUDANÇAS NA MARCAÇÃO DE CIRURGIAS DE ESTERILIZAÇÃO
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/
MUDANÇAS NA MARCAÇÃO DE CIRURGIAS DE ESTERILIZAÇÃO: 
[FOTO]
A partir de hoje (5/12), o agendamento para as cirurgias de esterilização em 
cães e gatos na unidade da Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais 
de Realengo será realizado pelos telefones 3108-1007 e 3108-1011, todas as 
quartas-feiras, das 14 às 16h. O agendamento é sempre para a semana seguinte.
As cirurgias são realizadas gratuitamente para moradores do município do Rio de 
Janeiro e o animal precisa ter entre seis meses e seis anos;pesar até 20kg; não 
pode estar no cio; não pode estar amamentando e não pode ser gestante.
Disponível em http://doweb.rio.rj.gov.br/ acesso em 05 dez. 2012 (edição de 05 
dez. 2012)
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FIQUE SABENDO - Normas para cumprimento de medidas socioeducativas deverão ser 
padronizadas
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http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Normas para cumprimento de medidas socioeducativas deverão ser padronizadas: 

Por Via Blog
[FOTO]

Para juiz, isso deve contribuir para a garantia dos direitos de crianças e 
adolescentes.
O plenário doConselho Nacional de Justiça - CNJaprovou, por unanimidade, 
proposta que dispõe sobre normas gerais para cumprimento de medidas 
socioeducativas e de internação provisória de adolescentes em conflito com a 
lei. O objetivo é padronizar, principalmente, os procedimentos das varas da 
infância e juventude em relação ao andamento dos processos.
Isso deverá proporcionar maior eficiência ao processamento das execuções, de 
modo a garantir os direitos dos adolescentes em conflito com a lei, afirmou 
Daniel Issler, juiz auxiliar e um dos coordenadores doPrograma Justiça ao Jovem,
criado peloCNJ para avaliar as condições da internação de adolescentes no 
Brasil. O projeto visitou unidades socioeducativas e varas da infância e 
juventude em todos os estados brasileiros. A partir das visitas, contou o 
magistrado, pôde-se perceber a utilização de diferentes procedimentos para se 
chegar ao mesmo fim.

Elaborada peloDepartamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário
e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do CNJ - DMF, responsável, 
entre outras ações, peloPrograma Justiça ao Jovem, a resolução aprovada 
uniformiza os procedimentos de ingresso do adolescente em programa ou unidade de
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execução de medida socioeducativa ou em unidade de internação provisória; de 
execução de medida socioeducativa em meio aberto ou com restrição de liberdade; 
e de liberação do adolescente ou desligamento dos programas de atendimento.

A proposta também recomenda que os tribunais de justiça promovam cursos de 
atualização e qualificação funcional para magistrados e servidores que atuam no 
sistema socioeducativo. Os cursos devem ser iniciados dentro do prazo de um ano 
após a publicação da resolução e seu currículo deverá incluir princípios e 
normais internacionais aplicáveis. Também deverão ser realizados estudos 
relativos à necessidade de criação ou especialização de Varas de Execução de 
Medidas Socioeducativas, em especial nas comarcas onde estiverem situadas as 
unidades de internação. A resolução recomenda, ainda, o encaminhamento dos 
relatórios produzidos a partir dos estudos aoCNJ.
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FIQUE SABENDO - Relatório de Auditoria Operacional: Sistema Nacional de 
Políticas sobre Drogas
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http://saudementalrj.blogspot.com/
Relatório de Auditoria Operacional: Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas: 

Link do relatório
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FIQUE SABENDO - Seminário Internacional: "Saúde e Políticas de Drogas"
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Seminário Internacional: "Saúde e Políticas de Drogas": 
[FOTO]

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a Comissão Brasileira sobre Drogas e 
Democracia (CBDD) e o Viva Rio convidam para o seminário internacional Saúde e 
Política de Drogas: é Preciso Mudar, a ser realizado nos dias 17 e 18 de 
dezembro, das 09:00 às 17:30h, no Museu da Vida, na Fundação Oswaldo Cruz - 
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Fiocruz (Av. Brasil, 4365, Manguinhos, Rio de Janeiro - RJ).
Venha debater experiências bem sucedidas no Brasil e no exterior, no que se 
refere ao cuidado e atendimento ao usuário de álcool e outras drogas e pensar 
mudanças para a saúdediante de umapossível mudança na política de drogas 
vigentes no país.
O evento é destinado a profissionais de saúde e as inscrições são gratuitas. 
Atenção: as vagas nos grupos de trabalho dependem da confirmação da organização.
Todos os inscritos serão contatados por e-mail.
maiores 
informações:http://vivario.org.br/seminario-internacional-saude-e-politica-de-dr
ogas-e-preciso-mudar/
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FIQUE SABENDO - Tá na boca do povo

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blogdasaude.com.br/
Tá na boca do povo: 
[FOTO]
Muita gente hospeda o vírus do herpes e nem imagina. Sem ser percebido, ele se 
aloja no organismo e, diante de um baque no sistema imune, aproveita para dar as
caras, principalmente no calor.
Vermelhidão, ardência, bolhinhas que se formam. Sim, é o herpes. Uma vez 
infectado cada um depende da capacidade de seu organismo de reagir ao vírus.
A doença pode ser de dois tipos: o Herpes Simples, labial e genital, ou o Herpes
Zoster, que dá geralmente na região do tórax. E para nos ajudar a esclarecer as 
principais dúvidas sobre o assunto consultamos o Dr. José Ribamar Branco, 
infectologista do Hospital São Camilo.Como se pega herpes?
- A transmissão ocorre quando uma pessoa com o herpes manifestado encosta na 
pele de outra - seja o herpes labial ou genital.
OHerpes Simples, seja labial ou genital, é adquirido por contato direto com uma 
pessoa contaminada, seja pelo contato pessoal ou na relação sexual. As chances 
de transmissão são bem maiores se a pessoa infectada pelo vírus estiver com 
lesões ativas.
Já oHerpes Zosteré a reativação do vírus da varicela (ou catapora) que a pessoa 
já havia adquirido, provavelmente na infância. Tanto o vírus do Herpes Simples 
como o do Herpes Zoster ficam latentes, isto é, adormecidos nos gânglios 
linfáticos. Quando há uma queda da resistência orgânica, da imunidade (exemplo: 
pós febre, trauma, quimioterapia, estresse, luz solar, desnutrição, menstruação,
etc.), o vírus volta a se multiplicar, dando origem a um novo surto.Quais tipos 
de herpes existem?

- Herpes simples labial (HSV-1) e genital (HSV-2) e herpes Zoster
O herpes mais comum é na boca. Porém, pode aparecer em outras partes do corpo?- 
O herpes se manifesta geralmente nos lábios ou na região genital, em alguns 
casos pode ocorrer no nariz, olhos, bochecha, nádegas e coxa.Há como prevenir?- 
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Uso de preservativo nas relações sexuais e evitar contato com pessoas com lesões
ativasComo se trata?O tratamento é diferente para diferentes tipos de herpes?- 
Existem medicamentos específicos, como o Aciclovir.Existe vacina para herpes?- 
Sim, mas a vacina foi parcialmente eficaz na prevenção do Herpes Simples labial 
e não protege contra o Herpes Genital.É verdade que a maioria das pessoas tem 
herpes, mas, em vários casos ela não se manifesta? - 90% da população são 
infectadas, mas não manifestam a doença. 10% apresentam a doença que se 
manifesta de temos em tempos.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
governo-federal-lanca-acao-para-reduzir.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 13 de dezembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Governo Federal lança ação para reduzir acidentes de trânsito

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Governo Federal lança ação para reduzir acidentes de trânsito: 
[FOTO]
O Governo Federal lançou nesta quinta-feira (13) uma ação integrada entre quatro
ministérios para reduzir o número de acidentes no trânsito entre 15 de dezembro 
de 2012 e 13 de fevereiro de 2013, período que reúne as férias, as festas de fim
de ano e o carnaval. A operação Integrada Parada-Rodovida 2012/2013 terá ações 
de conscientização e fiscalização desenvolvidas pelos ministérios da Saúde, das 
Cidades, Transportes e Justiça.

O Brasil é o quinto entre os países recordistas em acidentes de trânsito, 
segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). As campanhas publicitárias da 
Parada-Rodovida e da Parada-Um Pacto pela Vida (campanha permanente do 
Ministério das Cidades) têm como foco a conscientização dos motoristas, os 
alertando sobre o número elevado de mortes no trânsito que ocorre nesse período.
As campanhas chamam atenção para os principais causadores de acidentes: álcool e
direção, excesso de velocidade e imprudência.

Entre o fim de 2010 e o início de 2011 ocorreu a primeira edição do 
Parada-Rodovia. Nesse período, houve queda de 14,8% no número de acidentes, 15% 
de feridos e 16% em acidentes com morte. O secretário de Vigilância em Saúde, 
Jarbas Barbosa, explicou a influência direta dos acidentes de trânsito na Saúde.
Nós, da saúde, temos um interesse muito grande nessa operação, pois o impacto 
sobre os sistema da saúde é elevado e vem crescendo. O número de leitos, de 
salas de cirurgia e de UTI dedicada a atender vítimas que sobrevivem desses 
acidentes, também é um custo gerado pelos acidentes. Custos que muitas vezes 
duram pra toda a vida, impactando a saúde, a previdência e a renda da família, 
comentou Jarbas. Em 2010, o gasto total contabilizado pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS) com acidentes de trânsito contabilizou o total de R$ 187 milhões.

O secretário também informou que o Ministério da Saúde irá investir R$ 265 
milhões em 369 hospitais do Brasil para qualificar o atendimento das 
emergências, com o objetivo de reduzir o número de mortes e as sequelas graves 
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causadas pelos acidentes de trânsito. Além disso, vai intensificar as ações do 
projeto Vida no Trânsito (lançado em 2010) em todas capitais e também em 
Campinas (SP) e Guarulhos (SP). O projeto unifica o sistema de informação sobre 
acidentes no trânsito para qualificar os dados com o objetivo de detectar os 
principais problemas e elaborar políticas públicas mais eficientes.
Vida no Trânsito - O projeto Vida no Trânsito é desenvolvido pelo Ministério da 
Saúde em parceira com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Organização 
Pan-Americana de Saúde (Opas) e a Bloomberg Philanthropies. Trata-se de um 
planejamento de ações e está em cinco municípios, um em cada região brasileira. 
Em cada município é realizado trabalho para conseguir intervenções articuladas e
ações que reduzam o impacto dos acidentes.

Dentre os objetivo do Vida no Trânsito estão o de qualificar e integrar as 
informações sobre as lesões e mortes causadas pelo trânsito; identificar os 
fatores de risco principais e grupos de vítimas (vulneráveis) mais importantes 
nas cidades e desenvolver programas e projetos de intervenção que modifiquem a 
cultura de segurança no trânsito de forma a reduzir o número de mortos e feridos
graves.
Camilla Terra / Blog da Saúde
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Horário de atendimento na Biometria
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Horário de atendimento na Biometria: 
DIÁRIO OFICIAL de 14 de dezembro de 2012ATO DO SECRETÁRIORESOLUÇÃO SMA Nº 1778 
de 13 de DEZEMBRO de 2012Dispões sobre o horário de funcionamento da Gerência de
Perícias Médicas da Secretaria Municipal de Administração.O SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação 
em vigor,CONSIDERANDO a adoção de procedimentos transitórios para a concessão de
afastamento aos servidores municipais, por motivo de licença para tratamento de 
saúde, conforme disposto na Resolução SMA nº 1.767, de 25/10/2012 eCONSIDERANDO 
a necessidade de garantir o adequado funcionamento da Gerência de Perícias 
Médicas na transição de turno dos médicos peritos, sem prejuízo aos servidores 
em processo de atendimento,RESOLVEArt. 1º Alterar o artigo 1º da Resolução SMA 
Nº 1.544, que passa a ter a seguinte redação:Art. 1º Estabelecer o horário de 
11h30às12h30 para o intervalo no atendimento da Gerência de Perícias Médicas da 
Secretaria Municipal de Administração, no qual será processada a documentação de
controle dos atendimentos e a troca de turno entre os peritos da manhã e da 
tarde.Art. 2 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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domingo, 2 de dezembro de 2012
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IDÉIA - Saco para brinquedos e outras coisas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.copyepaste.com/

Este saco não vende aqui no Brasil, mas isso não impede de mãos e mentes 
criativas de fazerem algo parecido, achei muito legal por isso estou repassando.
Saco para brinquedos e outras coisas: 

Gente, brincadeira de criança não precisa ser sinônimo de caos e bagunça, hai 
capito? Dá uma espiada nas imagens abaixo.
É legal a ideia de usar sacos para guardar brinquedos e olha que interessante, 
funciona também como um tapete é só abrir, espalhar tudo pelo chão e brincar. 
Depois, terminou a brincadeira, fecha o saco e num instante tudo tá limpo e no 
seu lugar. Então, pra que a organização prevaleça e a brincadeira continue fica 
a sugestão! Sacos de vários tamanhos para acomodar brinquedos e tantas outras 
coisas.[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
via

p.s. Nãoesqueça, tem Sorteio no blog. Participe!
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IDÉIAS DE NATAL - 70 ideias para Árvores de Natal
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70 ideias para Árvores de Natal: 
O Natal está chegando e você quer fazer diferente na hora de montar o famoso 
pinheirinho? Selecionamos 70 ideias supercriativas e diferentes para você 
caprichar na decoração deste ano.Inspire-se![FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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IDÉIAS DE NATAL - Guirlandas de Natal
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Guirlandas de Natal: 

Sai ano entra ano, elas sempre estão lá, decorando a porta das nossas casas na 
chegada do Natal. Para não cair na rotina e sair do comum, preparamos algumas 
ideias diferentes para você se inspirar e mudar o visual das guirlandas nesse 
Natal. Das clássicas às mais inusitadas, a partir de agora você terá ideias 
incríveis para a decoração natalina desse ano.
[FOTO]
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IDÉIAS - Presente Criativo

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://livingdigital.com.br/
Presente Criativo: 

Que tal inovar na hora de embrulhar os presentes de Natal deste ano? Encontramos
essa ideia incrível para deixar seu presente muito mais legal e o melhor é que é
superfácil de fazer e o resultado fica belíssimo. Quem gosta de se aventurar nos
famosos DIY para criar coisas diferentes certamente irá se encantar com essa 
dica, é bacana também que você pode dar uma cara personalizada e original para 
ele - um toque carinhoso e cheio de bom gosto para essa época do ano.Siga o 
passo a passo e surpreenda quem você gosta nas festas de fim ano![FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
Via Mini eco
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III UEXPONDO COM SAÚDE PRESENTE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://ediprofessorabeatriz.blogspot.com/
III UEXPONDO: 

III Uexpondo: Nossas crianças mostrando para a comunidade seus trabalhos e 
atividades.

Maternal II interpretando Nêga maluca dentro do trabalho de consciência 
negra.[FOTO]

[FOTO]

 A participação da comunidade...
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Exposição de trabalhos...
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 Participação do PSE com palestra sobre escabiose, sarna e impetigo.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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INTERESSANTE - Como fazer o bebê dormir?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.pediatriabrasil.com.br/
Como fazer o bebê dormir?: 
O sono do bebê
Meu bebê não quer dormir. O que posso fazer?
Antes de o bebê nascer, dificilmente estamos preparados para as intercorrências 
que podem surgir nos primeiros dias de vida. E muitos pais já enfrentam o 
primeiro desafio na primeira noite em casa. Não são poucas as famílias que ficam
sem dormir devido ao sono do bebê que não vem.
Mas o que fazer nesta situação? Existe alguma maneira de melhorar o sono do 
bebê? Como saber se há algum problema ou se está tudo dentro da normalidade?
Quanto tempo meu bebê deve dormir?
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LEGAL !!! - Alunos de curso de saúde comunitária contam como ajudam a mudar 
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Alunos de curso de saúde comunitária contam como ajudam a mudar comunidades: 
[FOTO]

Dos 65 participantes do curso, 61 são mulheres Foto: Gutemberg Brito
Após oito semanas de intensas discussões sobre temas como habitação, nutrição, 
água, lixo, dengue, parasitose, HIV e doenças sexualmente transmissíveis, os 
alunos do curso Saúde Comunitária: uma Construção de Todos já estão 
transformando sua rotina e a de seus amigos e familiares. A iniciativa é 
coordenada pelo pesquisador Antonio Henrique de Almeida de Moraes Neto, do 
Instituto Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), vinculada ao 
Ministério da Saúde, e a cerimônia de formatura dos 125 estudantes que 
participaram desta terceira edição foi realizada nos dias 14 e 15 dezembro. O 
curso foi promovido em dois campi da Fiocruz: em Manguinhos, na Zona Norte da 
cidade do Rio de Janeiro, e em Jacarepaguá (Fiocruz Mata Atlântica), na Zona 
Oeste. Agentes de saúde comunitários a moradores de áreas de risco destas 
regiões foram contemplados.

De acordo com Antonio Henrique, a iniciativa foi elaborada levando em conta os 
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principais problemas enfrentados pelos alunos em suas regiões. O conhecimento é 
construído em parceria com os estudantes, ou seja, por meio de diálogos e 
formação de conceitos, explicou o pesquisador. Participaram da cerimônia de 
conclusão do curso em Manguinhos a vice-diretora de Ensino, Informação e 
Comunicação do IOC, Helene Barbosa; Leonardo Brasil Bueno e Mayalu Mattos, da 
Assessoria de Cooperação Social da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio 
Arouca (Ensp/Fiocruz) e Moraes Neto. Já na formatura dos alunos do campus de 
Jacarepaguá, compareceram Leonardo Mello e Andréia Vanine, do Programa de 
Desenvolvimento do Campus Fiocruz da Mata Atlântica (PDCFMA/Fiocruz), além de 
Moraes Neto.

Os cursos tiveram início em outubro e também contaram com atividades de inclusão
digital, como módulos de informática. Na turma de Manguinhos, as aulas foram 
realizadas de segunda à sexta-feira e, dos 65 participantes, 61 eram mulheres. 
Como os homens estão mais inseridos no mercado de trabalho e nós damos 
preferência aos candidatos que não estão trabalhando, o número de mulheres é 
expressivo. Com o fim do curso, cabe a elas serem as promotoras locais de saúde,
afirmou o especialista.
Conhecimento transformado em ação - Muitos alunos já estão dando os primeiros 
passos, como é o caso da dona de casa Maria Luiza Teodoro da Silva, moradora da 
comunidade de Santa Edwiges, em Brás de Pina, Zona Norte do Rio. Ela contou que 
antes do curso, o lixo era motivo de brigas dentro e fora de casa. Como há 
catadores de material reciclável na região, sua vizinha costumava jogar resíduos
e objetos pela janela, que caíam fora do ponto de coleta e próximo ao quintal de
Maria, atraindo ratos e entupindo o esgoto da rua. Meu marido limpa a entrada de
nossa casa toda manhã e sempre reclamava em voz alta. Mas eu lhe pedia para não 
criar caso, para deixar para lá, confessou a dona de casa de 58 anos. As aulas 
acabaram lhe dando coragem para agir de forma prática frente ao problema: com 
uma amiga, Maria fez uma placa pedindo que não jogassem mais lixo naquele local.
Fui conversar com minha vizinha, que já tinha chegado ao ponto de jogar areia de
obra pela janela. Desde então ela melhorou muito e as pessoas passaram a sujar 
menos a rua, comemorou.

Já a filha de Maria Luiza, Raquel Silva Gomes, de 16 anos, sonha ser médica e 
fica especialmente atenta às aulas sobre doenças. Na escola, ela já alertou seus
colegas sobre o costume de manter as janelas da sala fechadas durante as aulas. 
Um dia eu falei que alguém podia acabar pegando uma doença séria, como 
tuberculose, e todo mundo ficou assustado. Concordaram em abrir, mas como são 
adolescentes e cada um quer as coisas à sua maneira, eu tenho que sempre estar 
lembrando, explicou. Mas não é só o seu redor que a jovem propõe transformar. 
Desde que assistiu à aula sobre doenças parasitárias, Raquel tenta parar de roer
as unhas. Eu não sabia que era uma forma de transmissão e nem que vermes podiam 
causar tantos estragos a uma pessoa, apontou. É difícil porque é uma mania que 
eu tenho, mas estou me esforçando, disse.
Liderança e estratégia na resolução dos problemas - Simone Quintella, 47 anos, 
já é veterana no curso. Funcionária da Fiocruz, Simone também participou da 
edição de 2011 e acaba de assumir a diretoria da Associação de Moradores da 
Comunidade do Amorim, próxima ao campus. Assim como Maria Luiza, ela identifica 
o lixo como principal problema em sua região e já planeja um mutirão de 
conscientização. Como a coleta é realizada apenas dois dias na semana, os 
resíduos ficam expostos por muito tempo na rua, acarretando em mau cheiro, 
proliferação de insetos e destruição das sacolas por cães. O intuito é difundir 

Página 2774



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
entre os moradores o costume de levar os resíduos ao ponto de coleta apenas nos 
dias específicos. A mosca que pousa naquele lixo entra na nossa casa, pousa na 
nossa comida e nos transmite doenças. Deixar o saco fechado num cantinho da 
cozinha ou do quintal não custa muito e pode ajudar, explicou. A possibilidade 
de esquentar água para o banho através da captação da energia solar por meio de 
placas fotovoltaicas encantou Simone, que vê na energia renovável uma forma de 
poupar o bolso do morador e o meio ambiente. Seria ótimo se pudéssemos implantar
essa tecnologia lá e já estou em contato com o professor para saber como podemos
fazer isso, disse.

Um novo começo - Para Elisângela Martins, 31 anos, moradora da Vila do João, o 
curso rompeu com mitos e ressuscitou sonhos. Ela agora sabe que comer doces 
demais não provoca e nem acusa verminoses, e que no combate aos piolhos, o que 
faz a diferença é o pente fino. Eu abandonei o curso técnico de enfermagem 
quando meu filho nasceu, há sete anos, mas aqui eu tomei uma decisão: vou voltar
a estudar, confessou a dona-de-casa, que hoje tem cinco filhos. Ela pretende se 
especializar em geriatria, área com a qual já teve contato quando trabalhava 
como acompanhante de idosos. Já busquei informações na Escola Politécnica da 
Fiocruz e pretendo até mesmo fazer um doutorado um dia. Está difícil arranjar 
pessoas qualificadas para cuidar dos idosos, eles voltam a ser crianças, a 
família não tem paciência e os profissionais são despreparados, analisou. Os 
alunos que obtiveram frequência mínima de 75% receberam um certificado na 
formatura. É muito gratificante ver que a instituição está de fato preocupada 
com o entorno, a ponto de trazer a comunidade para dentro da Fiocruz para falar 
de saúde. Estão todos de parabéns, conclui Simone.
Fonte: Fiocruz
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MAIS - Ideias para o Natal
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Ideias para o Natal: 

Trouxe alguns projetos bacanas para este Natal.
Na sala de aula ou em casa, dá para deixar tudo mais alegre. Os moldes podem ser
usados em e.v.a ou tecido - feltro. Eu, particularmente, acho que tecidinho fica
mais cute e acolhedor, embora o e.v.a seja mais fácil, prático, rápido e barato 
de se fazer.
Deixo sugestões para a mesa, decoração, enfeites e presente.
Já comecei a fazer meus enfeites, em breve coloco aqui.[FOTO]

A Greice do Cantinho Alternativo, dividiu esta ideia, pode ser uma guirlanda ou 
um enfeite para a árvore, pode ser colocado na cortina ou em uma 
almofada...[FOTO]
[FOTO]
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Na hora da Ceia, que tal decorar os copos?[FOTO]

Este panô vai ficar uma graça na janela.[FOTO]

[FOTO]

Na hora de embrulhar as lembrancinhas, as sacolinhas decoradas podem valer como 
um segundo presente.
[FOTO]

Estes modelinhos de porta copo, podem ser feitos em tamanho menor ou maior. 
Menor para embrulhar o guardanapo e os talheres, maior para compor um jogo 
americano.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

E então?! Se gostou das dicas, corre copiar os moldes e mãos a obra, depois 
passa aqui e me conta como ficou. Boa Arteirice!!

--------------------------------------------------------------------------------
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Medidas de prevenção podem reduzir casos da dengue neste período de maior 
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Medidas de prevenção podem reduzir casos da dengue neste período de maior 
incidência: 
[FOTO]

Foto: Divulgação
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Neste período de chuvas na maior parte do Brasil, e com a chegada do verão neste
mês, aumenta a incidência de focos do mosquito transmissor da dengue, o Aedes 
Aegypti. Por isso, é importante manter os hábitos de prevenção como não acumular
entulho e lixo, ter atenção especial com plantas e objetos que juntam água, 
guardar garrafas de vidro ou pet, baldes e vasos de plantas vazios com a boca 
para baixo. Também é preciso estar atento a pneus velhos, que devem ser 
entregues aos serviços de limpeza urbana, ou guardados em local coberto.

Graças à organização da rede pública e uma maior conscientização da população na
adoção de hábitos de prevenção, o número de casos graves de dengue no Brasil 
registrou queda de 64% neste ano, comparado a 2011. Os dados do balanço 
epidemiológico da doença no Brasil mostram ainda que em relação a 2010, a 
redução chega a ser ainda maior, de 80%. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha,
destaca que ainda é preciso trabalhar muito para garantir uma saúde de qualidade
a toda população:Digo sempre o Sistema Único de Saúde (SUS) tem que ter a 
qualidade do atendimento como uma obsessão e nesses dois anos nós conseguimos 
conter epidemias no Brasil, por exemplo, a dengue. Reduzimos em 80% os casos 
graves de dengue no país, reduzimos em 62% os óbitos de dengue num cenário que 
tinha tudo para crescer o número de casos porque o Brasil passou a ter a 
circulação de quatro tipos do vírus.

O ministro Padilhareforça que neste período de transição de governos municipais 
é fundamental continuar as ações de prevenção e combate a dengue: É fundamental 
que nesse momento de transição entre os prefeitos de governos municipais as 
ações não sejam interrompidas. O Ministério da Saúde lança um alerta muito 
importante para que as ações continuem agora no mês de dezembro, ao longo do 
começo do mês de janeiro e fevereiro. Esse trabalho que vem sendo feito e tem 
que ser intensificado.

O Ministério da Saúde oferece assistência e atendimento integral aos pacientes 
com suspeita de dengue. Por esse motivo, investe na ampliação de serviços, 
capacitação de profissionais, habilitações de leitos de enfermaria e de UTI.
Ouça a matéria da Web Rádio SaúdeFonte: Hortência Guedes / Web Rádio Saúde
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MEIO AMBIENTE - E. M. HILDEGARDO DE NORONHA - Educação ambiental vira disciplina
escolar

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://bairroeducador.blogspot.com/
Educação ambiental vira disciplina escolar: 
A Escola Municipal Hildegardo de Noronha, com o auxílio do Bairro Educador 
Anchieta, realizou na segunda feira, 03 de dezembro, a culminância dos projetos 
Amigos do meio ambiente e Amigos da natureza. As atividades fazem parte da 
trilha educativa sobre preservação ambiental, trabalhada com os estudantes do 4º
ano, durante o 2º semestre do ano letivo. Formas de economizar água, o conceito 
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de sustentabilidade, práticas de reciclagem e educação ambiental foram uns dos 
temas abordados pelo professor Romero Fernandes no decorrer de suas aulas.
[FOTO]
Professor Romero falando sobre plantio com os alunos
Os estudantes aprenderam métodos de plantio, a partir de mudas de pau brasil 
(árvore nativa brasileira que deu origem ao nome do país) e ipê roxo (erva 
medicinal utilizada para combater gripes e resfriados), trazidos pelo presidente
de associação de moradores da comunidade, através de uma articulação do Bairro 
Educador com o Jardim Botânico. 
Durante o plantio das árvores, realizado no terreno da escola, o professor 
Romero Fernandes explicou aos estudantes sobre as condições climáticas e épocas 
do ano favoráveis para o desenvolvimento das árvores e os tipos de terrenos 
disponíveis para o plantio delas.
[FOTO]

De acordo com o professor Romero Fernandes, as atividades da trilha educativa 
permitem que os estudantes valorizem as riquezas naturais do bairro em que 
residem.
É importante ensinar a estes alunos as mais variadas questões ambientais, porque
não sabem plantar uma árvore frutífera, que pode contribuir até mesmo para 
aumentar a renda familiar deles. Com o apoio do Bairro Educador, eles conseguem 
conhecer e visualizar as fontes e recursos naturais dentro da própria 
comunidade, facilitando o aprendizado, explicou Romero.
Para ele, a trilha o auxiliou a trabalhar de uma forma lúdica, as disciplinas de
ciências, geografia e história. 

Através de uma articulação com a empresa de transportes público metroviário, o 
MetrôRio (parceiro do projeto Bairro Educador), a ONG Ressurgir realizou 
atividades relacionadas a conscientização ambiental com os estudantes. O artista
plástico da ONG Ressurgir, Eduardo Carvalho, ministrou uma oficina de produção 
de um Papai Noel feito com garrafa plástica de refrigerante. Um objeto que 
poderia vir para o lixo e demorar 400 anos para se decompor na natureza, como é 
o exemplo do plástico, pode virar um brinquedo, concluiu Eduardo.
[FOTO]
Eduardo Carvalho ensinando alunos a produzirem Papai Noel com material reciclado
[FOTO]

Além da oficina de reutilização de materiais reciclados, a equipe da ONG também 
realizou uma oficina de dança, uma esquete teatral que abrange o tema da 
reciclagem, para transmitir uma mensagem sobre o respeito ao próximo e um jogo 
de perguntas e respostas.
[FOTO]
Esquete teatral sobre reciclagem
Para Viviane Gonçalves, coordenadora pedagógica, foi possível perceber mudanças 
de atitudes de alguns estudantes com relação a preservação ambiental.
[FOTO]
Diretora adjunta Meire Lobato e Coordenadora pedagógica Viviane Gomes
O trabalho está dando resultado. Outro dia vi um aluno alertando a merendeira 
sobre o desperdício da água, pois a torneira estava aberta e aquela água não 
estava sendo utilizada. Alguns alunos mudaram o hábito de jogar o lixo no chão e
o jogam na lixeira, relatou Viviane.
[FOTO]
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A estudante do 4º ano, Ashiley Rodrigues, de 10 anos, explicou como solucionar o
problema da poluição.
Aprendi que para não haver poluição, é preciso que as pessoas andem mais de 
bicicleta do que de carro, não joguem lixo nos rios e nas ruas e aprendam a não 
jogar fora as garrafas PET, porque podem servir para fazer brinquedos para as 
crianças, ressaltou a estudante.
Por Ana Paula Santana
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Ministério da Saúde muda sistema de marcação de consultas do INTO: 
[FOTO]

Ministro Alexandre Padilha fala sobre novo sistema de marcação de consultas do 
Into.
A partir de hoje (6), o sistema para marcação de consultas no Instituto Nacional
de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad (Into) passa a ser informatizado. Os 
pacientes que moram na capital fluminense podem procurar qualquer Unidade Básica
de Saúde (UBS) para efetuar a marcação da consulta. Já os que vivem em outros 
municípios devem buscar a UBS onde são acompanhados para agendar a consulta.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou estas mudanças na manhã desta 
quinta-feira (06), depois de uma reunião realizada com o secretário estadual de 
Saúde do Rio de Janeiro, Sérgio Côrtes, e o secretário municipal de Saúde do Rio
de Janeiro, Hans Dohmann. O sistema utilizado antes para marcação de consultas é
arcaico e pouco eficiente. O Ministério da Saúde não quer que as pessoas se 
exponham às filas, destacou o ministro. Em 2011, o Rio implantou um esquema de 
marcação de consultas informatizado (SISREG) nas Unidades Básicas de Saúde e 
integrará o Into a partir de agora.

Além de modificar a lógica de acesso de novos pacientes aos serviços 
especializados, com agendamento direto em qualquer UBS, o Ministério da Saúde, 
em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, criou um 
sistema de busca ativa dos pacientes que já passaram pela consulta de triagem no
Into. Serão 50 atendentes que vão telefonar para os pacientes e agendarão o 
próximo atendimento no hospital federal, sem a necessidade de que qualquer 
paciente vá diretamente ao Into. Em cada caso será definido qual o melhor 
hospital para garantir o atendimento necessário àquele paciente, explica 
Padilha.
Mais cirurgias - Outro anúncio importante feito pelo ministro da Saúde refere-se
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à ampliação da capacidade de atendimento no Into e em outros hospitais estaduais
do Rio de Janeiro. O objetivo é reduzir o tempo de espera dos pacientes por 
consultas e cirurgias ortopédicas.

O funcionamento do Instituto foi estendido aos finais de semana. No próximo 
sábado (08), serão cinco centros cirúrgicos em funcionamento e, no sábado 
seguinte (15) passam a ser dez em funcionamento. Somada à ampliação que ocorrerá
no quadro de médicos do instituto, a medida vai garantir o incremento de 5.600 
cirurgias por ano.

Outra ação importante é a parceria firmada com o estado do Rio de Janeiro para a
realização de 500 cirurgias ortopédicas por mês. Cem delas no Hospital Estadual 
de Traumatologia e Ortopedia Dona Lindu, outras 150 no Hospital São Francisco de
Assis e mais 250 no Hospital Ulysses Guimarães.
Balanço - De janeiro a novembro deste ano o Into realizou quase sete mil 
cirurgias - 22% a mais do que no mesmo período de 2011. Também foram feitas 180 
mil consultas - 74% a mais do que em 2010, quando foram contabilizadas 103.399 
consultas.

Além do instituto federal, os hospitais estaduais realizaram 16.700 cirurgias 
ortopédicas no estado do Rio - 5% maior do que em 2011 e quase sete vezes maior 
do que a quantidade de procedimentos deste tipo realizados em 2006 (2.520).
Tempo de espera - Para reduzir o tempo de espera nas filas do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e ampliar o número de cirurgias de ortopedia, entre outros 
procedimentos, o estado do Rio de Janeiro recebeu R$ 33,5 milhões, 259% a mais 
que em 2011, quando foram liberados R$ 9,3 milhões. A estratégia faz parte da 
Política Nacional de acesso aos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos.

Do total do recurso de 2012 (R$ 33,5 milhões) para realização das cirurgias, R$ 
16,7 milhões são especificamente para cirurgias ortopédicas, tratamento de 
varizes, atendimento nas áreas de urologia e otorrinolaringologia, incluindo 
retirada de amígdalas. Outros R$ 16,7 milhões atenderão as demandas apresentadas
pelos gestores estaduais, conforme a necessidade do estado.

Até o final do ano devem ser realizadas 31 mil cirurgias ortopédicas no Rio de 
Janeiro. No primeiro semestre de 2012, foram feitas 15.686 intervenções através 
do SUS. Em 2011 este número foi de 30.594, 222% a mais que em 2010, ano que 
registrou 9.506 cirurgias. Os investimentos também cresceram: R$ 8,4 milhões e 
R$ 5,9 milhões, respectivamente.

Assista ao vídeo do anúncio das medidas para aperfeiçoar o atendimento no Into:

Blog da Saúde, com informações da Agência Saúde
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MUITO LEGAL - A inspiração que mora ao lado
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://porvir.org/
A inspiração que mora ao lado: 
Quem nasce no estado de pobreza extrema e consegue emergir se torna um ponto 
fora da curva. Costumo dizer que sou um erro de cálculo, é assim, com um diálogo
rápido, emendando histórias umas nas outras, que o jornalista Eduardo Lyra, 25, 
se define. Nascido numa comunidade de baixa renda em Guarulhos, na Grande São 
Paulo, Lyra diz ter sido um menino sonhador, criativo e com vontade de construir
algo relevante. Fatores, afirma, que o levaram a concluir o curso de jornalismo 
e a escrever o livro Jovens Falcões, que reúne histórias de pessoas que, assim 
como ele, conseguiram se tornar um ponto fora da curva. Deu tão certo que agora 
ele visita escolas públicas para inspirar jovens a transformarem suas vidas.

Desde o início deste ano, Lyra, que atualmente vive em Poá, região metropolitana
de SP, fundou o Gerando Falcões, projeto no qual visita as escolas públicas do 
estado para realizar palestras de superação para crianças e adolescentes. Assim 
que nasci, meu pai decidiu nos levar para a favela. Quando se nasce na 
periferia, as chances ficam mais ralas, já que muitas pessoas vivem sem 
referências, sem qualquer tipo de espírito de transformação. Mas a missão é 
provar por A mais B que eles podem ser tão grande quanto quiserem, diz ele, que 
ontem esteve com ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e constantemente tem se
encontrado com pessoas que considera ícones do país, como a ambientalista Marina
Silva e o médico Dráuzio Varela.

crédito Rudall30 / Fotolia.com[FOTO]

A rotina de Lyra é puxada. Semanalmente, ele percorre em média três escolas 
públicas. Somente em 2012, cerca 25 mil jovens já ouviram suas palavras, que 
tratam de valores de transformação e resgate da autoestima. Nas palestras, ele 
conta como conseguiu superar as dificuldades e menciona exemplos de personagens 
de seu livro, que conseguiram ir além dos dados estatísticos. Para 2013, a meta 
é dobrar o número de estudantes atendidos, além de incluir oficinas de teatro e 
hip-hop e expandir a atuação do projeto para outras regiões do Brasil como Bahia
e Rio de Janeiro. Um dos principais problemas de quem mora na periferia é que 
não há autoestima e entusiasmo. Uma menina faz um desenho na sala de aula, mas 
não recebe um elogio. Um menino marca um gol no campinho do bairro e não sabe 
que é talentoso e que pode ser um grande jogador de futebol. Ou um jovem que 
canta de forma magistral e é impedida de sonhar que pode gravar um CD.
Livro

Antes de ir a escolas estimular os jovens a fugirem do destino óbvio, em 2009 
Lyra arriscou o que tinha para contar boas histórias. Ainda na faculdade, vendeu
seu notebook e outros itens pessoais para juntar dinheiro para viajar por oito 
estados para entrevistar os jovens personagens de seu livro, Jovens Falcões. A 
primeira edição foi independente, mas fez tanto sucesso que, na semana passada, 
teve sua segunda edição lançada pela editora Novo Século, na qual foram 
incluídas mais três histórias, contabilizando agora 14 experiências.
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Reprodução
Quero fazer com que outros meninas e meninos possam construir redes de 
networking. Não basta ter energia e criatividade, é preciso ter mentores que os 
ajudem nesse processo de mudança.
Uma das histórias de vida narradas é a de Alessandra França, 26, que, em 2009, 
depois de ler o livro O banqueiro dos Pobres, de Muhammad Yunus, Prêmio Nobel da
Paz de 2006, decidiu criar o Banco Pérola, que concede empréstimos para jovens 
pobres de Sorocaba. Outro exemplo é o de João Felipe, 25, ex-morador de 
periferia que atualmente trabalha na ONU e é consultor para assuntos da 
juventude pela Unicef.

Depois do livro e do projeto com as escolas, Lyra, que recebeu o prêmio de 
repórter revelação pelo Instituto Itaú e é membro do Global Shapers - 
desdobramento do Fórum Econômico Mundial que reúne líderes com menos de 30 anos 
e com potencial para mudar o mundo - agora planeja ir ainda mais longe. Pretende
mentorear projetos que busquem criar um lastro de contatos entre mentores e 
jovens em todo o Brasil. Quero fazer com que outros meninas e meninos possam 
construir redes de networking. Afinal, não basta ter energia e criatividade, é 
preciso ter mentores que os ajudem nesse processo de mudança, diz.
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MUITO LEGAL - Parceria transforma clássicos da literatura em audiolivros
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Parceria transforma clássicos da literatura em audiolivros: 

Por Denis Pacheco, da Agência USP
Ler é sonhar pela mão de outro, declamou Fernando Pessoa em seu Livro do 
Desassossego.  Com o objetivo de transformar esse sonho em realidade e ampliar a
 facilidade de acesso à informação, a Universidade de São Paulo criou  seis 
audiolivros em formato DAISY (Digital Accessible Information  System) para 
auxiliar estudantes com deficiência visual em sua  preparação para o vestibular.

O projeto é uma parceria entre o Sistema Integrado de Bibliotecas  (SIBi) da 
USP, o Programa USP Legal, a Editora Martin Claret e a Empresa  eDaisy, 
desenvolvedora do software que possibilita a migração de  conteúdos para o 
formato DAISY, padrão internacional de acessibilidade. A  proposta faz parte do 
Programa de Acessibilidade mantido pelo SIBi, com  apoio da Reitoria.
Nosso programa consiste em migrar conteúdos produzidos pela própria  comunidade 
uspiana e dos quais tenhamos os direitos autorais, explica  Sueli Mara Ferreira,
diretora técnica do Sistema Integrado de  Bibliotecas da USP. Com a aproximação 
da primeira fase da Fuvest nos  ocorreu prestar mais esse serviço à comunidade.

Os candidatos com necessidades especiais são classificados em 5  grandes grupos,
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que exigem procedimentos distintos por parte da Fuvest:  Deficientes visuais, 
auditivos, físicos, disléxicos e outros tipos.  Neste ano, a Fuvest recebeu um 
total de 72 inscritos com deficiência  visual. Os candidatos solicitam provas em
Braille ou ampliadas dos  tipos I e II. As provas correspondentes são preparadas
por uma equipe  com experiência nessa tarefa.

A lista de obras para o vestibular contém 9 títulos em 2012. Os livros editados 
pelo projeto do SIBi foram Til (José de Alencar), Memórias de um sargento de 
milícias (Manuel Antônio de Almeida), Memórias póstumas de Brás Cubas (Machado 
de Assis), O cortiço (Aluísio Azevedo), Viagens da minha terra (Almeida Garret) 
e A cidade e as serras (Eça de Queirós), todos em domínio público.

Apesar de todos os volumes migrados serem de domínio público, as  versões 
utilizadas pelo projeto são de propriedade da Editora Martin  Claret que também 
está preocupada com a questão da inclusão social e  cedeu seus direitos 
gratuitamente, esclarece Sueli.
Dentre os conteúdos que busca tornar acessível, o SIBi entendeu como  sendo de 
grande relevância e extensão social, a inclusão dos livros  exigidos pela 
Fuvest, explica a diretora. Nesse sentido, o projeto  buscou cooperação com 
editoras detentoras desses materiais e encontrou  um grande parceiro da Editora 
Martin Claret que, além de possuir os  direitos de seis dos nove livros exigidos
na primeira fase, ainda gerou  uma série de roteiros de leitura e perguntas que 
orientam os alunos  sobre os principais pontos do texto.

Os títulos serão disponibilizados tanto online, no site do projeto,  quanto em 
suporte físico, reproduzido pelos grupos parceiros no  projeto. O SIBi ficou 
responsável pela criação do website e a Martin  Claret forneceu a última versão 
dos títulos em formato PDS, viabilizando  a conversão dos textos para o formato 
DAISY por parte da Editorial  Maluhy.
Além da curva da estrada

Para o futuro, o SIBi espera criar um Portal de Livros Daisy aberto  
publicamente na web onde serão incluídos diversos conteúdos USP, além  dos 
livros que figuram na lista da Fuvest. Também estamos estudando a  possibilidade
de deixar esse Portal aberto para que pessoas da  comunidade possam depositar 
arquivos em áudio ou DAISY que tenham  produzidos e que possam ser 
compartilhados com terceiros, conta Sueli.

Com o objetivo de expandir não apenas seu catálogo, como também sua  
abrangência, o projeto pretende criar mais espaço entre a comunidade  para 
discussão do tema da acessibilidade. Embora tenhamos iniciado  nosso programa 
com foco na deficiência visual, pretendemos ampliá-lo  paulatinamente, finaliza.

As obras estão disponíveis online desde o dia 23 de novembro.
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NOVIDADES - Estudo aponta hormônio que diminui dores e incômodos da endometriose

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blogdasaude.com.br/
Estudo aponta hormônio que diminui dores e incômodos da endometriose: 
[FOTO]

O Presidente da Liga Europeia de Endometriose e da Sociedade Alemã de 
Ginecologia Endoscópica, Hans-Rudolf Tinneberg,falou sobre o uso do hormônio 
dienogeste e a descoberta de seus benefícios no tratamento da endometriose 
durante o último Congresso Mundial da Federação Internacional de Ginecologia e 
Obstetrícia (Figo), em Roma, na Itália. Em endometriose, é importante pensar no 
tamanho da lesão, tempo de instalação da doença e nos efeitos causados na 
qualidade de vida da mulher. Nos estudos realizados com o dienogeste, percebemos
importante redução, de 38% para 4%, no sangramento prolongado das mulheres, 
alívio da dor, melhor função física, funcionamento social e saúde mental, 
revela.
Sobre os efeitos colaterais gerados por esse hormônio, ele diz que foram 
percebidas dores de cabeça e nas mamas, que são típicas das progestinas. Um dado
a se comemorar é que o dienogeste eliminou os vômitos, e mais relevante ainda, 
não alterou em nada a densidade mineral óssea das mulheres. Efeitos colaterais 
comuns em pacientes em uso de acetato de leuprolida, destaca.
Os tratamentos existentes para endometriose são os análogos do hormônio 
liberador de gonadotrofina (GnRH), damazol, acetato de leuprolida e o 
dienogeste. Esse último, o mais recente deles, esteve em estudo desde 2002 e 
animou os ginecologistas. Temos percebido uma variedade de benefícios. O damazol
tem muitos efeitos colaterais; proporciona aumento de peso, espinha, mau humor, 
mas principalmente efeitos que masculinizam a mulher. O análogo do GnRH coloca a
mulher em estado de menopausa. Então ela passa a ter todos os sintomas, como 
ondas de calor, secura vaginal, insônia, a mama diminui de tamanho. E é um 
tratamento que não pode ser longo, deve ser ministrado no máximo por seis meses,
pois a mulher tem perda de massa óssea e até problemas de coração, detalha o 
ginecologistaMarco Tulio Vaintraub.
Vaintraub explica ainda que o dienogeste também é uma progesterona, mas tem ação
anti-inflamatória considerável, diminuindo bastante a dor e os incômodos da 
endometriose. Ele não é muito forte, tem uma quantidade de substâncias apenas 
suficiente para baixar o nível de estradiol e não deixar o endométrio crescer. 
Com isso, pode ser usado por anos. Outra fator fundamental é o valor. Ele custa 
um terço do tratamento dos hormônios análogos, garante. O dienogeste custa por 
volta de R$ 150 e os análogos até R$ 500.[FOTO]
Entenda a endometriose: A menstruação é uma descamação do endométrio (membrana 
que reveste a cavidade do útero e o prepara mensalmente para uma gravidez), 
acompanhada da saída de sangue. Em algumas mulheres, entretanto, parte do sangue
não sai pelo canal cervical. Na verdade, volta pelas trompas e acaba chegando à 
cavidade pélvica e abdominal, dando início à doença. Esse processo é conhecido 
como refluxo tubário ou menstruação retrógrada. Existem ainda teorias que 
defendem que a mulher nasceria com os focos de endometriose, desenvolvendo-os ao
atingir a maturidade. Ou que ela poderia ser desencadeada em cirurgias, caso 
parte do endométrio vazasse para fora do útero.
Além do tratamento com hormônio, há o tratamento com laparoscopia - um exame 
anatopatológico com anestesia geral em que o médico usa o laparoscópio, um longo
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tubo, rígido ou flexível, com sistema de lentes e fonte luminosa, para 
visualizar o lado externo dos órgãos, como já cauterizar os focos de 
endometriose que forem encontrados.
Com informações do Estado de Minas
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O CIEP presta uma singela homenagem a Oscar Niemeyer!: 

Reportagem do Jornal O DIA
O amor pelo Ciep em traços para Oscar Niemeyer
Na Pavuna, alunos de escola que ganhou forma pelas mãos do gênio do concreto 
agradecem e homenageiam o arquiteto
PORCAIO BARBOSARio- Oscar Niemeyer deixou sua assinatura em mais de 500 obras 
mundo afora. Mas é no Rio que está a maior concentração delas. De um de seus 
mais queridos trabalhos, há nada menos do que 506 réplicas. São os Cieps - ou 
Brizolões, apelido dado às escolas de Leonel Brizola, eleito governador do 
estado em 1982 e 1990. Na semana em que o Brasil perdeu o gênio de 
suaarquitetura, alunos que estudam em uma dessas escolas, na Pavuna, prestaram 
homenagem ao mestre.
Foto: Paulo Araújo / Agência O DiaEle criou o lugar em que eu mais gosto de 
estar, resumiu Pablo, 10 anos, estudante do Ciep Glauber Rocha.
O DIA esteve na unidade, sob gestão do município, que concentra alunos da região
com o pior Índice de Desenvolvimento Humano dacidade, e encontrou a escola em 
plena atividade mesmo em período de férias. Desafiados a desenhar algo que 
lembrasse Niemeyer, todos os alunos optaram por apresentar suas versões para o 
Ciep.Tudo aqui é muito bom. A pior hora é a de voltar para casa. A gente adora 
vir para a escola. Se eu pudesse, viria todo dia, disse Hudson, 10 anos. A 
unidade alcançou o melhor desempenho do Rio no Ideb, índice que mede a qualidade
do ensino.

TRAÇO DEU FORMA A UM IDEAL

Idealizados pelo professor Darcy Ribeiro, os Brizolões tomaram forma pelo traço 
do arquiteto. Ele optou por um projeto simples, bem diferente do habitual, para 
que cada um pudesse ser construído em quatro meses. Brizola e Darcy tinham 
pressa.Eles apostavam na escola pública como gerador deoportunidade. O Ciep não 
é só um prédio, mas uma proposta educacional que alia aula, esporte, arte, 
leitura e qualidade de atendimento, explica a secretária municipal de Educação 
do Rio, Claudia Costin, entusiasta do projeto.Data final para o sonho: 2020
Diretora há 17 anos do Ciep Glauber Rocha, na Pavuna, um dos poucos cujo ensino 
sempre foi em tempo integral, Ioliris Alves orgulha-se de sua escola.Basta ver o
olhar das crianças quando elas chegam aqui e quando saem, como elas se 
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transformam. Niemeyer, Darcy e Brizola foram visionários, assegura.
A proposta original do Ciep era proporcionar aos alunos ensino em tempo 
integral. Em 2010, a Câmara de Vereadores do Rio criou uma lei que obriga o 
turno duplo em todas as 1.064 escolas da rede municipal até 2020.Só 15% dos 
alunos em turno integral
A Secretária Municipal de Educação, Claudia Costin, promete honrar o legado 
deixado por Niemeyer e demais idealizadores dos Cieps: Imaginávamos que este 
projeto era uma utopia. Mas ele pode e vai virar realidade.
A lei que obriga a implantação gradual do ensino em tempo integral no município 
prevê aulas pela manhã e atividades extra-curriculares à tarde. Serão sete horas
de aula e duas de arte, esporte e reforço escolar. Já temos 116 escolas assim, o
que corresponde a 15% do número de alunos. Vamos chegar a 2016 atendendo a 35%, 
garante Costin.
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Pais de crianças com autismo optam por escola especial após tentativas 
frustradas no ensino regular: 

Da Agência USP

A escolha de pais de crianças autistas ou com deficiência intelectual  por 
escolas de educação especial não se dá por uma atitude de  conformação, mas sim 
pela busca da melhor opção para seus filhos,  atendendo às suas demandas. O fato
de a escola ser especial ou regular  não é tão significativo, pois eles querem o
melhor para seus filhos diz  o psicólogo Ricardo Schers de Goes, autor da 
dissertação de mestrado A escola de educação especial: uma escolha para crianças
autistas e com deficiência intelectual associada de 0 a 5 anos, desenvolvida no 
Instituto de Psicologia (IP) da USP, sob orientação da professora Marie Claire 
Sekkel.

O estudo, realizado a partir de leituras de pesquisas e literatura da  área e 
conversas com famílias de crianças autistas, buscou investigar  os motivos pelos
quais pais de crianças com autismo e deficiência  intelectual associada decidem 
matricular seus filhos em escolas de  educação especial. Apesar de existirem 
muitos estudos nestes campos,  ainda não há um consenso e uma precisão sobre 
estas questões, o que  dificulta o esclarecimento dos pais e, consequentemente, 
a decisão pela  escola dos seus filhos, comenta o psicólogo.

Ricardo entrevistou pais de duas crianças, sendo um casal pais de um  menino de 
6 anos e um homem pai de outra criança da mesma idade. Nos  dois casos houve 
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tentativas anteriores frustradas de entrada em escolas  regulares, o que levou 
os pais a procurarem a educação especial. Pelas  entrevistas verifiquei que há 
resistência dos pais nessa escolha, pois  fazem várias tentativas em escolas 
regulares e especiais até encontrarem  a que acham melhor. Inclusive, neste 
processo, criticam e discutem com  as escolas em que tiveram experiências 
frustradas, o que mostra uma  posição de resistência e não conformação dos pais,
relata o  pesquisador. A pesquisa entrevistou somente pais que escolheram no  
final matricular seus filhos em escola de educação especial, mas também  há 
aqueles que depois destas tentativas frustradas tanto na educação  especial 
quanto no ensino regular acabam por escolher o ensino regular,  lembra Ricardo.
Educação infantil e inclusão

A educação infantil, com as condições adequadas para que os alunos  convivam com
a diversidade, pode ser uma etapa e ambiente importante  para a inclusão de 
crianças com autismo ou deficiência intelectual.  Crianças com  e  sem  
deficiências frequentando   a   mesma escola   podem,  por  esta aproximação, 
ter  uma  diminuição do preconceito para  com o diferente, explica o 
pesquisador. Considerando esta questão, as  atuais políticas de educação 
especial no Brasil, inclusive, apontam para  que a escolarização aconteça nas 
escolas de ensino regular.

Desta forma, opina o psicólogo, a segregação que ocorre em função das  escolas 
de educação especial não contribui para a inclusão e o fim do  preconceito 
contra crianças com esse tipo de deficiência. Mas nas  escolas regulares muitas 
vezes encontramos crianças isoladas do convívio  com as outras crianças e também
sem uma atenção pedagógica para ela,  como se o fato de apenas estar lá já 
garantisse a chamada inclusão,  pondera. E completa: A discussão que deve ser 
feita é em relação ao  direito à educação e não apenas a questão da inclusão. Ou
seja, todas e  todos devem ter direito à educação, acesso e permanência com 
qualidade.
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Pais devem ficar atentos a doenças respiratórias em crianças: [FOTO]

Chiados no peito, falta de ar e aumento de cansaço são alguns dos sintomas das 
doenças respiratórias em crianças. |Foto: KidStock/Blend Images/Corbis
A bronquiolite é uma doença que se caracteriza por uma inflamação nos 
bronquíolos e que, geralmente, é causada por uma infecção viral. Geralmente, ela
afeta crianças de até dois anos de idade, sendo que a maioria dos casos ocorre 
entre três e seis meses de idade. Segundo a pneumopediatra Maria Isabel Athaide,
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do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), vinculado ao Ministério da Saúde, a 
bronquiolite é uma doença sazonal e mais frequente nos meses de outono e inverno
(entre maio a setembro). No inverno é uma das principais causas de 
hospitalização em crianças. Com o surgimento dos sintomas, nós avaliamos o caso 
e se for necessário, a criança passa por uma terapia de suporte com oxigênio, 
hidratação e eventualmente é utilizado antibiótico por conta da gravidade, 
destaca.
Ao contrário da bronquiolite, a pneumonia apresenta vírus diferentes e pode ser 
ocasionada por causas virais e bacterianas. A pneumonia viral normalmente começa
como um resfriado e vai piorando aos poucos. A criança pode ter febre acima de 
38,5 graus, tosse que não melhora, além de respiração rápida e curta. O início 
da pneumonia bacteriana tem um começo mais repentino. Os sintomas aparecem de 
uma hora para outra: febre alta, acima de 39 graus, respiração curta e ofegante 
e tosse. A perda de apetite e a falta de energia também são sintomas 
recorrentes.
O tratamento vai depender do tipo de pneumonia, do estado geral da criança e da 
idade dela. Ele pode ser feito com a utilização de antibióticos. Caso a criança 
esteja fraca, pode ficar internada em observação recebendo líquidos na veia e 
poderá respirar com a ajuda de uma mascara de oxigênio. Independente do 
tratamento é importante destacar que o tabagismo durante a gravidez e período 
pós-parto é um fator de risco que aumenta a chance do desenvolvimento de 
doenças, como asma, pneumonia e otites. A prevenção mais efetiva de doenças 
respiratórias em gravidez é evitar tabagismo. As mães que fumam durante a 
gravidez podem ter os filhos com maior predisposição de adquirir doenças 
respiratórias, reforça a pneumopediatra.
Ela conclui que o aleitamento materno efetivamente é o único fator de proteção 
contra a bronquiolite. O leite materno carrega fatores de imunidade que a mãe 
passa para o filho. Comprovadamente, os bebês que são amamentados têm menos 
chance de desenvolver a doença, finaliza Maria Isabel Athaide.Palivizumabe - 
Nesta segunda-feira (03), uma portaria publicada pelo Diário Oficial da União 
incorporou o palivizumabe na lista de medicamentos que devem ser fornecidos pelo
Sistema Único de Saúde (SUS), usado na prevenção do vírus sincicial respiratório
(VSR) em bebês prematuros e crianças de até 2 anos com doença pulmonar crônica 
ou doença cardíaca congênita.O Palivizumabe é uma alternativa de prevenção 
contra doenças pulmonares especificamente pelo vírus sincicial respiratório de 
bronquiolite em crianças que apresentam um alto risco ao desenvolver esta 
doença, prematuras e determinas cardiopatias. A importância do medicamento é que
ele pode reduzir a taxa de internação em geral e em alguns grupos diminuir 
também a mortalidade na infância, explica a neuropediatra do GHC.Rede Cegonha - 
A estratégia Rede Cegonha acompanha o crescimento e desenvolvimento da criança 
de 0 a 24 meses de idade. Há a orientação sobre todos os cuidados necessários 
para a mulher e seu bebê, promoção e incentivo ao aleitamento materno e 
acompanhamento do calendário de vacinação. Além disso, as mamães podem ter 
acesso a informações e disponibilização de métodos de planejamento familiar e a 
consultas e atividades educativas. Para ter acesso à Rede Cegonha, basta a 
gestante procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS).Gabriella Vieira / Blog da 
Saúde
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sábado, 8 de dezembro de 2012
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PENSE NISSO - Afogamento: como prevenir II
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Afogamento: como prevenir: 

Uso de equipamentos de segurança
Colete salva-vidas ou bóia de braço?

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pense-nisso-prevencao-de-afogamentos.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 8 de dezembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PENSE NISSO - Prevenção de afogamentos I

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.pediatriabrasil.com.br/
Prevenção de afogamentos: 

Dicas para prevenir afogamentos
Boa parte das crianças que se afogam em piscinas está em casa sob o cuidado dos 
responsáveis. Um mero descuido basta para que um afogamento ocorra.

Dificulte o acesso da criança à piscina
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Pesquisa revela como os jovens têm acessado e usado novas tecnologias: 
[FOTO]

Celular é tela de convergência por excelência, segundo pesquisa.
Para mapear usos e hábitos de consumo das novas gerações diante das tecnologias 
da informação e comunicação digitais no Brasil, a Fundação Telefônica, junto ao 
Ibope e a Escola do Futuro (USP) realizou a pesquisa Gerações Interativas Brasil
- Crianças e Jovens diante das Telas.
Os dados, coletados entre 2010 e 2011, junto a 18 mil crianças e jovens, com 
idades entre 6 e 18 anos, confrontam informações sobre as formas de uso e acesso
diante de quatro telas: TV, celular, internet e videogames. O levantamento leva 
em conta ainda as regiões do país, a faixa etária, o sexo e o meio- rural ou 
urbano.

De acordo com a pesquisa, o celular representa a tela de convergência por 
excelência. Pela ordem, os entrevistados declararam que utilizam o aparelho 
para: falar (89,5% dos jovens); mandar mensagens (60,8%); ouvir música ou rádio 
(60,6%); como relógio e despertador (57,2%); jogar (49,2%), como calculadora 
(45%); para fazer fotos (42,9%); gravar vídeos (40,9%); ver fotos e vídeos 
(40,3%); usar a agenda (38,4%); baixar arquivos (22,5%); assistir TV (22,1%); 
bater papo (20,8%); e navegar na internet (19%).

Já a internet é usada para tarefas escolares, compartilhar músicas, vídeos, 
fotos, ver páginas na web, utilizar redes sociais, bater papo e usar email. Um 
total de 11,1% dos jovens relatam que aprenderam a navegar com um professor.

Os números revelam que as diferenças socioeconômicas entre as regiões 
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brasileiras impactam na posse e acesso a esses recursos. Observou-se que, 
enquanto a presença de computadores domésticos atingiu 70,4% das crianças do 
Sudeste e 55,1% das residentes no Sul, no Norte e Nordeste esse número cai para 
23,6% e 21,2%, respectivamente.
Publicação

Num total de oito capítulos, o levantamento traz também parte do referencial 
teórico abordado pela pesquisa. Em um de seus capítulos, termos ainda pouco 
usados no Brasil são explicados, entre eles, Literacia (conjunto de competências
relacionados à leitura, escrita e cálculo nas mais diferentes formas de 
representação) e Grafocêntrico (diz respeito ao estado ou condição no qual se 
considera a escrita como centro das atividades da produção e disseminação do 
conhecimento).

Entre os tópicos abordados, estão desde perguntas ligadas a posse dos 
equipamentos, a percepção do tempo gasto com cada instrumento de acesso, e 
também sobre as mediações dadas pelos contextos de uso, como o envolvimento de 
pais e famílias, com recomendações de uso, até o acesso à infraestrutura dado 
por cada região. O nível de engajamento das escolas e o papel dos professores na
assimilação das tecnologias digitais pelos alunos também foram abordados.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ponto-facultativo-em-dezembro.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 18 de dezembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PONTO FACULTATIVO EM DEZEMBRO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/
PONTO FACULTATIVO EM DEZEMBRO: 
DECRETO N.º 36.607 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2012
[FOTO]
Estabelece ponto facultativo nos dias 24 e 31 de dezembro de 2012, na forma que 
menciona.

O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições 
legais,DECRETA:

Art. 1.º O ponto será facultativo nas repartições públicas municipais nos dias 
24 e 31 de dezembro de 2012,excluídos desta previsão os expedientes nos órgãos 
cujos serviços não admitam paralisação.
Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2012; 448º ano da fundação da Cidade.EDUARDO 
PAES
Disponível em http://doweb.rio.rj.gov.br/ acesso em 18 dez. 2012 (edição de 18 
dez. 2012)

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
previ-rio-abre-periodo-para-comprovacao.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 8 de dezembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PREVI-RIO ABRE PERÍODO PARA COMPROVAÇÃO DO USO DO AUXÍLIO CRECHE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/
PREVI-RIO ABRE PERÍODO PARA COMPROVAÇÃO DO USO DO AUXÍLIO CRECHE: 
[FOTO]
O Previ-Rio abre amanhã o período para o servidor que utilizou o Auxílio Creche 
este ano comprovar a utilização do benefício. O servidor deve apresentar ao 
Instituto, até o próximo dia 10 de janeiro, além do comprovante de inscrição no 
Previ-Rio, original da declaração do estabelecimento de ensino, determinando o 
período em que a criança esteve matriculada. Os documentos deverão estar em 
papel timbrado e conter a assinatura e carimbo do responsável pela escola, bem 
como o CNPJ e autorização de funcionamento da Instituição. O Auxílio Creche 
2012, no valor mensal de R$ 250, foi dado a servidores segurados do Instituto, 
com filhos de 1 a 6 anos e que receberam até R$ 1.635, em dezembro de 2011.
ATO DO PRESIDENTEPORTARIA PREVI-RIO N. 903, 03 DE DEZEMBRO DE 2012
Regulamenta os procedimentos destinados à apresentação da documentação referente
ao Auxílio-Educação 2012, na modalidade PREVI-CRECHE.
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE 
JANEIRO - PREVI-RIO, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela 
legislação em vigor,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 10, inciso II, da Lei n.º 3.344, de 28 de 
dezembro de 2001;
CONSIDERANDO o estabelecido no Decreto n.º 34.054, de 30 de junho de 2011, e na 
Portaria PREVI-RIO n.º 881, de 13 de janeiro de 2012, e
Tendo em vista o que consta no processo 05/500.403/2012, resolve:
Art. 1.º O servidor ou o representante legal do dependente beneficiário do 
Auxílio-Educação 2012, na modalidade PREVI-CRECHE, deverá apresentar os 
seguintes documentos:
I - comprovante de inscrição;
II - original da declaração do estabelecimento de ensino, comprovando o período 
em que o menor esteve inscrito, em papel timbrado, assinado pelo responsável da 
escola com respectivo carimbo, contendo ato de autorização de funcionamento e 
CNPJ, conforme modelo do Anexo I.
Parágrafo Único - As declarações que não apresentarem o n.º do CNPJda 
Instituição de Ensino, bem como, o n.º do ato de autorização de funcionamento, 
serão consideradas inválidas.
Art. 2. A apresentação da documentação descrita no artigo 1.º desta Portaria 
ocorrerá na Central de Atendimento do Previ-Rio à Rua AfonsoCavalcanti, n.º 455,
Bloco II, Térreo, ou no Poupa Tempo, localizado no 2º andar do Shopping Bangu, 
no período de 05 de dezembro de 2012 a10 de janeiro de 2013.
 1.º O horário de funcionamento da Central de Atendimento do PREVI-RIO para a 
entrega da documentação será das 9:00 às 16:00 horas, de segunda a sexta-feira, 
excetuados os dias e horários em que não haja expediente normal no serviço 
público municipal.
 2.º O horário de funcionamento no Poupa Tempo será das 8:00 às 18:00 horas, de 
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segunda à sexta-feira, e das 9 às 13 horas aos sábados, excetuados os dias e 
horários em que não haja expediente normal no serviço público municipal.
Art. 3. A verificação por parte do PREVI-RIO de que o segurado ou o 
representante legal do menor prestou qualquer informação ou declaração falsa, 
imprecisa, incorreta ou deixar de entregar a documentação elencada no art. 1.º, 
implicará o ressarcimento dos valores recebidos indevidamente, sem prejuízo da 
responsabilidade legal pertinente.
Parágrafo único. Em caso de recebimento indevido, o segurado ou o representante 
legal do menor estará impossibilitado de receber qualquer outro benefício 
assistencial até a quitação das prestações devidas.
Art. 4 Os casos omissos serão decididos pela Diretoria de Previdência e 
Assistência do PREVI-RIO.
Art. 5. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RODRIGUESPresidente
JOSÉ PAULO CARRALAS GRÊLODiretor de Previdência e Assistência
ANEXO I
Modelo de Declaração do Estabelecimento de Ensino
Nome do Estabelecimento de Ensino: ____________________________
N.º do CNPJ: ___________________ N.º do Ato de autorização de funcionamento do 
Estabelecimento de Ensino: __________________
DECLARAÇÃO
Declaro para fins de comprovação junto ao Instituto de Previdência e Assistência
do Município do Rio de Janeiro, conforme determina a Portaria PREVI-RIO n.º 881,
de 13 de janeiro de 2012, que o menor __________________________ está/esteve 
vinculado a este estabelecimento de ensino no período de ____________ a 
___________ de 2012
Disponível em http://doweb.rio.rj.gov.br/ acesso em 04 dez. 2012 (edição de 04 
dez. 2012)

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
previ-rio-bilingue-anuncia-renovacao-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 8 de dezembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PREVI-RIO BILÍNGUE ANUNCIA RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS PARA O PRÓXIMO SEMESTRE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/
PREVI-RIO BILÍNGUE ANUNCIA RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS PARA O PRÓXIMO SEMESTRE: 

[FOTO]
Nesta edição, publicação do Edital e Portaria regulamentando a renovação do 
Previ-Rio Bilíngue para o primeiro semestre de 2013. O benefício, que financia o
curso de inglês para os dependentes dos servidores segurados do Instituto, 
poderá ser renovado no período de 11 a 31 de dezembro.
A renovação deverá ser feita, pela internet, na página do Previ-Rio, mediante a 
impressão da Carta Benefício. Após a impressão da sua carta, o segurado já 
poderá efetuar a matrícula de seu dependente no curso por ele escolhido, no 
período de 17 de dezembro próximo a 8 de fevereiro de2013. O servidor pode 
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escolher entre os diversos cursos conveniados com o Previ-Rio, espalhados pela 
cidade.
O Previ-Rio Bilíngue é um benefício criado pela prefeitura visando a capacitação
dos dependentes de servidores estatutários do município, reforçando o preparo da
cidade para receber os turistas durante a Copa 2014 e Olimpíadas 2016.

PORTARIA PREVI-RIO N.º 904, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2012Regulamenta a renovação da 
matrícula de Auxílio Educação destinado ao custeio de cursos de inglês pelo 
PREVI-RIO.
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE 
JANEIRO - PREVI-RIO, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela 
legislação em vigor;
Considerando o teor do art.10, II, da Lei n.º 3.344, de 28 de dezembro de 2001;
Considerando o estabelecido no Decreto n.º 33.372, de 28 de janeiro de 2011, e 
no Decreto n.º 35.080, de 03 de fevereiro de 2012;
Considerando o que consta nos processos administrativos n.º 05/500.531/2011 e 
n.º 05/508.761/2011, resolve:
CAPÍTULO IDISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1.º O Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro
- PREVI-RIO promoverá a renovação da matrícula dos dependentes de servidores 
estatutários ativos e inativos segurados do Fundo Especial de Previdência do 
Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI, beneficiários do auxílio educação 
destinado ao custeio de cursos de inglês em instituições de ensino credenciadas 
- PREVI-RIO BILÍNGUE - nos termos do disposto no art. 10, II, da Lei 3.344/2001.
CAPÍTULO IIDA RENOVAÇÃO
Art. 2.º Para a efetivação da renovação do PREVI-RIO BILÍNGUE serão observadas 
as seguintes condições cumulativamente:
I - Quanto ao segurado:a) ser servidor estatutário ativo ou inativo da 
Administração Direta, Autárquica ou Fundacional, da Câmara ou do Tribunal de 
Contas do Município do Rio de Janeiro;b) não estar em débito com o 
PREVI-RIO/FUNPREVI;c) constar da folha de pagamento dos respectivos órgãos nos 
quais possua matrícula;
II - Quanto ao dependente:a) constar do cadastro informatizado como dependente, 
onde o servidor esteja lotado, com as informações referentes à data de 
nascimento e grau de parentesco com o segurado.Parágrafo único. Será de inteira 
responsabilidade do segurado a correta informação quanto aos seus dados e de 
seus dependentes constantes do cadastro analisado, cabendo ao servidor a 
atualização e correção dessas informações junto ao órgão setorial de recursos 
humanos.b) estar matriculado em uma das instituições de ensino 
credenciadas.CAPÍTULO IIIDA CARTA-BENEFÍCIOArt. 3.º A Carta-Benefício é o 
documento, emitido pelo PREVI-RIO, que comprova a renovação do PREVI-RIO 
BILÍNGUE, devendo ser apresentada junto às instituições de ensino cadastradas 
para a efetivação da renovação de matrícula nos cursos ministrados pelas mesmas.
 1.º A Carta-Benefício vincula-se ao servidor e será emitida em seu nome, 
contendo, ainda, os dados dos dependentes beneficiários. 2.º Todo servidor que 
atenda as condições descritas no artigo 2º, deverá emitir a sua Carta-Benefício 
via internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/web/previrio.Art. 4.º A 
Carta-Benefício vigorará pelo prazo de validade indicado na mesma, durante o 
qual o segurado e os dependentes que fizerem jus ao PREVI-RIO BILÍNGUE deverão 
comparecer a um dos estabelecimentos credenciados para realizar a rematrícula no
curso.Parágrafo único. Findo o prazo sem que o segurado e seus dependentes 
tenham comparecido a uma instituição credenciada e realizado a respectiva 
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renovação de matrícula, a Carta-Benefício perderá sua validade, cancelando-se os
direitos ao custeio do curso.CAPÍTULO IVDAS OBRIGAÇÕES E DO FORMATO DOS 
CURSOSArt. 5.º Os cursos oferecidos aos dependentes dos segurados deverão 
obedecer às seguintes condições mínimas:
I - disponibilizar o número de vagas suficientes por semestre aos dependentes 
dos servidores municipais distribuídas por suas unidades de forma capaz de 
atender aos interesses dos segurados e de seus dependentes, individualmente ou 
através de consórcio;II - as instituições de ensino cadastradas deverão, 
individualmente ou através de consórcio, disponibilizar vagas em turmas 
regulares, podendo abrir turmas específicas para atendimento aos dependentes dos
servidores;III - duração de 3 (três) anos e meio, em módulos semestrais;
IV - mínimo de duas horas de duração semanal, com carga horária de pelo menos 36
horas por semestre;V - oferta de horários no período compreendido entre segunda 
a sábado, de 7 (sete) às 22 (vinte e duas) horas;
VI - fornecer todo material didático no início de cada módulo, idêntico ao 
utilizado pelo curso regular;
VII - avaliação antes do início do curso e ao final de cada semestre, para 
aferir a fluência e o domínio do idioma;
VIII - disponibilizar ao PREVI-RIO controle de entrega de material, caso seja 
solicitado; e
IX - apresentar à fiscalização do PREVI-RIO a frequência final do módulo e os 
resultados obtidos por cada aluno, através de site disponibilizado pelo 
Instituto.
 1.º A obrigação descrita no item IX deverá ser disponibilizada ao PREVI--RIO 
até o quinto dia após o término de cada semestre.
 2.º Será permitido aos alunos procederem ao trancamento do curso, uma única 
vez, ao final de um dos módulos semestrais, por até um semestre, podendo, em 
consequência, concluir o curso em quatro anos, sem que incorra em perda do 
PREVI-RIO BILÍNGUE. 3.º Sem prejuízo do disposto no  7.º do artigo 10 desta 
Portaria, o aluno que, ao final do semestre, apresentar frequência inferior a 
75% (setenta e cinco por cento) das aulas não poderá renovar sua matrícula no(s)
semestre(s) subsequente(s), perdendo o direito ao PREVI-RIO BILÍNGUE, exceto em 
casos de doença ou outro motivo comprovadamente alheio ao seu poder de decisão.
 4.º Excetua-se o aluno a que se refere o parágrafo anterior, que apresentar 
frequência entre 60% (sessenta por cento) e 75% (setenta e cinco por cento) com 
aproveitamento igual ou superior a 80% (oitenta por cento).
 5.º Será fornecido ao aluno, ao final do curso, certificado que comprove sua 
aprendizagem.
CAPÍTULO VDA RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA
Art. 6.º O segurado poderá escolher livremente, dentre as instituições 
credenciadas pelo PREVI-RIO, o local onde seus dependentes cursarão o ensino 
objeto desta Portaria.Parágrafo único. O PREVI-RIO disponibilizará em seu site a
lista dos estabelecimentos onde o segurado poderá efetuar a renovação de 
matrícula de seus dependentes.
Art. 7º. O segurado poderá efetuar a renovação de matrícula de seus dependentes 
no curso por ele escolhido, com a documentação exigida pela Instituição 
credenciada acompanhada da Carta-Benefício, documento de identidade e CPF, no 
período estipulado em Edital PREVI-RIO, respeitando a validade da 
Carta-Benefício, conforme descrito no artigo 4º.
Art. 8º. O PREVI-RIO disponibilizará às instituições credenciadas acesso ao site
contendo as informações referentes ao nome completo e número de CPF do servidor 
contemplado, bem como nome do dependente constante da Carta-Benefício.

Página 2795



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
 1.º O estabelecimento da instituição de ensino onde ocorrer a renovação de 
matrícula será responsável pela conferência, junto ao banco de dados 
disponibilizado pelo PREVI-RIO, da documentação entregue pelo servidor.
 2.º O estabelecimento da instituição de ensino onde ocorrer a renovação de 
matrícula deverá inserir imediatamente no site do PREVI-RIO a confirmação da 
mesma, a fim de que a vaga seja bloqueada no sistema, utilizando, para este fim,
o número da Carta-Benefício entregue pelo servidor.
Art. 9º. As instituições de ensino da língua inglesa, credenciadas junto ao 
PREVI-RIO para atendimento do programa PREVI-RIO BILÍNGUE, deverão remeter ao 
Instituto, por meio magnético, no prazo de 30 (trinta) dias após o prazo final 
para a efetivação da renovação de matrícula, a relação dos matriculados 
beneficiários do PREVI-RIO BILÍNGUE.
CAPÍTULO VIDO VALOR DO PREVI-RIO BILÍNGUE
Art. 10. O PREVI-RIO BILÍNGUE será pago através de depósito em conta corrente 
diretamente aos segurados referidos no art. 2º.
 1.º O pagamento do PREVI-RIO BILÍNGUE será efetivado de acordo com o calendário
estabelecido pelo PREVI-RIO, com observância das disposições deste artigo e do 
constante no item II do art. 3º do Decreto n.º 35.080, de 03 de fevereiro de 
2012.
 2.º O valor de que trata o  1.º deste artigo será corrigido anualmente com base
na variação acumulada do IPCA-E, com observância das disposições do 1º do art. 
3º do Decreto nº 33.372, de 28 de janeiro de 2011.
 3.º O valor pago aos segurados na forma deste artigo deverá ser utilizado 
integral e exclusivamente para custeio de curso de inglês ministradoaos 
respectivos dependentes, sob as penas da Lei.
 4.º O PREVI-RIO poderá exigir dos respectivos segurados, a qualquer tempo, 
comprovação de renovação de matrícula e frequência nos cursos de inglês.
 5.º Não havendo a comprovação da utilização dos recursos oriundos do PREVI-RIO 
BILÍNGUE na forma estabelecida nos  3º, 4º deste artigo, o valor pago ao 
servidor de acordo com o disposto no  1º será integralmente descontado em folha 
nos meses subsequentes, sem prejuízo da cobrança de eventuais acréscimos e da 
imposição de penalidade de natureza disciplinar, cível e penal, conforme o caso,
e de eventuais perdas e danos.
 6.º Eventuais descontos concedidos pelas instituições de ensino reverterão 
exclusivamente em favor do PREVI-RIO, de forma que deverão ser devolvidos ao 
PREVI-RIO, sendo facultada eventual compensação.
 7.º Sem prejuízo do disposto nos  3º e 4.º do art. 5.º, o aluno que, ao final 
do semestre, não apresentar a frequência e aproveitamento mínimos exigidos, 
deverá devolver ao PREVI-RIO, de forma pro rata, pelo período não frequentado, o
valor pago na forma do  1.º deste artigo.
CAPÍTULO VIIDA PERDA DA MATRÍCULA DE SERVIDOR
Art. 11. A perda da condição de servidor público municipal do regime estatutário
resultará no cancelamento do PREVI-RIO BILÍNGUE.Parágrafo único. Não caberá o 
cancelamento se o servidor exonerado de cargo efetivo, ininterruptamente, 
assumir outro nos quadros funcionais do Município do Rio de Janeiro, sem que 
ocorra a perda da condição de segurado.
Art. 12. Considera-se como data da perda da matrícula a do ato devidamente 
publicado no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro.
CAPÍTULO VIIIDA MIGRAÇÃO
Art. 13. Ao término de cada módulo será dada ao aluno a possibilidade de troca 
de unidade e/ou horário de aula dentro da mesma instituição de ensino ou 
filial.Parágrafo Único. A instituição credenciada não poderá obrigar o aluno a 
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trocar de unidade de ensino ou filial, salvo mediante prévia e expressa anuência
de seu responsável.
Art. 14. Será também admitida, ao final de cada semestre, a mudança do aluno 
para outra instituição de ensino credenciada, devendo ser seguidos todos os 
procedimentos definidos para efetivação da matrícula anterior.
CAPÍTULO IXDISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 15. Caberá ao segurado manter atualizada a base de dados que diga respeito 
às suas condições pessoais e funcionais, bem como a de seus dependentes, para 
todos os fins do presente Programa e desta Portaria.
Art. 16. O PREVI-RIO poderá, a qualquer tempo, estabelecer mecanismos de 
controle, exigindo do segurado e seus dependentes a apresentação de documentos 
que confirmem informações prestadas pelos estabelecimentos credenciados ou 
possam aferir a qualidade dos cursos ministrados pelas instituições de ensino 
credenciadas.
Art. 17. Não caberá ao PREVI-RIO qualquer ingerência ou interferência na relação
entre o segurado / dependente / consumidor e a instituição de ensino na qual o 
dependente estiver matriculado, que deverá ser regida pela legislação 
pertinente, em especial o Código de Defesa do Consumidor.
Art. 18. O falecimento do servidor, cujos dependentes já se encontrarem 
regularmente matriculados em estabelecimento de ensino credenciado, não 
implicará cancelamento do PREVI-RIO BILÍNGUE, que continuará em vigor de acordo 
com as normas constantes desta Portaria.Parágrafo Único. Para ter direito ao 
benefício previsto no caput o dependente deverá comprovar ser beneficiário de 
pensão concedida pelo FUNPREVI ou bolsa de estudo paga pelo PREVI-RIO.
Art. 19. A escolha da instituição de ensino da língua inglesa compete 
exclusivamente aos servidores estatutários ativos e inativos segurados do 
FUNPREVI, que escolherão a que melhor lhes aprouver, arcando com exclusividade 
pela responsabilidade pelo pagamento de todos os valores devidos, não assistindo
qualquer responsabilidade ao PREVI-RIO pelo respectivo pagamento.
Art. 20. O servidor municipal ou seu(s) dependente(s) beneficiário(s) do 
PREVI-RIO BILÍNGUE, no caso da não comprovação da utilização dos recursos no 
efetivo custeio do curso de inglês, na forma estabelecida no Decreto Municipal 
n.º 35.080 de 03 de fevereiro de 2012, bem como no disposto nesta Portaria, 
ficará inabilitado para a percepção de qualquer outro benefício assistencial 
concedido pelo PREVI-RIO até a total quitação do débito.
Art. 21. Os casos omissos serão decididos pela Diretoria de Previdência e 
Assistência, de cujas manifestações caberá recurso à Presidência do PREVI-RIO.
Art. 22. O Previ-Rio publicará semestralmente Edital regulamentando o calendário
de renovação de matrícula do Previ-Rio Bilíngue.
Art. 23. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RODRIGUESPresidente
JOSÉ PAULO CARRALAS GRÊLODiretor de Previdência e Assistência

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIADO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - 
PREVI-RIOEDITAL DO PREVI-RIO BILÍNGUE
O Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro torna 
público o calendário de renovação de matrícula de Auxílio Educação destinado ao 
custeio de cursos de inglês pelo PREVI-RIO, para o 1º semestre de 2013, 
observadas as regras definidas na Portaria PREVI--RIO n.º 904, de 6 de dezembro 
de 2012.
1-EMISSÃO DA CARTA-BENEFÍCIO
A Carta-Benefício deverá ser emitida, obrigatoriamente, via internet no endereço

Página 2797



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
http://www.rio.rj.gov.br/web/previrio, no período de 11 a 31 de dezembro de 
2012.
2-RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA
O segurado habilitado poderá efetuar a renovação de matrícula de seus 
dependentes no curso por ele escolhido, no período de 17 de dezembro de 2012 a 
08 de fevereiro de 2013.

Disponível em http://doweb.rio.rj.gov.br/ acesso em 07 dez. 2012 (edição de 07 
dez. 2012)

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
procedimentos-para-o-final-do-ano.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 4 de dezembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PROCEDIMENTOS PARA O FINAL DO ANO LETIVO DE 2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://adaoblogado.blogspot.com/
PROCEDIMENTOS PARA O FINAL DO ANO LETIVO DE 2012: 
Assunto: PROCEDIMENTOS PARA O FINAL DO ANO LETIVO DE 2012
Sr(a). Coordenador(a) de E/SUBE/CRESr(a). Assessor(a) de Integração da 
E/SUBE/CRESr(a). Gerente da E/SUBE/CRE/GEDSr(a). Diretor(a) de Unidade Escolar
 Apresentamos os procedimentos a serem adotados ao final deste ano letivo, de 
modo a minimizar, ao máximo, erros de lançamento de dados e garantir a 
fidedignidade dos resultados da avaliação escolar e a confiabilidade dos 
documentos (Histórico Escolar e Boletim Escolar) entregues aos responsáveis e 
alunos.1. CONSELHOS DE CLASSE:
a) 4º COC: 30 de novembro a 04 de dezembro.- Neste COC, lançam-se, normalmente, 
a frequência e as notas dos alunos, e define-se sua situação final, lembrando 
que é o CONCEITO GLOBAL que aponta a aprovação do aluno ou seu encaminhamento à 
2ª época.OBS.: O 3º Ano NCM (código 86) continuará em aula normal até o 5º COC 
quando serão lançados conceito, notas e frequência.- A atribuição do CONCEITO 
GLOBAL está estabelecida na Resolução SME nº 1123, de 24 de janeiro de 2011, em 
seus artigos 2º e 3º e respectivos parágrafos, e na Deliberação E/CME nº 19, de 
17 de março de 2009, em seus artigos 2º (parágrafo único) e 3º. (Ver Anexo I e 
ler item 3 desta Circular.) ATENÇÃO: Este anexo deve ser entregue aos 
professores até o dia do 4º COC, devendo ser analisado no início do 2º momento 
deste COC.- Será encaminhado à 2ª época todo aluno que receber Conceito Global I
no 4º COC, independentemente de sua frequência; no caso do 6º ao 9º Ano, o aluno
fará 2ª época apenas nas disciplinas em que ficar com média final inferior a 
5,0. Não há limite de disciplinas para ir à 2ª época.ATENÇÃO: A escola deve ter 
muito cuidado ao divulgar os resultados deste COC aos alunos, para que nenhum 
aluno seja prejudicado em seu direito à 2ª época.
SUGESTÕES:- Para diminuir a possibilidade de erros nos resultados deste COC, 
sugerimos que, conforme os professores entreguem suas médias do bimestre, estas 
já sejam lançadas no SCA/SGA, de forma que, emitindo-se o relatório próprio, já 
se tenham as médias dos alunos nas disciplinas no momento do 4º COC.- As notas 
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das provas bimestrais devem estar já inseridas no SCA, de forma a agilizar o 
fechamento do ano letivo no sistema.- Realizar, sempre que possível, o COC no 1º
dia previsto.- Emitir o listão após o fechamento do 4º COC, para conferência.
b) 5º COC: 19 de dezembro.
- Neste COC, define-se a situação final dos alunos encaminhados à 2ª época: 
aprovação ou reprovação. Reafirmamos a importância de atenção aos critérios de 
atribuição desse conceito aos alunos.- Neste COC, lançam-se: do 1º ao 5º Ano, a 
frequência, a média do professor na 2ª época e o Conceito Global; do 6º ao 9º 
Ano, a frequência, a média obtida na 2ª época na disciplina e o Conceito 
Global.- Lembramos que, neste COC, se fecha a frequência de todos os alunos. 
Portanto, cuidado ao divulgar os resultados, pois poderá acontecer de um aluno, 
mesmo obtendo a média, ser retido por frequência.- Ao divulgar os resultados 
finais, informar aos alunos e aos responsáveis do direito ao COC de RECURSOS, 
cujo prazo de solicitação vai até o dia 25 de janeiro de 2013.- Fechado o 5º 
COC, inicia-se o processo de ENTURMAÇÃO dos alunos, ou seja, a indicação do ano 
de escolaridade ou projeto que cada um cursará em 2013. Este processo será quase
todo automático, porém há algumas situações que deverão ser enturmadas 
manualmente (Ver, com atenção, oQuadro de Enturmação- Anexo II.).
SUGESTÕES:- Tão logo os professores corrijam as provas da 2ª época, as notas 
devem ser inseridas no SCA/SGA.- Divulgar aos responsáveis e alunos os 
resultados emitidos pelo SCA/SGA.- Emitir listão da Situação Final, antes de 
fechar o 5º COC, para conferência.
2. LANÇAMENTO DOS PROJETOS ACELERAÇÃO 2, 2A E 3:
No 4º COC, serão lançadas, normalmente, as frequências das disciplinas Língua 
Estrangeira (2 tempos semanais), Educação Física (2 tempos semanais), CEST (1 
tempo semanal), Matemática (10 tempos semanais), Ciências (5 tempos semanais) e 
Arte (5 tempos semanais). Serão lançadas notas apenas de Língua Estrangeira e de
Educação Física,fechando-se as médias dessas disciplinas. Não haverá lançamento 
de Conceito Global no 4º COC. 
No 5º COC serão lançadas as frequências das disciplinas Língua Estrangeira (2 
tempos semanais), Educação Física (2 tempos semanais), CEST (1 tempo semanal), 
Matemática (10 tempos semanais), Ciências (5 tempos semanais) e Arte (5 tempos 
semanais), fazendo-se seu fechamento, e as notas de Matemática, Ciências e Arte.
Poderá haver, devido ao NOA, alteração das notas de Português, História, 
Geografia, Língua Estrangeira e Educação Física. Haverá lançamento de Conceito 
Global, que definirá a aprovação ou não do aluno. Serão permitidas correções da 
frequência dos alunos. Fecha-se a situação final dos alunos destes projetos, 
neste COC.
OBS.: Estes projetos (Aceleração 2, 2A e 3), assim como os demais projetos 
especiais (Realfabetização - todos - e Aceleração 1)têm aula normal até 
18/12.Para os projetos Realfabetização (todos) e Aceleração 1, no 4º COC, 
lança-se apenas sua frequência, mas não seu Conceito Global,e, no 5º COC, 
lançam-se sua frequência e seu conceito global, fechando-se sua situação 
final.ATENÇÃO: - Todo documento (boletim, declarações, histórico escolar e 
certificados) deve ser emitido diretamente do SCA/SGA, evitando-se erros de 
situação final do aluno.- A escola, ao entrar em recesso, deverá ter concluído 
todo o processo de lançamento de dados do 4º e do 5º COCs, da enturmação e do 
remanejamento.- IMPORTANTE: Tanto no SCA quanto no SGA, todos os COCs estarão 
abertos para correção de eventuais erros (frequência, notas e conceitos, 
inclusive da recuperação) percebidos ao final do ano letivo. Lembramos, porém, 
que qualquer alteração a ser feita nos COCs 1, 2 e 3 deve ser registrada em Ata,
a ser feita no Livro de Atas dos COCs, a qual deve ser assinada pelos 
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professores da turma, pelo Coordenador Pedagógico e pela Direção da UE.
3. ESCLARECIMENTOS SOBRE APROVAÇÃO/REPROVAÇÃO:Aluno com Conceito I, 
independentemente do número de disciplinas em que obteve média anual inferior a 
5,0, vai para a 2ª época, claro que apenas nessas disciplinas que tanto podem 
ser 3, 4 ou até 8. Ressaltamos a importância da discussão, no COC, sobre a 
atribuição do Conceito Global do 4º COC que é o Conceito Global final do ano 
letivo, para não haver situações complicadas, como, por exemplo: o aluno que 
obteve média inferior a 5,0 em apenas 1 disciplina ficar conceituado com I. Esta
decisão tem de ser consciente e deve levar em consideração o crescimento desse 
aluno durante o ano e se ele não tem realmente condições de prosseguir seus 
estudos no Ano de escolaridade seguinte, apesar da média dessa disciplina.Aluno 
conceituado com R no 4º COC está aprovado, independentemente da média das 
disciplinas e não faz 2ª época! O fato de o aluno ter média inferior a 5,0 numa 
ou até em mais disciplinas não impede a aprovação desse aluno. Há critérios para
a atribuição do Conceito Global (ver Resolução SME nº 1123 e Deliberação CME nº 
19) que deve ver o aluno em sua totalidade e não como se fosse composto por 
"gavetas" independentes entre si. Deve-se pesar bem cada situação, antes de 
definir a aprovação ou reprovação de um aluno. É um ano de vida e de estudo que 
está em jogo. Vejam este exemplo hipotético: um aluno obteve média inferior a 5 
nas 8 disciplinas, sendo que sua menor média foi 4,7. Qual deve ser o resultado 
final: aprovado ou reprovado? É preciso pesar bem os critérios de atribuição do 
Conceito Global, verificando, principalmente, se esse aluno, por tudo o que 
demonstrou durante o ano letivo (e aqui o Registro sobre o Aluno é fundamental),
tem ou não tem condições de prosseguir seus estudos no próximo Ano de 
escolaridade. Frisando: esta decisão que é coletivatem de ser consciente e deve 
levar em consideração o crescimento desse aluno durante o ano. A pergunta básica
neste momento é: o aluno demonstrou potencialidades para prosseguir seus estudos
no Ano de escolaridade seguinte, apesar da média dessa(s) disciplina(s)?
4. ENVIO DOS ARQUIVOS DOS COCS FINAIS: 21 de dezembro.Para a organização dos 
sistemas SCA e SGA em 2013, é importante ter à mão a Portaria E/SUBE/CED nº 10, 
de 09 de outubro de 2012.
5. SOLICITAÇÃO: Solicitamos ciência desta Circular a toda a comunidade escolar

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
proposta-de-educacao-bilingue-voltada.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 3 de dezembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Proposta de Educação Bilíngue voltada à surdez no município do Rio de Janeiro

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://ihainforma.wordpress.com/
Proposta de Educação Bilíngue voltada à surdez no município do Rio de Janeiro: 

Precisamos constituir uma Equipe de Educação Bilíngue voltada à surdez em cada 
Escola-piloto de Educação Bilíngue (LIBRAS, Língua Portuguesa) e em Unidades 
Escolares com maior número de alunos surdos. O Coordenador Pedagógico e o 
Diretor da Unidade Escolar, juntamente ao AEE (de escolas-piloto e/ou com alunos
surdos), favorecerão a comunicação, as trocas de experiências e o intercâmbio 
das ações propostas neste documento.
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Botão de download do arquivo em PDF

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pse-nsec06-deseja-um-feliz-natal.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 18 de dezembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE - NSEC06 DESEJA UM FELIZ NATAL

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Cartão de natal 2012 from Cre Educação

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
recadastramento-clube-do-servidor.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 10 de dezembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

RECADASTRAMENTO CLUBE DO SERVIDOR

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/
RECADASTRAMENTO CLUBE DO SERVIDOR: 
Senhores Sócios servidores,
[FOTO]
O Clube do Servidor Municipal do Rio de Janeiro informa que os servidores que 
não realizaram o recadastramento no prazo, deverão comparecer à sede do clube 
até o dia 31 de janeiro de 2013 para regularizar sua situação cadastral, com os 
seguintes documentos:Carteira de sócio e dependente;Identidade 
(Original);Contracheque atualizado (Original).
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA:
Terça à Sexta - 8h às 19hSábado - 9h ao meio-dia
Em caso de dúvidas envie um e-mail para 
clubedoservidorrj@clubedoservidorrj.com.br
Clube do Servidor Municipal RJ

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
recesso-escolar-de-dezembro.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 20 de dezembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

RECESSO ESCOLAR DE DEZEMBRO
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

DIÁRIO OFICIAL de 20 de dezembro de 2012

DECRETO Nº 36631 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2012.
Dispõe sobre o expediente nas Escolas, Creches e Espaços de Desenvolvimento 
Infantil da Rede Pública Municipal de Ensino.

O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art.
 1 As Escolas, Creches e Espaços de Desenvolvimento Infantil da Rede 
Pública Municipal de Ensino não terão expediente, permanecendo fechadas,
 no período de 26 de dezembro de 2012 a 4 de janeiro de 2013.

Parágrafo
 Único. Para os Profissionais de Educação, lotados nas Unidades 
Escolares, que não estiverem em gozo de férias, este período será 
considerado Recesso Escolar.

Art. 2 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2012; 448º ano da fundação da Cidade.

EDUARDO PAES

HORÁRIO DE  FUNCIONAMENTO - Janeiro 2013
Segue informação abaixo para  ciência e ampla divulgação:
1- O horário de funcionamento para todas as escolas, creches e EDI, no  período 
de 07/01/2013 a 31/01/2013 será de 8 h às 13 h.
1.1-
 Excetuam-se dessa orientação as unidades que atendem ao PROJOVEM,  pois
 a partir de 21/01/2013 iniciarão suas aulas. Essas unidades 
funcionarão, de  8h às 13h, de 07/01/2013 a 18/01/2013. Após essa data, 
funcionamento  normal.
É
 muito importante que em todas as escolas, creches e  EDI, esteja em 
local bem visível, o horário de funcionamento do período, para  ciência 
dos responsáveis que irão efetuar a confirmação de matrícula, entre  
outros assuntos, não fiquem sem atendimento!
2- Sede da E/SUBE/CRE: de 8h às 16h.
3- Nível Central: de 8h às 19h.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
recomendacoes-de-praticas-nao.html
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<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 1 de dezembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

RECOMENDAÇÕES DE PRÁTICAS NÃO MEDICALIZANTES PARA PROFISSIONAIS E SERVIÇOS DE 
EDUCAÇÃO E SAÚDE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://saudementalrj.blogspot.com/
RECOMENDAÇÕES DE PRÁTICAS NÃO MEDICALIZANTES PARA PROFISSIONAIS E SERVIÇOS DE 
EDUCAÇÃO E SAÚDE: 
[FOTO]

"Não são raras as vezes em que nos deparamos com crianças e adolescentes que 
apresentam dificuldades de aprendizagem.

E também não são poucas as vezes que procuramos compreender tais dificuldades 
como problemas da ordem da saúde orgânica dessas crianças, concordam?

Os encaminhamentos de crianças e jovens com questões escolares para serviços de 
saúde só tem crescido nos últimos tempos, e isso é de conhecimento de todos, 
além de ser prática corrente de muitos de nós, não é mesmo?

No entanto, o que muita gente desconhece é que essa prática de encaminhar 
escolares para serviços médicos a fim de solucionar seus problemas de 
aprendizagem tem um nome: MEDICALIZAÇÃO da educação".Grupo de Trabalho (GT) 
Educação  Saúde Fórum sobre a Medicalização da Educação e da Sociedade 
LINK DAS RECOMENDACOES

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
resultado-final-da-campanha-fique.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 1 de dezembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Resultado Final da Campanha Fique Sabendo

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://otics-iraja.blogspot.com/
Resultado Final da Campanha Fique Sabendo: 
Confira o resultado da AP 3.3 na Campanha Fique Sabendo realizada hoje, 01/12.
Parabéns a todas as unidades pelo esforço e dedicação no desenvolvimento de um 
excelente trabalho!

[FOTO]
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<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 8 de dezembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Retenção de líquidos? Invista nos alimentos diuréticos!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://ligadasaude.blogspot.com/
Retenção de líquidos? Invista nos alimentos diuréticos!: 

Difícil encontrar ou atender alguma mulher que não se queixe de retenção de 
líquidos. Seja, por um intestino preguiçoso, por falta de água, excesso de sal 
na alimentação etc. Para amenizar este problema procure consumir com mais 
frequência os alimentos listados:
- Fibras insolúveis associadas a uma
ingestão adequada de líquidos permitem que o intestino funcione de forma
regular (são eles: farelo de trigo não processado ou farelo de arroz, cereais
integrais, pão integral); - Ervilha, abóbora, beterraba,
repolho, tomate, broto de feijão, pepino, vagem, alcachofra, berinjela e nozes;

- Raízes, incluindo batata e cenoura;
- Verduras como o espinafre, escarola,
agrião, salsinha, alface;- Frutas como a maçã, laranja, morango,
melancia, melão, limão, abacaxi, maracujá;- Consuma mais chás,
principalmente de hortelã e erva-doce, suco de limão;- Ingerir no mínimo 2 
litros de água por
dia.
Ah, e cuidado com o excesso de drenagem linfática, ela pode promover perda de 
vitaminas hidrossolúveis. Informe seu Nutricionista se estiver realizando este 
tipo de procedimento para que ele ajuste seu Plano Alimentar.

*** O texto acima é de responsabilidade do autor. Para dúvidas sobre o conteúdo 
do texto, deixe seu comentário ou entre em contato com o autor através dos 
contatos disponibilizados em sua assinatura.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
reuniao-de-pais-na-em-ji-ana-de-barros.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 8 de dezembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

REUNIÃO DE PAIS NA EM. J.I. ANA DE BARROS CÂMARA EQUIPE LACY FERREIRA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cms-fazendabotafogo.blogspot.com/
REUNIÃO DE PAIS NA EM. J.I. ANA DE BARROS CÂMARA EQUIPE LACY FERREIRA: 
[FOTO]
EQUIPE DA ANA DE BARROS CÂMARA E EQUIPE LACY FERREIRA ACS's DELMA , SANSUIR E 
SOLANGE. EM 24/11/2012.
[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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<POSTAGEM>
rio-de-janeiro-ganha-678-novos-leitos.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 11 de dezembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Rio de Janeiro ganha 678 novos leitos clínicos e de UTI

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Rio de Janeiro ganha 678 novos leitos clínicos e de UTI: 
[FOTO]
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o governador do Rio de Janeiro, Sérgio
Cabral, anunciam, nesta terça-feira (11), a abertura de 678 novos leitos no 
Estado, sendo 69 vagas em unidades de terapia intensiva (UTIs), a serem abertas 
de imediato nos hospitais federais e no Instituto Nacional de Traumatologia e 
Ortopedia (Into), e outros 221 postos em UTI e 388 leitos de clínica médica que 
entrarão em funcionamento no início de 2013.

As medidas visam reduzir o tempo de espera por atendimento na rede pública 
fluminense como parte do S.O.S Emergências, que aprimora a gestão e qualifica o 
atendimento dos maiores prontos-socorros do Sistema Único de Saúde (SUS).

O Ministério da Saúde investirá R$ 94,8 milhões por ano para custear o 
funcionamento dos novos leitos, sendo R$ 12,8 milhões nas unidades federais. Aos
leitos instalados hospitais estaduais - Getúlio Vargas (18), Anchieta (5), 
Carlos Chagas (16), Albert Schweitzer (45) e São Francisco de Assis (27) - serão
feitos repasses federais de R$ 38,1 milhões. Também serão transferidos ao 
município do Rio de Janeiro R$ 11,8 milhões para custear 45 novos leitos de UTI 
no Hospital Municipal Dom Pedro II. Para os hospitais da Zona Oeste do Rio de 
Janeiro haverá reforço de 65 de UTI e 160 de clínica médica. O repasse do 
Ministério para esta ação é de R$ 31,8 milhões.
Todo o nosso esforço, realizado em parceria com o estado e o município do Rio de
Janeiro, visa reduzir o tempo de espera e melhorar a qualidade do atendimento da
rede pública, explica o ministro Padilha.

Os leitos clínicos servirão de retaguarda para os hospitais que realizam 
atendimento de urgência e emergência no Rio de Janeiro, dos quais dois - Miguel 
Couto e Albert Schweitzer - integram o SOS Emergências.

Em junho deste ano, o Ministério da Saúde anunciou investimentos deR$ 374,4 
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milhões para expansão da capacidade de atendimento nos serviços de urgência e 
emergência do Rio de Janeiro, beneficiando a capital fluminense e mais 19 
municípios da região metropolitana.
[FOTO]

Ministro fala sobre novos equipamentos do Rio ImagemInauguração - Ainda no Rio 
de Janeiro, o ministro Alexandre Padilha participou da solenidade em comemoração
ao primeiro ano de atividade do Centro de Diagnóstico por Imagem (Rio Imagem), 
quando foi inaugurado novo serviço de ressonância magnética para exames 
cardíacos e de mama.

A previsão é realizar cerca de 40 exames do coração por mês, além de 150 de 
mama. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o novo recurso irá dobrar o 
atendimento de pacientes que necessitam de ressonância. Outra medida anunciada é
a instalação de outros aparelhos como o PETScan, usado para detecção do câncer.

O Rio Imagem dispõe de um sistema de marcação descentralizada, onde as 
secretarias municipais de saúde podem agendar os exames online. Mais de 80% dos 
pacientes recebem os resultados dos exames realizados em menos de 20 minutos.
Foto: Regina Xeyla e Ubirajara Rodrigues / Agência Saúde
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rio-de-janeiro-intensifica-acoes-do.html
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Rio de Janeiro intensifica ações do Programa Nacional de Controle da Dengue

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/

Faça sua parte também!!! 
Rio de Janeiro intensifica ações do Programa Nacional de Controle da Dengue: 
[FOTO]
Com a chegada do verão, o Ministério da Saúdefaz um alerta aos estados e 
municípios para que reforcem as ações de combate ao mosquito da dengue. Nessa 
época do ano, com chuva e calor em grande parte do país, aumenta a incidência de
focos do mosquito transmissor da doença, o Aedesaegypti. Por isso, é importante 
redobrar os cuidados de prevenção, como não acumular lixos e entulhos em casa e 
manter as garrafas de vidro e plástico sempre vazias, além de observar os 
pratinhos de plantas.

O superintendente de Vigilância Epidemiológica e Ambiental da Secretaria de 
Estado de Saúde do Rio de Janeiro, Alexandre Chieppe, conta que o estado está 
intensificando as ações de combate a dengue.Além das campanhas que estão sendo 
realizadas em parceria com o estado nestes municípios prioritários, estão sendo 
intensificadas as ações de controle do vetor nas localidades dos municípios em 
que esse índice for maior. Nós pactuamos com os municípios que eles deveriam 
realizar pelo menos 80% de cobertura dos imóveis. Nós temos que intensificar 
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essas visitas, principalmente nas áreas de veraneio que é o momento da gente 
conseguir pegar essas pessoas em casa. Então, uma orientação que foi dada aos 
municípios é ampliar o horário de trabalho dos agentes de endemia durante a 
semana e estabelecer algum tipo de escala no final de semana para que a gente 
consiga diminuir o número de pendências.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destaca a importância da parceria entre 
estado e municípios para o combate a dengue.Isso mostra que o trabalho integrado
do Ministério da Saúde com os estados e municípios, sobretudo não só de ir atrás
do controle do mosquito de onde está o foco do mosquito, mas também integrar a 
rede de saúde, preparar os profissionais, garantir o tratamento e formar 
profissionais.

O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece assistência e atendimento integral aos 
pacientes com suspeita de dengue. Por esse motivo, investe na ampliação de 
serviços, capacitação de profissionais, habilitações de leitos de enfermaria e 
de UTI.
Ouça a matéria da Web Rádio SaúdeFonte:Amanda Mendes / Web Rádio Saúde
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Saiba mais sobre o Acidente Vascular Encefálico
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Saiba mais sobre o Acidente Vascular Encefálico: 
[FOTO]
O Acidente Vascular Encefálico ou Acidente Vascular Cerebral - também conhecido 
pelo nome popular derrame - é uma doença que ocorre devido à alteração na 
circulação sanguínea do cérebro. O Ministério da Saúde alerta para a prevenção 
da doença responsável atualmente pela primeira causa de mortes registradas no 
país.

Os sintomas do AVC ocorrem quando a pessoa começa a ter alteração motora e não 
consegue movimentar um braço ou perna, apresenta uma alteração na fala e não 
consegue articular algumas palavras, dores de cabeça súbita, náuseas ou vômito. 
Ele pode ser considerado de dois tipos: isquêmico, quando há uma obstrução do 
vaso sanguíneo ou hemorrágico, quando uma artéria se rompe e inunda os tecidos 
que estão próximos porque o sangue deixou de circular corretamente.

A prevenção de um acidente vascular cerebral, em primeiro lugar, consiste em 
evitar os diferentes fatores que favorecem seu surgimento, como hipertensão, 
diabetes e obesidade. Adotar hábitos saudáveis com uma alimentação adequada, 
prática de exercícios físicos, além de não fumar, são medidas que contribuem 
para reduzir os riscos da doença.

Segundo a neurologista do Hospital Federal da Lagoa, vinculado ao Ministério da 
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Saúde, Tamara Checcacci, qualquer alteração na linguagem, movimento ou 
consciência implica na importância de uma avaliação pelo profissional de saúde. 
Em caso de identificação desses sinais, a pessoa pode primeiramente procurar o 
Serviço de Atendimento e Emergência (SAMU) ou uma Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) para saber se é um comprometimento do sistema nervoso central e assim 
reduzir os ricos de morte e sequelas por AVC, destaca.

A faixa etária com maior incidência é de adultos a partir de 40 a 50 anos. O 
motivo é que nesta faixa etária há vários fatores de riscos vasculares como a 
pressão arterial, diabetes e colesterol alto. O jovem não está livre de ser 
cometido também de um comprometimento neurológico, mas isso não é muito 
freqüente, reforça a neurologista.

Após a fase aguda, a pessoa com AVC pode apresentar sequelas. Entre as mais 
frequentes estão dificuldades na fala e paralisação do corpo. O tratamento 
adequado para esses pacientes é feito por uma equipe multidisciplinar com 
profissionais fisioterapeutas, fonoaudiólogos e psicólogos. Além do 
acompanhamento profissional, o apoio familiar é essencial para reduzir as 
sequelas Para haver uma boa recuperação o aporte familiar também é fundamental, 
pois na maioria das vezes o tratamento é longo e a atuação da família junto com 
os profissionais de saúde é fundamental para o aspecto emocional do paciente que
requer cuidados especiais.
Avanços- No ano passado, foram realizadas 179.185 internações por AVC (isquêmico
e hemorrágico), que custaram R$ 197,9 milhões para o Sistema Único de Saúde 
(SUS). Para ampliar a assistência a vítimas de Acidente Vascular Cerebral, o 
Ministério da Saúde investirá R$ 437 milhões no SUS até 2014. Deste total, R$ 
370 milhões vão financiar leitos hospitalares. Os outros R$ 96 milhões serão 
investidos na incorporação e oferta do medicamento trombolítico alteplase.
Academia da Saúde - Esta é uma ação importante do Ministério da Saúde para a 
prevenção de doenças e promoção da saúde. Além de estimular a prática de 
atividades físicas, a população recebe também orientações dos profissionais na 
educação alimentar e nutricional.

O Programa Academia da Saúde estimula a criação de espaços adequados para a 
prática de atividade física, oficinas de artes cênicas, dança, palestras e 
demais atividades que promovam modos de vida saudáveis.
Gabriella Vieira / Blog da Saúde
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Saúde alerta pais na hora de comprar presente de Natal para as crianças
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http://drauziovarella.com.br/
Saúde alerta pais na hora de comprar presente de Natal para as crianças: 

Página 2808



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo faz um alerta para os pais e 
responsáveis para que tomem cuidado na hora de comprar o presente das crianças 
neste Natal. Alguns brinquedos são considerados inadequados ou inapropriados 
para a idade das crianças e podem trazer riscos à saúde.
*Número de morte entre crianças com até dez anos cai 31%
Para o pediatra Marcelo Otsuka, do Hospital Pediátrico Darcy Vargas, muitos 
brinquedos, apesar de educativos e atraentes, podem intoxicar, ferir e até mesmo
sufocar a criança. As massinhas de modelar, por exemplo, são excelentes para a 
criatividade, mas algumas não possuem selo do Inmetro (Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial) e são feitas com produtos 
tóxicos. Há modelos com tinta que contém chumbo, o que é extremamente venenoso e
pode intoxicar. Existem brinquedos com peças pequenas que podem ser engolidas e 
sufocar, ou com áreas pontiagudas, que podem machucar ou ser engolidas e causar 
perfuração no intestino da criança.

Além de riscos graves à integridade física, alguns brinquedos podem acarretar 
problemas psicológicos. Alguns modelos emitem som e podem estressar a criança. 
Sabemos que elas levam um tempo para enjoar da brincadeira. Até chegar esse 
momento, o brinquedo vai ficar ligado por longas horas, o que pode perturbá-la, 
explica Otsuka.

Brinquedos com sons também podem causar problemas auditivos. Ninguém consegue 
medir em decibéis os sons dos produtos quando vai às compras, entretanto, é 
importante ficar atento a intensidade do barulho e notar se ele é suportável 
para criança e para a família. Leve em consideração que os ambientes de lojas e 
shoppings são barulhentos e acabam escondendo o som do brinquedo na hora da 
compra. Em ambientes mais silenciosos, como o de uma casa, o barulho do 
brinquedo pode soar mais alto que o recomendável.

Para evitar problemas, fique atento a alguns pontos levantados pela Secretaria 
de Saúde do Estado: os brinquedos devem conter selo de segurança fornecido pelo 
Inmetro; os fabricantes devem informar na embalagem para qual idade o brinquedo 
é indicado, além de colocar informações sobre a empresa, como nome, CNPJ e 
endereço.

Para auxiliar os pais na hora das compras, a secretaria fez uma lista resumindo 
dez detalhes que devem ser verificados antes da compra:
* Evite comprar brinquedos com ruídos excessivos, pois eles podem causar danos à
audição;
* Brinquedos com formas e cheiros que imitem alimentos podem induzir as crianças
a engoli-los;
* Fique atento aos brinquedos que possuam partes cortantes ou pontiagudas, pois 
elas podem ocasionar ferimentos;
* Em hipótese nenhuma adquira brinquedos que contenham substâncias tóxicas ou de
fácil combustão;
*Verifique o prazo de validade e as condições de garantia do brinquedo;
* Tome cuidado com cordas, balões com fios ou peças muito pequenas, pois esses 
brinquedos podem causar sufocamento;
*Evite brinquedos que possam ocasionar choque elétrico;
*Observe se os fabricantes do produto informam no rótulo para qual faixa etária 
o brinquedo é indicado;
* Verifique se a embalagem do brinquedo possui informações sobre o fabricante 
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(nome, CNPJ, endereço);
* Veja se os brinquedos contêm selo de segurança fornecido pelo INMETRO 
(Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial).
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SAÚDE PRESENTE NA C. M. PROFª JUREMA GOMES

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

O CMS SILVYO FREDERICO BRAUNNER enviou este relato sobre a atividade 
desenvolvida na C. M. PROFESSORA JUREMA GOMES

DATA: .14.11.2012Horário: 08:00 às 10:00I-Pauta :
pediculose, escabioseII-Informes
gerais:presença 14 pais e funcionáriosIII-Ações: realizado um papinho gostoso 
com os pais
presentes no encontro, onde foi abordado a infestação de pediculose nos
escolares, desta unidade de ensino, onde foi abordado a prevenção e tratamento
e redução de complicações.Realisado
tambémpapinho gostoso sobre escabiose,
abordando transmissão, infecção estágios e complicações e a importância de um
diagnóstico rápido, e tratamento e o trato com as roupas e os demais itens de
compartilhamentos.

Avaliação de dois casos suspeitos de
escabiose, sendo um de molusco contagioso e outro de alergia.CD: Encaminhado a 
DR marilzaI-Materiais: dinâmica:
pôster, data showII-Observações: Apoio dos alunosFAETEC (Fundação de Apoio a 
Escola Técnica) Herberth
de Quintino curso Técnico de enfermagem, com supervisão do Professor Enfermeiro
Erildo Wolfgramm.

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA E NA CRECHE
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA E. M. SEBASTIÃO TAVARES

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Foi realizado no dia 29/11/2012 ,aferição de pressão arterial e pesagem das 
crianças na Escola Municipal Sebastião Tavares pela Equipe Parque Nova Cidade, 
da CMS SYLVIO FREDERICO BRAUNNER
Na qual foram atendida todas as crianças que estavam no momento.
Sendo 5 turmas de 4 a 6 anos.
PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA 
VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL 
PESAGEM

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-municipal.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 11 de dezembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL DE ABREU

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Equipe de Saúde Bucal do CMS NASCIEMTO GURGEL realizou ação de Prevenção e de 
Orientação na ESCOLA MUNICIPAL MANUEL DE ABREU. Os alunos ficaram muito 
interessados nas orientações feitas e tiraram dúvidas sobre saúde.
PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA
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SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA MUNICIPAL HILTON GAMA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

No dia 29 de novembro a Equipe de Saúde Bucal da CMS NASCIMENTO GURGEL, realizou
um trabalho de prevenção e orientação sobre Higiene Bucal com distribuição de 
Kits na ESCOLA MUNICIPAL HILTON GAMA , no bairro da Pavuna. Foram momentos de 
grande integração entre equipe e alunos que aproveitaram este momento para tirar
dúvidas sobre várias questões de Saúde.
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PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA
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SAÚDE PRESENTE NO CIEP POETA FERNANDO PESSOA(PSE)

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cms-flaviocouto.blogspot.com/
CIEP POETA FERNANDO PESSOA(PSE): 
[FOTO]

ATIVIDADE EDUCATIVA EM UNIDADE ESCOLAR: TRABALHO LÚDICO E DINAMIZADO ATRAVÉS DE 
FANTOCHES. ENFATIZANDO HIGIENE CORPORAL.[FOTO]

[FOTO]
VINCULO COM DIREÇÃO.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
MEDIÇÃO ANTROPOMÉTRICA.[FOTO]

ENF. LIANE, TÉC DA PAZ, ACS: ADRIANA, APARECIDA E ELIZANDRA.
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SAÚDE PRESENTE NO EDI GENERAL AUGUSTO CESAR SANDINO(PSE)

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cms-flaviocouto.blogspot.com/
CIEP GENERAL AUGUSTO CESAR SANDINO(PSE): 
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

ATIVIDADE EDUCATIVA SOBRE HIGIENE CORPORAL.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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Saúde realiza testagem gratuita de sífilis, HIV e hepatites

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://drauziovarella.com.br/
Saúde realiza testagem gratuita de sífilis, HIV e hepatites: 

O Ministério da Saúde, em parceria com estados, municípios e sociedade civil, 
está realizando uma mobilização nacional para testagem de sífilis, HIV e 
hepatites virais(B e C). Todas as pessoas que desejarem fazer os testes devem 
procurar as unidades da rede pública e os CTAs (Centros de Testagem e 
Aconselhamento) neste sábado (01/12/2012) - data em que é comemorado o Dia 
Mundial de Luta contra a aids.
*Boas e más notícias sobre o combate ao HIV
*O que fazer depois de uma relação sexual sem proteção?
O resultado do teste, que precisa de apenas uma gota de sangue para ser 
realizado, sai em 30 minutos. A pessoa recebe aconselhamento antes e depois do 
exame e, em caso positivo, é encaminhada para o serviço especializado.

A campanha serve para alertar sobre a importância do diagnóstico precoce, com 
ampliação do acesso da população aos testes rápidos nas unidades básicas de 
saúde.Segundo a PCAP (Pesquisa de Comportamentos, Atitudes e Práticas da 
População Brasileira), a realização de testagem de HIV passou de 20% em 1998 
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para quase 40% na população adulta brasileira em 2008.

Quando a doença é detectada rapidamente, o tratamento com antirretroviral começa
mais depressa e isso ajuda a aumentar a sobrevida do paciente. Cerca de 70% dos 
pacientes com aids no País estão vivendo mais por conta do uso regular dos 
medicamentos.
Quando a pessoa faz o diagnóstico precoce e inicia o tratamento medicamentoso, o
risco de desenvolver aids é praticamente zero, diz o infectologista Esper 
Kallás, professor da FMUSP (Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo).

De acordo com dados do Ministério da Saúde, houve queda de 12% no coeficiente de
mortalidade da aids. Para cada 100 mil habitantes, a taxa de óbitos era de 6,3 
em 2000 e caiu para 5,6 em 2011.Desde 1998, quando os testes ficaram mais 
acessíveis e os medicamentos antirretrovirais passaram a ser distribuídos 
gratuitamente, foi possível notar como a sobrevida dos pacientes aumentou. Era 
comum ver inúmeras pessoas com doenças decorrentes da aids lotando os corredores
dos hospitais. Hoje em dia essa quantidade diminuiu muito, diz Kallás.
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Saúde reforça orientações para qualificar triagem auditiva neonatal

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Saúde reforça orientações para qualificar triagem auditiva neonatal: 
A triagem auditiva neonatal é um exame feito em recém-nascidos para detectar se 
o bebê apresenta algum sinal de perda auditiva. Caso apareça algum sinal, o 
recém-nascido é encaminhado para realizar um diagnóstico preciso e, caso seja 
positivo, iniciar imediatamente o tratamento adequado. Todo bebê precisa ser 
submetido ao exame e o profissional de saúde precisa estar bem orientado para 
realizá-lo com eficácia.

Por isso, o Ministério da Saúde lançou recentemente novas Diretrizes para a 
Triagem Auditiva Neonatal.As orientações trazem informações detalhadas sobre 
como proceder quanto à triagem do exame, monitoramento e acompanhamento do 
desenvolvimento da audição e da linguagem, diagnósticos e reabilitação da 
criança. A coordenadora da Saúde da Pessoa com Deficiência do Ministério da 
Saúde, Vera Mendes, fala que o diagnóstico precoce e bem realizado é fundamental
para a reabilitação da criança.
Então, eu preciso fazer a triagem auditiva neonatal na maternidade. Para isso, 
eu preciso qualificar, eu preciso equipar essas maternidades. Elas precisam 
estar aptas a fazer isso. E aí, a gente fala no protocolo desde o que fazer, em 
que situações, quais são as situações de risco, até após a triagem para onde 
encaminha. O bebê triado, se ele falhar, está o desenho para onde tem que 
encaminhar, para o centro de referência que vai fazer a re-testagem que vai 
confirmar no diagnóstico a deficiência auditiva ou não, que depois vai seguir 
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com protetização e com a reabilitação.

As novas recomendações foram lançadas durante a terceira Conferência Nacional 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência e fazem parte do plano Viver sem Limite, 
lançado há um ano pelo governo federal.
Ouça a matéria da Web Rádio SaúdeFonte: Alexandre Penido / Web Rádio Saúde
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SERVIDORES COMEÇAM A RECEBER OS CARTÕES DE NATAL DA PREFEITURA
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http://cvasrio.blogspot.com/
SERVIDORES COMEÇAM A RECEBER OS CARTÕES DE NATAL DA PREFEITURA: 
[FOTO]
Nesta segunda, dia 10, teve início a distribuição de cerca de 130 mil cartões de
Natal que a Prefeitura do Rio dará aos seus servidores ativos e inativos. A meta
é que todos recebam o benefício, no valor de R$ 110,00, até o dia 14/12. Para os
ativos, o cartão será entregue nos locais de trabalho. Os inativos vão 
recebê-los em casa. Caso o prazo de entrega não seja cumprido, o pessoal da 
ativa deverá procurar informações em sua própria repartição. Se o problema 
acontecer com os inativos, eles deverão ligar para o Disque Servidor 
(2599-4746). O cartão poderá ser usado até o dia 28 de fevereiro de 2013, em 
várias redes de supermercado, como Mundial, Extra, Carrefour e Prezunic.
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Sobre o início do Matriciamento em Saúde Mental na Cidade do RJ

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://saudementalrj.blogspot.com/
Sobre o início do Matriciamento em Saúde Mental na Cidade do RJ: 

Link:https://docs.google.com/file/d/0B_HpM8Lq6o5MRkZ1ZFhqMktRTTg/edit

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
transtorno-afetivo-bipolar.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 18 de dezembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Página 2815



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

Transtorno afetivo bipolar...

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://ligadasaude.blogspot.com/
Transtorno afetivo bipolar...: 
[FOTO]

O transtorno afetivo bipolar era denominado até bem pouco tempo de psicose 
maníaco-depressiva. Esse nome foi abandonado principalmente porque esse 
transtorno não apresenta necessariamente sintomas psicóticos. Na verdade, na 
maioria das vezes, esses sintomas não aparecem. Com a mudança de nome, esse 
transtorno deixou de ser considerado uma perturbação psicótica para ser 
considerado uma perturbação afetiva.O início desse transtorno geralmente se dá 
em torno dos 20 a 30 anos de idade, sendo mais raro em idades avançadas. O 
início pode ser tanto pela fase depressiva como pela fase maníaca, começando 
gradualmente ao longo de semanas, meses ou abruptamente em poucos dias. Além dos
quadros depressivos e maníacos, há também os quadros mistos (sintomas 
depressivos simultâneos aos maníacos). Aceita-se a divisão do transtorno afetivo
bipolar em dois tipos: o tipo I e o tipo II. O primeiro é a forma clássica em 
que o paciente apresenta os episódios de mania alternados com os de depressão. 
Já o segundo tipo caracteriza-se por não apresentar episódios de mania, mas de 
hipomania (leve exaltação do humor) com depressão. A causa, propriamente dita, é
desconhecida. Porém, a genética tem grande influência, pois, em média, 85% dos 
casos tem algum parente na família com mesmo transtorno.No presente texto não 
cabe falarmos sobre tratamento, pois o tema é extenso. O principal motivo da 
coluna desta semana é abordar como a própria pessoa, portadora do transtorno, 
pode fazer por ela mesma. O paciente com transtorno bipolar do humor tem uma 
doença que costuma durar a vida toda, que se mantém sob controle com tratamento 
adequado. Cabe a ele o esforço de manter o tratamento: é ele quem toma os 
medicamentos. Ninguém pode forçá-lo, a não ser em situações que ponham em risco 
a sua segurança ou a de outros. Portanto, se você é portador do transtorno 
bipolar, comprometa-se com o tratamento, discuta dúvidas com seu médico, a 
eficácia e efeitos colaterais dos medicamentos. Mantenha uma rotina de sono 
adequada, pois a redução do tempo total de sono pode desestabilizar a doença. 
Evite álcool, já além de interagirem com as medicações, também agem no cérebro 
aumentando o risco de novas crises. Se tiver insônia ou inquietação, não se 
auto-medique converse com seu médico. Evite outras substâncias que possam causar
oscilações no seu humor, como café em excesso, antigripais e antialérgicos, pois
podem ser o estopim de novo episódio da doença. Enfrente os sintomas sem 
preconceito, discuta-os com seu médico ou terapeuta. Lembre-se, você está bem 
por estar tomando a medicação, pois se parar de tomá-la, os sintomas podem 
voltar sem prévio aviso. É preciso manter-se alerta para o aparecimento dos 
primeiros sintomas, como insônia, irritabilidade e inquietação. Por isso, a 
participação pró-ativa é de suma importância. Fique atento aos sintomas de uma 
nova crise depressiva ou maníaca e tome nota de tudo que ocorrer. Aproveite os 
períodos de calmaria para se redescobrir. A aceitação e o entendimento do 
transtorno é o melhor remédio. É isso que confere qualidade de vida aos 
portadores desta patologia: conhecimento.
Boa semana a todos.
[FOTO]
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** O texto acima é de responsabilidade do autor. Para dúvidas sobre o conteúdo 
do texto, deixe seu comentário ou entre em contato com o autor através dos 
contatos disponibilizados em sua assinatura.
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TROFÉU RIOEDUCA 2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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Você realmente sabe qual o destino certo para o seu lixo?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blogdasaude.com.br/
Você realmente sabe qual o destino certo para o seu lixo?: 
[FOTO]

Dados divulgados em setembro deste ano pelo Compromisso Empresarial para 
Reciclagem (Cempre) apontam que 27 milhões de brasileiros, em 766 municípios, 
contam com a coleta seletiva. Se sua cidade ainda não tem o serviço, separe o 
lixo mesmo assim - catadores de rua, cooperativas, associações de moradores e 
ONGs podem cuidar para que os resíduos sejam eliminados da forma certa.
Uma prática que vigora desde agosto de 2010, com a aprovação da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), é a logística reversa: ela define que as 
empresas são responsáveis por recolher seus produtos após o descarte pelo 
consumidor. Isso significa que a mesma marca que vende um eletrônico deve 
recebê-lo de volta ou indicar o que fazer com ele. A regra vale para fabricantes
de pilhas, baterias, pneus, lâmpadas fluorescentes, eletrônicos e seus 
componentes. Abaixo, damos todos os detalhes para você fazer sua parte com 
consciência.
Para começar falaremos do que deve ser depositado comoreciclávele o que deve ir 
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para o lixo comum. Apesar de parecer simples, há itens que geram 
dúvidas.RECICLÁVEL X NÃO RECICLÁVEL
Para o processo de reciclagem acontecer, não é necessário lavar nada antes. No 
entanto, é higiênico retirar o excesso de resíduos do recipiente, principalmente
se ele ficar armazenado por algum tempo. Embalagens sujas de leite, açúcar ou 
doces podem atrair ratos e baratas. Por isso, sugerimos que as peças fiquem na 
pia durante a lavagem da louça, indica Ana Maria Domingues Luz, presidente do 
Instituto Gea. Mas nada de usar água limpa exclusivamente para isso!, ela 
completa. Tem material que é fácil separar, mas há outros nada óbvios. Na 
dúvida, consulte esta lista.METAL
Recicláveis:folha de flandres (é o aço revestido de estanho das latas de óleo, 
sardinha, creme de leite etc.), latas de aerossol (verifique, antes, se estão 
vazias), latas de bebidas, papel-alumínio limpo, tampas de garrafa.
Lixo comum:clipes, esponjas de aço, grampos, tachinhas.
PAPEL
Recicláveis:caixas de papelão, cartazes, cartolinas, embalagens longa vida, 
envelopes, jornais, papéis de escritório. Antes de dispensar livros e revistas, 
procure doá-los a bibliotecas ou escolas, ou leve-os a sebos.
Lixo comum:caixa de pizza com resíduos, celofane, extrato de banco, etiquetas 
adesivas, fotografias, guardanapo, notas fiscais, papel-carbono, papel de fax, 
papel higiênico, papéis plastificados, papel vegetal.
PLÁSTICO

Recicláveis:canos, copos, embalagens, frascos de produtos de limpeza e higiene 
pessoal, garrafas PET, potes, sacos, sacolas, tubos.
Lixo comum:cabos de panela, embalagens metalizadas de alimentos (como as de 
salgadinho), espuma sintética, fraldas descartáveis.VIDRO

Inteiro ou em cacos, os produtos - recicláveis ou não - devem ser enrolados em 
jornal ou papelão para evitar acidentes.
Recicláveis:copos, garrafas, frascos em geral, potes alimentícios.
Lixo comum:boxe de banheiro, cerâmicas, cristais, espelhos, lâmpadas 
incandescentes, lentes de óculos, louças refratárias, porcelanas, vidros de 
janela.

Com Informações do Planeta Sustentável
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Você sabe o que é a aids?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Você sabe o que é a aids?: 

Neste primeiro de dezembro será comemorado o Dia Mundial de Luta Contra a Aids. 
Mas você entende o que é a síndrome? Vamos descobrir:
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A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, popularmente conhecida como aids, é 
uma doença infecto-contagiosa causada pelo vírus da imunodeficiência 
humana(HIV), que leva à perda progressiva da imunidade. A infecção ataca as 
células do sistema imunológico, destruindo os glóbulos brancos (linfócitos T 
CD4+). A falta desses linfócitos diminui a capacidade do organismo de se 
defender de doenças oportunistas. Quanto mais a doença progride, mais compromete
o sistema imunológico e, consequentemente, a capacidade de o portador se 
defender de infecções.Sintomas - Os primeiros sintomas aparentes causados pela 
aids são fraqueza, febre, emagrecimento e diarreia prolongada sem causa 
aparente. Na criança que nasce infectada, os efeitos mais comuns são problemas 
nos pulmões, diarreia e dificuldades no desenvolvimento.
Outros sintomas que indicam a contaminação pelo HIV são candidíase oral, 
sensação constante de cansaço, aparecimento de gânglios nas axilas, virilhas e 
pescoço, febre, fraqueza orgânica, transpirações noturnas e perda de peso 
superior a 10%.
Quando a doença está em um estágio mais agudo o paciente pode apresentar 
faringite, dores musculares e nas articulações; ínguas e manchas na pele que 
desaparecem após alguns dias; feridas na área da boca, esôfago e órgãos 
genitais; falta de apetite; estado de prostração; dores de cabeça; sensibilidade
à luz; perda de peso; náuseas e vômitos.Diagnóstico - Para combater cada vez 
mais a disseminação do vírus da aids, em 2005, o Ministério da Saúde implantou o
teste rápido para HIV, disponível, gratuitamente, em toda Rede Pública de Saúde.
O teste de aids pode ser feito gratuitamente nos Centros de Testagem e 
Aconselhamento (CTAs). O resultado sai em apenas 30 minutos.
Saber do contágio pelo HIV precocemente aumenta a expectativa de vida do 
soropositivo e quem busca tratamento especializado no tempo certo e segue as 
recomendações do médico ganha em qualidade de vida. É importante ressaltar que a
presença do HIV no sangue só pode ser constatada de 30 a 60 dias após a 
exposição ao vírus. Assim, um teste de aids feito durante o período de janela 
imunológica pode apresentar um falso resultado negativo. A janela imunológica é 
o intervalo de tempo entre a infecção pelo vírus da aids e a produção de 
anticorpos anti-HIV no sangue. Por isso, é melhor esperar mais 30 dias e refazer
o exame.
Desde a implantação da testagem, a Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), do 
Ministério da Saúde, já registrou um aumento de 340% no número de testes 
ofertados (de 528 mil, 2005, para 2,3 milhões, em 2011). De janeiro a setembro 
deste ano, já foram distribuídas 2,1 milhões de unidades do exame e a 
expectativa é fechar 2012 com a remessa de cerca de 2,9 milhões, apenas para 
detecção do HIV.Transmissão - O HIV pode ser transmitido pelo sangue, esperma e 
secreção vaginal, principalmente no momento da relação sexual. O portador do 
HIV, mesmo sem apresentar os sintomas da aids, pode transmitir o vírus, por 
isso, a importância do uso de preservativo em todas as relações sexuais. O sexo 
oral também é uma das formas de contágio do HIV. O risco de contaminação durante
o sexo oral é maior quando há ferimentos na boca (gengivites, aftas, machucados 
causados pela escova de dente) e se houver ejaculação.
Existe também a possibilidade da transmissão vertical, ou seja, da mãe infectada
para o feto durante a gestação e o parto (conhecida como aids congênita) e se a 
gestante que tem o vírus não fizer o pré - natal correto a transmissão do HIV 
também pode acontecer por meio do leite materno.
A infecção pelo HIV não é transmitida por contato casual como abraçar, suor, 
beijo, picada de mosquitos, participação em esportes, tocar objetos tocados 
anteriormente por uma pessoa infectada pelo vírus, ou uso de banheiros 
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públicos.Tratamento - A aids ainda não tem cura. Porém, o Ministério da Saúde 
oferece aos portadores do HIV tratamento gratuito para viver com a doença. Ao 
procurar ajuda médica o paciente terá acesso ao tratamento antirretroviral. O 
objetivo do tratamento é melhorar a qualidade de vida do paciente e reduzir a 
carga viral, possibilitando a reconstituição do sistema imunológico. O 
atendimento é garantido pelo SUS.
Os soropositivos recebem tratamento e acompanhamento gratuitos nos Serviços de 
Atenção Especializada (SAE). Atualmente, o Ministério da Saúde disponibiliza 
gratuitamente 20 antirretrovirais, que representam investimentos de R$ 850 
milhões por ano na aquisição dos medicamentos. Esses medicamentos retardam o 
aparecimento da aids e possibilitam maior qualidade de vida ao portador do 
vírus. Os antirretrovirais agem na redução da carga viral e na reconstituição do
sistema imunológico.Prevenção - O uso da camisinha durante a relação sexual é 
imprescindível para evitar a transmissão da aids. Os preservativos oferecem 10 
mil vezes mais proteção contra o vírus da aids. Também deve-se evitar o 
compartilhamento de seringas e agulhas.
Gestantes devem obrigatoriamente fazer o teste de HIV durante o pré-natal. Se 
estiverem infectadas, é fundamental iniciar logo o tratamento a fim de evitar 
que o vírus seja transmitido para o feto. Hoje, é perfeitamente possível para 
uma mulher infectada engravidar e dar à luz um bebê livre do vírus.Números da 
doença - Cerca de 70% dos pacientes com aids, que recebem medicamentos pelo SUS,
apresentam cargas virais indetectáveis, ou seja, estão vivendo cada vez mais. 
Também houve uma queda de 12% no coeficiente de mortalidade padronizado (número 
de óbitos para cada 100 mil habitantes utilizando-se uma população padrão). A 
taxa de 6,3 óbitos por 100 mil habitantes em 2000 caiu para 5,6 em 2011.Blog da 
Saúde

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
2\cre6-rjrj.blogspot.com.br.2013.txt
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10 Anos da Lei Municipal 3.400/02 - Bolsa Incentivo a Desospitalização na Cidade
do RJ

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://saudementalrj.blogspot.com/
10 Anos da Lei Municipal 3.400/02 - Bolsa Incentivo a Desospitalização na Cidade
do RJ: 
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domingo, 13 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

12º Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.psfsantamarta.com/
12º Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade: 
[FOTO]

Está no ar o site do 12º Congresso Brasileiro de Medicina de Família e 
Comunidade (CBMFC),  encontro que será realizado de 30 de maio a 02 de junho de 
2013, em  Belém (PA), com apoio da SBMFC e da Associação Paraense de MFC 
(APAMFC).

Na página, confira as datas para inscrições online com descontos e os  prazos 
para submissão de trabalhos científicos. Também é possível  colaborar com envio 
de sugestões para a programação do encontro até o  dia 15 de outubro de 2012.

Para acompanhar essa e outras novidades, siga as redes sociais do 12º CBMFC e da
Sociedade. Facebook da SBMFC e do 12º CBMFC. Twitter da SBMFC e do 12º CBMFC.

Fonte: 
http://sbmfc.org.br/default.asp?site_Acao=mostraPaginaPaginaId=11mNoti_Acao=most
raNoticianoticiaId=551
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A ACADEMIA CARIOCA ESTA SEMPRE COM VOCE.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cms-flaviocouto.blogspot.com/
A ACADEMIA CARIOCA ESTA SEMPRE COM VOCE.: 

Atividade física. Um hábito adquirido com prazerComo melhorar minhas atividades 
físicas?

O início das atividades deve ser gradual e de acordo com a sua  capacidade 
física. Assim, elas não serão um peso para você. Pelo  contrário, se você souber
aproveitar este momento, elas serão uma fonte  de prazer diário.
Mantenha os exercícios com horários fixos, para que eles se tornem  um hábito. 
Isso fará com que você sinta falta deles o dia que não fizer.Utilize escadas ao 
invés de elevadores e dispense o carro, sempre que possível, para dar uma 
caminhada. Pratique jardinagem, lave o seu carro, leve seu cachorro para  
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passear e faça outras atividades domésticas que sejam interessantes e  que 
ajudem você a se exercitar mais fisicamente.Um companheiro ou amigo pode 
auxiliá-lo incentivando e exercitando-se junto.Aproveite seu tempo livre para 
dançar, pedalar e caminhar em um local onde você tenha contato direto com a 
natureza.
Quais os benefícios da prática regular de atividades físicas?
Redução da pressão arterialMelhora da resistência insulínicaMelhora da força 
muscular e da mobilidade articularControle do peso corporalMelhora do perfil 
lipídicoMaior condicionamento físico Aumento da auto-estima Melhora no bem-estar
geral, alívio do stress e redução da depressãoManutenção da autonomia com 
melhora nas relações interpessoais
Qual a quantidade de exercícios físicos que eu devo realizar?
As atuais recomendações do Colégio Americano de Medicina Esportiva e da 
Associação Americana do Coração são para adultos saudáveis com menos de 65 anos 
são:
Faça uma atividade física moderada, 30 minutos por dia, durante 5 dias na semana

OU

Faça uma atividade física intensa, 20 minutos por dia, durante 3 dias na semana

E

Faça oito a dez exercícios de força muscular, com 8 a 12 repetições de cada 
exercício, 2 vezes na semana.

Deve ficar claro que para perder peso ou manter o peso perdido com  uma dieta, 
60 a 90 minutos de atividade física podem ser necessários. As  recomendações de 
30 minutos de atividade física ao dia são para adultos  saudáveis manterem sua 
condição de saúde e reduzirem o risco de desenvolver uma doença crônica.
Opreconizado para adultos com mais de 65 anos ou adultos com idade entre 50-64 
anos com problemas crônicos de saúde são:
Faça uma atividade física moderada, 30 minutos por dia, durante 5 dias na semana

OU

Faça uma atividade física intensa, 20 minutos por dia, durante 3 dias na semana

E

Faça oito a dez exercícios de força muscular, com 10 a 15 repetições de cada 
exercício, 3 vezes na semana

E

Caso você tenha problemas que levem ao risco de sofrer quedas, faça exercícios 
para melhorar o equilíbrio

E

Faça um planejamento para a realização de suas atividades físicas
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Tanto as atividades aeróbicas, quanto os exercícios de força muscular são 
importantes para um envelhecimento saudável.

Idosos ou adultos com doenças crônicas devem estabelecer um plano de atividades 
físicas com o auxílio de um profissional de saúde para avaliar riscos potenciais
e analisar as necessidades terapêuticas  individuais. Isto maximiza os 
benefícios e garante a segurança das  atividades que serão desenvolvidas.

Você pode exceder as recomendações mínimas e é aconselhável que  exceda, sempre 
com acompanhamento médico. As recomendações mínimas  significam: o mínimo 
necessário para manter a saúde e obter benefícios no preparo físico. 

Exceder  o mínimo pode ajudar a melhorar seu preparo físico, melhorar o  
gerenciamento de uma condição ou doença atual e pode reduzir o risco de  
desenvolver doenças ou o risco de morte por determinada doença.

Veja mais detalhes em:
Confira a atualização dos guidelines do Colégio Americano de Medicina Esportiva 
e da Associação Americana do Coração sobre as recomendações de exercícios 
físicos para 
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A Poluição e os Problemas de Saúde
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A Poluição e os Problemas de Saúde: 

Olá, fique de olho em mais uma dica diária de Saúde e Bem Estar!

Para todos que vivem em uma cidade grande, existe o desafio de se conviver com a
poluição e seus efeitos diariamente.

A poluição é causada principalmente pelos gases emitidos pelos veículos que usam
combustíveis fósseis para se movimentar e uma das grandes consequências é o 
aparecimento de doenças respiratórias como bronquite, rinite alérgica e asma.

No dia-a-dia a alta concentração de poluentes no ar pode gerar irritações na 
garganta e nas mucosas do nariz e dos olhos. Aos poucos com a exposição 
prolongada à poluição, muitos problemas respiratórios podem ser agravados e 
podem até surgir problemas cardiovasculares.

Fique atento às medidas abaixo para evitar que a Poluição atinja a sua Saúde ou 
ao menos para evitar maiores consequências:
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Ação Coletiva - CMS MARCOS VALADÃO
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Ação Coletiva: 
Ação coletiva de escovação supervisionada e atividade educativa com o tema 
Gentileza.
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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Acompanhe os destaques de educação da Campus Party
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Acompanhe os destaques de educação da Campus Party: 

Começa hoje a Campus Party 2013, um dos principais eventos voltados à inovação 
tecnológica, internet e entretenimento eletrônico do mundo, que acontece até 02 
de fevereiro, no Parque doAnhembi, em São Paulo. Para quem quer acompanhar o 
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evento com o olhar voltado para inovações educacionais, o Porvir separou uma 
lista com as principais mesas, palestras e debates que tratam de temas como 
empreendedorismo, gamificação na pedagogia, educomunicação e REA (Recursos 
Educacionais Abertos).

No palco principal, serão realizadas mesas com figuras reconhecidas mundialmente
como Marc Prensky, que cunhou os termos nativos digitais e imigrantes digitais e
é considerado um dos maiores experts mundiais em tecnologia e educação, Salim 
Ismail, diretor-fundador e embaixador global da Singularity University, 
instituição que está na vanguarda da educação e inovação do século 21, e Don 
Tapscott, autor do aclamado Wikinomics - Como a Colaboração em Massa Pode Mudar 
o seu Negócio, o livro de business mais vendido nos EUA em 2007 e traduzido para
mais de 25 idiomas.

Os interessados que não estiverem presentes no evento, podem acompanhar tudo o 
que acontece por lá por meio do Twitter da Campus Party @campusparty e da 
hashtag #campusparty. Ou até mesmo assistir as palestras ao vivo pelo Campus 
Channel.

Feng Yu / Fotolia.com

Veja a programação:
29 de janeiro
11:00h - 12:30h: A mesa Social Good: uso da tecnologia para mobilização e 
engajamento vai falar de como a internet e as novas redes sociais podem ser 
usadas para promover o bem social. Quem trata do tema é Lucas Pretti, jornalista
e ativista da Change.org (site que permite o acesso e a criação de diversos 
abaixo-assinados no mundo inteiro); Patrícia Santin, gerente da área de Infância
e Adolescência da Fundação Telefônica, que conseguiu dar maior visibilidade à 
causa a partir da Rede Pró-Menino e Isadora Faber, a garota de apenas 13 anos 
que criou o Diário de Classe no Facebook para reivindicar por um ensino público 
de qualidade. A mediadora da mesa será Fernanda Bornausen, psicóloga e fundadora
do voluntariosonline.org.br.
15:45h - 16:45h: Quem gosta de jogos e literatura, pode acompanhar a palestra 
Livros para Jogar, games para ler, que será dada por Simone Campos, escritora 
que já publicou ficção científica e até um livro interativo, inspirado na 
cultura de videogames.
20:30h - 21:30h: A mesa Jovens talentos na escola: como lidar? vai discutir 
modos de transformar a sala de aula em um espaço inovador e criativo para alunos
e professores. Participarão o professor de matemática Guilherme Hartung, Renan 
Protector, que começou a programar aos 12 anos e já desenvolveu diversos 
projetos de tecnologia web e mobile, Pedro Franceschi, que aos 8 anos de idade 
já lidava com programação e conseguiu hackear o iPhone em 2007, e Lucas Teske, 
atuante no EnergyLabs Brasil, site dedicado a contribuir com interessados por 
programação, computação etc.
21:45 - 22:45: A palestra Uso Criativo das tecnologias em sala de aula -criando 
projetos artísticos com softwares livres vai mostrar como experiências 
inovadoras e atividades criativas podem ser muito benéficas para o aprendizado. 
Quem vai tratar sobre o tema é Rozane Suzart, formada em artes visuais e mestra 
em educação, mantém um blog onde ensina diariamente formas de uso artesanal das 
tecnologias e da mídia na sala de aula.
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30 de janeiro
11:15h- 12:15h: Você já parou para pensar em tudo que aprendeu com os jogos de 
videogame? Desde aprimorar outra língua até os mapas mundi, passando até pela 
pilotagem. A palestra O que você aprende com os jogos digitais? vai abordar o 
poder imersivo dos games na experimentação de outras realidades. O palestrante 
será Jorge Proença (veja matéria no Porvir), fundador do Projeto Pérola e 
vice-presidente da Fundação Melanie Klein.
31 de janeiro
11:15h - 12:30h: A mesa Gamificação da Pedagogia vai destacar o processo de 
produção de games educacionais de história e geografia. O palestrante será 
Rodrigo Ayres de Araújo (veja matéria no Porvir), vencedor de diversos prêmios 
pelo uso de TICs na educação, como o E-Games e o Games for Change 2011, além do 
Prêmio Microsoft Educadores Inovadores 2012 na categoria Inovação em Conteúdo.
11:15h - 12:30h: Simultaneamente ao evento da Gamificação da Pedagogia, ocorrerá
a mesa Educomunicação e Inclusão Social pela Tecnologia. Para explicar melhor o 
conceito estarão: Lilian Romão, jornalista e diretora da Revista Viração, 
projeto educomunicativa que visa incentivar os jovens a produzir conteúdo; Ismar
Soares, eleito educador do ano em 2007, e coordenador do NCE (Núcleo de 
Comunicação e Educação da ECA-USP). O mediador será o jornalista Alexandre 
Sayad, autor do livro Idade Mídia: A comunicação reinventada na escola.
11:15h - 12:30h: Mais um evento importante que vai acontecer nesse mesmo horário
será a mesa Empreendedores pela Educação. O objetivo é apresentar dicas de 
algumas startups inovadoras que estão criando novos instrumentos para 
revolucionar a forma de ensinar e aprender. Participarão da mesa: Cláudio 
Sassaki, cofundador da Geekie; Samir Iásbek, fundador da Qranio.com; Camila 
Haddad, cofundadora da startup de crowdlearning Cinese; Maria Elizabeth de 
Almeida, coordenadora e docente no Programa de Pós-Graduação em Educação da 
PUC-SP e, para finalizar, Carlos Souza, fundador do portal Veduca, primeiro site
a oferecer videoaulas grátis das melhores universidades do Brasil e do mundo, em
português.
13h-14h: Salim Ismail diretor-fundador e embaixador global da 
SingularityUniversity, instituição baseada no Ames Research Center, da NASA, 
reconhecida como grande formadora de líderes mundiais. Ismael falará sobre a 
instituição e quais são os desafios que a sociedade vai encarar com o 
crescimento exponencial da tecnologia nos próximos anos.
17h: Quais são as Políticas públicas para REA e Software Livre na Educação? A 
mesa vai abordar os REA (Recursos Educacionais Abertos), como eles podem fazer 
diferença no acesso democrático à educação, sobre domínio público e licença de 
propriedade intelectual. Os palestrantes serão: Valessio Soares de Brito, 
artista digital que trabalhou no Programa de Inclusão Digital do Estado da 
Bahia; Nelson De Luca Pretto, professor da faculdade de Educação da Universidade
Federal da Bahia; Salete Silva Farias Almeida, coordenadora geral do Programa 
E-Tec Brasil do IFMA (Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do 
Maranhão); Débora Cristina da Silva Sebriam, gestora de comunicação do Projeto 
REA Brasil. Christian de Mello Sznick, especialista em planejamento, 
implementação e gestão de EAD.
19h - 20h: Outro destaque do evento será Marc Prensky, criador dos termos 
nativos digitais e imigrantes digitais. Presnky é também escritor, consultor, 
inovador e visionário da educação e considerado um dos maiores experts mundiais 
em tecnologia e educação, reconhecido por tentar compreender os jovens e suas 
necessidades, elaborando, a partir disso, uma nova pedagogia para a geração 
digital.
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19h-20h: Também no mesmo horário, quem entrará em cena será Don Tapscott, uma 
das maiores autoridades mundiais em inovação, mídia e impactos socioeconômicos 
da tecnologia no século XXI. Tapscott é autor e coautor de diversos 
best-sellers, entre eles o aclamado Wikinomics - Como a Colaboração em Massa 
Pode Mudar o seu Negócio, o livro de business mais vendido nos EUA em 2007 e 
traduzido para mais de 25 idiomas.
1o de fevereiro
20h30-21h30 - Como uma boa ideia pode transformar o mundo é o tema da mesa que 
terá como destaque histórias de empreendedores bem-sucedidos que acreditaram no 
potencial deste híbrido de segundo e terceiro setores, como é o caso do 
palestrante Cláudio Sassaki, cofundador da Geekie. A mediação ficará a cargo de 
Krishna Aum, que atualmente trabalha no Sebrae Nacional, sendo responsável por 
projetos de negócios sociais, inclusão produtiva e desenvolvimento territorial.
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Agência determina apreensão de medicamento falsificado: 
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou a suspensão e 
apreensão, em todo o país, de medicamentos e produtos com irregularidades,na 
última sexta-feira (11/1), no Diário Oficial da União (DOU).
O lote CC10303 do medicamento Hormotrop na apresentação de 12 unidades, pó 
liofilizado injetável foi apreendido. O produto, fabricado pelo Laboratório 
Químico Farmacêutico Bergamo Ltda, sofreu falsificação.
Já o lote 12090993 do medicamento Hytropin (Sulfato de Atropina), 0,50 mg/ml, 
fabricado pela empresa Hypofarma Instituto de Hypodermia e Farmácia Ltda., foi 
suspenso pela Agência. O lote citado deve ser fabricado apenas na quantidade de 
0,25 mg/ml.
O Creme Fitomedic, feito da semente de Sucupira, fabricado pela empresa D.M. 
Cucio ME., também foi suspenso. A empresa fabricante não possui Autorização de 
Funcionamento na Anvisa.
A suspensão é definitiva e tem validade imediata após sua publicação no Diário 
Oficial. As pessoas que já tiverem adquirido algum dos lotes ou produtos 
suspensos devem procurar orientação médica e interromper o uso.Recolhimento 
Voluntário -A empresa Zydus Healthcare Brasil Ltda. vai realizar o recolhimento 
voluntário do lote 2063110 do medicamento Valeriane (Valeriana Officinalis). Foi
detectado na embalagem primária a presença do medicamento Regorgan (Aspartato de
Arginina), que também é produzido pela empresa.Confira as medidas no Diário 
Oficial da União.Fonte: Imprensa/Anvisa
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AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 12 a 18 de janeiro: [FOTO]
CARNAVAL COM PREVENÇÃO
A prevenção da dengue movimentará a Cidade do Samba na próxima segunda-feira, 14
de janeiro, durante ação de promoção da saúde da Secretaria Municipal de Saúde e
Defesa Civil do Rio de Janeiro (SMSDC-RJ). As ações educativas têm início às 
16h, durante o evento Botequim da Cidade do Samba. O objetivo é mobilizar as 
cerca de 10 mil pessoas que passarão pelo local para a prevenção da dengue, das 
DST/Aids e das hepatites virais, além dos cuidados para a saúde do homem. 
Profissionais de saúde e voluntários vão distribuir materiais informativos e 
tirar dúvidas da população sobre estes e outros temas. A programação também 
inclui a vacinação contra a hepatite B e o tétano, intervenções criativas da 
Rede de Adolescentes e Jovens Promotores da Saúde - RAP da Saúde, apresentações 
de artistas populares e o Bloco da Prevenção da Dengue.[FOTO]
FUNK E TERRITORIALIDADE
Qual a relação entre o funk e o território? Como o funk pode ser pensado como 
cultura e possível ferramenta de engajamento comunitário no território? Essas 
questões são o ponto de partida para a reflexão promovida pela 2ªRoda de 
Conversa sobre Funk e Territorialidade, que acontece nesta quinta-feira, 16 de 
janeiro, a partir das 16h, na Biblioteca Parque de Manguinhos (Av. Dom Helder 
Câmara, 1184, Manguinhos). O evento, promovido pelo Projeto Cais de Manguinhos, 
em parceria com a Biblioteca Parque Manguinhos, a Associação de Profissionais e 
Amigos do Funk (APAFUNK) e o Laboratório Territorial de Manguinhos, busca 
retomar as discussões sobre as relações socioculturais entre o funk e o 
território de Manguinhos e articular a realização de uma roda de funk na 
região.Para ancorar a discussão, foram convidados Mano Teko e Fabiana Melo 
Sousa. Coletivos, artistas e demais interessados, de dentro ou de fora do 
território, são muito bem vindos.[FOTO]
CUIDADOR SOCIAL
Estão abertas até 18 de janeiro, sexta-feira, as inscrições para o curso de 
Cuidador Social, oferecido pelo Instituto Vital Brazil, vinculado à Secretaria 
de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ). A iniciativa busca capacitar 
profissionais de saúde e cidadãos leigos para o cuidado de idosos, de forma a 
promover melhor qualidade de vida para esta população. As aulas serão 
ministradas em março, às segundas e quartas-feiras, de 13h30 às 17h, na sede do 
Instituto Vital Brazil, em Niterói (Rua Vital Brasil Filho, 64, Santa Rosa). São
oferecidas 40 vagas para pessoas com mais de 18 anos e Ensino Fundamental 
completo. Saiba como realizar a sua inscrição.[FOTO]
SAÚDE NA TELA: A EXPERIÊNCIA DE OLINDA
O Canal Universitário do Rio de Janeiro - UTV (canal 11 da NET) exibe 
regularmente produções da VideoSaúde Distribuidora da Fiocruz. Nesta 
segunda-feira, dia 14, será reprisado, às 15h, documentário sobre Núcleo de 
Prevenção de Acidentes e ViolênciaSecretaria Municipal de Saúde de Olinda, em 

Página 2828



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
Pernambuco. Na quarta-feira, dia 16, é a vez do projeto Adolescer, uma parceria 
da Secretaria Municipal de Saúde de Olinda com o Ministério da Saúde, apresentar
o programa Adolescer na escola. As reprises serão no sábado, dia 19, às 13h, e 
na segunda-feira, dia 21, às 15h.
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AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 19 a 25 de janeiro: [FOTO]
PELA SAÚDE DA JUVENTUDE NEGRA
Organizações de juventude estarão reunidas na próxima terça-feira, 22 de 
janeiro, para discutir o enfrentamento da violência contra a juventude negra, 
durante o Encontro de Experiências de Enfrentamento e Combate ao Extermínio da 
Juventude Negra. O evento será realizado na sede do Ibase (Av. Rio Branco, 124, 
8º andar) e terá início às 9h, com palestra de abertura ministrada por 
Fransérgio Goulart, do Fórum de Juventudes do Rio de Janeiro e do Centro de 
Promoção da Saúde (CEDAPS). Às 9h20, Janaina Oliveira, da Escola Popular de 
Comunicação Crítica (Espocc), e Rachel Barros, do Fórum de Manguinhos, 
apresentam uma contextualização das ações para o enfrentamento do extermínio da 
juventude negra no Estado do Rio de Janeiro. Em seguida, Carlos Humberto, do 
Canal Futura, apresentará o projeto Diz Aí - uma série de programas de curta 
duração que aborda temáticas relacionadas à juventude.Às 10h, acontece uma roda 
de conversa com a troca de experiências entre os Fóruns de Juventude do Rio de 
Janeiro e de Minas Gerais, o Fórum de Manguinhos, o Observatório de Favelas e o 
Movimento Enraizados. O encerramento do evento será às 13h20, com a elaboração 
de uma agenda unificada sobre o tema. As vagas são limitadas. Para se inscrever,
é preciso enviar um e-mail para combateaoexterminiodajuventudenegra@hotmail.com,
informando nome, instituição e contato erespondendo as perguntas: Você participa
de alguma ação que contribua para combater o extermínio da juventude negra? Qual
e Quais ações agendadas de enfrentamento ao extermínio de juventudes poderiam 
ser incluídas em uma agenda unificada?.[FOTO]
CURSO DE CINEMA ETNOGRÁFICO
O curso de extensão Cinema Etnográfico, Imagem e Pesquisa Qualitativa em Saúde, 
oferecido pelo Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em
Saúde da Fundação Oswaldo Cruz (Icict/Fiocruz), recebe inscrições até 
quarta-feira, 23 de janeiro. A formação tem carga horária de 16 horas e as aulas
serão ministradas nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro. O curso abordará 
aspectos centrais da pesquisa qualitativa envolvendo imagens - fotografia, 
vídeo, cinema, dispositivos digitais - e o uso de metodologias de coleta de 
dados através da imagem.Durante as aulas, serão apresentadas iconografia e 
filmografia centradas na questão da depressão, do desaparecimento, do luto e da 
morte involuntária e voluntária, com o objetivo de incentivar atividades 
correlatas de pesquisa. Acesse o edital do curso de extensão Cinema Etnográfico,
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Imagem e Pesquisa Qualitativa em Saúde do Icict/Fiocruz e saiba como se 
inscrever.[FOTO]
ESPECIALIZAÇÃO EM PROMOÇÃO DA SAÚDE
Estão abertas até segunda-feira, 21 de janeiro, as inscrições para o curso de 
especialização em Promoção da Saúde e Desenvolvimento Social, promovido pela 
Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz 
(Ensp/Fiocruz). O objetivo do curso é formar profissionais da saúde, da educação
e de áreas afins que façam interface com o setor da saúde, membros de 
organizações comunitárias, gestores do SUS e das diferentes esferas do governo 
para desenvolver práticas de promoção da saúde e desenvolvimento social.Há 30 
vagas disponíveis para o curso, que será composto de três unidades de 
aprendizagem: promoção da saúde e desenvolvimento social na gestão de políticas 
públicas; promoção da saúde e desenvolvimento social nas instituições e 
organizações; e promoção da saúde e desenvolvimento social nos territórios e 
comunidade. A carga horária total é de 540 horas, com aulas ministradas às 
quintas e sextas-feiras, em horário integral. Acesse o edital do curso de 
especialização em Promoção da Saúde e Desenvolvimento Social da Ensp/Fiocruz e 
saiba como se inscrever.[FOTO]
ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
Egressos do curso de especialização em Saúde da Família da Ensp/Fiocruz, nos 
moldes da Residência / Residência Multiprofissional em Saúde da Família, têm até
quarta-feira, 23 de janeiro, para se inscrever no curso de especialização em 
Gestão da Atenção Básica, oferecido pela Escola de Governo em Saúde da 
Ensp/Fiocruz. O objetivo do curso é promover desempenhos de excelência nas 
diversas áreas de gestão do serviço público de saúde relacionadas à 
implementação e ao acompanhamento da Gestão da Atenção Básica e da Estratégia de
Saúde da Família. O curso tem duração de doze meses, em tempo integral, e carga 
horária total de 2.880 horas - o equivalente a 60 horas semanais. A formação em 
serviço representa 80% do programa e será desenvolvida nas estruturas das 
secretarias municipal e estadual de saúde do Rio de Janeiro e da Gestão da 
Atenção Básica do Ministério da Saúde. A carga horária teórica representa 20% do
programa e ocorrerá em seminários, participação em disciplinas isoladas, 
encontros com o orientador e outras atividades.Acesse o edital do de 
especialização em Gestão da Atenção Básica da Escola de Governo em Saúde da 
Ensp/Fiocruz e saiba como se inscrever.[FOTO]
CONCURSO DE REDAÇÃO PARA MULHERES NEGRAS
O concurso Mulheres Negras Contam Sua História, promovido pela Secretaria de 
Políticas para as Mulheres da Presidência da República em parceria com a 
Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, premiará os melhores 
textos produzidos por mulheres negras sobre a história e a vida das 
afrobrasileiras na construção do país.As interessadas podem se inscrever até 
sexta-feira, 25 de janeiro, nas categorias Redação (1.500 a 3.000 caracteres) e 
Ensaio (6.000 a 10.000 caracteres). As cinco melhores redações serão premiadas 
com R$ 5 mil e as cinco candidatas selecionadas na categoria Ensaio receberão R$
10 mil. Acesse o edital do Prêmio Mulheres Negras contam sua História e saiba 
como se inscrever.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
agenda-da-promocao-da-saude-26-de.html

Página 2830



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 25 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 26 de janeiro a 1º de fevereiro

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://elosdasaude.wordpress.com/
AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 26 de janeiro a 1º de fevereiro: [FOTO]
CAMELÔ EDUCATIVO NA PENHA
A Rede de Adolescentes e Jovens Promotores de Saúde - RAP da Saúdepromove mais 
uma edição do Camelô Educativo neste sábado, 26 de janeiro. A ação será 
desenvolvida no polo Alemão / Penha, em parceria com o Espaço Democrático de 
União, Convivência, Aprendizagem e Prevenção (Educap). A proposta é interagir 
com moradores da região para debater temas relacionados à saúde e à qualidade de
vida, como o controle da dengue e a prevenção das DST/Aids e das 
violências.[FOTO]
MARÉ DEBATE A QUESTÃO DAS DROGAS
O jornal O Cidadão, que circula no Complexo da Maré, promove neste sábado, dia 
26 de janeiro, às 15h, um debate sobre a questão das drogas, no Centro de 
Estudos e Ações Solidárias da Maré - CEASM (Praça dos Caetés, nº 7, Morro do 
Timbau, Complexo da Maré - na altura da passarela 8 da Avenida Brasil). O evento
abordará, entre outros temas, a legalização das drogas, a criminalização da 
pobreza, o crack e as práticas de internação compulsória. Participam das 
discussões Orlando Zaccone, representante da organização LEAP Brasil, o advogado
Pedro Abramovay, o comerciante local Henrique Braga e o representante do 
Movimento pela Legalização da Maconha, Antonio Henrique Campello. O evento é 
aberto a todos os interessados.[FOTO]
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
Termina nesta quinta-feira, 31 de janeiro, o prazo para submissão de trabalhos 
para o 12º Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade, que será 
realizado de 30 de maio a 2 de junho, em Belém do Pará. Podem ser inscritos 
resumos relacionados aos quatro eixos temáticos do evento: Cuidado individual, 
Familiar e Comunitário; Político e Gestão; Formação; e Pesquisa. Eles devem ser 
entregues em forma de pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa, relatos de 
experiências ou temas de revisão. Além das apresentações em formato de pôsteres 
e de comunicação oral, o congresso estimula a utilização de outras formas de 
expressão por meio da IV Mostra de Vídeo Saúde da Família, IV Mostra de 
Fotografias Saúde da Família, III Concurso de Contos Saúde da Família e I 
Concurso de Cantigas, Versos e Prosas Saúde da Família. As inscrições para 
participação no evento podem ser feitas até 16 de maio.[FOTO]
PROGRAMA VIDEOSAÚDE
O programa de televisão VideoSaúde, exibido pelo Canal Universitário do Rio de 
Janeiro (UTV), apresenta esta semana as experiências do Núcleo de Educação 
Popular em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Olinda e das salas de 
amamentação, instaladas em empresas e instituições. A primeira produção mostra 
como o Núcleo de Educação Popular em Saúde de Olinda investe em atividades 
artísticas e no reconhecimento dos valores socioculturais das comunidades 
atendidas para abordar temas de saúde. O segundo, fruto de uma parceria entre 
Ministério da Saúde e Fiocruz, apresenta experiências bem sucedidas de empresas 
que, com baixo investimento, adotaram ações práticas para apoiar as funcionárias
que têm filhos na continuidade da amamentação após o término da 
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licença-maternidade. Os vídeos vão ao ar na quinta-feira, dia 31 de janeiro, às 
21h30, no canal 11 da NET. As reprises acontecem no sábado, dia 1º de fevereiro,
às 13h, e na segunda-feira, dia 4 de fevereiro, às 15h.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
alimentacao-saudavel-e-alimentacao.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 22 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL É ALIMENTAÇÃO SUSTENTÁVEL

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://elosdasaude.wordpress.com/
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL É ALIMENTAÇÃO SUSTENTÁVEL: [FOTO]

Enquanto a fome, a desnutrição e também a obesidade impõem-se como desafios à 
saúde pública global, mais de um bilhão de toneladas de comida são desperdiçadas
a cada ano, em todo mundo, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU). Diante
deste cenário, repensar as relações de produção e consumo de alimentos é 
essencial para a promoção de uma sociedade mais saudável, justa e sustentável. 
Com esses objetivos, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e
a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) lançam 
nesta terça-feira, dia 22 de janeiro, a campanha global contra o desperdício de 
alimentos Pensar. Comer. Preservar. Diga não ao Desperdício.
Com o slogan Reduza a sua pegada alimentar - um trocadilho com a expressão 
pegada de carbono, que se refere à emissão de gases de efeito estufa - a 
campanha busca difundir a noção da alimentação como um ato sustentável (em 
português, o slogan foi traduzido para Diga não ao desperdício). Além de 
promover a conscientização da sociedade, a proposta é difundir informações e 
dicas práticas que ajudem a evitar o desperdício, reduzir o impacto ambiental e 
poupar recursos.

O portal da campanha traz referências para reflexão, dicas de alimentação e 
contra o desperdício.
A campanha é um dos resultado da Conferência das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20. Durante o evento, chefes de Estado 
aprovaram o lançamento de uma série de iniciativas para incentivar a produção e 
o consumo sustentáveis de alimentos, considerando a necessidade de alimentar uma
população global em crescimento e de reduzir o impacto ambiental.Em um mundo de 
sete bilhões de pessoas, que até 2050 deve abrigar nove bilhões de seres 
humanos, desperdiçar comida não faz sentido - econômica, ambiental e eticamente.
Quando desperdiçamos comida, toda a terra, água, fertilizantes e mão de obra 
envolvidos na produção de alimentos s é desperdiçada também - sem mencionar a 
emissão de gases de efeito estufa produzidos pelo transporte desses insumos e 
pelos alimentos que entram em decomposição depois de serem jogados fora, dispara
o diretor executivo do PNUMA, Achim Steiner. E o diretor geral da FAO, o 
brasileiro José Graziano da Silva, completa: Nas regiões industrializadas, quase
metade da comida descartada, cerca de 300 toneladas por ano, ainda está própria 
para o consumo. Esta quantidade é equivalente a toda a produção de alimentos da 
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África Subsaariana, e suficiente para alimentar 870 milhões de pessoas.Assista à
palestra O escândalo do desperdício global de alimentos, com Tristram 
Stuart[FOTO]
Reduza a sua pega alimentar: Diga não ao desperdício!
Para quem deseja participar da iniciativa e se engajar em uma alimentação 
saudável e sustentável, uma dica é o livro 33 Surpresas Incríveis - Receitas 
Saudáveis de Aproveitamento Integral de Frutas, Legumes e Verduras, publicado 
pela Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro (SMSDC-RJ) e
disponível para download. Além de sugestões de pratos saudáveis e saborosos, a 
publicação traz orientações sobre como evitar o desperdício caseiro nos 
processos de compra, higienização, preparo e conservação dos alimentos.
Conforme define o prefácio da obra, olivro expressa o empenho de nutricionistas 
da rede municipal de saúde em desenvolver práticas de saúde criativasna busca de
uma nova forma de diálogo com a população. Por meio de vivências culinárias, 
ousaram,experimentaram e possibilitaram descobertas em relação à alimentação com
degustações de preparações edistribuição de receitas saudáveis.
O livro está organizado em duas partes. O primeiro capítulo,Preparações com 
Legumes e Verduras, traz receitas com abóbora, abobrinha, agrião, berinjela, 
beterraba, cenoura, chuchu e couve-flor. O segundo,Preparações com Frutas, 
ensina a criar sucos, refeições e sobremesas com abacaxi, banana, laranja, maçã,
manga, maracujá, melão e melancia. O material inclui, ainda, dicas sobre como 
evitar o desperdício caseiro nos processos de compra, higienização, preparo e 
conservação dos alimentos.Saiba mais: Relembre a experiência da Rede Unida na 
Cúpula dos Povos
 Unidades Promotoras de Saúde são certificadas comoAmigas da Nutrição e 
Alimentação Saudável

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
alimentos-anti-inflamatorios-naturais.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 12 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Alimentos anti-inflamatórios naturais

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.ecologiamedica.net/
Alimentos anti-inflamatórios naturais: 
Alimentos anti-inflamatórios naturaisA grande novidade do momento, no campo da 
Nutrologia, é a alimentação anti-inflamatória. Temos uma compreensão cada vez 
maior e mais ampla, sobre o papel dos alimentos na saúde, e na forma como o 
nosso corpo se comporta quando submetido a agressores diversos, como vírus, 
bactérias, fungos, fadiga, stress, agentes químicos e muitos outros perigos, 
visíveis ou invisíveis. Nada mais natural que encarar o cardápio diário como 
fonte de defesa do organismo, procurando aumentar a resistência e habilidade das
nossas células, trilhões delas, e ajudar o nosso sistema imune na árdua tarefa 
de manter o corpo são.Os mais cotados na anti-inflamaçãoHortaliças- alho, 
alho-poro, azeitona, acelga, agrião, aipo, batata doce, batata yacon, brócolis, 
broto de alfafa, broto de feijão, cebola, cebolinha verde, cenoura, couve, 
couve-flor, couve chinesa, couve de bruxelas, cogumelo, espinafre, funcho, 
nabiça, pepino, pimentão verde, vermelho ou amarelo, rabanete, repolho, tomate, 
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vagem.Frutas- abacate, abacaxi, acerola, açaí, amora, cereja, coco, framboesa, 
goiaba, groselha, jabuticaba, kiwi, laranja, limão, lima, maçã, mamão, maracujá,
mirtilo, morango, nectarina, pêra, pêssego, romã, ruibarbo, tangerina, 
uva.Peixes e frutos do mar- anchova, atum, arenque, bacalhau, cavala, linguado, 
marisco, ostra, salmão, sardinha, truta.Condimentos e especiarias- açafrão, 
alecrim, anis, basilicão, cacau, canela, cravo, coentro, cúrcuma, gengibre, 
hortelã, menta, orégano, pimenta, salsa, tomilho, vinagre de maçã.Nozes e 
sementes- amêndoa, avelã, castanha do para, castanha de caju, girassol, 
gergelim, linhaça, noz, amendoim.Óleos- azeite extravirgem, óleo de coco, óleo 
de palma.Bebidas- camelia sinensis (chá verde, chá preto, chá branco, chá 
vermelho), chá de camomila, chá de erva-doce, chá de erva cidreira, chá de 
hortelã, chá de boldo, chá de carqueja, chá mate, água de coco.Montando o 
cardápio anti-inflamatórioHortaliças variadas: cruas ou cozidas, sempre que 
possível opte pelos orgânicos.Função: fonte de fibras, vitaminas, minerais e 
fitonutrientes, como bioflavonóides e carotenóides, com ação antioxidante e 
protetora da membrana celular. Com poucas calorias ajudam a saciar e a 
equilibrar o peso corporal.Porção: 1 xícara da hortaliça crua ou  xícara da 
hortaliça cozida.Quantidade recomendada: 4 a 5 porções diárias.Frutas: de 
preferência da estação e frescas, mas a opção congelada (polpas) também 
vale.Função: fonte de fibras, vitaminas, minerais e fitoquímicos antioxidantes, 
servem como a sobremesa ideal ou um lanche a qualquer hora.Porção: 1 unidade das
frutas menores, ou 1 xícara das maiores, ou 1 copo de suco, ou 1 
polpa.Quantidade recomendada: 3 a 4 porções diárias.Berries:frescas ou 
congeladas. Atualmente o açaí é considerado o mais potente anti-inflamatório 
conhecido no reino vegetal, e nós o temos à vontade. Cerejas também são 
excepcionais mas, além de caras, é mais difícil obtê-las.Função: seu benefício 
anti-inflamatório é inquestionável, fonte de fitonutrientes como os polifenóis e
antocianidinas, responsáveis pela reparação tecidual e pela prevenção do dano a 
membrana celular.Porção: 30 a 50 g.Quantidade recomendada: 4 ou mais porções por
semana.Leguminosas: procure variar entre os diferentes tipos de feijões, 
ervilha, grão de bico e lentilha. Os grãos devem ser bem cozidos.Função: fonte 
de proteína, carboidratos complexos e fibras solúveis, contem ácido fólico e 
minerais como magnésio, potássio e ferro.Porção: 1 concha.Quantidade 
recomendada: 1 a 2 porções diárias.Cereais: este grupo inclui massa sem trigo, 
arroz, quinua, aveia, sempre na versão integral.Função: fonte de carboidratos 
complexos, fibras e proteína, aumentam o estoque de glicogênio muscular adiando 
a fadiga. Devido à quantidade de fibras são absorvidos mais lentamente, evitando
picos de insulina (excesso de insulina tem ação inflamatória).Porção: 1 fatia de
pão, 2 colheres de sopa de cereal cozido, 1 colher de sopa de cereal cru, 1 
concha de massa.Quantidade recomendada: 3 a 5 porções diárias.Atenção: a massa é
sempre al dente e deve ser consumida no máximo 2 vêzes por semana.Pescados: 
prefira os peixes mais gordos, ricos em omega-3, mas qualquer peixe da sua 
escolha vai ter uma ação anti-inflamatória positiva.Função: fonte de proteína, 
sais minerais e omega-3, principalmente DHA (ácido docosahexanoico), uma gordura
da família omega-3 com potente efeito anti-inflamatório.Porção: 150 g.Quantidade
recomendada: 4 a 6 porções por semana.Carne e frango:prefira os cortes magros, 
sem gordura aparente e sem pele. A versão caipira do frango é melhor. O gado no 
Brasil é excelente porque se alimenta em pastagens.Função: fonte de proteína, 
aminoácidos, carnitina, creatina, vitamina B12 e CLA (ácido linoleico 
conjugado).Porção: 100 a 120 g.Quantidade recomendada: 4 porções por 
semana.Gorduras boas: neste grupo estão o azeite, óleo de coco, abacate, 
linhaça, nozes e sementes; use todas as opções.Função: fonte de gorduras 
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benéficas, os omegas, reconhecidamente anti-inflamatórios.Porção: 1 colher de 
chá dos óleos, 1 colher de sopa das sementes e nozes,  xícara de 
abacate.Quantidade recomendada: 5 porções por dia.Ovos:uma grande fonte de 
proteína e todos os nutrientes conhecidos, exceto vitamina C. Prefira os ovos 
tipo caipira ou orgânicos. Ovo de codorna também vale.Função: reparação 
tecidual, energia, saúde dos olhos, fonte de omegas e carotenóides 
anti-inflamatórios como luteína e zeaxantina. Apesar de conter colesterol, 
estudos recentes mostraram que consumir ovos com frequencia não eleva o nível de
colesterol no sangue.Porção: 1 ovo de galinha ou 5 ovos de codorna.Quantidade 
recomendada: 1 a 2 porções 3 a 4 vêzes por 
semana.Fonte:http://www.buscasaude.com.br/ortomolecular/alimentos-anti-inflamato
rios/

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
alimentos-funcionais-enriquecem-dieta.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 16 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Alimentos funcionais enriquecem dieta com nutrientes que previnem e controlam 
doenças

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Alimentos funcionais enriquecem dieta com nutrientes que previnem e controlam 
doenças: 
[FOTO]

Foto: David Papazian / Corbis
Você é o que você come, diz um ditado popular. E com razão. Os alimentos 
fornecem energia para o corpo, permitindo que as pessoas realizem atividades 
rotineiras. A alimentação adequada também produz saúde. Entre os alimentos ainda
há o grupo dos funcionais, capazes de reduzir e conter o avanço de doenças 
crônicas degenerativas como as cardiovasculares e o câncer, além de estimular o 
sistema imunológico.

A nutricionista Loraine Ferraz, do Hospital Federal Cardoso Fontes,vinculado ao 
Ministério da Saúde, explica que os alimentos funcionais possuem efeitos 
metabólicos e bioquímicos que contribuem para um corpo saudável. Estudos 
científicos comprovam a eficácia terapêuticas de alimentos funcionais. Eles são 
classificados em grupos tais como: probióticos e prebióticos, alimentos 
sulfurados e nitrogenados, pigmentos e vitaminas, compostos fenólicos, ácidos 
graxos poliinsaturados e fibras, explica Loraine.

Os principais compostos funcionais pesquisados estão presentes na soja e seus 
derivados, nos peixes marinhos como salmão, atum e sardinha, nos óleos de 
linhaça e soja, nas amêndoas e nozes, no chá verde, nas frutas vermelhas como 
uvas, framboesas e cerejas, nos tomates, goiabas e melancias, nas folhas verdes 
e no milho, na couve-flor e nos brócolis, nos cereais integrais e grãos como o 
feijão, nos leites fermentados e iogurtes, dentre outros. Loraine afirma que os 
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alimentos regionais brasileiros também possuem capacidade funcional. Ela cita o 
açaí, a jabuticaba, o camu-camu, o cupuaçu, a acerola, a pitanga e o pequi.

A nutricionista ensina que todos estes alimentos, para terem suas propriedades 
funcionais ativas, devem ser consumidos regularmente, em dietas balanceadas. O 
consumo de alimentos funcionais pelo brasileiro ainda é pouco expressivo, apesar
da vasta diversidade de alimentos considerados funcionais existentes em nosso 
país. Precisamos nos conscientizar da importância de uma alimentação saudável, 
de termos um prato colorido, bem balanceado. A educação nutricional é, portanto,
de vital importância para a prevenção de doenças, diz a nutricionista do Cardoso
fontes.
Substância
Fontes alimentaresBenefícios Ácidos graxos ômega-3Peixes de águas frias com alto
teor de gordura; óleos vegetais (linhaça).Prevenção de doenças cardiovasculares 
e

prevenção e controle de doenças autoimunes e inflamatóriasFlavonóidesUva, amora,
framboesa, frutas cítricas, brócolis, etc.Efeito antioxidante - ação sobre a 
formação de radicais livres e diminuição dos níveis de 
colesterolAntocianinasFrutas em geral (principalmente em

frutas vermelho escuras e roxas)Prevenção de doenças cardiovasculares e 
câncerCatequinasChá verde, chá pretoAtividade antioxidante e inibição da

formação de ateromas,

prevenção de certos tipos de câncer.Resveratrol e quercetinaCasca de uva, vinho 
tintoRedução do risco de doenças cardiovasculares; inibição da formação de 
carcinógenos, coágulos e inflamaçõesIsoflavonasSoja, leguminosas, alcaçuz e 
ervilhaAlívio dos sintomas da menopausa.

redução do risco de doenças

cardiovasculares e osteoporose e a

redução do risco de câncer de mamaProteínas da sojaSoja e derivadosRedução do 
risco de doenças

cardiovascularesBetaglucanaAveia e cevadaControle da glicemia e do colesterol 
séricoIsotiocianatos e indolBrócolis, repolho, couve-flor, rabanete e folha de 
mostardaAumento da atividade de enzimas (tipo 2), prevenindo 
cânceresLicopenoTomate, goiaba, melanciaAtividade antioxidante

redução do risco de doenças cardiovasculares.

proteção contra câncer, principalmente próstataLuteína e zeaxantinaFolhas verdes
(luteína)

pequi e milho (zeaxantina)Proteção contra a degeneração macular manutenção de 
uma boa visãoLignanasLinhaçaInibição de tumores hormônio dependentesSulfetos 
alílicos (alil sulfetos)Alho e cebolasRedução do risco de doenças 
cardiovasculares,
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produção de enzimas protetoras contra o câncer gástricoFibras/prebióticos 
(fibras insolúveis e solúveis frutooligossacarödeos, inulina, etc.)Grãos 
integrais, frutas e vegetais em geralMelhora da saúde intestinal.

redução do risco de câncer do cólon e controle do colesterolProbióticos 
(bifidobactérias e lactobacilos)Leites fermentados, iogurtes, etc.Melhora da 
saúde intestinal,

redução do risco de câncer do cólon e melhora da intolerância  lactose.Fonte: 
Maria Vitória / Comunicação Interna do Ministério da Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
amamentacaomuito-mais-que-alimentar.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 6 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Amamentação:muito mais que alimentar a criança

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

FONTE: MINISTÉRIO DA SAÚDE

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ano-comeca-com-diversas-oportunidades.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 5 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Ano começa com diversas oportunidades de trabalho, estudo e desenvolvimento de 
talentos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.uppsocial.org/
Ano começa com diversas oportunidades de trabalho, estudo e desenvolvimento de 
talentos: 

Quer aproveitar o início de 2013 para concorrer a um novo emprego, iniciar um 
curso ou participar de concursos na área cultural? Reunimos vários processos 
seletivos que estão acontecendo este mês. Confira!

TRABALHO
Gestor de projetos do Bairro Educador

O Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável (CIEDS)
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busca profissionais com experiência em articulação comunitária para o programa 
Bairro Educador. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail 
bairroeducador@cieds.org.br até o dia 20 de janeiro. Os currículos serão 
observados de acordo com o perfil abaixo:

- Morar nas seguintes localidades ou adjacências: Anchieta, Jacaré, Maré, 
Marechal Hermes, Santo Cristo, Santíssimo, Senador Camará e Vigário Geral.

- Ensino médio completo (desejável ensino superior completo ou em curso)

- Disponibilidade de 40 horas semanais

- Conhecimentos básicos de informática (Word e Excel)

Assistente de projeto ONU-HABITAT

A ONU-HABITAT está selecionando um Assistente de Projeto para atuar em um 
projeto de juventude no escritório regional do Programa para América Latina e 
Caribe, que fica no Rio de Janeiro. O contrato tem duração inicialmente de 12 
meses e os profissionais devem ser da área de ciências sociais ou qualquer outra
área relacionada à juventude. Excelente domínio do inglês, espanhol e português 
é essencial. Noções de francês é uma habilidade bem-vinda. O prazo para envio de
propostas é dia 15 de janeiro. Saiba mais emhttp://bit.ly/Xn04uP

Lanchonete seleciona 20 atendentes em Ipanema

O McDonalds da rua Visconde de Pirajá, em Ipanema, está com 20 vagas de emprego 
para atendentes. Os interessados em participar da seleção devem ir até a loja de
segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, levando RG, CPF e carteira de trabalho. O
salário é de R$ 650 e os candidatos devem ter entre 16 e 35 anos. O endereço 
completo da lanchonete é rua Visconde de Pirajá, 247, Ipanema, Rio de Janeiro. 
Mais informações pelos telefones 74135211 e 32512247.

CURSOS
Pré-Vestibular comunitário - Processo Seletivo Vetor 2013

O Processo Seletivo para o curso pré-vestibular comunitário Vetor que começa em 
março já está aberto. O primeiro passo para quem quer ser aluno do Vetor é se 
inscrever na seleção numa das seguintes datas: 05, 12, 19 e 26 de janeiro, das 
11h às 15h; 02 e 16 de fevereiro, das 11h às 15h; 20 e 21 de fevereiro, das 19h 
às 21h. A seleção acontece na Paróquia Santa Mônica - Av. Ataulfo de Paiva, 527 
- Subsolo - Leblon - Rio de Janeiro. Para se inscrever, é necessário apresentar 
o RG e pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 10.

O processo seletivo do Vetor inclui uma prova e uma entrevista. A prova será 
realizada no sábado do dia 23 de fevereiro, e as entrevistas no sábado do dia 02
de março. O conteúdo cobrado corresponde, aproximadamente, ao conteúdo da 8ª 
série do Ensino Fundamental. Para ingressar no VETOR, o candidato deve ter renda
per capita máxima de R$ 765,00. A mensalidade cobrada ao longo do ano é de R$ 
25,00 para cobrir custos como xerox e giz. Clique aqui e saiba mais sobre o 
processo seletivo.
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Curso de Extensão Universidade das Quebradas
Estão abertas até 15 de janeiro as inscrições para o Curso de Extensão 
Universidade das Quebradas. O curso é voltado para produtores culturais e 
artistas das comunidades que desenvolvem trabalhos importantes na área cultural 
e usuários da Internet interessados nos temas abordados. Há 40 vagas. As 
inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site 
http://www.universidadedasquebradas.pacc.ufrj.br/.

A entrevista dos candidatos aprovados na 1ª etapa será realizada na Biblioteca 
Parque da Rocinha/BPR, dias 24 e 25 de janeiro de 2013, 10h às 15h, conforme 
escala a ser divulgada no site da Universidade das Quebradas. O curso vai de 
março a junho de 2013 e acontece às quintas-feiras, das 14h às 18h, no 
C4/Biblioteca Parque da Rocinha. A duração é de 90 horas/aulas. Saiba mais em 
www.universidadedasquebradas.com.brou tire dúvidas pelo e-mail 
universidadedasquebradas@pacc.ufrj.br

Novos Saberes: curso preparatório para ingresso em mestrado e doutorado

O Observatório de Favelas e a Redes de Desenvolvimento da Maré abriram as 
inscrições para a seleção de alunos do projeto Novos Saberes, curso preparatório
para a entrada de graduados de origem popular em mestrados e doutorados 
acadêmicos, nas áreas de ciências humanas. As inscrições vão até o dia 11 de 
janeiro. O curso destina-se a candidatos que vivam ou já tenham vivido em 
favelas e periferias, se declarem negros ou indígenas, tenham estudado 
preferencialmente em escolas públicas na maior parte de sua formação e não 
possuam na geração anterior de sua família pessoas que obtiveram diploma 
universitário.

O projeto Novos Saberes tem entre os seus principais objetivos qualificar 
intelectuais comprometidos com a busca por um ideal de cidade mais justo e, 
portanto, prontos a formular novas perguntas que abram caminho para avanços nos 
conhecimentos sobre questões sociais e urbanas; e contribuir para ampliar a 
multiplicidade dos perfis socioeconômicos e raciais de estudantes matriculados 
nos programas de pós-graduação stricto sensu de universidades brasileiras.

Nos oito meses de curso, cujas aulas acontecerão nas sedes do Observatório de 
Favelas e da Redes, ambas na Maré, serão ministrados conteúdos sobre metodologia
de pesquisa, produção de texto acadêmico e orientação acadêmica com a 
participação de tutores. O curso de língua estrangeira instrumental (inglês, 
francês e/ou espanhol) poderá ser oferecido em parceria com outras 
instituições.Confira o edital e outras informações aqui.

CONCURSOS CULTURAIS
Concurso de Prosa, Poema e Fotografia

O I Concurso de Prosa, Poema e Fotografia - Juventude Viva, promovido pela 
Secretaria Nacional de Juventude, vai selecionar os 30 melhores trabalhos nas 
três categorias. As inscrições terminam no dia 28 de fevereiro. O Concurso tem 
por objetivo incentivar jovens a refletir, expor as suas opiniões e debater com 
a sociedade a condição da juventude negra brasileira e os desafios para o 
exercício de sua cidadania e plenos direitos. Podem participar do concurso 
somente jovens que possuam idade de 15 a 29 anos no momento da inscrição, que 
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sejam brasileiros, residentes e domiciliados em território nacional. O edital 
completo sobre o concurso está disponível também no site do Plano de Prevenção à
Violência Contra a Juventude Negra, Juventude Viva, no endereço 
www.juventude.gov.br/juventudeviva

Mostra Curta o Gênero

O Curta o Gênero 2013 - Mostra Nacional Audiovisual / Seminários / Itinerâncias 
está com inscrições abertas até o dia 5 de fevereiro. O evento acontece em 
Fortaleza de 5 a 8 de março e pretende contribyir para a mudança de mentalidades
através da difusão de produções audiovisuais comprometidas com a denúncia das 
desigualdades de gênero e com a construção ou invenção de outras representações 
e interpretações simbólicas baseadas na equidade de gênero e na afirmação da 
diversidade sexual. Acompanhando a mostra audiovisual, o Seminário Gênero, 
Cultura e Mudança, em sua segunda edição, traz à tona um tema central no debate 
contemporâneo: a violência de gênero. A exposição fotográfica Contrastes - 
gênero, tempos, lugares, olhares apresenta recortes instantâneos sobre o tema 
segundo o olhar de jovens fotógrafos, alunos do projeto Cacto da Fábrica de 
Imagens. Vídeos de até 25 minutos sobre as relações de gênero e suas 
articulações com questões de classe, raça, geração, orientação sexual, dentre 
outras poderão ser inscritos pela internet. Saiba mais em 
www.curtaogenero.org.br
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Anorexia e hiperatividade são ligadas por mecanismo comum
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http://www.blogdasaude.com.br/
Anorexia e hiperatividade são ligadas por mecanismo comum: [FOTO]

A anorexia nervosa, um distúrbio alimentar grave, e a hiperatividade física 
estão ligadas por um mecanismo molecular comum, uma descoberta que pode levar a 
um tratamento destadoençaque afeta principalmente as adolescentes, de acordo com
um estudo recente.
Enquanto acreditava-se que a hiperatividade dos anoréxicos era intencional e 
tinha como objetivo a perda de mais peso com a queima de calorias, uma equipe 
conjunta de pesquisadores do Inserm, do CNRS e das universidades Montpellier e 
Nîmes descobriu um mecanismo comum que explica o elo entre os dois 
comportamentos.
Usando ratos geneticamente modificados que imitam o comportamento da anorexia 
humana, os pesquisadores descobriram que eles apresentavam uma anormalidade 
molecular em uma região do cérebro relacionada à recompensa.Esta anomalia 
corresponde à super-expressão (excesso de expressão de genes) do receptor 5-HT4 
a serotonina, um receptor celular que controla a hiperatividade motora nos 
ratos.Nós identificamos pela primeira vez ao nosso conhecimento uma via 

Página 2840



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
molecular comum envolvida na anorexia e hiperatividade, explica Valérie Compan, 
que liderou o estudo publicado no final do ano passado na revista Translational 
Psychiatry.
O trabalho também confirmou a existência de semelhanças entre a anorexia e o 
vício. A anorexia e a cocaína trilham o mesmo caminho molecular, o que tende a 
confirmar que a anorexia é um vício, acrescenta Compan.
Os pesquisadores também descobriram que o receptor poderia tornar-se 
completamente inativo e provocar um excesso de consumo de alimento, como o 
encontrado especialmente na bulimia.Os distúrbios que afetam este receptor - às 
vezes muito ativo e supressor do apetite e às vezes inativo - podem explicar as 
oscilações entre a anorexia e a bulimia em alguns pacientes, ressalta a 
pesquisadora, que espera que o trabalho possa ser reproduzido em seres 
humanos.Na ausência total de medicamentos para o tratamento da anorexia, este 
receptor pode representar um alvo terapêutico eficaz, já que ao desativá-lo os 
pacientes estariam mais dispostos a se alimentar e ao reativá-lo poderia moderar
a ingestão de alimentos , acrescenta.
Fonte: Exame
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Aproveite as férias e folgas de verão para emagrecer ou manter a forma
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Aproveite as férias e folgas de verão para emagrecer ou manter a forma:
Veja dicas saudáveis para não sair da linha na época mais quente do ano.
Praticar exercícios físicos ao ar livre ou na praia ajuda a afinar a silhueta.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
areas-pobres-do-pais-ainda-sofrem-com.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 7 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Áreas pobres do país ainda sofrem com doenças esquecidas
<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blogdasaude.com.br/
Áreas pobres do país ainda sofrem com doenças esquecidas: 
Tracoma, hanseníase, filariose, esquistossomose, leishmaniose, doença de Chagas 
e geohelmintíases. Aprendidas nas escolas, mas muitas vezes esquecidas, as 
doenças ainda fazem vítimas no país.Elas são classificadas pelo Ministério da 
Saúde como doenças negligenciadas ou, ainda, doenças transmissíveis relacionadas
com a pobreza.
Muitas vezes, essas doenças têm pouca atenção do setor farmacêutico e de 
governos. A esquistossomose, por exemplo, é transmitida onde há água 
contaminada.

Página 2841



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

Em comum, matam pouco ou devagar, afetam mais pobres e se concentram em áreas 
rurais ou marginalizadas. No país, a maior parte está no Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste.Você não precisa fazer advocacia de epidemia, dizer dengue é 
importante. Já essas doenças, a sociedade não percebe mais, diz Jarbas Barbosa, 
secretário de vigilância em saúde do ministério.
Em 2010, por exemplo, 34,9 mil novos casos de hanseníase foram registrados. 
Doenças que provocam mobilização, como os casos graves de dengue e de Aids, 
tiveram 17,5 mil e 34,2 mil registros, respectivamente, no mesmo ano.
Os desafios são medicamentos mais modernos, políticas de governo mais afinadas 
e, ainda, uma maior mobilização dos médicos, aponta Eric Stobbaerts, 
diretor-executivo da DNDi (Iniciativa de Medicamentos para Doenças 
Negligenciadas) no país.TESTE EM MASSA
Barbosa diz que ajustes nas estratégias permitiram que o país esteja perto de 
eliminar a filariose na região de Recife e a oncocercose entre Yanomamis 
-últimos focos dos males.É possível que se atinja neste ano a meta para 2015 de 
menos de um caso de hanseníase para cada 10 mil habitantes.
Em março, o ministério fará campanha em escolas de ao menos 800 municípios para 
achar casos de hanseníase. Filariose, tracoma e geohelmintíases também serão 
tratadas.
Fonte: Folha de S. Paulo

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
arquiteto-propoe-opcoes-sala-de-aula.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 30 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Arquiteto propõe opções à sala de aula tradicional

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://porvir.org/

Interessante!! 
Arquiteto propõe opções à sala de aula tradicional: 

As salas de aula, formatadas no século 18 e replicadas até hoje, vêm sendo 
sistematicamente condenadas por especialistas, que as consideram um ambiente 
impróprio para as novas formas de aprendizado que se aprensentam hoje. Que elas 
não são os ambientes mais adequados, já se sabe, mas o que se pode construir no 
lugar delas? O arquiteto espanhol radicado nos EUA Tomas Eliaeson, do escritório
Little Online, propõe uma divisão da escola em que, no lugar das grandes vilãs, 
as salas de aula tradicionais, os espaços sejam divididos a partir de cinco 
novas tipologias, cada uma delas com funções, mobília e atividades específicas 
para proporcionar momentos de aprendizagem efetiva. Nessa nova configuração, o 
espaço de divide em descoberta, transmissão, troca, criação e reflexão.
Dependendo da atividade que se faça, é preciso um ambiente específico. Se você 
quer se concentrar ou fazer uma prova, você precisa se isolar. Se você está 
trabalhando com aprendizado baseado em projetos, você precisa de móveis 
adequados para acomodar três ou quatro pessoas, afirma Eliaeson, que esteve no 
Brasil na semana passada para apresentar sua proposta de novos ambientes 
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imersivos de aprendizagem em um evento promovido pela escola americana Graded. 
Essa reformulação de espaços só foi possível, enfatiza o especialista, com as 
revoluções tecnológicas e os avanços da ciência nos últimos anos, que passou a 
entender melhor como o cérebro funciona. Hoje nós colocamos 25 alunos em uma 
sala e ensinamos tudo de um jeito só para todo mundo. Isso até funciona para 
alguns, mas não funciona para todo mundo. Ao entendermos o cérebro, aprendemos 
que nós não somos iguais, que precisamos de ambientes mais personalizados, 
afirma o especialista.

Crédito Robert Keenan / Fotolia[FOTO]

Tal customização, que se faz necessária na escola, já pode ser observada na vida
real em vários outros segmentos, como na TV e nos restaurantes, argumenta ele. A
sala de aula não consegue acomodar adequadamente os múltiplos métodos de 
aprendizagem. Ela não facilita a interação entre estudantes e seus pares e entre
professores e alunos; também não permite a flexibilidade necessária para um 
espaço voltado ao trabalho em equipe, para o aprendizado facilitado pela 
tecnologia colaborativa e transdisciplinar. Acima de tudo, as salas de aula 
tradicionais não dão o suporte necessário para o aprendizado ativo, motivador e 
criativo, escreveu o especialista no artigo The Immersive LearningScape.

Pela sua proposta, que tem orientado a construção de escolas e a adaptação de 
espaços já existentes, essas cinco tipologias seriam usadas por professores de 
todas as disciplinas. Confira, a seguir, como é cada um deles.
1. Pensar: baseado no conceito de que o aprendizado também acontece 
individualmente. Espaços pequenos e ambientes intimistas permitem que o aluno 
tenha o tempo e o ambiente necessários para analisar e pesquisar, refletir e 
digerir a informação;
2. Descobrir:este é o espaço para oficinas. Será o local onde os alunos vão 
experimentar, explorar, aprender a partir de seus projetos, ou seja, colocar as 
mãos na massa. Nesse ambiente, artes, ciências e engenharia serão estimuladas a 
partir da cocriação, da invenção, da fabricação, do teste, da desconstrução, da 
recostrução, da produção e do design. Aqui, o uso da tecnologia é muito 
importante;
3. Transmitir: é o mais parecido com uma sala de aula tradicional. Acomoda 
reuniões de grupos maiores, mas a mobília flexível permite momentos de 
descontração ou reunião em grupos menores. Dois espaços iguais, localizados um 
ao lado do outro, podem se tornar uma grande sala para reunião de grupos ainda 
mais numerosos. Do ponto de vista físico, se parece com um auditório, uma vez 
que possui a acústica necessária para que todos se ouçam e os atributos físicos 
importantes, como um plano inclinado (como em auditórios e cinemas), para que 
haja contato visual entre todos os que ali estiverem;
4. Trocar:inspirado pelo potencial do aprendizado social. Esse é o espaço onde 
os alunos vão mostrar o resultado de seus trabalhos para colegas, professores e 
comunidade. É também um local de encontros, de trocas informais de aprendizado, 
de compartilhar ideias e de se aproximar do outro; é aqui que todas as formas de
aprendizagem se encontram;
5. Criar:locais específicos para trabalhos em equipe, em grupos de pequeno ou 
médio porte. Esses espaços podem ser organizados a partir de flexibilidade e 
múltiplas configurações para comportar vários tipos de atividades, mais 
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engajamento e aprendizado interativo. Estações com computadores que permitem 
conferências com pessoas de qualquer lugar do mundo podem estar aqui.

Arte sobre ilustração da Little Online[FOTO]

Ainda não presente no modelo ilustrado acima, que é uma das escolas cujo design 
foi elaborado pela Little Online, Eliaeson tem mais uma proposta de interação 
para o ambiente da descoberta. Para ele, grupos de escolas deveriam se organizar
para ter laboratórios móveis, em caçambas de caminhões. Esses espaços teriam 
pequenas exposições sobre algum tema. Por exemplo: em vez de cada escola ter sua
coleção de rochas, o espaço da caçamba do caminhão seria pensado para apresentar
cada tipo de rocha de uma maneira atraente para os alunos. O laboratório móvel 
passaria uma semana ali naquela instituição à disposição dos alunos e depois 
seguiria para outra escola, dando lugar a outro caminhão, vindo de outra escola 
e com outra pequena exposição.

Claro que reorganizar o fluxo de alunos da escola não mais por salas de aula, 
mas por espaços de variados tamanhos e características diferentes vai exigir 
habilidade dos gestores, mas, como tudo o que se vem falando até aqui, é uma 
questão de adaptação, diz o arquiteto. Uma adaptação, aliás, mais do que 
necessária. O mais triste no meu trabalho é perceber que muitas escolas 
construídas hoje ainda têm esse formato que já se provou ineficiente. As pessoas
têm medo de tentar algo novo, mas tem muita gente mostrando que é possível, diz 
Eliaeson.
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ATENÇÃO - Alta de 1º C elevaria em 45% os casos de dengue no Rio, sugere estudo

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2013/01/alta-de-1-c-elevaria-em-45-os-casos
-de-dengue-no-rio-sugere-estudo.htmlAlta de 1º C elevaria em 45% os casos de 
dengue no Rio, sugere estudo:
Pesquisa analisou dados de contaminação por dengue entre 2001 e 2009.
Maior quantidade de chuvas também influencia na elevação de casos.
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Atenção: Anvisa suspende emagrecedores e lotes de remédio antidepressivo

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blogdasaude.com.br/
Atenção: Anvisa suspende emagrecedores e lotes de remédio antidepressivo: [FOTO]
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou na segunda-feira 
(7), no Diário Oficial da União, uma lista de fabricantes de produtos voltados 
para o emagrecimento, tratamento da pele e dos cabelos, além de medicamento 
antidepressivo, que devem interromper imediatamente a fabricação e 
comercialização dos itens. A medida ocorre após a detecção de irregularidades 
nos produtos.
Foram suspensos ou receberam a notificação de interdição cautelar determinados 
fabricantes de chás ou óleos emagrecedores que utilizam extratos vegetais de 
caralluma, sene, pholiamagra, sucupira, entre outros. Algumas empresas que 
produzem máscaras seladoras para cabelos e de sabonete íntimo também foram 
afetadas.
Além disso, 31 lotes do medicamento antidepressivo Tofranil, 25 mg, da companhia
Novartis Biociências, estão impedidos de ser comercializados, já que foram 
encontrados itens que eram oferecidos com prazo de validade maior ao recomendado
pela Anvisa.
Nos casos de interdição cautelar, medida válida por 90 dias após a publicação no
Diário Oficial, a empresa terá que apresentar contraprovas nas amostras dos 
lotes citados. Já nos casos de suspensão, a empresa fica proibida de 
comercializar os produtos até que seja feita a regularização deles junto à 
agência.
Ainda de acordo com a agência, pessoas que adquiriram algum dos lotes ou 
produtos suspensos ou interditados devem interromper imediatamente o uso.Confira
a lista.
Fonte: Anvisa
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ATENÇÃO - : DOENÇAS DA ENCHENTE APARECEM EM ATÉ 60 DIAS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/DOENÇAS DA ENCHENTE APARECEM EM ATÉ 60 DIAS: Vítimas
de alagamentos estão sujeitas a infecções perigosas, como leptospirose. Males 
causados por vermes demoram a aparecer, aumentando os perigos
[FOTO]
Foto: Osvaldo Praddo / Agência O DiaAlém de todos os transtornos causados pelas 
fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro nos últimos dias, a população 
afetada ainda precisa se preocupar com outro problema: as doenças que as 
enchentes podem causar, especialmente em idosos e crianças, por conta do 
organismo mais frágil. Especialistas alertam que, dependendo da enfermidade, a 
vítima pode até morrer. Algumas doenças levam até dois meses para se manifestar.
Uma das principais doenças causadas pelo acúmulo de água é a leptospirose, 
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transmitida pela urina dos ratos. O mal costuma ter alta ocorrência quando as 
pessoas começam a limpar suas casas e têm contato com a água e a lama 
contaminadas.
O superintendente de Vigilância Epidemiológica e Ambiental da Secretaria de 
Estado de Saúde, Alexandre Chieppe, explica que, para evitar a contaminação, as 
pessoas devem se proteger no momento da limpeza. O ideal é usar luvas e botas 
bem amarradas. Caso não possuam esses itens, usem sacos plásticos nas mãos e nos
pés. A higienização cuidadosa também é essencial, alerta.
Chieppe ainda relembra que é preciso prestar atenção na aparência da água ou de 
alimentos antes de ingeri-los.
Por serem mais frágeis, crianças e idosos devem redobrar a atenção.
Além da leptospirose, doenças diarreicas, hepatite A, meningite e tétano também 
são comuns.
O infectologista da Sociedade Brasileira de Imunização André Cunnerow alerta que
um grande problema é o momento em que os sintomas aparecem.
Enquanto a hepatite A e a leptospirose são identificadas rapidamente, outras 
podem demorar, o que aumenta o risco. As causadas por vermes só aparecem entre 
30 e 60 dias após a contaminação. As pessoas não podem se descuidar. Precisam ir
ao médico assim que notarem sintoma.
TÉTANOA doença pode ser prevenida com vacina. As pessoas que ainda não se 
vacinaram, ou não tomaram a dose de reforço depois de dez anos da primeira 
aplicação, devem procurar postos de saúde para receberem a injeção.
DIARREICAS E HEPATITE AA atenção deve ser redobrada na ingestão de água e 
alimentos. Mesmo que o líquido venha de caminhões-pipa, ferva e filtre a água. 
Outra opção é diluir duas gotas de hipoclorito de sódio em um litro de água por 
30 minutos para eliminar as bactérias.
LEPTOSPIROSEAs pessoas que já tiveram contato com a lama devem ter o hábito de 
higienizar muito bem a parte do corpo que tenha ficado suja. Procure sempre usar
luvas, botas ou sacos plásticos para proteger os membros na hora da limpeza e 
evitar o contágio.
MENINGITESe estiver em ambientes fechados, evite o contato físico com pessoas 
que apresentem vômitos constantes, febre alta, fortes dores de cabeça, fraqueza 
e manchas vermelhas parecidas com os sinais de picadas de mosquito.
Disponível em: 
http://odia.ig.com.br/portal/cienciaesaude/doen%C3%A7as-da-enchente-aparecem-em-
at%C3%A9-60-dias-1.532721.Acesso em: 07 jan. 2013

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atencao-gordura-abdominal-inimiga-da.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 18 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ATENÇÃO - Gordura abdominal, a inimiga da sua saúde: Livre-se dela

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.ecologiamedica.net/
Gordura abdominal, a inimiga da sua saúde: Livre-se dela: A gordura abdominal 
(barriga de chope) tem relação com os hábitos alimentares?O volume abdominal é 
consequência da ingestão de um excesso de calorias ao longo dos anos, e estas 
calorias podem vir de alimentos e bebidas alcoólicas. De modo geral este acúmulo
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de gordura vem da ingesta de carboidratos simples, presentes em pães, massas, 
doces, petiscos como batatas fritas e biscoitinhos, refrigerantes, e 
principalmente no álcool. Álcool é açúcar - suas moléculas entram na corrente 
sanguínea sob a forma de glicose.Se você sentar numa mesa e tomar 1 ou 2 chopes,
o prejuízo calórico não é tão grande e chega a ser benéfico de acordo com 
algumas pesquisas, mas normalmente, numa roda de bar, o consumo se torna 
descontrolado, chegando facilmente a 8, 10 ou 12 chopes. Cada chope tem 
aproximadamente de 100 a 120 calorias dependendo do fabricante, o que daria por 
baixo um consumo de 1000 calorias vazias, ou seja, desprovidas de 
nutrientes.Além disso, sempre existem petiscos hipercalóricos para acompanhar as
rodadas da loura gelada. Então se pode calcular um consumo de quase 2000 
calorias: cem gramas de batata frita (10 unidades) tem cerca de 300 calorias, 
aipim frito (1 pires) tem 350 cal, e amendoim (1 pires) chega a 600 cal.A isso 
se soma o fato do enorme volume ingerido em pouco tempo - cada chope tem 300 ml,
e 10 chopes significam três litros! de líquido. Ocorre uma distensão abdominal, 
e se isso acontece de forma frequente, a consequência é uma perda do tônus 
muscular local, com agravamento da barriga de chope. O detalhe é que a gordura 
acumulada na região abdominal fica localizada entre os órgãos, a chamada gordura
visceral, e representa um grande fator de risco para a saúde dos vasos e do 
coração.O álcool pode ser benéfico em quantidades moderadas?Pesquisas recentes 
têm mostrado a ocorrência de bioflavanóides com ação antioxidante na bebida 
alcoólica. Os polifenóis, o resveratrol e alguns taninos têm ação positiva sobre
o aparelho cardiovascular, ajudando a manter as artérias flexíveis e limpas do 
acúmulo de gordura. O vinho tinto é o mais rico nestas substâncias, mas elas 
também estão presentes na cerveja. A quantidade indicada para se obter o 
benefício destes fitonutrientes é 1 copo de cerveja ou 1 taça de vinho com a 
refeição.Existe algum alimento que ajuda a queimar essa gordura abdominal?A 
gordura branca se acumula no corpo, principalmente no abdômen e vísceras. Ela 
tem funções fisiológicas como insulação (manutenção da temperatura corporal) e 
depósito de energia para uso futuro. Existe também uma gordura menos conhecida, 
a gordura marrom, muito diferente da sua prima branca. Estruturalmente o tecido 
adiposo marrom é ricamente vascularizado e possui um número extraordinário de 
mitocôndrias (o que torna a gordura escura, com um tom marrom-avermelhado) 
enquanto o tecido adiposo branco possui somente um vaso para cada célula e um 
numero escasso de mitocôndrias (e por isso a gordura é branca). E o que é 
mitocôndria? Uma pequena estrutura celular que funciona como uma fornalha 
produtora de energia, e está presente em todas as células existentes em nosso 
corpo, com exceção dos glóbulos vermelhos.A gordura marrom é especial porque a 
sua única finalidade é gerar calor, um fenômeno conhecido como termogênese. No 
processo de produção de calor há um gasto de calorias, e estas calorias vêm da 
gordura branca armazenada no corpo. A má notícia é que ela corresponde a apenas 
5% do peso corporal do bebê, e vai diminuindo gradualmente com o passar dos 
anos, até quase desaparecer na terceira idade. Por isso, quanto mais velhos 
ficamos, maior a dificuldade em se perder peso.Diversas plantas e ervas têm 
efeito termogênico, ou seja, aumentam a temperatura corporal e estimulam a 
produção de gordura marrom, o que leva a uma aceleração do metabolismo e a uma 
redução da gordura branca acumulada no abdômen. Podemos citar a pimenta 
vermelha, gengibre, guaraná, mate, laranja amarga, chá verde, café, vinagre de 
maçã, óleo de coco, mostarda. Vegetais fibrosos, como couve, brócolis, acelga, 
repolho, agrião e rúcula, também tem ação termogênica, pois fazem o corpo gastar
energia durante o processo digestivo. É importante notar que o consumo destes 
alimentos termogênicos deve ser constante, eles devem fazer parte do cardápio 
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diário para poder haver um efeito palpável sobre a gordura acumulada.A gordura 
abdominal tem relação com a síndrome metabólica? O que é isso?A síndrome 
metabólica consiste em um conjunto de fatores de risco que aumentam as chances 
de se desenvolver doenças cardíacas, derrame e diabetes. Ela é caracterizada por
acúmulo de gordura abdominal, colesterol e triglicerídeos elevados, hipertensão 
arterial leve, resistência à insulina e glicose alta.O consumo excessivo de 
calorias e carboidratos refinados aumenta muito o risco de obesidade e 
resistência insulínica. Além disso, dietas ricas em gordura saturada e sal, 
pobres em frutas, legumes e verduras, e que suprem uma quantidade insuficiente 
de fibras, vitaminas e minerais, combinadas ao sedentarismo, são os maiores 
fatores de risco para se desenvolver alterações nas gorduras do sangue 
(colesterol e triglicerídeos), pressão alta e acúmulo de gordura visceral.O que 
fazer então?Atividade física é essencial. O sedentarismo contribui para o 
acúmulo de gordura nos lugares errados. Além de escolher os alimentos certos, 
deve-se prestar atenção no modo de preparar e em alguns hábitos diários 
relacionados à alimentação:
- beba água, pelo menos 2 litros por dia (chás herbais podem entrar na cota), 
isto facilita o trabalho dos rins, fígado e intestinos, ajudando a emagrecer e a
eliminar toxinas.- evite gorduras saturadas em excesso, tais como carnes 
gordurosas e processadas, como salame e mortadela, e qualquer tipo de fritura, 
pois formam elementos oxidantes e aceleram o depósito de colesterol nos vasos 
sanguíneos.
- inclua no cardápio peixes e frutos do mar, pelo menos 3 vezes por semana, para
aumentar a oferta de ômega-3, um ácido graxo essencial que ajuda a desinflamar 
as células de gordura.- dê preferência aos alimentos integrais como grãos, 
cereais e sementes oleaginosas, pois além dos nutrientes eles contem fibras que 
auxiliam na eliminação de resíduos tóxicos, reduzem as taxas de colesterol e 
triglicerídeos, e melhoram o funcionamento do intestino.
- diminua a ingestão de bebidas alcoólicas, refrigerantes, açúcar, doces, 
biscoitos, alimentos enlatados, embutidos ou processados, e cafeína, pois todos 
contêm substâncias que roubam minerais e vitaminas do seu corpo, contribuem para
aumentar o nível de açúcar no sangue e a resistência insulínica, o que se traduz
em acúmulo de gordura no abdômen.- coma mais frutas, verduras e legumes, pobres 
em calorias e ricos em nutrientes, fibras e antioxidantes, e essenciais em 
qualquer dieta, pois ajudam a emagrecer, reduzir a gordura visceral e a combater
a sindrome metabólica.- ovos frescos podem e devem ser consumidos três a quatro 
vezes por semana pois, além de ter somente 80 calorias, fornecem proteína de 
alto valor biológico, ômega-3, vitamina E, biotina e colina (antioxidantes que 
ajudam a aumentar o nível de colesterol HDL, o bom colesterol), e como bônus 
fornecem luteína e zeaxantina (carotenoides que preservam a visão).- acrescente 
especiarias e condimentos como canela, orégano, cravo, noz moscada, gengibre, 
alecrim, pois não possuem calorias, dão sabor aos alimentos, são fonte de 
inúmeros fitoquímicos e antioxidantes, e auxiliam no controle do açúcar e 
gorduras do sangue.- mastigue devagar cada bocado de comida, pelo menos 20 a 30 
vezes, para melhor assimilar os nutrientes dos alimentos e para dar tempo ao 
cérebro de mandar o sinal de saciedade: esta é uma regra de ouro, assim se come 
menos e se emagrece mais rápido.
Fonte:http://www.buscasaude.com.br/materias-nutricao/gordura-abdominal-a-inimiga
-da-saude-e-da-boa-forma-livre-se-dela/
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ATENÇÃO - Mochilas pesadas prejudicam a Saúde das Crianças
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http://br.blog.consultaclick.com/
Mochilas pesadas prejudicam a Saúde das Crianças: 
Olá, fique de olho em mais uma dica diária de Saúde e Bem Estar!
Muitas crianças apresentam dores nas costas precocemente e um dos grandes 
motivos é o fato de carregarem mochilas pesadas com o material da escola.
Má postura ao carregar muito peso nas costas pode trazer grandes consequências à
coluna das crianças, como os desvios posturais, escoliose e lordose além de 
poder causar até problemas de crescimento.
Logo abaixo colocamos algumas recomendações para os pais quanto aos cuidados com
as mochilas normais que são carregadas nas costas:A mochila da criança deve 
pesar no máximo até 10% de seu peso. Logo se a criança pesa 30 kg, a mochila 
deve pesar 3 kg.Dê preferência a mochilas com as costas e as alças almofadadasA 
mochila deve ficar rente às costas e não passar da linha do quadrilAjustar as 
alças da mochila para que a criança não tenha problemas de postura ao 
carregá-laVerificar se a criança está levando apenas o material necessário para 
não sobrecarregar a mochilaDividir o peso utilizando todos os compartimentos 
internosOutros acessórios como lancheiras podem ser levados à mão.As mochilas de
uma alça só não são indicadas
As mochilas de rodinha são uma excelente alternativa desde que a alça seja 
regulada de acordo com a altura da criança, evitando que ela se curve para puxar
a mochila.
Muitas crianças não gostam destas mochilas, mas uma boa conversa sobre os 
benefícios que ela pode trazer à saúde deve ser tentada.
As consequências além dos problemas causados à coluna são as dores e espamos 
musculares, possíveis dores de cabeça e formigamentos.
Não se esqueça de consultar sempre um especialista. Experimente encontrar um 
médico online e agendar uma consulta com profissionais de confiança em todo o 
Brasil.
Gostou deste Post? Cadastre-se aquie receba diariamente nossos Posts em seu 
Email
O post Mochilas pesadas prejudicam a Saúde das Crianças apareceu primeiro em 
Portal ConsultaClick.com.br.
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ATENÇÃO - Número de casos de diabetes infantil cresce mundialmente
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Número de casos de diabetes infantil cresce mundialmente: Estudo da Federação 
Internacional de Diabetes apontou que a diabetes tipo 1 está entre as doenças 
endócrinas e metabólicas mais comuns na infância. Segundo os especialistas, o 
número de casos de diabetes tipo 1 cresce rapidamente em especial entre as 
crianças, que muitas vezes não são diagnosticadas adequadamente.
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ATENÇÃO - Papanicolaou poderá detectar câncer de ovário e de endométrio
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Papanicolaou poderá detectar câncer de ovário e de endométrio: 
O exame de Papanicolaou, usado para diagnóstico precoce de câncer do colo do 
útero, pode detectar também o câncer de ovário e do corpo do útero, diz novo 
estudo.
Pesquisadores fizeram o sequenciamento de DNA de células provenientes do exame e
obtiveram 100% de sucesso para o câncer de endométrio e 41% de sucesso para o de
ovário. Não houve resultado falso-positivo.
A pesquisa foi publicada ontem na revista científica Science Translational 
Medicine e conta com médicos americanos, da Universidade Johns Hopkins, do 
Instituto Ludwig e do centro Memorial Sloan-Kattering, e brasileiros do Icesp 
(Instituto do Câncer do Estado de São Paulo Octavio Frias de Oliveira).
Hoje, o papanicolaou só detecta o câncer do colo do útero, via análise da 
aparência das células, e o vírus HPV, seu principal causador.
A nova técnica, apelidada de PapGene, não altera o procedimento pouco invasivo 
do papanicolaou; apenas agrega a análise de genética molecular em células do 
ovário e do corpo do útero que são levadas para a região onde o material é 
coletado.
Para Suely Nagahashi Marie, professora da USP, pesquisadora do Icesp e uma das 
autoras do estudo, a importância da pesquisa foi mostrar que é possível detectar
alterações moleculares via papanicolaou possibilitando diagnóstico precoce.
Na primeira fase, foram reunidas biópsias tumorais americanas e brasileiras. O 
material foi submetido a um sequenciamento de DNA. Ao compará-lo com código 
genético de células normais, os cientistas identificaram 12 genes cujas mutações
indicam a incidência dos tumores.
Na segunda fase, a análise genética na coleta do papanicolaou possibilitou 
identificar 24 das 24 amostras de câncer de endométrio e 9 das 22 de tumor 
ovariano.
O câncer de ovário é bem agressivo e de difícil detecção. Segundo Jesus Paula 
Carvalho, professor da USP, pesquisador do Icesp e um dos autores do estudo, na 
maioria dos casos, o diagnóstico é tardio e os métodos de rastreamento atuais, 
como as biópsias, são invasivos e trazem mais riscos do que benefícios.
Para ele, o PapGene ainda será aperfeiçoado, mas uma luz no fim do túnel é 
sempre um grande alento.
Emmanuel Dias-Neto, pesquisador do Hospital A. C. Camargo disse àFolha de S. 
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Pauloque a medicina genômica veio para ficar, pois é mais barato detectar 
precocemente via DNA do que tratar a doença.
Os entrevistados ressaltaram que outros cânceres como os de boca, pulmão, 
estômago e intestino poderão ser detectados por técnicas similares.
Neto-Dias diz que em cinco anos tais técnicas estarão tão baratas a ponto de 
poderem ser agregadas ao SUS e poderão ser usadas na população de modo 
preventivo, para identificação precoce e para controle de recidiva.
Fonte: Folha de S. Paulo
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Pesquisa com estudantes de escolas particulares mostra que 72% já consumiram 
álcool: 

Leis mais rigorosas e melhores campanhas de conscientização estão entre as 
medidas apontadas por jovens como necessárias na articulação de respostas aos 
danos causados pelo uso precoce do álcool. Estas foram as ações sugeridas pelos 
próprios estudantes entrevistados na pesquisa Nós, Jovens Brasileiros 2012, 
realizada pelo Portal Educacional.

Os resultados, consolidados em quatro verbetes, Álcool e Drogas, Sexo, Internet 
e Violência, estão disponíveis para consulta online no próprio Portal 
Educacional, com textos e gráficos elaborados pelos próprios alunos. A 
apresentação também disponibiliza vídeos com os dados.

No tema Álcool e Drogas, 72% afirmaram já terem bebido pelo menos uma vez. Além 
disso, 62% afirmaram já terem frequentado lugares que vendiam álcool para 
menores, embora a proibição prevista como crime na lei.

A psiquiatra e pesquisadora Camila Magalhães Silveira, que atua na unidade de 
dependência química da Universidade de São Paulo (USP), alerta para os riscos 
precoces do contato com o álcool. Adiar o contato com a droga é fundamental, 
porque é na adolescência que acontece a maturação do funcionamento cognitivo, da
fala, da atenção e da memória, adverte.

Quanto mais cedo o primeiro gole, maiores os riscos de dependência na idade 
adulta. Segundo ela, a idade média do primeiro contato, no Brasil, é aos 15 
anos.
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Entre as soluções apontadas, os jovens também sugerem um maior controle na 
veiculação de campanhas que promovam o consumo de álcool, além da geração de 
oportunidades de trabalho e integração social para aqueles que lidam com 
situações de vulnerabilidade social.

Camila lembra que a dependência química de álcool pega 3% das pessoas que 
consomem o produto. É a droga que mais mata no mundo, segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS). No entanto, de acordo com a doutora, o percurso que leva
à dependência é longo, durando de nove a 10 anos para se instalar completamente.
Maconha

Uma das perguntas do questionário revela a percepção dos entrevistados quanto à 
descriminalização da substância. Aproximadamente 30% acreditam que a medida é 
necessária, enquanto 26% creem no uso controlado da droga. Já outros 44% 
reprovariam a ação, temendo um suposto aumento do consumo e do tráfico.
Pesquisa

Realizado desde 2006, o projeto Este Jovem Brasileiro já contabiliza a 
participação de mais de 80 mil estudantes de todo o país. O objetivo é traçar o 
perfil dos entrevistados com relação a temas como comportamento de risco, 
relações familiares, sexualidade, relação com a internet e saúde.

Nós, Jovens Brasileiros 2012

Em sua sétima 
edição, o projeto    desenvolvido pelo Portal Educacional contou com a 
participação de 3,5    mil estudantes de todo o Brasil. Foram 
entrevistados 3438 alunos da 8º e    9º anos do Ensino Fundamental e 
Ensino Médio (13 a 17 anos) de 61    escolas particulares. As respostas 
são anônimas. O diferencial, desta    vez, foi a metodologia aplicada. 
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As perguntas para o questionário da    pesquisa foram elaboradas pelos 
próprios alunos, responsáveis também    pela análise e interpretação de 
dados, posteriormente comentadas em    vídeo pelo psiquiatra Jairo 
Bouer.
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ATENÇÃO - Prefeitura divulga balanço operacional da chuva na cidade
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FONTE: PCRJ 
03/01/2013Autor:Fernanda Good 

  A Prefeitura do Rio divulgou na tarde desta quinta-feira (03/10) o 
balanço operacional das ações do município para a chuva que cai sobre a 
cidade desde a madrugada, registrando 80% da média histórica do mês de 
janeiro. Apesar dos 123 mm de água em 14 horas - quase a metade do 
índice registrado na enchente de abril de 2011 (280mm/36h) - o município
 resistiu bem. As áreas mais afetadas, até o momento, foram os bairros 
da Zona Oeste e Madureira, na Zona Norte.

- A partir do Centro
 de Operações, nós monitoramos essa situação desde a madrugada, quando 
entramos em Estágio de Atenção, e mandamos para as ruas cerca de 900 
agentes de diversos órgãos, para minimizar os impactos da chuva na vida 
do cidadão carioca - disse o secretário municipal de Conservação e 
Serviços Públicos, Marcus Belchior.

O planejamento 
operacional, segundo Belchior, é pautado em cima dos registros das 
câmeras inteligentes do Centro de Operações, localizandoas áreasmais 
afetadas pelas chuvas. A Defesa Civil Municipal, que faz um trabalho de 
prevenção e ação, registrou 150 ocorrências nas últimas 24 horas, sendo 
três delas mais graves: rolamento de pedra que atingiu uma casa em 
Bangu, queda de poste e árvore em Tomás Coelho e queda de um muro de 
contenção na Praça Seca. Quatro casas foram interditadas preventivamente
 na Rua Boária, em Bangu.

Atualmente, a cidade possui 103 
comunidades com sirenes, 83 pluviométricos e 33 Centros de Alertas. 
Segundo o subsecretário de Defesa Civil, Márcio Motta, todas as 
ocorrências estão sendo prontamente atendidas: 
- Tivemos um volume 
bastante alto de chuvas, mas a cidade conseguiu aguentar bem. Não 
tivemos registro de vítimas e apenas um caso com ferimento leve.
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Por
 conta da aproximação de uma frente fria pelo oceano, a Prefeitura do 
Rio ainda encontra-se com todas as equipes operacionais mobilizadas 
desde o final da noite de ontem. A cidade está em Estágio de Atenção 
desde às 1h05 desta quinta-feira. O Centro de Operações, por meio do 
Alerta Rio, observou os primeiros registros de chuva forte/moderada por 
volta das 7h. Ainda durante a manhã, a Zona Norte e a Avenida Brasil 
foram os pontos mais afetados, inclusive com registro de bolsões dágua 
em vias como Arquias Cordeiro, Vinte e Quatro de Maio, Dom Helder Câmara
 e Avenida Brasil (altura de Manguinhos).

Durante o período da
 tarde, após uma série de leituras de chuva forte, as bacias de 
Jacarepaguá e das baías de Sepetiba e da Guanabara entraram em nível de 
escorregamento médio devido ao acúmulo de chuva. A Zona Oeste foi a área
 mais afetada. A maior leitura em 15 minutos foi registrada na estação 
pluviométrica de Jacarepaguá/Tanque (21,8mm), às 14h30. Vias como a 
Avenida Nelson Cardoso, Estrada do Cafundá, Estrada do Tindiba e Avenida
 Geremário Dantas precisaram ser momentaneamente interditadas. Por conta
 disso, a Prefeitura do Rio suspendeu a troca de turno das equipes 
operacionais das secretarias municipal de Transportes e de Conservação, 
além da Guarda Municipal e da CET-Rio.

Reboques da CET-Rio 
foram deslocados de outros pontos da cidade, menos afetados pela chuva, 
para essas áreas, visando atuar de forma mais rápida em caso de 
necessidade de desobstrução das vias. Equipes de manutenção semafórica 
também estão posicionadas para o caso de eventuais problemas nos 
equipamentos.

Durante todo o dia, houve registro de quatro 
quedas de árvore: Gamboa, Cachambi, Tomás Coelho e Copacabana. As chuvas
 também afetaram o funcionamento do serviço Paciência-Recreio do BRT 
Transoeste. As operações foram suspensas por cerca de uma hora, por 
conta de bolsao d'água na Avenida Cesário de Melo, e foram retomadas às 
16h30. O consórcio reforçou a frota com ônibus extras em função das 
possíveis retenções no trânsito. Ao longo do dia, os maiores acumulados 
foram registrados nas seguintes estações pluviométricas: Avenida 
Brasil/Mendanha (128mm), Campo Grande (128mm), Santa Cruz (123,2mm), 
Bangu (117,6mm) e Jacarepaguá/Tanque (105,2mm). Na estação pluviométrica
 de Campo Grande, choveu 78,1% do previsto para todo o mês de janeiro. 
Em Santa Cruz, o número chegou a 73,8%.

Os rios Joana e 
Grande, na Grande Tijuca e em Jacarepaguá, respectivamente, registraram 
variação acima do normal ao longo do dia (cerca de 1m), mas não houve 
transbordamento. Equipes da Secretaria de Conservação deslocaram equipes
 para diversos pontos da Zona Oeste, entre eles a Avenida Ayrton Senna 
(altura do Barra Music). Durante todo o dia, as ações dos controladores 
do Centro de Operações Rio foram comandadas por Sávio Franco e pelo 
Secretário de Conservação, Marcus Belchior.
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Segundo o Alerta 
Rio, a previsão é de que a chuva moderada persista durante a 
noite/madrugada. A partir desta sexta-feira a chuva deve perder a 
intensidade, apenas com registros fracos.

- A previsão para as
 próximas 24 horas é de chuvas ocasionalmente moderadas, perdendo 
intensidade e mais isoladas - observou o meteorologista-chefe do Alerta 
Rio, Pedro Jourdan.
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RELATÓRIO MOSTRA QUE 70% DOS FOCOS DO MOSQUITO DA DENGUE ESTÃO DENTRO DAS CASAS:

[FOTO]
Só em janeiro já foram registrados mais de seis mil casos suspeitos de dengue em
todo o estado. Na capital, um levantamento da Prefeitura mostra que 70% dos 
focos do mosquito estão dentro das casas.

Clique aqui e assista o vídeo.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atencao-selecao-de-projetos-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 7 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ATENÇÃO - Seleção de projetos para DST/aids e hepatites virais vai até 15 de 
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janeiro

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Seleção de projetos para DST/aids e hepatites virais vai até 15 de janeiro: 
[FOTO]

Eventos nacionais e regionais nas áreas de aids, outras doenças sexualmente 
transmissíveis e hepatites virais podem participar de seleção para financiamento
de projetos. Podem inscrever propostas organizações não governamentais 
especializadas, com experiência mínima de três anos de atuação no segmento. O 
prazo final para envio de propostas é 15 de janeiro de 2013.Serão destinados R$ 
2 milhões para a iniciativa.Acesse o edital completo

Serão priorizados eventos que discutam um ou mais dos seguintes temas:Prevenção 
das DST/aids e hepatites virais;Inovações no campo da promoção de saúde;Promoção
de direitos humanos, redução do estigma e da discriminação às pessoas vivendo 
com HIV/aids e portadores de hepatites virais;Prevenção e promoção de saúde para
populações em situação de maior vulnerabilidade às DST/HIV/aids e às hepatites 
virais;Incentivo ao aumento da cobertura da testagem para diagnóstico precoce e 
prevenção da transmissão vertical do HIV;Prevenção das doenças sexualmente 
transmissíveis (DST), com ênfase no incentivo à prevenção da sífilis na gestação
(gestante e parceiros);Protagonismo e participação social de pessoas vivendo com
HIV/aids e portadores de hepatites virais.
A iniciativa é do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais do Ministério da 
Saúde, em parceria com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime 
(UNODC). O resultado da seleção técnica será divulgado até o dia 21 de fevereiro
de 2013.
Fonte: Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atencao-voce-comeria-16-saches-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 11 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ATENÇÃO - Você comeria 16 sachês de açúcar? Essa é a quantidade de açúcar do 
refri [vídeo]

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Você comeria 16 sachês de açúcar? Essa é a quantidade de açúcar do refri 
[vídeo]: 
Já ouviu a expressão desenha porque não entendi? É isso que o Departamento de 
Saúde de Nova York está fazendo em suas campanhas para conscientizar a população
do consumo excessivo do açúcar e os males que esse hábito traz para a saúde, 
como obesidade, diabetes e doenças do coração.
600 ml de refrigerante = 16 sachês de açúcarVocê nunca comeria 16 sachês de 
açúcar. Por que você bebe 16 pacotes de açúcar?
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atoques-interessantes-utonomia-infantil.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 28 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

TOQUES INTERESSANTES - Autonomia infantil começa com tarefas em casa

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://primeirainfancia.org.br/
Autonomia infantil começa com tarefas em casa: Assumir tarefas em casa ajuda a 
transformar a criança em um adulto autoconfiante  Conquistar independência e 
adquirir responsabilidades não são só atribuições da vida adulta. Durante a 
infância, ter autonomia e assumir tarefas em casa é saudável, desde que 
Continuar lendo 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atracoes-culturais-para-o-primeiro-fim.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 5 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Atrações culturais para o primeiro fim de semana de 2013

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

FONTE: PORTAL DA PCRJ04/01/2013

Para animar o primeiro fim de semana de 2013, a 
Prefeitura do Rio promove atrações gratuitas por toda cidade. Com 
classificação livre, a programação pode ser curtida por toda a família. E
 há opções para todos os gostos: teatro, exposição, dança, leitura e 
oficina. 

A
 dança está garantida com o projeto Roda de Danças Populares. Todo 
primeiro sábado de cada mês, a Cia. Banto anima o público com uma 
apresentação que retrata a herança cultural afro-brasileira, como jongo,
 ciranda e outros. Neste sábado (05), o espetáculo acontece das 15h às 
17h, no Centro Cultural Municipal Laurinda Santos Lobo.

Para
 quem curti uma peça teatral, o projeto Irmãos Brothers no Parque, 
contemplado com o FATE 2012, virará Santa Teresa de ponta-cabeça. Todos 
os sábados de janeiro, às 17h, o grupo ocupará o Centro Cultural 
Municipal Parque das Ruínas.
A 
programação infantil do Brincando na Lona invadi a Lona Cultural 
Municipal Herbert Vianna, na Maré, com brincadeiras, contação de 
histórias, fabricação de brinquedos, cinema e muito mais, neste sábado 
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(05), das 11h às 14h30.

Quem
 gosta de ler pode aproveitar este sábado para participar do Troca-Troca
 de Livros na BRT, das 10h às 16h. O projeto acontece na Estação 
Alvorada, na Barra da Tijuca.

No
 Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica, acontecem três exposições: 
Antonio Bokel - Transfiguração do Rastro; Emmanuel Nassar | Este 
Norte; e Henrique Oliveira. A primeira tem como proposta reforçar o 
papel da instituição como centro de referência da arte contemporânea 
carioca, capaz de abrigar não apenas os nomes consagrados, mas abrir 
portas para novos artistas, curadores e produtores. Antonio Bokel 
utiliza o espaço e o caos urbano como suporte para intervenções e 
matéria-prima para suas obras. Nesta mostra, pinturas e esculturas 
entrecruzam a influência de tradições, como o expressionismo abstrato 
norte-americano e o grafite, com uma leitura lúcida do cotidiano 
carioca. 

A
 exposição individual de Emmanuel Nassar, sob curadoria de Felipe 
Scovino, apresenta cerca de 55 trabalhos - pintura sobre tela, papel e 
chapas metálicas, e fotografias - datados entre 1988 e 2012, 
exemplificando a multiplicidade de leituras da obra do artista paraense,
 radicado em São Paulo.

Já
 o paulista Henrique Oliveira inaugura a maior exposição individual de 
sua carreira, sob curadoria da cientista social e historiadora de arte 
Vanda Klabin. São oito pinturas e cinco esculturas nunca mostradas nesta
 cidade, datadas de 2008 a 2012, entre as quais algumas inéditas dentro e
 fora do país, emprestadas de coleções particulares e institucionais. 

As exposições ficam abertas até 03 de fevereiro, de terça a sexta, das 11h às 
18h, sábado, domingo e feriado, das 11h às 17h.

Outras opções de exposição pela cidade:
Exposição
 Fil - a exposição retrospectiva das 10 edições do Festival 
Internacional Intercâmbio de Linguagens apresenta o olhar conceitual da 
fotógrafa Ilana Bessler, em que são explorados os movimentos, cores e 
formas dos espetáculos. As fotos foram feitas durante as apresentações, 
em geral na estreia, quando a fotógrafa assume o olhar do espectador 
observador, fazendo um recorte de imagens e destacando os elementos 
visuais mais marcantes de cada produção. De terça a domingo, das 14h às 
21h. Teatro Municipal do Jockey. Classificação: livre.

Mestres
 - exposição em homenagem aos grandes Mestres da Cultura Infância, entre
 eles, Lucia Coelho, a Coelha, como é carinhosamente chamada pelos 
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amigos e alunos, Ilo Krugli do Vento Forte e Jorginho de Carvalho. De 
Terça a Domingo, das 14h às 21h. Teatro Municipal do Jockey. 
Classificação: livre.

Rio
 Dança - a exposição oferece ao público um amplo panorama, a partir de 
instalações, vídeos e projeções, de quatro territórios de circulação da 
dança no Rio de Janeiro: Rua, com as danças populares; Salão, as danças 
de salão; Palco, com as danças cênicas; e Virtual, com as videodanças e 
novas tecnologias incorporadas à dança. De terça-feira a domingo, das 
10h às 18h. Centro Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro. 
Classificação: livre. 

Rio
 Música- a mostra, que faz parte do Programa Rio Música, focaliza os 
diversos aspectos da prática musical no Rio de Janeiro desde os 
tupinambás até o século XXI, através de instalações interativas, vídeos e
 instrumentos musicais. Curadoria de Rosana Lanzelotte. De terça a 
domingo, das 10h às 18h. Centro Municipal de Referência da Música 
Carioca Arthur da Távola. Classificação: livre.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
biblioteca-de-iraja-inscreve.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 7 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Biblioteca de Irajá inscreve gratuitamente para programa de férias

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Fonte: http://www.rio.rj.gov.br/
Biblioteca de Irajá inscreve gratuitamente para programa de férias: A Biblioteca
Popular Municipal João do Rio, em Irajá, oferece ao público infantil um programa
de férias durante todo o mês de janeiro, com atividades recreativas.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
boa-ideia-alguns-exemplos-de-alimentos.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 18 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

BOA IDÉIA - Alguns exemplos de Alimentos Detox

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://br.blog.consultaclick.com/
Alguns exemplos de Alimentos Detox: 

Olá, fique de olho em mais uma dica diária de Saúde e Bem Estar!
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Ultimamente a palavra detox se tornou bem conhecida, ainda mais pelas pessoas 
que querem perder peso.

Como já explicamos por aqui, uma alimentação detox se caracteriza como uma 
limpeza no organismo, que elimina toxinas e o prepara para receber novos hábitos
alimentares com uma Dieta mais Saudável.

Realizando uma Dieta Detox, é normal perder peso e por isso, a razão da Dieta 
ter se tornado tão famosa e reconhecida.

Chás, vegetais crus e frutas frescas são alguns exemplos de alimentos que se 
encaixam nesta denominação por possuírem fibras insolúveis ou efeito diurético 
que promove uma rápida digestão e facilita o trânsito intestinal.

Separamos então 11 exemplos de alimentos detox
AlcachofraAbacateBeterrabaCouveChá VerdeLimãoDente de 
LeãoCebolaAlhoBrócolisIogurte
O ideal é agendar uma consulta com uma Nutricionista que poderá lhe auxiliar e 
indicar os passos necessários para realizar uma Dieta Detox eficaz.

Não se esqueça de consultar sempre um especialista. Experimente encontrar um 
médico online e agendar uma consulta com profissionais de confiança em todo o 
Brasil.

Gostou deste Post? Cadastre-se aquie receba diariamente nossos Posts em seu 
Email

O post Alguns exemplos de Alimentos Detox apareceu primeiro em Portal 
ConsultaClick.com.br.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
boa-ideia-caderno-de-memorias.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 18 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

BOA IDÉIA - Caderno de memórias

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://pedagogiccos.blogspot.com/

Podendo ter vários objetivos acoplados ao Caderno de Memórias. 
Caderno de memórias: 
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
brasil-inaugura-universidade-da.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 14 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Brasil inaugura Universidade da Primeira Infância

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://primeirainfancia.org.br/
Brasil inaugura Universidade da Primeira Infância: A cidade de Petrolina (PE) 
será pioneira na implantação da Universidade da Primeira Infância, que tem foco 
na capacitação de professores da educação infantil. A UPI formará, em média, 600
educadores, que serão treinados a implementar novas metodologias e técnicas 
Continuar lendo 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
brasil-sorridente-nas-ferias-criancas.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 11 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Brasil Sorridente: Nas férias, crianças comem mais doces e podem ter cárie

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Brasil Sorridente: Nas férias, crianças comem mais doces e podem ter cárie: 
[FOTO]

No período de férias escolares, a criançada acaba abusando dos doces e, ocupadas
com as brincadeiras, se esquecem da limpeza correta dos dentes. Com isso, é 
comum o aumento no número de casos de cárie, lesão que aparece na superfície do 
dente. Segundo dados do Ministério da Saúde, 60% das crianças com até cinco anos
de idade já tiveram o problema. O coordenador do Programa de Saúde Bucal do 
Ministério da Saúde, Gilberto Pucca, alerta que quanto mais açúcar na 
alimentação, maior a chance de a criança ter cárie e outras doenças da boca.
Pucca ressalta que os pais ou responsáveis devem ficar atentos não só a 
quantidade e frequência de açúcar ingerido pela criança, mas também ao açúcar 
escondido nos alimentos.Que é aquele açúcar que vem nos alimentos e que, às 
vezes, as pessoas esquecem que têm nesses alimentos, por exemplo, os 
achocolatados, às vezes se coloca muito achocolatado no leite da criança, que às
vezes, inclusive, mama mesmo que não se adicione o açúcar aquilo também tem 
açúcar. Então, é fundamental que após toda a alimentação da criança a higiene do
dente da criança seja feita, explica.
O coordenador diz que os pais não devem acrescentar açúcar aos alimentos 
naturais como suco de frutas.É importante saber que o açúcar ele não deve nem 
ser adicionado porque o açúcar que é necessário para o organismo ele já está 
contido nos alimentos, então, o açúcar branco invariavelmente acaba fazendo mal 
e é importante saber que esse açúcar branco, além de provocar cáries dentárias ,
ele vai ter uma repercussão sistêmica em outras doenças que a pessoa pode 
desenvolver na adolescência, na vida adulta, como, por exemplo, o diabetes, 
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recomenda.
O ideal, segundo o coordenador de Saúde Bucal, Gilberto Pucca, é reduzir aos 
poucos a quantidade de açúcar que se utiliza nos alimentos até o organismo se 
adaptar. O Ministério da Saúde conta com o Programa Brasil Sorridente que 
oferece tratamento dentário de graça pelo Sistema Único de Saúde.Ouça a matéria 
da Web Rádio SaúdeFonte: Hortência Guedes / Web Rádio Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
brincadeira-para-ferias-labirinto-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 11 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Brincadeira para férias - labirinto de elástico

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.dicaspramamae.com/
Brincadeira para férias - labirinto de elástico: 
Oi Mães...
Uma brincadeira divertida para as férias da garotada! É bem simples de montar: 
Você vai comprar vários elásticos coloridos e escolher um lugar da casa ou 
quintal e passar oelásticovarias vezes por todo lado como nas fotos. Vence a 
criança que conseguir sair do outro lado primeiro!!
1, 2 e 3 Valendoooo!!!!!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cadernos-brasileiros-de-saude-mental-v.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 1 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Cadernos Brasileiros de Saúde Mental (v. 4, n. 8 - 2012)

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://saudementalrj.blogspot.com/
Cadernos Brasileiros de Saúde Mental (v. 4, n. 8 - 2012): 
[FOTO]

Cadernos Brasileiros de Saúde Mental (Brazilian Journal of Mental  Health) é uma
publicação interdisciplinar semestral da Universidade  Federal de Santa 
Catarina, através do Grupo de Pesquisas em Políticas de  Saúde/Saúde Mental - 
GPPS, Departamento de Saúde Pública, Centro de  Ciências da Saúde, em 
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coladoração com a Associação Brasileira de Saúde  Mental - Abrasme."
v. 4, n. 8 (2012)LINK com todos os artigos  

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
calendario-escolar-2013-ensino.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 6 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Calendário Escolar 2013 - Ensino fundamental

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
calendarios-de-2013-educacao-infantil.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 11 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CALENDÁRIOS DE 2013 - EDUCAÇÃO INFANTIL - ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E ADULTOS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
caminhar-um-otimo-exercicio.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 14 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CAMINHAR - Um Ótimo Exercício...

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://ligadasaude.blogspot.com/
CAMINHAR - Um Ótimo Exercício...: 
[FOTO]

Você provavelmente deve ter feito isto sozinho antes mesmo de completar
um ano de idade, mas por que, atualmente, os estudiosos do movimento vem
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falando tanto sobre este tipo de atividade física como benéfica para a saúde?
Porque talvez seja a forma mais fácil de colocar nosso corpo em movimento, já
que não existem grandes restrições (custos, vestimentas, calçados); basta
querer e a possibilidade de lesionar-se é muito pequena.

Mas, embora uma atividade simples, que todos podem realizar voluntariamente, é
importante que quando se utilize o andar como forma de exercício físico se
tenha alguns cuidados básicos que este artigo se propõe a destacar. Muitos
deles você provavelmente já conheça.

Então, somente para relembrar ou reforçar aqui vão alguns:
Antes de iniciar a caminhada 
1-Escolha um horário do dia que preferir (manhã ou tarde) em que o sol
  esteja mais ameno;2-Procure colocar uma roupa confortável (leve e clara). Se 
estiver frio
  ou ventando, agasalhe-se;3-O calçado é muito importante. Quando caminha num 
ritmo rápido, você dá
  cerca de 120 passos por minuto; agora multiplique pelo número de minutos que
  pretende caminhar e verá que se o calçado for inadequado, quantas vezes seus
  pés sofrerão maus tratos. Tênis
  são os mais indicados;4-Mesmo que não tenha sede, sempre tome um pouco de água
antes de
  iniciar a caminhada, pois, quando sentí-la, seu corpo já está com falta de
  água. Se pretende caminhar bastante tempo e/ou está muito quente, levar uma
  garrafinha com água é uma boa idéia;
Durante a caminhada 
1-Nunca inicie muito rapidamente. Dê um tempo (pelo menos uns 5 minutos)
  para aquecer seu corpo antes de intensificar seu ritmo; 
2-A vantagem desse tipo de atividade é que você pode concentrar-se em
  vários aspectos do seu corpo, como: colocação dos pés (tocar os calcanhares
  primeiro no solo), postura ereta, olhar dirigido à frente, balanço dos braços
  alternados com pernas, palmas das mãos voltadas para as laterais das coxas,
  respirar profundamente inspirando pelas narinas, ou ainda apenas observar a
  paisagem, ou conversar com alguém; 3-Sempre que caminhar com alguém, um dos 
dois estará num ritmo que é
  mais acelerado, ou menos, do que seria ideal para você. Então, como não
  existem duas pessoas exatamente iguais, é mais difícil ainda encontrar alguém
  com o mesmo nível de condicionamento físico. O melhor a fazer é curtir a
  conversa, evitando falar de problemas ou aborrecimentos enquanto caminha.
  Quando você exercita seu corpo, seu cérebro também que ser bem tratado. A 
caminhada tem que ser algo
  agradável para você. 4-Se for sozinho, avise alguém, e, caso não se sinta bem 
durante a
  caminhada, não continue. Por isso, mesmo com o inconveniente de você estar
  com alguém com pernas mais curtas ou compridas que as suas, é melhor ter
  companhia. 
5-Se faz muito tempo que não faz exercícios (sedentário), não tente
  compensar todos os excessos que cometeu no final de semana, ou a falta de
  exercícios dos últimos meses, apenas num dia; vá com calma! Não existe nada
  que diga que você tem que ir até determinado ponto. O ideal é você prestar
  atenção às respostas que seu corpo lhe dá; aprenda a escutá-lo. Não peque por
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  excesso, você pode sentir-se atordoado, desmaiar ou ganhar uma tendinite. 
Respeite seus limites.Depois da caminhada: 
1-Mais uma vez, tome água; você não perde água pelo corpo apenas suando,
  respirando também você estará perdendo água; 
2-Realizar uma série de alongamentos (exercícios para manter ou
  desenvolver a flexibilidade do seu corpo) será ótimo neste momento. porque
  você está aquecido e estará trazendo seu corpo gradativamente a condição de
  repouso; 
3-Se faz tempo que não faz atividades físicas, não sente ou deite-se
  logo que termina a caminhada, fique pelo menos uns 10 minutos em pé ou
  caminhando mais lentamente para trazer todo seu metabolismo o mais próximo
  das condições que você estava. Finalizando, esperamos que você perceba mais 
seu corpo, procure sentí-lo
e, quem sabe, a caminhada é o primeiro passo para exercícios ou atividades mais
intensas (correr, jogar futsal, ou entrar numa academia de ginástica). Afinal,
nosso corpo foi feito para movimentar-se e a caminhada, embora seja uma
atividade fácil, que não exige nada além da força de vontade e alguns minutos,
é apenas um dos tipos. 
Caminhe mais e seu corpo e mente agradecerão por serem bem cuidados! 
Fonte: http://www.abcdasaude.com.br/
[FOTO]
*** O texto acima é de responsabilidade do autor. Para dúvidas sobre o conteúdo 
do texto, deixe seu comentário ou entre em contato com o autor através dos 
contatos disponibilizados em sua assinatura.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
campanhas-influenciam-o-aumento-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 15 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Campanhas influenciam o aumento de transplantes no Brasil

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Campanhas influenciam o aumento de transplantes no Brasil: [FOTO]

Campanhas de conscientização da população e outras ações de incentivo a doação 
de órgãos têm aumentado o número de transplantes no Brasil. Dados do Ministério 
da Saúde apontam um aumento de 12 por cento no número de transplantes de órgãos 
no país. De janeiro a julho, foram realizadas quase 12 mil e 300 cirurgias pelo 
Sistema Único de Saúde. No ano passado, o estudante Guilherme de Oliveira teve a
vida salva depois de ter um coração doado no estado do Paraná. Ele foi 
diagnosticado em maio com miocardite viral, que é a inflamação do coração 
ocasionada por um vírus. Os médicos do menino não viam outra saída se não o 
transplante de coração. Com pouco mais de seis meses na fila de transplantes do 
Sistema Único de Saúde, Guilherme finalmente recebeu o coração que tanto 
esperava.
A dona de casa Sidneia de Oliveira, mãe do menino, ressalta que a atitude da 
família que decidiu pela doação de órgãos permitiu que uma vida fosse salva.Ele 
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agora está bem, só que o que eu penso é que as pessoas tinham mesmo que doar 
órgãos porque a família desse menino salvou a vida do meu porque o meu hoje não 
estaria vivo. Salvou a vida do Guilherme, porque o Guilherme, o médico falou que
ele não ia aguentar mais nem uma semana no hospital, não tinha mais medicamento,
não tinha mais o que fazer.
Em julho do ano passado, o Ministério da Saúde firmou uma parceria com o 
Facebook, em que o usuário da rede social no Brasil se declara doador de órgãos.
O objetivo é que o internauta adicione a informação em sua linha do tempo e 
compartilhe sua história sobre quando, onde e porque decidiu se tornar um 
doador.
Na avaliação do secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Helvécio 
Magalhães, o engajamento das pessoas para a doação de órgãos vem crescendo a 
cada ano.O número de transplantes públicos no Brasil, feitos pelo SUS tem 
aumentado ano a ano. Isso vai se repetir durante todo o ano de 2012, e iniciamos
2013 com muito boas perspectivas. O engajamento da população é cada vez maior, a
demonstração através da nossa iniciativa junto ao Facebook, mais de cem mil 
pessoas já se declararam doadores. Isso significa uma mobilização dos amigos, da
família. É muito significativo. Além de todas as campanhas, participação da 
sociedade civil, de artistas, de personalidades, das igrejas e dos movimentos 
sociais.
O Ministério da Saúde utiliza as redes sociais desde 2009 para se aproximar cada
vez mais da sociedade, esclarecendo dúvidas, recebendo sugestões e trabalhando 
para aprimorar o Sistema Único de Saúde. Para dizer no Facebook que você é um 
doador de órgãos, vá na linha do tempo e clique em Evento Cotidiano. Selecione a
opção saúde e bem-estar e clique em doador de órgãos, selecionando depois quem 
você quer que tenha acesso a essa informação. Independente da intenção da 
pessoa, é a família que decide se autoriza ou não a doação de órgãos.Ouça a 
matéria da Rádio Web SaúdeFonte: Amanda Mendes / Web Rádio Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
carteira-de-servicos-centros-de-atencao.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 12 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Carteira de serviços: Centros de Atenção Psicossocial

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Carteira de serviços: Centros de Atenção Psicossocial: 

A Carteira de Centros de Atenção Psicossocial é um documento que visa nortear as
ações de saúde mental dos serviços de atenção diária na Atenção Secundária à 
Saúde (ASS), oferecidas à população no Município do Rio de Janeiro. Todos os 
profissionais, gestores e população devem se informar acerca do funcionamento 
destes serviços.
Este guia é um esforço coletivo da Coordenação de Saúde Mental e dos Centros de 
Atenção Psicossocial/CAPS da Cidade do Rio de Janeiro, para divulgar o trabalho 
técnico, cuidadoso e responsável realizado pelos profissionais de Saúde Mental 
dos CAPS.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
casos-de-avc-em-jovens.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 10 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CASOS DE AVC EM JOVENS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

FONTE: UOL

[VÍDEO]
@saúde: AVC é cada vez mais frequente em jovens

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
casos-de-hiv-passarao-ser-notificados.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 1 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Casos de HIV passarão a ser notificados no Brasil

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Casos de HIV passarão a ser notificados no Brasil: 
[FOTO]

Foto: Corbis Images
Seguindo recomendação da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), o Ministério
da Saúde vai passar a contabilizar os casos de diagnóstico positivo para o HIV, 
ampliando a notificação, que antes era restrito a soropositivos que tinham 
desenvolvido a aids. A medida, elaborada em parceria com o comitê de 
especialistas que apoia o programa brasileiro para HIV/aids e já adotadas por 
estados como São Paulo, Pernambuco, Paraná e o Distrito Federal, será 
apresentada a representantes dos movimentos sociais antes de ser implementada.
Estima-se que hoje que, no Brasil, 135 mil pessoas vivam com HIV sem conhecer 
sua sorologia. Para diagnosticar essa parcela da população mais precocemente e 
acolhê-la no serviço de saúde, queremos ampliar a notificação, explica o diretor
do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais da Secretaria de Vigilância em 
Saúde do Ministério da Saúde, Dirceu Greco. A notificação dos casos de HIV não 
gerará um cadastro. Será assegurado o mesmo sigilo das informações dos 
brasileiros que vivem com aids, acrescenta.

No Brasil, atualmente, apenas as pessoas que já desenvolveram a aids, gestantes 
com HIV e crianças expostas ao vírus são de notificação compulsória nos sistemas
de vigilância do Ministério da Saúde. Com a recomendação, passarão a ser 
registrados todos os casos de infecção pelo HIV. A intenção do governo é, além 
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de aprimorar a resposta à aids, iniciar o tratamento dos infectados em tempo 
oportuno, visando, com isso, que a doença não se manifeste, além de propiciar 
mais qualidade de vida para quem tem o vírus.
Além disso, os pacientes em tratamento antirretroviral e que estão com carga 
viral indetectável reduzem, a quase zero, o risco de transmissão do HIV, 
destacou o diretor do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais, Dirceu 
Greco. Ele reforça que, com a medida, o Ministério da Saúde trabalha também para
quebrar a cadeia de transmissão do vírus.

O Brasil segue a tendência internacional. Na América Latina, Paraguai, Uruguai, 
Argentina e Chile já notificam casos de HIV. Estados Unidos também, há muito 
tempo. Na Europa, mais recentemente, Portugal passou a notificar. Com isso, 
podemos também elaborar políticas públicas mais específicas, explicou Greco.

Para o diretor, a notificação irá contribuir para precisar os dados e 
redirecionar a vigilância epidemiológica no Brasil. Segundo Greco, o que era 
iniciativa de alguns estados que já notificam pacientes com HIV, agora será uma 
sistematização oficial. É importante lembrar que São Paulo fazia essa 
notificação desde 1994 e há 16 anos o Ministério da Saúde faz o registro das 
gestantes com HIV e crianças expostas ao vírus. E a informação, claro, é 
sigilosa, reforçou.
Fonte: Agência Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
casos-de-influenza-no-hemisferio-norte.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 21 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Casos de influenza no Hemisfério Norte: Ministério da Saúde orienta quem vai 
viajar

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Casos de influenza no Hemisfério Norte: Ministério da Saúde orienta quem vai 
viajar: 
Os países localizados no Hemisfério Norte encontram-se nesse momento na estação 
do inverno, quando sempre é mais intensa a circulação do vírus da influenza. As 
autoridades sanitárias americanas estão alertando que, no atual inverno, a 
transmissão de influenza teve início mais precocemente e tem sido bastante 
intensa, situação semelhante à identificada no Canadá, devendo-se observar as 
medidas de prevenção. Essa variação de intensidade e gravidade dos casos de 
influenza ocorre normalmente em diferentes anos e está relacionada a fatores 
climáticos, às características dos sorotipos do vírus de influenza que estão 
circulando e a maior ou menor proteção fornecida pela vacina utilizada naquele 
ano.
Os sorotipos do vírus que circulam atualmente nos Estados Unidos e Canadá, de 
maneira predominante, são o influenza A (H3N2) e o influenza B, que fazem parte 
da vacina de influenza do Hemisfério Norte que foi utilizada naqueles países 
desde o final do ano passado e que também integraram a vacina utilizada no 
Hemisfério Sul, incluindo o Brasil, no primeiro semestre de 2012. Cabe lembrar, 
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entretanto, que a proteção fornecida por essa vacina é parcial e limitada no 
tempo, exigindo que todas as medidas de prevenção sejam sempre adotadas.
Não há recomendação de cancelamento de viagens para esses países por parte da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) ou do Ministério da Saúde. Entretanto, é 
importante que todos aqueles que viajarem para os EUA e Canadá, assim como para 
qualquer país que agora se encontra na estação do inverno, observem os cuidados 
de prevenção da influenza. Esses cuidados devem ser observados, particularmente,
por aquelas pessoas que apresentam condições que podem favorecer a ocorrência de
casos mais graves, como os idosos, as crianças menores de 2 anos, as mulheres 
grávidas e os portadores de doenças que afetam a imunidade.As medidas a serem 
adotadas para a prevenção da influenza são:Procurar evitar contato com pessoas 
doentes.Lavar as mãos com água e sabão ou higienizá-las com álcool gel várias 
vezes ao dia.Proteger-se da tosse e de espirros com lenços descartáveis.Não 
viajar se estiver doente.
A pessoa que estiver viajando e apresentar os sintomas da gripe (febre 
acompanhada de tosse ou dor na garganta e dor de cabeça) deve procurar 
imediatamente um médico para que este avalie a necessidade de prescrever 
antivirais específicos.
Não há obrigatoriedade da vacinação antes de viajar. A vacina contra a gripe é 
fabricada todos os anos para uso imediato, no período que antecede o inverno. 
Assim, não há disponibilidade de vacinas contra a gripe no verão. Quem buscar 
vacinação em clínicas privadas deve observar cuidadosamente o prazo de validade,
pois a vacina contra a influenza é preparada apenas para uso durante a estação 
naquele ano específico.Fonte: Ministério da Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
centros-de-pesquisa-e-formacao-em.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 17 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Centros de Pesquisa e Formação em Ensino Escolar de Arte e Esporte.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cms-sylvio-brauner-acao-na-comunidade.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 16 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CMS SYLVIO BRAUNER - Ação na Comunidade - Equipe Luther King P4

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cms-sylviofbrauner.blogspot.com/
Ação na Comunidade - Equipe Luther King P4: 
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

Visita Domiciliar[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
coloquio-do-pse-cap33-5-e-6-cre.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 2 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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COLÓQUIO DO PSE - CAP3.3 - 5ª e 6ª CRE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Estamos aguardando novas fotos do "Colóquio de 2013", mas não poderíamos deixar 
de mencionar o belíssimo trabalho desenvolvido por esta equipe.
A CAP3.3, a 5ª e 6ª CRE tem um trabalho de articulação com todas as Unidades de 
Saúde, Escolas, Creches e EDIS.
Acho que é a única CAP e CREs que mantem a referência total de todas as escolas,
EDIs E Creches do território.
Ainda não atingimos a exelência, pois o trabalho é uma intelocução constante com
o território, mas estamos caminhando.
Já estamos pensando 2013, queremos estar mais presentes.
Obrigada a todos os parceiros e Feliz 2013 pra todos nós!!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
combata-dengue.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 25 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

COMBATA A DENGUE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
combate-dengue-na-cidade-supera-meta-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 8 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Combate à dengue na cidade supera meta de sete milhões de inspeções

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Fonte: PORTAL DA PCRJ
A
 Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil superou a meta de 
inspeções de combate à dengue estabelecida para o ano de 2012, que era 
de sete milhões de visitas. Ao todo, os agentes de vigilância em saúde 
vistoriaram mais de 7,6 milhões de imóveis. Além disso, cerca de 1,2 
milhões de depósitos de larvas foram eliminados e aproximadamente quatro
 milhões foram tratados. A prefeitura também utilizou 34 mil tampas de 
caixas dágua, além de coletar mais de 15 mil amostras de larvas de 
mosquitos.

A equipe de profissionais ganhou um reforço de 
1.598 agentes, com atuação voltada para a prevenção, de forma 
regionalizada. A Saúde realizou ainda mutirões de combate ao Aedes aegypti, nos 

Página 2871



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
quais 82 toneladas de lixo foram retiradas de comunidades.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
comeca-amanha-8-na-espanha-conferencia.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 7 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Começa amanhã (8) na Espanha conferência da ONU sobre cooperação para água

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.onu.org.br/Começa amanhã (8) na Espanha conferência da ONU sobre 
cooperação para água: 
Especialistas do mundo todo se reunirão em Saragoça, Espanha, entre os dias 8 e 
10 de janeiro para se preparar para o Ano Internacional da Cooperação da Água 
2013. Proclamado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 11 de fevereiro de 
2011, o objetivo deste Ano Internacional é aumentar a conscientização, tanto 
para o potencial de uma maior cooperação quanto para os desafios da gestão da 
água em função do crescimento da demanda por acesso a água, alocação e serviços.
A Conferência Anual da ONU sobre Água 2012/2013 concentrará suas discussões na 
questão da cooperação sobre a água, o que inclui temas como a negociação e a 
mediação de conflitos relacionados a recursos hídricos em nível nacional e 
internacional. A cooperação é necessária para lidar com decisões sobre alocação 
da água, impactos da poluição desse recurso, captação, construção e gestão de 
infraestruturas novas, entre outros.
O evento será transmitido pela internet. Para mais informações, clique aqui.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
como-fazer-seu-filho-comer-verduras-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 1 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Como fazer seu filho comer verduras e legumes

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.pediatriabrasil.com.br/
Como fazer seu filho comer verduras e legumes: 

Há pouco tempo, uma propaganda de TV ganhou popularidade ao retratar uma cena 
que toda mãe gostaria de ver: no supermercado, um menino esperneava e pedia 
desesperadamente para a mãe comprar brócolis e chicória. Mas nem só no mundo da 
publicidade é possível vencer a frequente negativa das crianças frente aos 
legumes e verduras. O segredo para fazer seu filho comer vegetais está na 
persistência - e em um pouco de criatividade.

Até por volta dos dois anos de idade as crianças não costumam oferecer 
resistência aos alimentos. Muitas estão até habituadas ao consumo de batatas, 
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cenouras e espinafre, mas em forma de sopa ou papinha. Quando é hora de 
apresentar estes alimentos em sua forma natural, a criança estranha - e rejeita.

Outro fator que agrava a equação é o contato do pequeno com alimentos 
industrializados. "Os problemas aparecem depois. Principalmente com a introdução
de açúcar e frituras, que têm um sabor bem mais acentuado que as verduras, e bem
mais doce que as frutas", diz o pediatra Sergio Spalter, autor do blog 
"Cozinhando com o Dr. Spalter", sobre alimentação e nutrição infantil.

Aí é que entra a responsabilidade dos adultos. Em primeiro lugar, o papel dos 
pais é controlar o que entra em casa. Se pães integrais e produtos de hortifruti
frescos estão sempre à mesa, as crianças terão menos chances de consumir balas e
salgadinhos.

Além disso, existe o puro e simples - mas não menos eficaz - bom exemplo. "Os 
pais são o grande exemplo dos filhos. Quando a criança senta-se à mesa e vê seus
pais se alimentando de forma adequada, com frutas, verduras e legumes, isso a 
encoraja a consumir estes alimentos", afirma Daniela Murakami, nutricionista da 
Nutrir e Brincar, consultoria especializada em nutrição infantil.

Na hora da refeição, a palavra-chave para os pequenos comerem bem é 
persistência. Mas algumas dicas práticas também ajudam.

Dificuldades e dicas

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
como-o-leitor-se-torna-leitor.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 10 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Como o leitor se torna leitor?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://programajornaleeducacao.blogspot.com/
Como o leitor se torna leitor?: Como o leitor se torna leitor?é o título da 
dissertação de Mestradoem Linguística Aplicada, da Universidade Estadual de 
Maringá (UEM), de autoria de Ilda Souza (2000), sob orientação do professor Dr. 
Renilson José Menegassi, que traz excelentes reflexões teóricas, juntamente com 
uma pesquisa de campo realizada com alunos de escolas privadas e públicas, na 
faixa etária de quinze a vinte anos, a fim de verificar como sujeitos-leitores 
assíduos e autônomos criam o hábito de ler e o gosto pela leitura.
Os resultados demonstraram que 1) o nível de escolaridade dos pais, em si, não é
fator decisivo na formação do leitor, nem a quantidade de livros e revistas que 
possuem. Mas, o hábito de ler e de discutir sobre as leituras em casa antecipam,
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nos sujeitos, a formação do gosto pela leitura e do hábito de ler; 2) 
professores leitores exercem grande influência na formação de leitores e 3) o 
meio social, ou seja, a relação com amigos, determinante, quando a família e a 
escola não cumpre o seu papel. Estes resultados levaram a concluir que só os 
leitores são capazes de formar leitores.
A formação do gosto pela leitura e do hábito da leitura, entre outros fatores, 
acontece a partir das leituras e discussões feitas em casa com os familiaresA 
pesquisadora aponta às seguintes sugestões para que as escolas aumentem o número
de leitores assíduos e autônomos:1) Em primeiro lugar, para formar leitores é 
preciso dar condições para que os professores sejam leitores. Embora isto não dê
para ser resolvido completa e uniformemente no âmbito da escola pública, é 
preciso ser lembrado;2) A escola deve promover sessões de estudo e facilitar a 
participação de todos os professores, a fim de que leiam os Parâmetros 
Curriculares Nacionais, bem como a bibliografia utilizada na sua elaboração;3) 
Elaborar projetos de leitura que envolvam todas as disciplinas do currículo;4) 
Valorizar a biblioteca como espaço pedagógico imprescindível para a construção 
do conhecimento científico e estético;5) Instrumentalizar o aluno para leitura 
dos textos que são veiculados na sala de aula, dos mais simples aos mais 
complexos;6) Variar a tipologia textual, para que o aluno possa ter a 
oportunidade de descobrir qual tipo de leitura que lhe é mais agradável e para 
ampliar seu quadro de referência textual e seu imaginário.Fonte: Blog O Diário 
na Escola 
(http://blogs.odiario.com/odiarionaescola/2013/01/07/como-o-leitor-se-torna-leit
or/)

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
como-organizar-o-seu-mural-didatico.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 24 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Como organizar o seu mural didático

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://pedagogiccos.blogspot.com/
Como organizar o seu mural didático: 

Muitos professores têm certa dificuldade em organizar os murais didáticos na sua
sala de aula, de forma que fique visualmente organizado e bonito por isso, segue
um modelo básico de como organizar o seu mural:[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
conheca-o-trabalho-dos-nossos-parceiros.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 4 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CONHEÇA O TRABALHO DOS NOSSOS PARCEIROS - Descentralizando o Atendimento
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cfjosuetesantannadeoliveira.blogspot.com/
Descentralizando o Atendimento

[FOTO]

 Neste ultimo semestre de 2012 todos os esforços, diante das dificuldades que se
apresentaram, foram para buscar um atendimento mais próximo das comunidades além
de estreitar o relacionamento com os usuários da clínica. Os profissionais 
buscaram dar uma atenção diferenciadaaos acamados, os que tem dificuldade de 
locomoção, os que não por muito tempo ficaram sem auxilio para cuidar de 
ferimentos e ou até mesmo orientações para casos de saúde mental.

[FOTO]

 O NASF também teve um papel muito importante nas ações externas, não somente 
com a profissional de educação física Patrícia Rodrigues mas também com a 
chegada dos demais nas áreas de fonoaudiologia, pscicologia, nutrição e 
assistência social. Essa força somada ainda em construção está sendo aos poucos 
adicionada nos atendimentos como orientadores, e em casos mais extremos e 
específicos se faz necessária a intervenção direta ou indireta.

[FOTO]

 O trabalho em campo é muito importante como vitrine de divulgação dos serviços 
que a comunidade pode receber da unidade, além do conhecimento territorial, 
falando em espaço físico, desta forma os profissionais de saúde que normalmente 
não são moradores da área podem ter uma visão melhor para o planejamento de 
ações e atividades voltadas para a área assistida pela equipe em questão.

[FOTO]
*Equipe Luiz Coutinho sob supervisão da Enfermeira Patrícia com auxilio da 
Técnica de Enfermagem Lilian e os Agentes Comunitários de Saúde. Também buscam 
realizar atendimentos externos com promoções de saúde voltados para crianças, 
adultos e idoso. Hoje a equipe tem como médica no seu quadro a Doutora 
Elizabeth.[FOTO]

Sua área de atuação extende-se para uma pequena parte da Comunidade do Muquiço e
Vila Eugênia.[FOTO]
* Equipe dos Apartamentos, passa a ter uma área diferenciada das demais por não 
ter nenhuma parte com as comunidades já citadas contudo é uma área que embora 
visivelmente nãoaparente as necessidades masé carente de muitas atenções pois se
trata de uma área com grande índice de idosos que moram sozinhos e em muitas 
vezes hipertensos, com diabetes, acamados, amputados e também pessoas vivendo em
condições precárias.[FOTO]
 AEquipe Apartamentos tem como enfermeiro chefee também responsável técnico o 
Enfermeiro Sérgio Augusto e a médica Fátima Proubelque levam a equipe adiante 
eque tem estado a frente dos movimentos realizados na unidade, passou a ser 
característico desta equipe realizar ações e passeios que envolvem toda a 
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unidade, além das confraternizações para manter um bom ambiente de trabalho e 
harmonioso onde todos ganham.[FOTO]

* Equipe Operária, hoje está sob a supervisão do Enfermeiro Adilson que 
conquistou a comunidade por sua dedicação e carinho com as pessoas da 
comunidade. Também contam na equipe com a prestesa do médico de equipe Doutor 
José Luiz que igualmente conquistou o carinho da comunidade do muquiço que é a 
área de atuação da equipe. Hoje realizam a promoção saúde no quintal dentro da 
área onde obtiveram uma maior proximidade com os cadastrados da clínica.[FOTO]
Edição e Imagens por Marisa Serafim
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Conselhos Tutelares: aliados dos direitos da infância

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.childhood.org.br/
Conselhos Tutelares: aliados dos direitos da infância: O Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA), implementado há duas décadas no Brasil, reconhece os 
direitos da infância e também deve assegurar a criação de órgãos complementares 
que visam garantir o cumprimento de suas diretrizes. É nesse cenário que surgem 
os Conselhos Tutelares. Mas, o que é o Conselho Tutelar, qual a sua função e, 
principalmente, qual a sua importância na garantia dos direitos de crianças e 
adolescentes? Integrante do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do 
Continue lendo 
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cuidado-refrigerantes-acucarados.html
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CUIDADO - Refrigerantes açucarados

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://drauziovarella.com.br/
Refrigerantes açucarados: 
Obesidade é a maior das ameaças à saúde do século 21. O processo inflamatório 
crônico, os hormônios e os mediadores químicos produzidos e liberados pelo 
tecido adiposo acumulado em excesso, aumentam o risco de doenças 
cardiovasculares, metabólicas, pulmonares e de diversos tipos de câncer.

No Brasil, metade da população adulta está acima da faixa de peso saudável. Nos 
Estados Unidos, esse número ultrapassa 70%: cerca de 30% estão com excesso de 
peso, 30% são obesos e 10% sofrem de obesidade grave.

Página 2876



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
A continuarmos no mesmo ritmo, é provável que nos próximos dez ou vinte anos 
estejamos na situação deles.

A característica mais assustadora dessa epidemia é o número crescente de 
crianças e adolescentes obesos, consequência do acesso ilimitado a alimentos de 
alta densidade energética e da vida em frente da TV e dos computadores.

O impacto dessa nova realidade será tão abrangente, que a próxima geração 
provavelmente terá vida mais curta do que a atual, previsão demográfica que os 
avanços da medicina não conseguirão reverter. Os custos da assistência médica 
aos portadores das doenças crônicas associadas à obesidade arruinarão as 
finanças dos sistemas de saúde de países como o nosso.

O consumo de refrigerantes e sucos açucarados é uma das maiores fontes de 
calorias ingeridas por crianças e adolescentes. Um levantamento mostrou que os 
adolescentes americanos consomem em média 357 calorias diárias, dessa fonte. É 
possível que os nossos não fiquem para trás.

Se para cada nove mil calorias ingeridas em excesso o corpo acumula um quilo de 
gordura, um exagero de apenas 357 calorias por dia significa um quilo a mais por
mês ou 12 kg a cada ano que passa.

Ao contrário dos carboidratos complexos contidos nos alimentos ricos em fibras, 
como as frutas e as verduras, as bebidas açucaradas são pobres em nutrientes, 
não induzem saciedade e estão ligadas a maus hábitos alimentares, como o consumo
de fast food, doces, biscoitos e salgadinhos empacotados.

Acabam de ser publicados três estudos sobre a relação entre refrigerantes e 
obesidade em crianças e adultos.

No primeiro, um grupo de Harvard acompanhou cerca de 33 mil mulheres e homens, 
que tiveram a predisposição genética avaliada por meio da detecção laboratorial 
de 32 genes ligados à obesidade.

Os resultados mostraram que quanto maior o número desses genes e maior o consumo
de refrigerantes com açúcar, maior o risco de ganhar peso. Por exemplo, entre os
portadores de 30 genes, o número de obesos foi cinco vezes mais alto do que 
naqueles sem nenhum dos 32 genes, mas que consumiam o mesmo volume de 
refrigerantes.

Essa é uma demonstração inequívoca da interação existente entre o patrimônio 
genético e os fatores ambientais: pessoas predispostas geneticamente são mais 
suscetíveis aos efeitos adversos das bebidas açucaradas. As intervenções 
destinadas a reduzir o consumo delas devem ser dirigidas principalmente para 
essa subpopulação.

No segundo estudo, um grupo da Universidade de Amsterdam distribuiu 
refrigerantes com e sem açúcar para 641 crianças de cinco a doze anos. As 
bebidas vinham sem nenhuma indicação no rótulo que permitisse à criança 
identificar se continham açúcar ou adoçante artificial.

Depois de 18 meses, os que recebiam os refrigerantes com açúcar pesavam em média
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1,020 kg a mais, apresentavam maior relação cintura/altura e maior quantidade de
gordura no corpo.

No terceiro, também conduzido em Harvard, 224 adolescentes obesos ou com excesso
de peso foram divididos em dois grupos. No grupo-controle os participantes 
continuaram a tomar a mesma quantidade de refrigerantes que estavam habituados a
consumir todos os dias, enquanto os demais praticamente pararam de tomá-los.

Depois de um ano, os adolescentes do grupo-controle pesavam em média 1,9 kg 
mais. Dois anos mais tarde, essa diferença havia desaparecido.

Tomados em conjunto, esses três estudos sugerem que as calorias dos 
refrigerantes não são a única causa, mas contribuem para a disseminação da 
epidemia de obesidade.

As recomendações do Ministério da Saúde para que crianças e adultos evitem 
refrigerantes e sucos açucarados e, principalmente, aumentem os níveis de 
atividade física, devem ser levadas a sério.
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Cuidados com a Alimentação no Verão

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://br.blog.consultaclick.com/
Cuidados com a Alimentação no Verão: 
Olá, fique de olho em mais uma dica diária de Saúde e Bem Estar!
Durante esta época do Ano, em que a maioria das pessoas está de férias e 
curtindo o Verão, alguns cuidados são imprescindíveis com a alimentação para 
evitar problemas com a Saúde.
Muitos destes problemas acontecem devido à ingestão de alimentos mal 
conservados, de procedência duvidosa ou preparados sem higiene. Isto pode causar
algumas complicações à saúde como diarreia aguda, problemas gastrointestinais e 
intoxicação alimentar.
Com as altas temperaturas do Verão, conservar os alimentos exige maiores 
cuidados e é necessário estar atento também para evitar contaminação pelo 
consumo de alimentos crus ou mal cozidos.Alguns cuidados com a Alimentação
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Cuidados com a Saúde na Velhice

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://br.blog.consultaclick.com/
Cuidados com a Saúde na Velhice: 

Olá, fique de olho em mais uma dica diária de Saúde e Bem Estar!

Nos dias atuais podemos afirmar que as pessoas estão vivendo mais e em melhores 
condições de saúde graças aos avanços da medicina e novas descobertas, 
medicamentos e técnicas cirúrgicas. Porém, o corpo vai passando por 
transformações conforme os anos de vida e muitos problemas de saúde, genéticos 
ou não são comuns e afetam o organismo das pessoas idosas.

A doença que frequentemente mais afeta os idosos é a cardíaca, seguida de 
derrame, câncer, pneumonia e gripe. Acidentes, especialmente quedas que podem 
resultar fraturas de quadril, são também infelizmente comuns nesta fase da vida.

Normalmente os idosos apresentam ao menos uma das condições abaixo e muitos 
apresentam até duas ou mais:
Doenças do coração (hipertensão, doença vascular, insuficiência cardíaca, 
hipertensão arterial e doença arterial coronariana).Doença de 
AlzheimerDepressãoIncontinência urináriaArtriteOsteoporoseDiabetesProblemas 
respiratóriosQuedas frequentes que causam fraturasMal de 
ParkinsonCâncerProblemas visuais (catarata, glaucoma).Diminuição dos reflexos, o
que pode impedir as pessoas de dirigir, por exemplo,Pele mais fina, o que pode 
levar a rupturas e feridas que não cicatrizam rapidamente.Um sistema imunológico
enfraquecido, o que pode tornar mais difícil o combate aos vírus, bactérias e 
outras doenças.Diminuição da sensação de gosto ou cheiro, especialmente para os 
fumantes, o que pode levar à diminuição do apetite e desidratação.
Apesar de a lista ser grande e parecer assustadora, é importante saber os 
problemas que podem afetar o organismo do idoso e assim preveni-los fazendo um 
acompanhamento médico adequado, o que irá garantir uma vida alegre e saudável na
velhice.

Clique aqui e acesse a Cartilha Atenção à Saúde da pessoa idosa e 
envelhecimento, produzida pelo Ministério da Saúde.

O Profissional Médico específico para tratar das pessoas durante a melhor idade 
é o Geriatra.

Não se esqueça de consultar sempre um especialista. Experimente encontrar um 
médico online e agendar uma consulta com profissionais de confiança em todo o 
Brasil.

Gostou deste Post? Cadastre-se aquie receba diariamente nossos Posts em seu 
Email

O post Cuidados com a Saúde na Velhice apareceu primeiro em Portal 
ConsultaClick.com.br.
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Cuidados durante as férias de verão garantem lazer saudável e sem riscos para a 
saúde

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/Cuidados durante as férias de verão garantem lazer 
saudável e sem riscos para a saúde: [FOTO]

Mesmo durante o lazer, é importante não se descuidar da saúde para aproveitar o 
tempo livre sem frustrações.| Foto: John Smith/Corbis
Para fugir do calor, as praias e os clubes são os destinos preferidos durante as
férias de verão. Nesta época, algumas doenças costumam se tornar comuns por 
causa do excesso de sol, umidade, uso de ambientes públicos ou alimentação 
inadequada. Mesmo durante o lazer, é importante não se descuidar da saúde para 
aproveitar o tempo livre sem frustrações.
O uso constante de roupas de banho úmidas pode favorecer a proliferação de 
fungos e bactérias, causando males como micoses e outras lesões de pele. Hoje em
dia as roupas de banho são fabricadas com tecidos que secam rápido. Apesar 
disso, pessoas com tendência a micoses e alergias, que se dão principalmente na 
virilha e embaixo dos seios nas mulheres, devem evitar o uso de roupas molhadas 
por muito tempo, aconselha Aderbal Arruda, médico epidemiologista e sanitarista 
da Coordenação de Atenção à Saúde do Servidor do Ministério da Saúde. 
(CAS/CGESP/SAA/SE/MS).
As micoses são infecções causadas por fungos e atingem principalmente as dobras 
da pele. Por isso, o recomendado é se enxugar bem essas áreas após o banho. Os 
pés também devem ser protegidos com o uso de chinelos em lugares públicos como 
beiras de piscinas e vestiários. Aderbal também alerta sobre o cuidado com o 
excesso de cloro nas piscinas. O recomendável é que utilizem piscinas onde haja 
o controle do uso de cloro, que em excesso pode causar ressecamento na pele e 
uma conjuntivite química.
O banho de mar ou na piscina deve ser evitado caso haja uma lesão na pele. Em 
pessoas que apresentam lesões de pele, o uso de piscinas públicas, por exemplo, 
pode favorecer a contaminação e as lesões servirem como porta de entrada para 
bactérias, lembra Aderbal.
Durante o mergulho é comum que entre água no ouvido. Além do incômodo, a umidade
durante muito tempo pode desencadear em uma otite, inflamação no ouvido. Para 
tentar tirar a água, devemos enxugar o canal externo do ouvido com uma toalha, 
dar pulinhos ou tapas leves na cabeça no lado oposto ao ouvido com água. Se não 
resolver, o ideal é procurar um otorrino. Não deve-se introduzir objetos no 
ouvido nem pingar álcool ou usar medicamentos por conta própria, sob o risco de 
causar danos no aparelho auditivo.
A areia da praia também pode trazer incômodos causados pelo bicho geográfico. 
Encontrado na areia contaminada por fezes de cães ou gatos o parasita se aloja 
na pele humana, formando lesões em forma de túneis irregulares principalmente 
nos pés, causando vermelhidão e coceira. O tratamento se dá através de medicação
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oral ou de uso tópico.
O sol em excesso também deve ser evitado. As pessoas devem evitar a exposição 
solar entre 10h e 16h. É recomendado o uso de protetor solar, chapéu, além de 
buscar abrigo à sombra pois o sol pode causar queimaduras de primeiro e segundo 
graus, bolhas na pele e a desidratação, principalmente nas crianças, que são 
mais sensíveis, explica Aderbal.
O cuidado em viagens deve ser estender também à alimentação. Segundo o médico da
CAS, mesmo o tempero diferente pode causar uma intolerância e mal estar ao ser 
consumido. Em restaurantes, deve-se evitar o consumo de certos alimentos que 
ficam muito tempo expostos sem a conservação ideal, como maionese e ovos. 
Comidas de ambulantes cuja preparação com higiene é duvidosa também deve ser 
evitada.Fonte: Fabiana Conte/ Comunicação Interna do Ministério da Saúde
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CUIDE-SE - Insolação: o que é e como evitar

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://br.blog.consultaclick.com/
Insolação: o que é e como evitar: 
Olá, fique de olho em mais uma dica diária de Saúde e Bem Estar!
Estamos apenas nos primeiros dias de verão e o calor já veio com tudo.
É nesta época que muitas pessoas tiram férias e vão procurar lazer 
principalmente nas Praias, locais em que há uma alta incidência de raios solares
e, portanto a necessidade de estar atento, para não adquirir uma Insolação por 
exemplo.Afinal o que é Insolação?
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CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA EM INFORMAÇÕES EM SAÚDE E REGISTROS DE CÂNCER

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://otics-iraja.blogspot.com/

Prefeitura investindo em suas equipes de saúde. 
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA EM INFORMAÇÕES EM SAÚDE E REGISTROS DE CÂNCER: 
Visando à qualificação dos profissionais de saúde de nível médio, 
cujasatividades se relacionam com a área de Informações em Saúde, ou que 
tenhaminteresse em atuar nessa área, o Laboratório de Educação Profissional 
emInformações e Registros em Saúde (LIRES/EPSJV/FIOCRUZ) realizará de marçoa 
dezembro deste ano dois cursos na sede da EPSJV.
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O primeiro, em parceria com o INCA, ocorrerá a partir de 12 de março(aulas às 
terças-feiras): Curso de Especialização Técnica em Informaçõesem Saúde e 
Registros de Câncer (CETIS-INCA).O segundo terá início no dia 14 de março (aulas
às quintas-feiras): Cursode Especialização Técnica em Registros e Produção das 
Informações emSaúde (CETREPIS).

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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CURSOS - CCE - PUC - Rio

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://construtoresdecidadania.blogspot.com/
CCE - PUC - Rio: 
[FOTO]
[FOTO]
  Clique nas imagens para melhor visualização.
<COMENTÁRIOS>
Oi. Tudo bem?
Possuo um blog com Atividades para Alfabetização e estou dando o selinho 
PROFISSÃO PROFESSOR para o seu blog. É só você entrar no meu blog e clicar em 
Selinho, do lado direito. Espero que goste.
Tenha um ótimo ano letivo.
<COMENTÁRIOS>
Bacana, vou colocar.  Obrigada.
Bom ano Letivo pra você também!!
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DECRETO Nº 36659 DE 1º DE JANEIRO DE 2013

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
DECRETO Nº 36659 DE 1º DE JANEIRO DE 2013
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Cria Grupo de Trabalho para a implantação do Programa Rio Digital 15 minutos.
 CONSIDERANDO que Toda pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida 
cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar no progresso 
científico e nos benefícios que deste resultam - Art. 27- Declaração Universal 
dos Direitos Humanos;
 CONSIDERANDO a importância de integrar digitalmente a Cidade do Rio de Janeiro 
e garantir o acesso à informação, ao conhecimento e à inovação Tecnológica, 
assim como aos serviços decorrentes destes novos caminhos da Sociedade do 
Conhecimento;
 CONSIDERANDO que é objetivo do Governo incentivar a democratização da 
informação, ampliando o acesso do cidadão aos espaços públicos de produção e 
divulgação do conhecimento, e a construção de uma sociedade em rede;
 CONSIDERANDO que o avanço tecnológico na sociedade do conhecimento exige novas 
mediações e conteúdos nos campos culturais, educacionais e nas relações de 
trabalho;
 CONSIDERANDO a contribuição das novas tecnologias de informação e comunicação 
para o desenvolvimento social da Cidade do Rio de Janeiro,
 DECRETA:
 Art. 1.º Fica criado Grupo de trabalho destinado à elaboração do Programa RIO 
DIGITAL 15 MINUTOS, através de implantação de Naves do Conhecimento, de forma a 
Integrar digitalmente a Cidade do Rio de Janeiro.
 Art 2.º O Programa RIO DIGITAL 15 MINUTOS tem por objetivo implantar uma rede 
de Naves do Conhecimento em todo o território da Cidade do Rio de janeiro de 
modo a garantir à população o acesso a uma nave no raio de 1,5 km.
 Art. 3.º O Grupo de Trabalho será constituído pelos representantes das 
seguintes Secretarias, sob a coordenação da primeira:
 I - Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia; II - Secretaria Municipal de 
Educação; III - Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil; IV - Secretaria 
Municipal de Cultura; V - Secretaria Municipal de Habitação; VI - Secretaria 
Municipal de Obras. VII - Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO.
 Parágrafo único. O Grupo de Trabalho de que trata ocaputdeste artigo deverá 
apresentar sua proposta ao Prefeito no prazo de 60 (sessenta) dias.
 Art. 4.º Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
Rio de Janeiro, 1º de janeiro de 2013; 448º ano da fundação da Cidade.
EDUARDO PAES*Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial
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DECRETO Nº 36660 DE 1º DE JANEIRO DE 2013

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Diário Oficial nº :192Data de publicação: 01/01/2013Matéria nº :48453DECRETO Nº 
36660 DE 1º DE JANEIRO DE 2013
Institui condicionalidades de saúde para o benefício do Cartão Família Carioca e
estabelece prazo de 180 (cento e oitenta) dias para incluir todos os 
beneficiários do Cartão Família Carioca no Programa Saúde Presente.
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O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela legislação em vigor, e
CONSIDERANDO a Lei n.º 5.246, de 18 de janeiro de 2011, que dispõe sobre o 
Programa 0373 - Cartão Família Carioca;
CONSIDERANDO o objetivo Geral do programa Cartão Família Carioca de reduzir os 
atuais níveis de pobreza e indigência, incentivar a melhoria do desempenho 
escolar dos alunos das escolas públicas e garantir a adesão dos beneficiários às
CLÍNICAS DA FAMÍLIA previstas no Programa Saúde Presente;
CONSIDERANDO a Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1990, que, em seuartigo 
segundo, prevê que A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 
Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercíciosempre com 
respeito aos direitos fundamentais do cidadão,
 DECRETA:
CAPÍTULO I - DA INCLUSÃO DOS BENEFICIÁRIOS NO PROGRAMA SAÚDE PRESENTE
Art.1.º Fica instituída a obrigatoriedade da inclusão dos beneficiários do 
Programa Cartão Família Carioca no Programa Saúde Presente.
Art.2.º A Secretária Municipal de Saúde e Defesa Civil deverá publicar lista 
nominal dos funcionários que ficarão responsáveis por cada família beneficiária.
Art. 3.º Será obrigatório o registro em prontuário eletrônico de todo o 
histórico da família beneficiária pelo Cartão Família Carioca.
CAPÍTULO II DAS CONDICIONALIDADES
Art. 4.º Caberá a Secretária Municipal de Saúde e Defesa Civil, em 180 (cento e 
oitenta) dias, regulamentar, viabilizar e fiscalizar e o cumprimento das 
condicionalidades de saúde do Programa Cartão Família Carioca.
Art. 5.º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias.
Art. 6.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 1º de janeiro de 2013; 448º ano da fundação da Cidade.
EDUARDO PAES*Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial
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DENGUE - FIQUE ATENTO!!!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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Desafiar, pesquisar, descobrir, produzir e apresentar
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http://porvir.org/
Desafiar, pesquisar, descobrir, produzir e apresentar: 

Bastam dois dedos de conversa com pessoas interessadas em inovações educacionais
ou poucas horas em um evento que reúna professores interessados em tendências e 
lá vai estar ele. Pode ser que seja entre professores de educação infantil 
discutindo as descobertas das crianças em seu último trabalho ou entre docentes 
da área médica mostrando os resultados dos seus alunos. De uma ponta à outra, 
ele tem aparecido cada vez com mais frequência e em mais formas diferentes. 
Adivinhou? Sim, é o aprendizado baseado em projetos - o project-based learning, 
ou simplesmente PBL.

Não há uma data exata em que a metodologia tenha começado a ser usada, diz 
Jennifer Klein, consultora em educação global que capacita professores a usarem 
a aprendizagem baseada em projetos. Mas, segundo a especialista, na década de 70
ou 80, mesmo sem ter sido assim batizada, muitas escolas já se utilizavam da 
lógica para educar crianças e jovens. Muito do que hoje se faz, inclusive, se 
apoia no pensamento do brasileiro Paulo Freire, ferrenho defensor de que os 
alunos deveriam construir seu próprio conhecimento.

Arpad Nagy-Bagoly / Fotolia[FOTO]

E o que está por trás do conceito é simples: em vez de serem estimulados por 
aulas tradicionais, os estudantes devem buscar respostas a questões complexas, 
muitas vezes multidisciplinares, e devem apresentar um produto final como 
resultado de suas pesquisas. Nesse meio tempo, enquanto planejam, organizam e 
executam o projeto, eles se deparam, na prática, com situações em que precisam 
trabalhar harmonicamente em grupo, lidar com opiniões diferentes, comunicar 
aquilo que estão pensando, defender seu ponto de vista e criticar os que não 
consideram ser adequados. Tal qual na vida.
Essa metodologia está se tornando muito popular. Parte disso é devido às 
facilidades que a tecnologia trouxe. Mas só parte. A questão é que, com essas 
avaliações padronizadas, estamos matando o amor que as crianças têm por 
aprender. A aprendizagem baseada em projetos é uma resposta a isso, diz Klein, 
citando o próprio exemplo. Muito antes de a tecnologia estar disponível como 
está hoje, ainda como aluna, a educadora teve a oportunidade de estudar numa 
escola em que os próprios alunos organizavam viagens de aprendizado. Nessas 
ocasiões, eles aprendiam não só biologia, matemática e ciências, mas também 
organização de projetos, trabalho em grupo e orçamento.

Hoje, com a disseminação de práticas pela internet e a facilidade de trocar 
informação, claro, essa abordagem tem sido facilitada. Outro exemplo que a 
educadora dá é de uma escola americana que pediu que os alunos desenvolvessem 
asas capazes de voar. No início do projeto, o professor falou para os jovens: Em
24 de março, vocês vão estar na frente dos seus colegas, pais e uma banca de 
engenheiros. Vão dizer: Esse é o nosso design de asa, esse é o que a gente 
recomenda e essa é a razão. Vocês vão ter dados, gráficos, uma apresentação e 
regras. Veja vídeo, em inglês, que mostra os professores combinando como será a 
avaliação do projeto.
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Os alunos precisaram estudar matemática, física e bases de engenharia para as 
asas funcionarem. E funcionaram. Ao fim, um dos jovens que participou do projeto
falou: É muito melhor fazer uma coisa sua. Se o professor te diz como fazer, 
você pode se lembrar disso depois de duas semanas. Se você descobre como fazer, 
você vai se lembrar disso a vida toda, afirmou o rapaz. Para Klein, essa é a 
essência do aprendizado baseado em projetos.Ainda de acordo com a especialista, 
é possível trabalhar com essa abordagem em qualquer disciplina e em qualquer 
idade, mas o trabalho é muito maior quando vários professores estão envolvidos 
em um mesmo projeto. Para quem está interessado em começar, o Buck Institute for
Education, uma associação norte-americana especializada em disseminar práticas 
desse tipo de aprendizagem, fez um diagrama explicando os pré-requisitos para um
bom programa de aprendizagem baseada em projeto. Conheça os oito os pontos 
principais.

www.bie.org[FOTO]

Ter conteúdo relevante. O objetivo da abordagem é trabalhar os conceitos-chave 
das disciplinas acadêmicas a partir de um projeto.
Desenvolver habilidades para o século 21. Ao longo do projeto, os alunos deverão
buscar uma resposta a um problema. Para isso, eles deverão buscar referências em
diferentes fontes de informação, precisarão de pensamento crítico, habilidade de
resolução de problemas, colaboração e várias formas de comunicação - habilidades
mais refinadas que a simples memorização.
Ter expírito de exploração. Isso faz parte do processo de aprender e criar algo 
novo com curiosidade e motivação.
Organizar-se em torno de questões abertas.Aqui o foco está em estimular o 
aprendizado mais aprofundado, debates, desafios e problemas.
Criar a necessidade de saber. O fato de ter que apresentar um produto ao fim de 
um período serve também para criar a expectativa de aplicar o que se está 
aprendendo e fazer com que os alunos criem laços com seu trabalho.
Dar oportunidade de voz e escolha.Os alunos aprendem a trabalhar 
independentemente e assumir riscos quando eles são instados a fazer escolhas e 
mostrar sua voz. Isso faz com que aumente também o engajamento dos estudantes.
Incluir processos de revisão e reflexão.Os estudantes aprendem a dar e receber 
feedback para melhorar a qualidade do produto no qual estão trabalhando.
Apresentar para o público. Ao mostrar o produto de seu esforço para outras 
pessoas, pessoalmente ou on-line, aumenta-se a motivação dos alunos a fazerem 
trabalhos de melhor qualidade.

Veja mais em http://www.bie.org/about/what_is_pbl.
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FONTE: FACEBOOK - ARMAZÉM DO EDUCADOR
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Devemos comer todos os dias !!!
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http://www.ecologiamedica.net/

[FOTO]
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Dez dicas para aumentar a produtividade no trabalho: [FOTO]

Início do novo ano é sempre um bom momento para se planejar. Cassio Quintao, 
sócio da consultoria Proff Gente  Gestão, elaborou uma lista com dez dicas para 
aumentar a produtividade no trabalho. Veja a seguir:1.Faça listas:Para otimizar 
o seu tempo, tenha sempre em mente - e num lugar bem visível na sua mesa - uma 
lista de tarefas de curto e médio prazo. Estabelecer metas para o primeiro 
semestre do ano, por exemplo, é totalmente viável, e definir, no início do 
expediente, quais serão as tarefas diárias, deve ser a primeira atividade ao 
chegar ao local de trabalho.2. Estabeleça suas prioridades:Não adianta 
estabelecer mais metas do que será possível realizar. Ao longo da jornada de 
trabalho podem surgir contratempos que devem ser resolvidos imediatamente. Para 
não terminar o dia com a sensação de que não conseguiu estabelecer todas as 
metas do dia, organize-se para ter sempre uma lista pequena, mas que dê conta de
um dia inteiro de trabalho.3. Uma coisa de cada vez:É tentador realizar várias 
tarefas ao mesmo tempo. Mas não se engane, se concentrar em uma atividade de 
cada vez é muito mais produtivo;4. Desconecte-se:Reserve uma hora do seu dia 
para fechar sua caixa de e-mails e perfis em redes sociais. Nesse tempo, você 
pode se concentrar em uma atividade sem distrações.5. Pausa para o cafezinho:É 
importante fazer pausas curtas depois de longos períodos dedicados a uma única 
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tarefa. Além disso, o momento de descanso é ótimo para se relacionar com colegas
de trabalho e ter novas ideias.6. Delegue:Essa é uma atividade que não 
aprendemos em nenhum momento da formação acadêmica, mas que é muito importante 
para a produtividade e o bom relacionamento de uma equipe.7. Menos reuniões, 
mais soluções:Reunir-se com os colegas de trabalho é importante para a troca de 
ideias e o estabelecimento de metas comuns, porém, nem sempre uma reunião é 
produtiva. Faça uma pauta com os assuntos a serem discutidos, seja objetivo e 
incentive seus colegas a fazerem o mesmo. Deixe as banalidades para serem 
conversadas após o expediente.8. Estude:Investir no desenvolvimento pessoal por 
meio de treinamentos e cursos ajuda a trazer novas ideias para o trabalho, a 
aumentar a rede de contatos e potencializa os resultados.9. A vida pessoal 
interfere:Uma boa noite de sono, um fim de semana relaxante e atividades 
desestressantes realizadas nos horários vagos ajudam a aumentar a produtividade 
no ambiente de trabalho.10.Saiba quando parar:Ficar além do horário pode ser 
necessário às vezes, mas não faça disso uma rotina. O correto é conseguir 
realizar todas as atividades na jornada de trabalho. Para conseguir isso, use as
listas.

Fonte: O Globo
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DIA 21\12\2012 CMS MORRO UNIÃO PROMOVE NATAL COMUNITÁRIO COM A COMUNIDADE: 
Comemoramos com a comunidade local nosso dia de natale com a ajuda de nossas 
parceriaspromovemos o bem estar para a comunidade local.
Entendemos que a unicidade da unidade de saúde com a comunidade é primordial 
dentro de tantas dificuldades,de saúde de paz e do bem estar geral.
Nos unimos então para trazer um sorriso a cada olhar, pois um sorriso não tem 
preço.
Crianças carentes que em apenasoportunidades impares como estas tem a 
possibilidade de viver pequenos momentos mais tão importantes paracada uma 
delas.
São ocasiões especiais para todos nós mais para a maioria deles passa por mais 
um dia de sobrevivência.
Falo isto não apenas por conclusões particulares mais por estar inserido dentro 
desta comunidade e realizando o meutrabalho junto com minha equipe com amor e 
dedicação e esta é a nossa maior recompensa cuidar da saúde de nossa 
populaçãocom um olhar humanizado e promovendo atendimento comvínculo, a saúde de
todos.
FELIZ NATAL A TODOS....
[FOTO]
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http://www.blogdasaude.com.br/
Dia Mundial de Combate à Hanseníase (lepra): 
[FOTO]

Ilustração: Agência Brasil
A hanseníase é uma doença curável, mas o início do tratamento pode demorar 
porque a manifestação dos primeiros sintomas acontece de 2 anos a 5 anos após o 
contágio. Ela é infecciosa e atinge a pele e os nervos, afetando braços, mãos, 
pernas, pés, rosto, orelhas, olhos e nariz, podendo causar deformações visíveis 
em casos mais graves.O tratamento da hanseníase pode durar de seis meses a um 
ano e é oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
A transmissão acontece com a convivência próxima e prolongada. Os bacilos são 
eliminados pela pessoa doente, principalmente por meio da respiração. Apesar da 
fama da doença, não é tão fácil contraí-la.
Os sintomas mais comuns são manchas brancas, vermelhas ou marrons em qualquer 
parte do corpo, com alteração da sensibilidade, caroços, algumas vezes 
avermelhados e doloridos, perda de sensibilidade ao calor, à dor e ao tato, 
febre, edemas e dores nas juntas.
O Brasil é o segundo país do mundo com maior número de casos de hanseníase, 
segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Em 2011, foram registrados cerca 
de 34 mil novos casos da doença no país, número inferior apenas aos 127 mil 
casos na Índia, que tem uma população cinco vezes maior.
Somente os pessoas que não estejam em tratamento podem transmitir a doença. Os 
que já estão recebendo acompanhamento médico não são transmissores. Importante 
lembrar que não se pega hanseníase bebendo no copo, utilizando o mesmo talher da
pessoa com a doença ou mesmo tocando sua pele, mesmo se ela não tiver iniciado o
tratamento.
O Dia Mundial de Combate à Hanseníase é lembrado no dia 27 de janeiro.Com 
informações da Agência Brasil e Dr. Drauzio Varella
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Diagnóstico precoce é fundamental para desenvolvimento do autista: 
[FOTO]

Foto: Divulgação
Muitas pesquisas ainda vêm sendo desenvolvidas sobre a real causa do autismo, 
mas um consenso em relação ao que caracteriza a doença já existe. Segundo 
especialistas, são aspectos observáveis, como a dificuldade no domínio da 
linguagem da comunicação, a falta de habilidade para interagir socialmente e o 
padrão de comportamento restritivo e repetitivo. No Brasil, 45,6 milhões de 
pessoas têm algum tipo de deficiência, segundo dados do Instituto Brasileiro de 
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Geografia e Estatística (IBGE). Dentre eles, estima-se que dois milhões sejam 
autistas.

Conhecido como autismo ou transtorno global do desenvolvimento, hoje, a 
patologia é chamada de espectro autista, devido aos vários graus e diferentes 
sintomas que abrange. O psiquiatra da Infância e da Adolescência do CAPS do 
Grupo Hospitalar Conceição, vinculado ao Ministério da Saúde, Marcelo Borges, 
explica que esta é uma doença que atinge principalmente a comunicação. O autismo
se caracteriza quando a pessoa tem muita dificuldade de socialização, de 
interagir com outras pessoas e fica muito isolada, em uma visão de mundo só 
dela. Hoje se sabe que é, basicamente, uma doença genética. Talvez influenciada 
por uma colaboração do ambiente onde ela vive, mas com base genética, define o 
médico.

A diversidade dos sintomas dificulta a conclusão do diagnóstico pelo 
profissional. No autismo clássico, por exemplo, os pacientes apresentam 
deficiência intelectual alta e dificuldade no desenvolvimento da linguagem. Nos 
casos moderados, ainda existe a dificuldade de expressão verbal, mas eles 
conseguem desenvolver outro tipo de comunicação, através de desenhos ou imagens.
Existem sintomas autistas desde muito leves até níveis gravíssimos. O autista 
não necessariamente vai ter dificuldade de capacidade intelectual e cognitiva. 
Algumas vezes, eles são pessoas extremamente competentes e brilhantes, e 
profissionalmente conseguem ter sucesso. O importante é identificar a doença 
cedo. Quanto mais cedo ela for diagnosticada, mais cedo se institui um 
tratamento adequado e melhor será o prognóstico, explica Borges.
Diagnóstico - A doença não tem cura, mesmo fazendo o tratamento a pessoa não vai
ter uma vida social normal. Mas o trabalho de estimulação, o uso de medicação e 
a interação são maneiras de desenvolvimento, desde criança até a fase adulta. 
Quando descobrem que a doença não tem cura os pais acabam desanimando e não 
investindo em tratamentos que iriam beneficiar os filhos. Não ter cura é uma 
coisa e não ter o que fazer é outra completamente diferente. Tem muita coisa que
pode ser feita para ajudar, e muito, essas crianças e adolescentes. Temos que 
investir nesses casos, atenua o psiquiatra.

Entre os motivos mais comuns que levam os pais a buscarem ajuda médica estão o 
constante olhar fixo do bebê e a falta de interesse por outras crianças. O 
tratamento e o diagnóstico errados fazem com que a criança seja pouco estimulada
e perca a capacidade de se desenvolver. Como não são avaliados por um 
especialista, muitos casos acabam sendo classificados como retardo mental, e na 
verdade não é isso. Eles têm dificuldade de interação, mas tem a fala e a 
inteligência intactas, comenta.
Tratamento - O psiquiatra Marcelo Borges acredita que a falta de informação 
ainda é o maior dos problemas e chama a atenção dos pais: Se conformar acaba 
piorando a situação. Procurem ajuda porque existe tratamento. Procure o Sistema 
Único de Saúde, vá ao CAPS, enfatiza. Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) 
são serviços de atenção à saúde mental, estão em mais de 1900 municípios, são 
abertos para a comunidade e oferecem atendimento diário com psiquiatria, 
fonoaudiólogo, terapia ocupacional, e outros.

Não existe tratamento padrão que possa ser utilizado nesses casos. Os pacientes 
exigem acompanhamento individual, de acordo com as necessidades e deficiências. 
Os tratamentos são realizados por equipes multidisciplinares e vão desde terapia
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ocupacional e psicoterapia, até a medicação com antipsicóticos, nos casos de 
pacientes mais graves. A gente procura estimular o máximo possível nos 
tratamentos a questão da comunicação e da interação. O objetivo é que o paciente
possa se comunicar melhor, se relacionar melhor com as pessoas, explica Marcelo 
Borges.
Camilla Terra / Blog da Saúde
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Diário Oficial da União publica lista de feriados e pontos facultativos em 2013:

[FOTO]
O Ministério do Planejamento divulgou nesta sexta-feira o calendário de feriados
e pontos facultativos de 2013 para os servidores públicos federais. A portaria, 
publicada no Diário Oficial da União, define que nestas datas deve ser 
preservado o funcionamento dos serviços essenciais ao cidadão. No total, são 
nove feriados nacionais - quatro deles em final de semana - e sete pontos 
facultativos.
O texto informa ainda que os dias de guarda dos credos e das religiões que não 
estão relacionados na portaria podem ser respeitados e posteriormente 
compensados, desde que autorizado pelo responsável da unidade de exercício do 
servidor.
Veja abaixo a lista de feriados e pontos facultativos:1º de janeiro 
(terça-feira) - Confraternização Universal - Feriado Nacional
11 de fevereiro (segunda-feira) - Carnaval - Ponto Facultativo
12 de fevereiro (terça-feira) - Carnaval - Ponto Facultativo
13 de fevereiro (quarta-feira) - Carnaval - Ponto Facultativo (até as 14h)
29 de março (sexta-feira) - Paixão de Cristo - Feriado Nacional
21 de abril (domingo) - Tiradentes - Feriado Nacional
1º de maio (quarta-feira) - Dia Mundial do Trabalho - Feriado Nacional
30 de maio (quinta-feira) - Corpus Christi - Ponto Facultativo
7 de setembro (sábado) - Independência do Brasil - Feriado Nacional
12 de outubro (sábado) - Nossa Senhora Aparecida - Feriado Nacional
28 de outubro (segunda-feira) - Dia do Servidor Público - Feriado Nacional
2 de novembro (sábado) - Finados - Feriado Nacional
15 de novembro (sexta-feira) - Proclamação da República - Feriado Nacional
24 de dezembro (terça-feira) - Véspera de Natal - Ponto Facultativo (após as 
14h)
25 de dezembro (quarta-feira) - Natal - Feriado Nacional
31 de dezembro (terça-feira) - Véspera de ano novo - Ponto Facultativo (após as 
14h)

Fonte: O Globo
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"A borboleta" -  Para ler e colorir!
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Exposição Aventura pelo Corpo Humano está no museu da vida na Fiocruz: [FOTO]

Sinônimo de diversão e muita brincadeira para as crianças, as férias de verão de
2013 contam com uma programação muito especial no Museu da Vida da Fiocruz. De 8
a 26 de janeiro, a exposição Aventura pelo corpo humano retorna à sala de 
exposições do museu e aguarda o público para uma série de oficinas. Indicada 
para crianças de 5 a 8 anos, a mostra permite ao visitante olhar sua própria 
célula no microscópio e construir um modelo a partir da visualização, entender 
mais sobre o cérebro e percorrer o caminho da comida por dentro do corpo. Além 
disso, a túnica contadora de histórias apresenta o conto Afinal, o que houve com
meu corpo?
A mostra itinerante foi inaugurada na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de
2010, no Aterro do Flamengo e, desde então, foi vista por um grande número de 
visitantes ao passar por diversos espaços educativos e centros de ciência, como 
o Museu Ciência e Vida, em Duque de Caxias (RJ), o Espaço Ciência InterAtiva, em
Mesquita (RJ), a Universidade Moacyr Bastos, em Campo Grande (RJ), e escolas 
públicas da Zona Oeste do Rio de Janeiro. A exposição, que está de volta ao 
Museu da Vida, faz parte do projeto Ciência para Pequenos Curiosos, uma parceria
do Museu da Vida com o Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ) e que tem o apoio da Fundação Carlos Chagas Filho de 
Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj).Aventura pelo corpo 
humanoEvento gratuito
Período: De 8 a 26 de janeiro
Local: Centro de Recepção da Fiocruz
Horário: das 9h às 16h30 de terça a sexta; das 10h às 16h aos sábados. De terça 
a quinta, o circuito de atividades tem duração de uma hora e meia, e ocorre 
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consecutivamente a partir das 9h; sextas e sábados, a visita tem duração de uma 
hora, e ocorre a partir das 10h.
Endereço: Museu da Vida, na Av. Brasil, 4365 - Manguinhos - Rio de Janeiro 
(perto da Passarela 6 e dentro do campus da Fiocruz).
Mais informações:(21) 2590-6747 ou pelo e-mail 
recepcaomv@coc.fiocruz.br.AtividadesContação de história -Afinal, o que houve 
com meu corpo?Um belo dia, o corpo acorda sentindo uma coisa estranha. Afinal, o
que aconteceu? A túnica contadora de história desafia o visitante a 
descobrir.Modelando o cérebro -Conhecer o cérebro humano e customizar um 
minicérebro feito de gesso para levar para casa são alguns destaques dessa 
oficina.Haja estômago! -O que acontece com a comida depois que colocamos na 
boca? Nessa atividade interativa, os participantes conversam sobre comida e 
digestão enquanto traçam, juntos, o percurso da comida pelo interior do 
corpo.Faça uma célula -Qual é a estrutura básica do corpo humano? Por meio da 
visualização no microscópio de sua própria célula, a criança é estimulada a 
perceber como é a célula humana e montar seu próprio modelo de célula usando 
materiais de fácil acesso.
Fonte: Agência Fiocruz Notícias
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dica-de-saude-limpe-seu-corpo-das.html
<DATA DA POSTAGEM>
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DICA DE SAÚDE - Limpe seu corpo das toxinas adquiridas nas festas de fim de ano

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://drauziovarella.com.br/
Limpe seu corpo das toxinas adquiridas nas festas de fim de ano: 
Não há quem resista às diversas gostosuras que compõem a mesa do Natal e do 
Ano-Novo. Para o brasileiro, as festas de fim de ano são pratos cheios para 
saciar a gula, considerada oficialmente permitida nessa época. O problema é que 
o exagero cobra um preço alto, principalmente para as mulheres: quilinhos a 
mais. É nessa hora que bate o desespero e as dietas milagrosas vem à tona. 
Afinal, logo mais vem o Carnaval e todos querem entrar ou voltar à forma.
*Celulites e estrias podem ser evitadas com boa alimentação
*Escolha de alimentos inadequados para compor a dieta é responsável pela 
obesidade

Porém, segundo a nutricionista Camila Leonel, professora do curso de Nutrição da
Faculdade Santa Marcelina, é preciso ter cautela na hora de escolher a dieta. O 
imediatismo e a desinformação levam milhares de pessoas a tentar fórmulas fáceis
para adquirir o corpo sonhado que colocam a saúde em perigo. É consenso entre os
especialistas que chegar e principalmente manter o peso adequado é um projeto de
longo prazo.

A principal recomendação dos nutricionistas para uma alimentação saudável 
pós-festas é investir no consumo alimentar consciente, em vez de se privar dos 
prazeres da mesa ou sentir-se culpado pelo consumo de certos alimentos, bebidas 
e preparações. Antes de iniciar a alimentação regrada regular, entretanto, é 
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recomendável uma dieta especial evitando alimentos específicos para fazer uma 
faxina no corpo e se livrar das toxinas adquiridas em excesso.
Diariamente o organismo é intoxicado por diversas substâncias químicas 
(nitratos, nitritos, aminoácidos, proteínas, aminas, alcaloides, glicosídeos e 
numerosos compostos fenólicos) que causam reações adversas no corpo. Esses 
componentes estão presentes no ar que respiramos e também na feijoada mais 
gordurosa que comemos. Mas claro que o nível de toxidade varia de acordo com o 
teor de poluentes, gorduras, agrotóxicos, temperos e conservantes presentes nos 
alimentos, afirma Leonel.

Quando esses itens são consumidos em excesso, como acontece frequentemente em 
ceias de fim de ano, ficam sobrecarregadas as mitocôndrias, organela responsável
pela respiração das células. Uma vez agredidas, elas passam a produzirradicais 
livres, moléculas com elétrons altamente instáveis e reativos e que podem causar
doenças degenerativas. Os radicais oxidam as células, ou seja, queimam o 
oxigênio responsável por funções celulares vitais, intoxicando o corpo e 
desequilibrando sua bioquímica. Fora isso, o fígado e os rins, órgãos com papel 
fundamental na tarefas de filtrar as impurezas do organismo, acabam 
comprometidos, já que são obrigados a trabalhar com uma carga além de sua 
capacidade, e acabam não exercendo completamente sua função.
Consequências

As consequências mais aparentes são baixa resistência, cansaço, retenção de 
líquidos (o que dá o aspecto inchado) e pele mais opaca. Entre os efeitos mais 
graves ligados ao acúmulos de toxinas estão o câncer e a doença de Alzheimer. 
Mas não há motivo para alarme. O corpo elimina naturalmente toxinas por meio da 
transpiração, respiração, fezes e urina, mas quando há excesso deve-se ajudar o 
organismo com uma dieta desintoxicante. São necessários apenas sete dias de boa 
alimentação e mudança de hábitos para conseguir se livrar do resultado de quatro
dias de exagero.
A intenção é otimizar o funcionamento do organismo e eliminar toxinas adquiridas
por uma alimentação desequilibrada, cheia de agrotóxicos e industrializados, 
poluição ambiental, cigarros, entre outros, afirma Leonel. Entretanto, essa 
dieta não pode ser encarada como solução única nem ser adotada permanentemente, 
mas sim vista como uma ajuda temporária, alerta a nutricionista.

Camila Leonel listou cinco dicas que vão ajudar a desintoxicar o organismo de 
maneira coerente e sem colocar em risco sua saúde:
1) Arrume seu cardápio -Nesse período de desintoxicação, consuma mais vegetais 
da classe das oleaginosas, como as castanhas, avelã e nozes, que possuem 
vitamina E, ômega-3, cálcio, magnésio, zinco, selênio, cobre e manganês. Inclua 
também os da classe das brássicas, como o agrião, brócolis, couve-chinesa, couve
de folha, couve-flor, mostarda, nabo, rabanete, repolho e rúcula, pois todos têm
ação anti-inflamatória e antioxidante (inibe a oxidação causada pela emissão de 
radicais livres). Coma frutas aquosas, como melancia, abacaxi e laranja. Por 
possuírem muita água, essas frutas aumentam a produção de urina e melhoram o 
funcionamento dos rins.
2) Evite bebidas alcoólicas nesse período -A dica parece óbvia, mas nem todos 
fazem ideia de como o álcool atrapalha o processo de limpeza do organismo. O 
etanol presente nas bebidas inibe a produção do hormônio antidiurético, ou seja,
tem poder de aumentar a diurese. Esse até poderia ser um sinal positivo, afinal,
como as frutas aquosas citadas acima, o etanol ajudaria os rins a trabalhar. O 
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problema é que as idas frequentes ao banheiro fazem com que a água seja 
totalmente eliminada do corpo, restando apenas o etanol, que desidrata o 
organismo. Sem água, os rins não conseguem trabalhar e a purificação do 
organismo fica prejudicada.
3) Beba bastante água -Além de hidratar, a água estimula a circulação sanguínea,
o que ajuda a purificar o sangue, além de fazer os rins trabalharem, auxiliando 
na filtragem do que foi ingerido. Sem contar que água contribui para a formação 
do bolo alimentar, o que melhora o funcionamento intestinal e regula a excreção.
4) Evite doces e comidas muito salgadas -Antes de o açúcar cair na corrente 
sanguínea, ele passa pelo pâncreas, glândula que secreta insulina para quebrar a
glicose e controlar a quantidade que irá chegar à corrente sanguínea.Quando o 
alimento contém muito açúcar, como os doces, a insulina encontra dificuldades 
para fazer seu trabalho e acaba permitindo que grande quantidade de glicose vá 
para o sangue. Altas taxas de açúcar na corrente sanguínea são muito nocivas e 
estão ligadas a diabetes e doenças cardiovasculares graves. Já o sal é rico em 
cloreto de sódio, componente com alta propriedade osmótica, que acaba atraindo 
moléculas de água para si e levando à retenção de líquidos e desidratação.
5) Dê preferência aos alimentos orgânicos -São mais caros, mas se puder, opte 
por eles. Esse alimentos são livres de agrotóxicos, que são ricos em 
organoclorados, um solvente composto de carbono que tem a propriedade de 
diminuir a produção do TSH, hormônio estimulante da tireoide. Com menos TSH, o 
metabolismo (conjunto de transformações químicas que ocorrem nas células) fica 
mais lento, prejudicando a desintoxicação.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dica-legal-um-jardim-ou-horta.html
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DICA LEGAL - Um jardim ou horta.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.copyepaste.com/
Um jardim ou horta.: 

Se o problema é falta de espaço, veja como você pode resolver isso. Mais algumas
boas ideia parareciclar garrafas pet e fazer uma horta ou jardim vertical.[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

via
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DICAS - BIBLIOTECA: Adolescentes e Jovens para a Educação entre Pares

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://elosdasaude.wordpress.com/BIBLIOTECA: Adolescentes e Jovens para a 
Educação entre Pares: 
Lançada em 2011, a série Saúde e Prevenção nas Escolas, fruto de uma parceria 
entre os ministério da Saúde e da Educação, permanece atual. São oito edições, 
que abordam temas como protagonismo juvenil, promoção da saúde, participação 
política e social e metodologias para educação entre pares.
A proposta é instrumentalizar jovens e adolescentes que atuam como promotores de
saúde nas escolas brasileiras, de forma a contribuir de forma efetiva para o 
desenvolvimento de ações sobre saúde sexual e reprodutiva; gênero, raça e etnia;
diversidades sexuais; e prevenção de DST/Aids e do uso de álcool e outras 
drogas.Saúde e Prevenção nas Escolas:Adolescências, Juventudes e 
ParticipaçãoSaúde e Prevenção nas Escolas: Adolescências, Juventudes e 
Participação from Elos da SaúdeSaúde e Prevenção nas Escolas: Álcool e Outras 
DrogasSaúde e Prevenção nas Escolas: Ácool e Outras Drogas from Elos da Saúde
Saúde e Prevenção nas Escolas: Diversidades SexuaisSaúde e Prevenção nas 
Escolas: Diversidades Sexuais from Elos da SaúdeSaúde e Prevenção nas Escolas: 
GênerosSaúde e Prevenção nas Escolas: Gêneros from Elos da SaúdeSaúde e 
Prevenção nas Escolas: Metodologia de Educação entre ParesSaúde e Prevenção nas 
Escolas: Metodologia de Educação entre Pares from Elos da SaúdeSaúde e Prevenção
nas Escolas: Prevenção das DST, HIV e AidsSaúde e Prevenção nas Escolas: 
Prevenção de DST/Aids from Elos da SaúdeSaúde e Prevenção nas Escolas: Raças e 
EtniasSaúde e Prevenção nas Escolas: Sexualidades e Saúde Reprodutiva from Elos 
da SaúdeSaúde e Prevenção nas Escolas: Sexualidades e Saúde ReprodutivaSaúde e 
Prevenção nas Escolas: Sexualidades e Saúde Reprodutiva from Elos da Saúde
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DICAS - Cartazes - Seja bem vindo - volta as aulas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://meustrabalhospedagogicos.blogspot.com/

Muito lindos!!!
Cartazes - Seja bem vindo - volta as aulas: 

Lindos cartazes de boas vindas para volta as aulas.
Para imprimir, colorir.

Ao todo 10 imagens. Esses vou pintar, plastificar e preparar moldura em eva.
[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Receba nossas atividades Digite aqui seu email:
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<POSTAGEM>
dicas-de-ferias-espaco-educar-desenhos.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 2 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DICAS DE FÉRIAS - ESPAÇO EDUCAR: DESENHOS E ATIVIDADES DE BOAS FÉRIAS PARA 
COLORIR - DESENHOS DE VERÃO - PLAQUINHAS DE BOAS FÉRIAS!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://espacoeducar-liza.blogspot.com.br
ESPAÇO EDUCAR: DESENHOS E ATIVIDADES DE BOAS FÉRIAS PARA COLORIR - DESENHOS DE 
VERÃO - PLAQUINHAS DE BOAS FÉRIAS!
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DICAS DE LAZER - Conheça 10 filmes inspiradores sobre educação

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Conheça 10 filmes inspiradores sobre educação: 
Precisando de um pouco de inspiração - ou talvez inquietação - para esse começo 
de ano? O Educ-ação, projeto sem fins lucrativos que estimula a busca de novos 
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modelos educacionais, selecionou dez filmes sobre educação que podem ajudar 
nessa procura. A lista traz desde lançamentos independentes a clássicos dos anos
80, nacionais e internacionais, que questionam os projetos pedagógicos muitas 
vezes opressor das escolas e o papel do professor na formação do aluno. Confira 
os trailers - e, em alguns casos, até o filme na íntegra!1 - A Sociedade dos 
poetas mortos, de Peter Weier (1989)
O longa-metragem norte-americano conta a história de um professor de poesia que 
dribla os valores tradicionais e conservadores da escola onde trabalha e motiva 
seus alunos a contestarem e serem livres pensadores.Clique aqui para assistir o 
vídeo inserido.2 - Corrida para lugar nenhum, de Vicky Abeles (2010)
Documentário mostra como a pressão da escola e da família para que os jovens 
sejam bem-sucedidos traz traumas psicológicos irreversíveis. O filme faz uma 
crítica à cultura da competitividade e da alta performance vigente na educação 
dos Estados Unidos.Clique aqui para assistir o vídeo inserido.3 - Pro dia nascer
feliz, de João Jardim (2006)
Trata-se de um diário de observação da vida de adolescentes no Brasil em escolas
públicas e particulares de São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco. O 
documentário flagra as angústias e inquietações dos alunos e como eles se 
relacionam no ambiente fundamental para sua formação.Clique aqui para assistir o
vídeo inserido.4 - Escritores da Liberdade, de Richard La Gravenese (2007)
Em um contexto social problemático e violento, uma jovem professora que trabalha
em um bairro periférico nos Estados Unidos ensina seus alunos valores de 
tolerância e disciplina, promovendo uma reforma educacional na comunidade.Clique
aqui para assistir o vídeo inserido.5 - A onda, de Dennis Gansel (2008)
O filme alemão conta a história de um professor do Ensino Médio que, ao assumir 
um curso sobre autocracia, decide proporcionar uma experiência prática que 
explique os mecanismo de fascismo e poder. No decorrer do enredo, o 
longa-metragem aborda o contexto de uma juventude desmotivada e descrente em um 
futuro diferenciado.Clique aqui para assistir o vídeo inserido.6 - Ser e Ter,de 
Nicholas Philibert (2002)
O documentário mostra a rotina de uma escola no interior da França em que 
crianças de várias idades dividem a mesma sala de aula, modelo educativo comum 
na região. Além de ressaltar a influência do educador na formação dos alunos, 
Ser e Ter abre a mente para as diversas possibilidades de educação.Clique aqui 
para assistir o vídeo inserido.7 -The Wall, de Alan Parker (1982)
Com o roteiro escrito por Roger Water, ex-Pink Floyd, The Wall faz uma crítica 
ao ensino voltado somente para a acumulação de conteúdo, sem relacioná-lo com a 
rotina dos alunos, e também à opressão muitas vezes exercida por professores 
autoritários.Clique aqui para assistir o vídeo inserido.8 - Waiting for 
Superman, de Davis Guggenheim (2010)
A crise da educação pública nos Estados Unidos é o tema central do documentário,
que apresenta ainda a busca incessante dos educadores por uma saída dentro de um
sistema problemático.Clique aqui para assistir o vídeo inserido.9 - Entre os 
muros da escola, de Laurent Cantet (2009)
O filme francês expõe o choque cultural e social dentro de uma sala de aula, 
entre professor e alunos que vivem em constante conflito. Como sustentar um 
projeto pedagógico quando os estudantes não demonstram disposição e interesse é 
o foco da questão.Clique aqui para assistir o vídeo inserido.10 - A educação 
proibida, de German Doin (2012)
O longa-metragem argentino, produzido de forma independente e disponível 
gratuitamente na Internet, mostra 45 experiências de ensino não convencionais. A
ideia é incentivar que se repense as metodologias, valorize a diversidade 
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educativa, a liberdade pedagógica e curricular. Assista, na íntegra:Clique aqui 
para assistir o vídeo inserido.
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<POSTAGEM>
dicas-de-saude-praticar-mais-atividade.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 11 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DICAS DE SAÚDE - Praticar mais atividade física aumenta a felicidade, diz 
estudo...

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://ligadasaude.blogspot.com/
Praticar mais atividade física aumenta a felicidade, diz estudo...: 

Praticar mais atividade física do que o costume pode influenciar de forma 
positiva o quão satisfeita uma pessoa se sente com sua vida. Essa conclusão, que
faz parte de uma pesquisa da Universidade de Penn State, nos Estados Unidos, 
reforça a ideia de que exercitar-se é um hábito cujos benefícios excedem a saúde
física, e é fundamental também para o bem-estar psicológico. O estudo foi 
publicado na revista médicaHealth Psychology.

Participaram da pesquisa 253 pessoas de 18 a 25 anos. Segundo os autores, os 
indivíduos dessa faixa-etária são aqueles cujos relatos sobre satisfação com 
fatores como trabalho, família e vida social são os mais instáveis. Nessa idade 
há uma série de mudanças ocorrendo, pois essas pessoas estão saindo de casa, 
mudando de trabalho ou cursando uma universidade. Então, a satisfação com a vida
pode despencar de uma hora para a outra, diz Jaclyn Maher, que coordenou o 
estudo.Os participantes da pesquisa foram orientados a escrever, durante um 
período que variou de oito a 14 dias, um diário no qual relatavam como se 
sentiam em relação a vários aspectos da vida (profissional, pessoal, autoestima 
e etc) e também informavam sobre a quantidade de atividade física que praticavam
a cada dia. Além disso, quando o estudo começou, a equipe traçou as 
características da personalidade de cada um.Os resultados mostraram que a 
quantidade de atividade física com a qual uma pessoa se compromete a fazer em um
determinado dia influencia diretamente no quão satisfeita ela se sente com a 
vida naquele momento. Ou seja, quanto mais alguém se exercita, mais feliz relata
se sentir. Além disso, o estudo descobriu que aqueles que já costumam praticar 
exercícios frequentemente, quando aumentam a quantidade de atividade em um dia, 
também relatam maior contentamento.
Fonte: Revista VEJA
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DICAS - Enfeite de porta para o ano inteiro, como fazer

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.viladoartesao.com.br/blog
Enfeite de porta para o ano inteiro, como fazer: 

Olá amigos criativos da Vila do Artesão!!!! Já estava ansiosa para trabalhar 
junto com vocês em 2013. Agora, o ano começa a entrar nos eixos: fim das férias,
todo mundo voltando a estudar e nós já podemos começar a separar nossas placas 
de EVA, tesouras e mãos à arte!!!

Para começar o ano em grande estilo, trouxe uma peça que faz o maior sucesso na 
Casinha Fofa: a Casinha Bem-Vindo!! Quando vi esta mini guirlanda, ela estava 
costurada em feltro. Me apaixonei e corri pra adaptá-la ao EVA. Deu super certo 
e hoje vou compartilhar essa fofura com você! Vamos lá!!!!

Como fazer

[FOTO]

[FOTO]
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dicas-escola-nacional-de-saude-publica.html
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DICAS - ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA SÉRGIO AROUCA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/
ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA SÉRGIO AROUCA: Clique aqui e acesse o portal 
daEscola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca.Este site compila material 
sobre uma ampla gama de temas relacionados com a saúde em emergências e 
desastres.

[FOTO]
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DICAS - Lembrancinha borboletas de balinhas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.dicaspramamae.com/
Lembrancinha borboletas de balinhas: 
Para quem vai fazer Festa com o tema Jardim Encantado, eu estou postando esta 
ideia de lembrancinha para dar pra criançada na hora da festa, ou mesmo para 
decorar a mesa do aniversário.É bem simples de fazer, veja:
Vai precisar de saquinhos transparentes, prendedor de roupa decorado por você 
mesmo, olhinhos para o prendedor se você for fazer bichinhos, balinhas ou 
docinhos e fio para anteninha.
[FOTO]

Passo a passo: Coloque as balinhas ou doces no saquinho até no meio sem encher 
muito, dobre o saquinho ao meio e prenda com o prendedor como na foto. Cole os 
olhinhos e as antenas no prendedor e pronto! Sua Borboleta está prontinha!!
Veja aqui mais modelos:
[FOTO]

[FOTO]
Via
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DICAS - Marcador para agenda escolar

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://pedagogiccos.blogspot.com/
Muito legal para chamar atenção dos pais. Parabéns Blog Pedagógicos!!
Marcador para agenda escolar: 

Os marcadores que fiz de boas-vindas para os meus lindos alunos:[FOTO]
O modelo foi achado na net
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Molde copiado do site evacolorido.com.br (clique no link a seguir e baixe o 
molde: 
http://anapaulaeva.blogspot.com.br/2012/03/video-aula-e-molde-gratis-marca-pagin
a.html)
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DICAS - Mooc à brasileira: um jeito rentável de dar videoaula

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://porvir.org/
Mooc à brasileira: um jeito rentável de dar videoaula: 
OThe New York Times decretou: 2012 foi o ano dos Moocs. Mas, apesar das centenas
de milhares de alunos registrados em plataformas como Coursera, edX e Udacity, 
especialistas ainda alertam sobre a sustentabilidade de projetos que se baseiam 
no ensino on-line gratuito para grandes massas. Um grupo de pernambucanos, 
porém, está disposto a provar que é possível ter um modelo de Mooc rentável e 
acaba de lançar o PingMind, uma plataforma para oferta de cursos on-line que 
comporta tanto aulas gratuitas quanto pagas, a depender de quem propõe a aula.
O site, desenvolvido por Marcel Caraciolo, 28, e uma equipe mais quatro jovens 
profissionais, provê a infraestrutura necessária para professores e instituições
oferecerem cursos. Nossa missão é dar a ferramentas para ensino on-line para 
qualquer um que queira aprender ou ensinar, diz o empreendedor. A ideia surgiu 
no ano passado, depois de os próprios criadores terem experimentado alguns dos 
Moocs mais famosos e percebido que era possível fazer uma versão brasileira 
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rentável dessas plataformas. Lançaram então o PyCursos, site especializado em 
aulas da linguagem Python de programação. Deu tão certo que a equipe lançou o 
PingMind, já incluindo nessa nova iniciativa os cursos que haviam criado e 
abrindo espaço para aulas de outras áreas do conhecimento. Percebemos que havia 
ali uma demanda, diz Caraciolo.
crédito lucato / Fotolia.com[FOTO]

No ambiente virtual do PingMind, é possível postar textos, fotos, áudios, vídeos
e slides, criar fóruns, propor exercícios e acompanhar o desempenho dos alunos. 
Os proponentes podem ser dos mais diferentes perfis, desde instituições que 
queiram fazer a capacitação dos seus profissionais; organizações, escolas ou 
universidades interessadas em um modelo de EAD ou híbrido de aprendizagem e até 
mesmo professores independentes. Cada um será um modelo de negócio distinto. 
Veja vídeo de apresentação da plataforma.

No caso de instituições filantrópicas, institutos, organizações sem fins 
lucrativos ou universidades públicas que queiram oferecer cursos gratuitamente, 
o PingMind dá acesso ao ambiente virtual e às suas funcionalidades sem cobrar 
nada por isso. Um primeiro curso nesse formato, o Projetão, já está cadastrado 
na plataforma e será a complementação da disciplina de projeto de 
desenvolvimento dada para o 5o período de ciência da computação e para o 8o de 
engenharia da computação da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco). Embora 
gratuito, apenas estudantes matriculados nessas disciplinas poderão cursar o 
Projetão. A perspectiva é que, dando certo o piloto, ele seja aberto a qualquer 
interessado.É uma honra trazer a Udacity para o Brasil
Totalmente gratuito e aberto a qualquer pessoa, no entanto, estarão os cursos da
Udacity, uma das iniciativas pioneiras na oferta de Moocs nos EUA. O primeiro 
curso, sobre como abrir uma startup, do prestigiado professor Steve Blank, já 
está disponível. Nas próximas semanas, outros serão adicionados à plataforma e, 
no segundo semestre, a previsão é que eles sejam legendados para o português, 
facilitando o acesso dos alunos brasileiros. É uma honra trazer a Udacity para o
Brasil, diz Caraciolo.
O segundo modelo de negócio possível na PingMind é o voltado para professores 
independentes e pequenas empresas que queiram cobrar pelos cursos ofertados. 
Nesse caso, o site recebe uma comissão por cada aluno matriculado. Alguns 
cursos, todos na área de tecnologia e programação, já estão disponíveis. Já a 
terceira possibilidade é destinada a empresas maiores, que poderão customizar a 
plataforma com sua identidade visual e oferecer aulas para capacitação 
profissional. Como terão mais alunos matriculados e a cobrança por comissão não 
seria interessante, esses clientes pagam mensalidade. Já há cerca de 20 empresas
cadastradas, que estão em processo de elaboração dos cursos ou com as aulas já 
em andamento.
Como o PingMind entrou no ar em dezembro, explica Caraciolo, ele ainda está 
sendo aprimorado e um de seus planos para um futuro próximo é oferecer também 
aulas ao vivo sobre os mais variados conteúdos, sempre com a ideia de facilitar 
o acesso à educação.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dicas-para-desintoxicar-das-festas-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 2 de janeiro de 2013
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

Dicas para desintoxicar das Festas de Final de Ano...

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://ligadasaude.blogspot.com/
Dicas para desintoxicar das Festas de Final de Ano...: 

Sim, você viu este post aqui semana passada porque precisou de uma força para 
amenizar os estragos da ceia de Natal. Nesta semana estou repetindo a dica para 
que você elimine os excessos do Ano Novo e comece 2013 com o pé direito e com a 
balança mais leve.
Vamos às dicas para você desintoxicar seu organismo:

- Beba muita, muita, MUITA ÁGUA, principalmente se extrapolou a dose no álcool. 
Lembre-se a maior parte do seu organismo é constituída de água, se faltar, nada 
funciona como deveria.
- Tome chá verde, um excelente diurético e desintoxicante vai te auxiliar a 
eliminar aquele inchaço indesejado. Não gosta do sabor? Adicione fatias de 
limão, laranja, hortelã, capim cidreira para saborizá-lo. Outros chás com poder 
diurético são: alecrim, salsaparrilha e hortelã, mas o chá verde possui muitas 
propriedades benéficas além da desintoxicação, então seu consumo é importante.
- Nesta semana procure fazer refeições leves com ingredientes naturais para 
colocar seu metabolismo em dia. Aposte em sopas bem coloridas e que não sejam 
industrializadas. Faça saladas com uma boa variedade de legumes e verduras para 
repor vitaminas e minerais ao seu organismo. Carnes magras e grelhadas são uma 
boa pedida e nada de frituras e carnes gordurosas.
- Aposte no arroz integral, se não tem hábito de consumir os alimentos integrais
é uma boa hora para iniciar seu consumo. Além de proporcionar mais saciedade por
seu índice glicêmico ser menor, sendo um grande aliado no processo de 
emagrecimento, de brinde você leva mais nutrientes.
- Abuse das frutas! Com certeza você deve ser daqueles que come 1 fruta ao dia 
ou 1 por semana. Nada disso! Tente criar o hábito de consumir no mínimo 3 frutas
ao dia. A dica que sempre dou ao meus clientes é fazer uma super salada de 
frutas, mas não aquela tradicional que só vai banana, maçã e mamão. Coloque 
laranja, kiwi, melão, pêra, maçã, manga, mamão, pique tudo e coloque na 
geladeira e vá servindo as porções nos lanches, café-da-manhã e leve com você 
uma porção para o trabalho, além de ser muito mais gostoso que uma fruta só você
acaba ingerindo diversas vitaminas de uma vez só.
- Determine horários para as suas refeições. Eu sei que muitas vezes é difícil 
pela rotina de trabalho, etc, mas procure estabelecer horários para as 
refeições. Nosso corpo gosta de disciplina e estabelecer esta rotina alimentar 
evita que você fique beliscando, exagere nas refeições ou coma alimentos que não
deve, como por exemplo alimentos fritos ou fast food.
- Se não consegue sozinho, procure ajuda! Tem pessoas que são bem organizadas e 
conseguem se disciplinar nas refeições, o que não é garantia de estar se 
alimentando corretamente, mas já é um começo. Acredito que é sempre interessante
procurar um profissional para trocar uma ideia sobre seus hábitos alimentares. 
Muitas vezes as mudanças não são grandes, mas fazem toda diferença. E muitas 
vezes as mudanças precisam ser drásticas e por isso o suporte técnico de um 

Página 2905



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
profissional é importante para que você não desista no meio do caminho já que 
conseguimos buscar alternativas aos obstáculos.
- E por fim, mas não menos importante, é preciso enraizar o hábito do exercício 
físico, que além de melhorar a circulação, evitando retenção de líquidos, tem 
zilhões de benefícios, incluindo o emagrecimento e melhora da qualidade de vida.

*** O texto acima é de responsabilidade do autor. Para dúvidas sobre o conteúdo 
do texto, deixe seu comentário ou entre em contato com o autor através dos 
contatos disponibilizados em sua assinatura.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dicas-para-manter-o-cabelo-bonito-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 30 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Dicas para manter o cabelo bonito e saudável

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://br.blog.consultaclick.com/
Dicas para manter o cabelo bonito e saudável: 

Olá, fique de olho em mais uma dica diária de Saúde e Bem Estar!

Ter um cabelo bonito e bem tratado reflete um aspecto de aparência saudável além
de contribuir com a autoestima das pessoas.

Com o estilo de vida das grandes cidades, nem sempre é possível reservar tempo 
para os cuidados necessários aos cabelos, que além do lado estético também 
possui outras funções como manter protegido o couro cabeludo e ajudar a regular 
a temperatura do corpo.

Uma alimentação balanceada é um dos fatores que contribui e influencia a beleza 
dos cabelos, pois desta forma fornece todos os nutrientes necessários para 
manter os fios saudáveis e fortes.

Separamos abaixo outras dicas importantes que irão contribuir com a saúde dos 
seus cabelos:

1- A escolha da escova de pentear - Ao escolher uma escova, você deve prestar 
atenção às cerdas que influenciam muito no momento de pentear. Prefira as 
escovas com cerdas naturais ao invés das que são feitas de plástico

2- Penteie os cabelos antes de lavá-los para estimular a circulação no couro 
cabeludo, além de ajudar a remover o acúmulo de produtos

3- Escolha o shampoo e o condicionador certos para o seu tipo de cabelo, seja 
ele normal, seco, oleoso ou tingido.

4- Sempre que for se expor ao sol utilize um produto no cabelo que contenha 
filtro solar para evitar o ressecamento e a alteração da cor
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5- Preste atenção na forma de lavar os cabelos: Espalhe uma quantidade do 
shampoo na palma das mãos e distribua uniformemente sobre os cabelos. Deixe 
espumar e repita o procedimento se achar necessário, porém com uma quantidade 
menor de shampoo. Finalize com um condicionador para o seu tipo de cabelo, 
evitando o couro cabeludo

6- Massageie o couro cabeludo diariamente por alguns minutos para estimular a 
circulação e remover células mortas além de evitar a caspa

7- Corte o cabelo regularmente para retirar pontas duplas e facilitar um 
crescimento saudável dos fios

Aproveite as dicas e cuide melhor do seu cabelo no dia a dia!

Gostou deste Post? Cadastre-se aquie receba diariamente nossos Posts em seu 
Email

O post Dicas para manter o cabelo bonito e saudável apareceu primeiro em Portal 
ConsultaClick.com.br.
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dicas-para-melhorar-o-planeta.html
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DICAS PARA MELHORAR O PLANETA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dicas-para-voltar-as-aulas-sem-crise.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 28 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Dicas para voltar às aulas sem crise

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://programajornaleeducacao.blogspot.com/
Dicas para voltar às aulas sem crise: 
[FOTO]

Dicas do site Educar para Crescer para pais e professores na volta às aulas. 
Material escolar, adaptação, ansiedade, transporte escolar... Tudo que você 
precisa saber e checar antes de voltar para a escola. Veja os textos completos 
em:http://educarparacrescer.abril.com.br/listas/volta-aulas-731946.shtml?utm_sou
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rce=redesabril_educarutm_medium=facebookutm_campaign=redesabril_educarutm_conten
t=dica_do_dia

Resoluções de ano novo

--------------------------------------------------------------------------------
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<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 11 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DICAS - Rio e Nova York criam  museus de matemática

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://porvir.org/

Ainda em processo de instalação, mas em 2014 teremos no Rio o Museu da 
Matemática, fique atento. 
Rio e Nova York criam  museus de matemática: 

Em São Paulo, está instalado um dos principais espaços do país que dá vida e 
importância ao nosso idioma, o Museu da Língua Portuguesa. Com o propósito de 
ser a versão do museu paulista para a matemática, em 2014, será inaugurada no 
Rio a Casa SESI Matemática. Enquanto isso, na cidade mais populosa dos EUA, 
desde o mês passado, os nova-iorquinos passaram a ter um motivo a mais para 
aprender e gostar da disciplina dos números e cálculos: o MoMath (The National 
Museum of Mathematics).

Com as portas abertas há pouco menos de um mês, o MoMath, que funciona sete dias
por semana, pretende se tornar a melhor opção para que as pessoas se 
familiarizem, de modo interativo, com a matemática. Não há nada no mundo que não
tenha sido melhorado pela matemática, afirma Glen Whitney, diretor executivo do 
MoMath. A matemática é divertida, bonita e importante para a obtenção de um bom 
trabalho no mundo de hoje, diz.

Divulgação[FOTO]
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Segundo afirma em seu site, o MoMath pretende levar o público, de forma ampla e 
diversificada, a entender a evolução da natureza criativa, humana e estética da 
matemática. Ao garantir o compromisso de fazer o possível para melhorar e 
avançar a educação da matemática, o museu também oferece programas educativos 
para alunos que vão da pré-escola ao ensino médio.

A experiência começa previamente na sala de aula, quando os professores recebem 
atividades específicas para desenvolver com os estudantes antes da visita ao 
museu. Assim que chegam no MoMath, exploram, na prática, as mais de 30 
exposições e espaços interativos. No roteiro estão, por exemplo, a experiência 
de pedalar um triciclo de rodas quadradas ou conhecer uma área dedicada à 
exposição de objetos de diferentes formatos geométricos transversais 
tridimensionais.

Os alunos e outros visitantes também podem esticar o passeio e conhecer a mostra
The Wall of Fire (algo como o muro de fogo, em tradução livre), onde observam 
como é possível realizar cortes precisos e inimagináveis em peças de vidro, a 
partir do uso de lasers, ou até mesmo conhecer uma impressora 3D que imprime 
cópias em curvas e superfícies variadas.
No Rio

Na Cidade do Cristo Redentor, é preciso esperar um pouco mais para visitar o 
futuro museu da matemática. Tido como um espaço inovador por seus criadores, a 
Casa SESI Matemática contará com ambientes lúdicos e interativos, como salas 
multiuso e bibliotecas, que vão ajudar as pessoas a entender a relação da 
matemática com o cotidiano. O ambiente apresentará amatemática como conhecimento
indispensável à condição humana e sua evolução ao longo do tempo, contribuindo 
para a sua democratização, afirma o site do projeto.

Reprodução

A Casa está sendo instalada na Barra da Tijuca em um ambiente de 9.300 m e 
contará com lojas e café, lounges, auditório e até uma unidade móvel - um 
caminhão que levará exposições itinerantes a outras regiões. O espaço tem 
parceria do IMPA (Instituto Nacional deMatemáticaPura e Aplicada) - considerado 
o principal centro de ensino e produção de pesquisas em matemática da América 
Latina -, que será incumbido pela gestão do conteúdo científico da Casa. O 
espaço vai contar com ambientes específicos para a formação permanente de 
professores e para aulas interativas.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dilemas-da-educacao-no-seculo-xxi.html
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Dilemas da Educação no Século XXI
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.vithais.com.br/
Dilemas da Educação no Século XXI: [FOTO]
Escola ou Fábrica? (ilustração by Frato)

"Dinheiro não educa. Quem educa, ainda hoje, é o educador. É inútil ter 
máquinas, computadores, tecnologia, maravilhas eletrônicas na sala de aula se, 
por trás de tudo isso, não houver um educador. Se não houver aquele ser humano 
especializado que faz a ligação dinâmica entre as possibilidades biográficas do 
educando e os valores e requisitos de um projeto de nação, a nossa comunidade de
destino. Se não houver, sobretudo, a interação viva entre quem educa e quem é 
educado, se não houver a recíproca construção de quem ensina e de quem aprende."
(O que sobrou da sala de aula. Texto de José de Souza Martins, Sociólogo, 
professor da USP. Publicado pelo Estado de São Paulo, em 30/12/12)

Leia com atenção as linhas acima. As palavras compõem um tecido que unido pode 
ser percebido de várias formas. É preciso atentar para o que está nas 
entrelinhas, sejam vãos minúsculos por onde o ar passa pelo tecido, seja na 
perfeição ou imperfeição do traçado que fez com que surgisse tal pano, tecido, 
costura e roupa.

"Dinheiro não educa", até porque seu principal propósito ou mote ao ser criado 
foi o de ser um meio de troca, nada além disso. Hoje, sobremaneira, posiciona-se
sobre nossas cabeças como o direcionador de nossas ações. Estudamos, nos 
formamos, entramos no mercado de trabalho e nos posicionamos sempre em busca de 
empregos que paguem mais, que remunerem melhor e, sendo assim, para tal, em 
relação de direta consonância, acreditamos justamente o contrário, ou seja, que 
é o dinheiro que possibilita a educação...

A educação surge, nasce, se desenvolve e acontece dentro de cada ser humano 
enquanto respirar, de modo informal ou formal, nos bancos escolares ou nas 
ruas... Aprendo quando ouço música, ao ver alguém dançando, numa sala de cinema,
nos versos de um poeta, no olhar de jovens apaixonados, nas letras de um livro 
técnico, num site ou blog da internet. O germinar da educação é natural em todos
e em cada um de nós, como vai se desenvolver é que são outros quinhentos. Se 
formos estimulados, se tornará uma premência e uma necessidade tal qual 
respirar, comer ou amar. Se não nos for demonstrado o valor, o interesse e 
despertada a paixão pelo conhecimento, pela ciência ou pelas artes, ainda que 
aprendamos não iremos buscar um saber mais robusto, composto e lapidado.

Não digo com isso que o dinheiro não ajuda. Permite escolas mais equipadas, 
oferece recursos tecnológicos, livros, corpo docente mais qualificado, 
instalações mais adequadas e tudo mais, no entanto, nada disso perdura se não há
no estudante, estimulado em casa, a partir dos pais, e na sociedade, na 
comunidade em que vive, por seus professores, pelos meios de comunicação, pelas 
autoridades ou por quem quer que se disponha a isso, a disposição para aprender,
saber, conhecer e tornar este conhecimento parte de si, repercutindo para seu 
progresso e de todo o mundo.
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O educador, como destacado, é o articulador, o mobilizador, o agitador social 
que pode desencadear nestes estudantes, a partir da mais tenra idade, tudo o que
eles serão capazes de fazer. Do mesmo modo que educadores podem fazer tudo isso,
contando é claro, com o apoio de tudo o que a humanidade compôs em termos de 
recursos - do lápis e caderno aos computadores e a internet, ele também pode 
emperrar todo o processo. Basta para isso cruzar os braços, repetir para sempre 
as ladainhas, sem compor, sem provocar, sem estimular, sem crescer ele mesmo, 
apenas sendo o que não se quer deles, ou seja, que se acomodem e se entreguem ao
dinheiro e suas necessidades...

É fácil falar, vão dizer alguns. Escrevem-se linhas e mais linhas pedindo estas 
reações em cadeia, de alunos, professores, famílias, gestores, autoridades, 
empresas e da sociedade como um todo, mas parecemos não ver, ouvir, sentir e, 
muito menos agir...

Tive professores que eram agitadores sociais, mobilizadores, articuladores assim
como também tive aqueles que bateram cartão na escola e na vida, sem se 
incomodar nem um pouco com isso, cumprindo suas jornadas e o que lhes cabia de 
acordo com as convenções e contratos assinados. Quem estava certo? Ambos, cada 
grupo com a sua razão e motivos, mas certamente que os sonhadores, idealistas e 
loucos do primeiro grupo ainda vivem, ao menos em meu coração, alimentando 
ideias loucas (ou nem tanto) que me movem rumo ao amanhã. Agradeço a ambos, 
inclusive aos acomodados, pois com eles aprendi o que não queria ser e a vida 
também traz estas lições, aquelas relacionadas ao que nos incomoda e, 
certamente, esperar o tempo passar, sem nada ou pouco fazendo para que o futuro 
seja melhor para as gerações vindouras não está entre as minhas missões nesta 
vida. Creio que esta lição também levei aos meus alunos, nestes mais de 25 anos 
de vida como educador...

Como no caso do dinheiro, que não sou louco de desprezar, menos ainda de 
queimar, as tecnologias não podem e não devem ser desprezadas. Pensar um mundo 
sem elas e uma escola que abdique de sua presença (se bem que as vezes até sonho
com um projeto de escola alternativa sem TICs...) é como imaginar que o mundo 
possa prescindir de automóveis, telefones, geladeiras e afins e voltar a ser 
como no século XVIII. Romântico, mas nada prático, creio que não nos 
acostumaríamos a realidade diferente da que temos hoje. O que nos falta é 
incorporar de fato e não como ficção, estes computadores, tablets, smartphones, 
redes 3G, mobilidade, vídeos on-line, internet e tudo o mais as aulas.

Neste ponto esbarramos nos modelos mentais vigentes e na cultura estabelecida 
quanto a como é a escola, como agem os professores, como organizamos as 
carteiras, de que forma devem se comportar os alunos... Vencer esta barreira é 
mais difícil do que instalar todas estas tecnologias nas escolas do Brasil e do 
mundo, creiam-me... Mas o sonho está aí, diante de nossos olhos e vamos vencer, 
para o bem, seja na introdução das tecnologias, seja no estabelecimento de uma 
educação de qualidade, como perseguimos a tempos. Que venham os desafios, somos 
movidos por eles e enquanto existirem teremos motivos para viver, para estar por
aqui...

Por João Luís de Almeida Machado
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DIRETRIZES PARA INCLUSÃO EDUCACIONAL - DIÁRIO OFICIAL  de 17 de janeiro de 2013

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
DIÁRIO OFICIAL  de 17 de janeiro de 2013: 
[FOTO]

DIÁRIO OFICIAL de 17 de janeiro de 2013 
LEI N.º 5.554 DE 16 DE JANEIRO DE 2013.
Estabelece diretrizes para a inclusão educacional de alunos com deficiência, 
transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, e dá 
outras providências.
Autores: Vereadores Teresa Bergher, Paulo Messina e Eliomar Coelho
O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, faço saber que a Câmara Municipal 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art.1º As ações públicas de educação voltadas aos alunos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação e/ou 
dificuldades de aprendizagem no âmbito do Município deverão observar as 
seguintes diretrizes:
I - instituição da Educação Especial na perspectiva inclusiva, na Educação 
Infantil e Ensino Fundamental da Educação Básica, preferencialmente em escolas 
regulares, sem prejuízo, das escolas especiais ou classes especiais continuarem 
a prover a educação mais adequada aos alunos com deficiência que não possam ser 
adequadamente atendidos em turmas comuns ou escolas regulares;
II - garantir a permanência, a acessibilidade e o desenvolvimento escolar dos 
alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas 
habilidades/superdotação e/ou dificuldades de aprendizagem;
III - qualificação continuada e especializada dos professores;
IV - prioridade de oferta de vagas aos alunos com deficiências em unidades 
escolares próximas à residência do aluno.
Art. 2º Para fins de aperfeiçoamento e sustentabilidade das diretrizes 
estabelecidas no art.1º, o Poder Público desenvolverá ações que prestigiem os 
seguintes aspectos:
I - emprego de recursos pedagógicos atualizados e compatíveis com o atendimento 
adequado de acordo com as diversas deficiências, transtornos globais do 
desenvolvimento, altas habilidades/superdotação e/ou dificuldades de 
aprendizagem de cada aluno;
II - planejamento estratégico para estimular o desenvolvimento e aprendizagem do
aluno segundo as necessidades educacionais de cada um, e sua inclusão social e 
educacional;
III - a capacitação do corpo docente para identificação precoce dos distúrbios, 
síndromes e/ou transtornos relacionados ao processo de aprendizagem e 
desenvolvimento de abordagem pedagógica especializada para atendimento dos 
alunos;
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IV - visão multidisciplinar que assegure a interação dos profissionais de 
educação e das áreas afins no atendimento, acompanhamento e desenvolvimento 
educacional dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, 
altas habilidades/superdotação e/ou dificuldades de aprendizagem;
V - avaliações periódicas para detecção das deficiências, transtornos globais do
desenvolvimento, altas habilidades/superdotação e/ou dificuldades de 
aprendizagem, com o encaminhamento do aluno para atendimentos especializados;
VI - formação de banco de dados específicos e complementares que, dentre outros,
registrem os processos de avaliação, diagnósticos, tratamentos adotados, 
acompanhamento do desempenho pedagógico e desenvolvimento sócio-emocional do 
aluno;
VII - combate permanente a toda forma de discriminação e exclusão dos alunos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas 
habilidades/superdotação;
VIII - abordagem sobre o papel e a importância da família e da sociedade na 
formação e desenvolvimento de crianças e adolescentes com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação com 
vistas à adoção de medidas que assegurem a inclusão educacional, cultural, 
profissional e social;
IX - participação efetiva da família no processo educacional especial e no 
acompanhamento dos tratamentos especializados e desenvolvimento de habilidades e
nas atividades pedagógicas específicas dos alunos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
EDUARDO PAES

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
disque-100-registra-aumento.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 15 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Disque 100 registra aumento significativo no número de denúncias de violação de 
direitos humanos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Disque 100 registra aumento significativo no número de denúncias de violação de 
direitos humanos: 
[FOTO]

Em 2012, foram registradas 62% a mais de denúncias de violação ao direito da 
criança e do adolescente, em relação ao ano anterior.
Por Yuri Kiddo

Publicado originalmente na Rede Pró-Menino Fundação Telefônica

Frequentemente, as notícias trazem à tona casos de violência contra grupos 
sociais vulneráveis. Preconceito, espancamento contra homossexuais, agressão a 
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moradores de rua, falta de acesso ou atendimento inclusivo para idosos ou 
pessoas com deficiência, violência física ou verbal contra crianças e 
adolescentes, exploração sexual e trabalho infantil. Diante de casos como esses,
discar o número 100 é uma das alternativas mais seguras para colaborar com a 
proteção dos direitos de qualquer um que esteja sofrendo algum tipo de violação.
Do outro lado da linha funciona, desde 1997, o Disque Direitos Humanos, antes 
conhecido como Disque Denúncia Nacional de Abuso e Exploração Contra Crianças e 
Adolescentes. Criado por organizações não governamentais, o serviço passou a ser
responsabilidade do governo federal em 2003 e, desde então, o número de casos 
recebidos vem aumentando gradativamente.
Leia mais:
A pessoa que dá R$ 50 de caixinha para a criança é a mesma que exige 
higienização no local, afirma assistente social
Trabalho precoce compromete a saúde e a vida de crianças e adolescentes 

Originalmente planejado para garantir exclusivamente os direitos de crianças e 
adolescentes, o Disque Denúncia ampliou seu atendimento em 2010, quando também 
passou a acolher denúncias contra a violação dos direitos da população em 
situação de rua, pessoas com deficiência, população LGBT (Lésbicas, Gays, 
Bissexuais e Transexuais), tortura, entre outras violações de direitos humanos.

De acordo com o último balanço da Secretaria de Direitos Humanos (SDH), 
apresentado em dezembro de 2012, nos últimos 10 anos o Disque 100 já recebeu e 
encaminhou 396.693 denúncias de todo o país. Em relação ao ano de 2011, o 
serviço acolheu um aumento de 62% de denúncias e, de janeiro a novembro de 2012,
os números são muito mais expressivos. Foram 234.839 atendimentos, sendo 66% 
denúncias, e os outros 34% divididos entre orientações, repasses de informações 
à população sobre telefones e endereços de serviços de atendimento, proteção e 
responsabilização, além de outras manifestações, como elogios, sugestões e 
solicitações.

Como denunciar para o Disque Direitos Humanos
Ao receber a denúncia, o Disque 100 a encaminha para a rede de proteção e 
responsabilização e informa o denunciante sobre os encaminhamentos dados.
Conheça os diversos canais do Disque Direitos Humanos:
Por telefone: discagem direta e gratuita do número 100;
 Por e-mail: envio de mensagem para o endereço disquedenuncia@sdh.gov.br;
 Portal: o www.disque100.gov.br recebe denúncias sobre pornografia na internet
 Ligação internacional: para quem estiver fora do Brasil, o telefone é +55 61 
3212.8400
Este considerável aumento não se deve apenas à ampliação do atendimento. Para o 
Conselheiro Estadual da Bahia, Edmundo Kroger, a elevação desse índice demonstra
uma maior conscientização da população sobre o tema. As denúncias contribuem 
para que se formate a ideia de cidadania e também dar visibilidade ao tema. E a 
partir disso, o enfrentamento e o combate com informação, sensibilização e 
criação de políticas públicas, afirma.
Criança e Adolescente

O balanço da Secretaria de Direitos Humanos mostra que as maiores violações 
contra meninos e meninas são relacionadas à negligência, que mostra a ausência 
ou ineficiência no cuidado, responsável por 68% das ligações, seguidos de 
violência psicológica (49,2%), violência física (46,7%) e violência sexual 
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(29,2%).
Não podemos conviver e permitir a violência. Achar que usá-la contra uma criança
é normal e educativa é criar um futuro que contribuirá para que a violência e o 
desrespeito continuem vigorando no planeta, opina a presidente do Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), Miriam dos Santos.

Apenas 8% das ligações são referentes ao trabalho infantil. Ainda persiste no 
imaginário das pessoas que o trabalho engrandece, não só adultos, mas também as 
crianças, principalmente as crianças pobres. As pessoas ainda veem o trabalho 
como a melhor alternativa para o combate a pobreza, aponta a presidente do 
Conanda. O melhor lugar para uma criança é junto à sua família, na escola, em 
praças e parques, e é esta ideia que devemos propagar e defender, completa.

Para as 120.344 denúncias registradas para violações de direitos de crianças e 
adolescentes em 2012, o Disque 100 realizou 262.028 encaminhamentos para 
conselhos tutelares, Ministério Público e outros serviços da rede de atendimento
socioassistencial. A SDH aponta que em 2011, contando apenas o abuso e a 
exploração sexual, a Bahia foi o estado que mais registrou denúncias, num total 
de 962 ligações contra abusos e 250 sobre exploração sexual. Essas violências 
específicas ganharam muita visibilidade porque as formas de divulgação 
melhoraram muito, consequentemente o aumento de denúncias, analisa Kroger.

As últimas campanhas de sensibilização do Disque 100 foram feitas com artistas 
locais, como Ivete Sangalo e o ex-Araketu, Tatau, e conforme explica o 
conselheiro, a imagem dos artistas intensificam muito a divulgação - 
principalmente no Carnaval, época na qual ocorre o maior número de casos e de 
denúncias do tipo. Por conta das denúncias, o conselho tutelar se fortalece como
espaço de apuração e atuação, além de ajudar na elaboração de políticas 
públicas, explica a importância.
Caso

No último oito de janeiro, um caso chamou a atenção em São Paulo com a morte de 
uma grávida de nove meses. O principal suspeito foi localizado por meio de uma 
ligação do Disque Direitos Humanos dois dias depois. A assistente administrativa
Daniela Nogueira de Oliveira tinha 25 anos quando foi baleada na cabeça durante 
tentativa de assalto. Os parentes decidiram doar os órgãos e a bebê foi salva em
cirurgia de emergência.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
documento-orienta-participantes-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 3 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Documento orienta participantes de pesquisa clínica

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Documento orienta participantes de pesquisa clínica: 
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[FOTO]

Foto: Anvisa
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou, nesta quarta-feira
(2/1), documento com esclarecimentos sobre os direitos de pessoas que participam
de pesquisas clínicas no Brasil. O principal assunto tratado no texto diz 
respeito ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

O TCLE é um documento, em forma de formulário escrito, datado e assinado, no 
qual o indivíduo manifesta o consentimento livre e esclarecido de que irá 
participar de uma pesquisa clínica. Esse consentimento deve ser obtido de cada 
sujeito antes da participação na pesquisa, em conformidade com exigências e 
cultura nacional.

O consentimento livre e esclarecido é baseado no princípio de que indivíduos 
competentes têm o direito de escolher livremente se querem participar da 
pesquisa. Quando um sujeito não é capaz de dar consentimento livre e 
esclarecido, a autorização de um representante legalmente autorizado deve ser 
obtida.

As informações sobre possíveis riscos e benefícios com a participação no estudo 
devem estar descritos no TCLE e devem ser explicadas pelo médico-investigador ao
sujeito. Além disso, se assim desejar, o sujeito pode sair do estudo a qualquer 
momento, mesmo após ter assinado o Termo.

O texto, elaborado pela Coordenação de Pesquisa e Ensaios Clínicos da Gerência 
Geral de Medicamentos da Anvisa, ressalta, ainda, que, de acordo com a 
legislação brasileira, é proibido o pagamento para pessoas participarem do 
estudo. Apenas é aceitável o ressarcimento de transporte e alimentação ao 
sujeito de pesquisa. Esse ressarcimento é definido antes do início do estudo e 
deve estar descrito no TCLE.
Papel Anvisa -No que diz respeito a pesquisas clínicas, antes do início do 
estudo, a Anvisa realiza avaliação do estudo clínico para verificar se o mesmo 
está metodologicamente de acordo com as Boas Práticas Clínicas. O objetivo é 
garantir a segurança e bem estar dos sujeitos de pesquisa e a validade dos dados
que serão gerados pela pesquisa.

A Agência realiza, ainda, inspeções em centros de pesquisa brasileiros para 
verificar a aderência às Boas Práticas Clínicas nos estudos clínicos.
Denúncia -Ao observar irregularidades que violem os direitos de pessoas que 
participam de pesquisas clínicas, os cidadãos devem entrar em contato com o 
Comitê de Ética em Pesquisa do centro de pesquisa e com a Comissão Nacional de 
Ética em Pesquisa. Também podem encaminhar denúncias para a Anvisa por meio da 
Central de atendimento (0800 642 9782) ou do Fale Conosco no site da Agência.
Confira aqui a íntegra do texto com orientações sobre pesquisas clínicas.Fonte: 
Anvisa

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
doenca-celiaca-enteropatia-por-gluten.html
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domingo, 27 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DOENÇA CELÍACA | Enteropatia por glúten

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.mdsaude.com/
DOENÇA CELÍACA | Enteropatia por glúten: A doença celíaca, também conhecida por 
enteropatia sensível ao glúten, é uma doença do intestino delgado caracterizada 
pela intolerância ao glúten, uma proteína presente em diversos alimentos, como 
trigo, aveia e cevada. 

Neste artigo vamos abordar os seguintes pontos sobre a doença celíaca:
O que é o glúten.O que é a doença celíaca.Fatores de risco para doença celíaca. 
Sintomas da doença celíaca.Diagnóstico da doença celíaca.Tratamento da doença 
celíaca.Alimentos sem glúten. 
O que é glúten?

[FOTO]
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quinta-feira, 17 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Dominó com os personagens da Galinha Pintadinha

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://gibarbosa1.blogspot.com/
Dominó com os personagens da Galinha Pintadinha: Não foi fácil, mas ai está o 
nosso Dominó com os personagens da Galinha Pintadinha.
Espero que gostem.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
e-preciso-atencao-redobrada-quando-as.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 7 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

É preciso atenção redobrada quando as crianças estão brincando em praias, rios e
piscinas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
É preciso atenção redobrada quando as crianças estão brincando em praias, rios e
piscinas: [FOTO]

Foto: Harry Vorsteher/Corbis
Início de ano é um período de festas e as pessoas evitam falar de tristezas e 
tragédias. Porém elas ocorrem, principalmente as relacionadas ao lazer e 
viagens, como os casos de afogamentos. Segundo dados do Sistema Nacional de 
Mortalidade, mais de 5,4 mil pessoas morrem afogadas por ano no país, sendo que 
cerca de 2 mil óbitos ocorrem nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, época 
em que os brasileiros estão de férias.
As estatísticas são de 2010, mas servem de parâmetros para ações preventivas de 
saúde. A boa notícia é que este tipo de tragédia está em queda entre as crianças
de até 10 anos de idade: na última década, os afogamentos caíram de 1.052 para 
732 (2000-2010). Mesmo assim, todo cuidado é pouco. O risco é maior em áreas 
onde se pratica atividades recreativas na água, mas até a piscina doméstica e a 
banheira podem trazer risco, afirma Marta Silva, coordenadora da Área Técnica de
Vigilância e Prevenção de Violências e Acidentes do Ministério da Saúde.
Marta alerta que o acidente pode tornar-se fatal ao resultar em problemas 
respiratórios devidos à aspiração de líquido ou a infecções adquiridas. Quem 
engole água pode apresentar queda da temperatura do corpo, distensão do abdome, 
tremores, dores musculares, náuseas e vômitos. Casos mais graves podem acarretar
em parada cardíaca e morte.
Para prevenir afogamentos, os adultos devem estar sempre próximos das crianças 
enquanto elas estiverem na água, mesmo que elas saibam nadar. Nem mesmo por 
poucos segundos as crianças pequenas devem ser deixados sozinhos no banho, 
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aconselha a médica. Ela lembra que para os adultos o alerta é para o consumo de 
álcool e de certos medicamentos, pois provoca a diminuição da concentração, 
piora dos reflexos e perda de equilíbrio, aumentando assim as possibilidades de 
afogamento. Para bebês e crianças pequenas, até baldes, banheiras e vasos 
sanitários podem oferecer riscos. Um adulto deve sempre supervisionar as 
crianças e adolescentes onde houver água, mesmo que saibam nadar ou que os 
locais sejam considerados rasos; devem-se cercar piscinas, ensina 
Marta.Atendimento de emergência - O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU 192) presta serviço também em caso de afogamento. O serviço faz parte da 
estratégia Saúde Toda Hora e ajuda a organizar o atendimento na rede pública 
prestando socorro à população em casos de emergência. O SAMU realiza o 
atendimento de urgência e emergência em qualquer lugar: residências, locais de 
trabalho e vias públicas, contando com as Centrais de Regulação, profissionais e
veículos de salvamento.
A ligação feita para o número 192 é atendida por técnicos que identificam a 
emergência e, imediatamente, transferem o telefonema para o médico regulador. 
Esse profissional faz o diagnóstico da situação e inicia o atendimento no mesmo 
instante, orientando o paciente, ou a pessoa que fez a chamada, sobre as 
primeiras ações.Prevenção - Desde 2001, o Ministério da Saúde investe na 
Política Nacional de Redução da Mortalidade por Acidentes e Violências. Ao longo
da última década, diversas estratégias foram desenvolvidas para a implantação 
dessa política. Dentre elas, está a estruturação da Rede Nacional de Prevenção 
da Violência e de Promoção da Saúde. Atualmente, a rede conta com mais de 800 
municípios, que desenvolvem ações de promoção da saúde e de vigilância e 
prevenção às crianças e adolescentes. Através da Portaria 2802, de dezembro de 
2012, o Ministério da Saúde estabeleceu ainda repasse de R$ 31,4 milhões para 
ações de vigilância e prevenção de violências e acidentes.
Foi implantado também o Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA), 
com o objetivo de obter informações sobre o comportamento desses agravos, 
subsidiar ações de enfrentamento dos determinantes e condicionantes das causas 
externas. O Viva aponta 15.098 atendimentos por acidentes domésticos realizados 
em serviços de urgência e emergência do Sistema Único de Saúde. Deste total, 32%
eram menores de 9 anos de idade, ou seja, 4.740 crianças. A pesquisa VIVA, 
realizada entre setembro e novembro de 2009, mostra que 57% dos atendimentos 
foram de meninos. Em 58% dos casos, o tipo de ocorrência eram quedas e 31% das 
lesões eram cortes ou lacerações.Fonte: Maria Vitória e Fabiane Schmidt / 
Agência Saúde
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Educação no Rio - o início da virada

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.andrearamal.com.br/
Educação no Rio - o início da virada
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<POSTAGEM>
elevacao-de-temperatura-pode-aumentar.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 10 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Elevação de temperatura pode aumentar casos de dengue

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
FONTE: UOL

Pesquisadores brasileiros investigam a relação entre o aumento da 
temperatura e as epidemias de dengue. No Rio de Janeiro, a elevação de 
apenas um grau fez com que os casos da doença crescessem 45%. A 
descoberta pode ajudar na luta contra o mosquito que transmite a doença.

[VÍDEO]
Elevação de temperatura pode aumentar casos de dengue
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ELOS DA SAÚDE: Retrospectiva 2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://saudementalrj.blogspot.com/ ELOS DA SAÚDE: Retrospectiva 2012: 
Neste final de ano, desejamos a tod@s a oportunidade de refletir sobre as 
experiências que vivenciamos e nos preparar para um novo ciclo de trabalho, 
realizações e, claro, saúde!
Preparamos uma Retrospectiva 2012com os posts mais significativos- seja pelo 
número de acessos, de comentários ou pela relevância do tema. E aproveitamos 
para lançar uma enquete.Até 2013!Take Our PollELOS DA SAÚDE: Retrospectiva 
2012[FOTO]
Jovens mapeiam riscos em comunidades do Rio -Em março de 2012, jovens de cinco 
comunidades cariocas apresentaram os primeiros resultados da 
iniciativaMapeamento de Riscos SocioambientaisGuiado pela Adolescência e 
Juventude -uma estratégia de educação ambiental e redução de riscos para 
promover melhores condições de vida e saúde em centros urbanos, que aposta na 
atuação de jovens e adolescentes como agentes de transformação social.- Conheça 
os resultados da iniciativaMapeamento de Riscos SocioambientaisGuiado pela 
Adolescência e Juventude[FOTO]
Namoro Saudável - Em 2012, o Mês de Prevenção das Violências no Namoro, 
comemorado em junho, aproveitou o debate em torno do cuidado com o planeta, 
proporcionado pela Rio+20, para discutir o cuidado nas relações humanas. Na 
Cúpula dos Povos, integrantes do RAP da Saúde apresentaram espetáculos de dança,
vídeos, distribuíram os postais da saúde, preservativos e conversaram com as 
pessoas sobre a importância de promover a gentileza e prevenir as violências no 
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namoro.

- Confira: Promoção da Saúde na Cúpula dos Povos- Saiba mais sobre o Mês de 
Prevenção das Violências no Namoro[FOTO]
Mês de Valorização da Paternidade - Comemorado em agosto, o Mês de Valorização 
da Paternidade propõe a reflexão sobre o papel do pai no cuidado com seus filhos
e a valorização da participação do homem em todo o processo de crescimento e 
desenvolvimento da criança, desde a gestação. Em 2012, a mobilização coordenada 
pelo Comitê Vida abordou a participação do pai na amamentação, reconhecendo-o 
como um componente essencial para a saúde e o bem-estar da mãe e do bebê.A 
campanha teve como mote o lançamento de um novo cartão postal da série Colecione
Saúde: Pai, você é muito importante para o sucesso da amamentação!.- Saiba mais 
sobre o Mês de Valorização da Paternidade
- Leia também: Direito de Ser Pai: Licença Paternidade[FOTO]
Setembro Azul - O Dia Nacional do Surdo, lembrado em 26 de setembro, foi 
oportunidade para dar visibilidade à luta de milhões de brasileiros por melhores
condições de vida, saúde, educação, trabalho, lazer e cidadania para pessoas que
não ouvem ou têm a audição parcialmente comprometida.O RAP da Saúde - Polo Masao
Goto participou ativamente da mobilização, em atividades como caminhada pela 
orla de Copacabana, o seminário promovido pela Federação Nacional de Educação e 
Integração de Surdos (Feneis) e o XI Congresso Internacional e XVII Seminário 
Nacional do Ines.- Lembre como foi o Setembro Azul 2012
[FOTO]
RAP da Saúde: Protagonismo Juvenil e Promoção da Saúde - No segundo semestre de 
2012, a Rede de Adolescentes e Jovens Promotores da Saúde - RAP da Saúde 
promoveu processo seletivo para o ciclo 2012-2014. No momento, as inscrições 
para o RAP da Saúde estão encerradas. Mas você pode se cadastrar em nosso banco 
de talentos para futuras oportunidades. Lembre-se: Para se tornar um jovem 
promotor da saúde, você precisa estar disposto a participar das atividades de 
formação, pelo menos três vezes por semana - e eventualmente aos finais de 
semana. Você receberá uma ajuda de custo e todo o apoio de nossa equipe 
multidisciplinar.- Conheça o RAP da Saúde e saiba como se cadastrar

[FOTO]
Café com Ideias: Intersetorialidade para Promoção da Saúde - Em outubro, 
Coordenação de Políticas e Ações Intersetoriais da Superintendência de Promoção 
da Saúde da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro 
(CPAI/SPS/SMSDC-RJ) promoveu o Café com Ideias: Intersetorialidade para Promoção
da Saúde. Nesta edição, o encontro com representantes das Coordenadorias de 
Saúde das Áreas de Planejamento (CAPs) foi motivado pela pergunta Como as CAPs 
podem qualificar as ações intersetoriais em seus territórios?- Conheça a 
experiência do Café com Ideias
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Empresas do Rio oferecem novas oportunidades de trabalho a pessoas com 
deficiência

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
FONTE: PORTAL PCRJ

  Empresas comerciais e industriais do Rio oferece novas 
oportunidades de trabalho a pessoas com deficiência, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego. A relação das vagas foi 
publicada hpje, dia 10, no Diário Oficial do Município.

Com
 deficiência auditiva parcial, física leve, visual parcial ou nanismo e 
Ensino Fundamental incompleto, são quatro vagas para atendente de 
lanchonete e uma para auxiliar de limpeza. Com Fundamental completo, há 
duas vagas para ascensorista.

Com deficiência física leve 
ou auditiva parcial e Ensino Médio incompleto, a disponibilidade é de 
cinco vagas para auxiliar de administração, uma para auxiliar de 
almoxarifado e 30 para recepcionista atendente. Com deficiência física 
leve, auditiva parcial ou nanismo e Ensino Médio completo, há cinco 
vagas para auxiliár de depósito, uma para auxiliar de pessoal, uma para 
manipulador em laboratório de farmácia, uma para mensageiro, duas para 
recepcionista atendente e uma para técnico de enfermagem.

Inscrições
 são recebidas no Ciad Mestre Candeia (Avenida Presidente Vargas, 1.997,
 perto da Rua de Santana, na Cidade Nova), de segunda a sexta-feira, 
entre 8h e 18h, mediante apresentação de documento de identidade, 
carteira profissional, CPF e PIS .
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Entenda a diferença entre abuso e exploração sexual
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http://www.childhood.org.br/
Entenda a diferença entre abuso e exploração sexual: É muito comum que 
profissionais e pessoas que não lidam com a violência sexual no dia a dia se 
confundam no uso de definições e conceitos relacionados ao tema. Afinal, 
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trata-se de um assunto complexo e pouco discutido. Faz parte do trabalho da 
Childhood Brasil esclarecer esses conceitos para a sociedade. Para entender a 
diferença entre abuso e exploração sexual, é importante considerar que eles são 
duas manifestações de um conceito mais amplo que é a violência sexual. Esta 
pressupõe Continue lendo 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
entenda-o-que-e-o-pacto-nacional-pela.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 24 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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Entenda o que é o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa: 

Por Luana Costa, do Blog Educação
[FOTO]

O objetivo é que todas as crianças sejam alfabetizadas até oito anos de idade.
OPacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC foi implementado no 
início desse ano. Para garantir a alfabetização de todas as crianças até os oito
anos de idade, o governo federal aportará incentivos financeiros e assistência 
técnica e pedagógica, visando formar 360 mil professores alfabetizadores até 
2015. A iniciativa doMinistério da Educação partiu dos dados levantados 
peloCenso 2010. Ao todo, são 15,2% as crianças brasileiras em idade escolar que 
não sabem ler, nem escrever, explicou a professora daSecretaria de Educação 
Básica - SEB/MEC, Clélia Mara dos Santos, durante oIV Encontro Nacional de 
Lideranças da Mobilização Social pela Educação.

O objetivo doMEC, segundo Santos, é que 100% das crianças brasileiras estejam 
plenamente alfabetizadas. E não estamos falando de apenas saber ler e escrever, 
mas também de saber interpretar textos e fazer contas, afirmou. Para isso, o 
trabalho irá além do governo. É preciso criar um pacto entre sociedade, família,
escola e governantes.

Mais de 5.300 municípios brasileiros aderiram aoPNAIC. Já em dezembro do ano 
passado, uma parte destas cidades começaram as ações do pacto. A ideia é que os 
estados brasileiros deem o apoio necessário aos seus municípios, especialmente 
os que têm mais dificuldade, disse.
Eixos de atuação

A primeira ação doPNAIC é a formação continuada de professores alfabetizadores e
de orientadores de estudo. OMEC dará um curso presencial de dois anos para 
professores alfabetizadores, com carga horária de 120 horas por ano, baseado 
noPrograma Pró-Letramento. Os encontros com os educadores serão conduzidos pelos
orientadores de estudo.
Os orientadores de estudo são professores das redes municipal e estadual, que 
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farão um curso específico, com 200 horas de duração por ano, ministrado por 
universidades públicas. Os municípios tiveram que informar aoMEC quem são os 
educadores da região com formação em pedagogia e experiência com os anos 
iniciais do ensino fundamental. Eles serão o foco de atuação do pacto, explicou 
Santos. Segundo a professora, o grande diferencial dessa ação é que o curso 
ocorrerá dentro de cada município, no próprio ambiente de trabalho do 
profissional.

O segundo eixo trabalhado pelo pacto é a distribuição de materiais didáticos 
voltados para a alfabetização. OMEC distribuirá 60 milhões de livros didáticos 
para os três primeiros anos do ensino fundamental, por meio doPrograma Nacional 
do Livro Didático - PNLD. Além dos livros, também serão disponibilizados jogos 
pedagógicos, disse Santos.

Para avaliar os resultados doPNAIC, o Ministério se baseará nos resultados 
colhidos peloInstituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira - Inep, por meio doÍndice de Desenvolvimento da Educação Básica - Ideb.
Este eixo reúne três componentes principais: avaliações processuais, debatidas 
durante o curso de formação, que podem ser desenvolvidas e realizadas pelo 
professor junto com os alunos; disponibilização de um sistema informatizado no 
qual os professores deverão inserir os resultados daProvinha Brasil  de cada 
criança, no início e no final do 2º ano; e aplicação, para os alunos concluintes
do 3º ano, de uma avaliação externa universal, visando medir o nível de 
alfabetização alcançado ao final do ciclo.
A avaliação é a fotografia que nos faz repensar o que estamos fazendo e o que 
podemos melhorar, quais caminhos seguir para que o aluno chegue no 3º ano do 
ensino fundamental com todos os requisitos completos de alfabetização, afirmou 
Santos.

O quarto eixo de atuação doPNAIC é a atuação da frente de mobilização social 
pela Educação. OMEC trabalhará com um comitê gestor nacional, uma coordenação 
estadual e outra municipal. A ideia é monitorar as ações do pacto, apoiando e 
assegurando a implementação de várias etapas do programa, por meio de encontros 
e fóruns, explicou. Por fim, o Ministério dará ênfase ao fortalecimento dos 
conselhos de educação, dos conselhos escolares e de outras instâncias 
comprometidas com a Educação nos estados e municípios.
Investimento

O governo federal investirá R$ 1,5 bilhão em 2013 e R$ 1,8 bilhão em 2014. Para 
os cursos de formação, por ano, o investimento será de R$ 925 milhões. R$ 300 
milhões irão para o fornecimento de material didático e R$ 40 milhões para as 
avaliações. Os encontros e fóruns voltados aos mobilizadores sociais receberão o
montante de R$ 50 milhões. Nosso maior compromisso é garantir que, juntos, 
possamos atuar como peças fundamentais na melhoria da Educação, concluiu Santos.
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EntrevistaSUS | Ministro Padilha explica novos procedimentos do SUS de cirurgia 
oncológica

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.blog.saude.gov.br/

EntrevistaSUS | Ministro Padilha explica novos procedimentos do SUS de cirurgia 
oncológica: 
[FOTO]

Foto: Ascom/MS
O ministro da Saúde,Alexandre Padilha, concedeu entrevista à Rádio Nove de 
Julhopara explicar sobre os novos procedimentos para cirurgia oncológica pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS).
Locutor - O Ministério da Saúde incluiu 11 novos procedimentos cirúrgicos em 
oncologia na tabela do SUS. Segundo informações da pasta a novidade vai mais que
dobrar os recursos para cirurgias oncológicas.
Bom dia é um prazer poder falar com todos os ouvintes.
Locutor - Foram publicadas duas portarias que alteram a prestação dos serviços 
para os pacientes do SUS. O senhor poderia explicar para os ouvintes o que vão 
significar essas alterações?
A prioridade do Ministério da Saúde é reduzir o tempo de espera entre a pessoa 
ter o diagnostico para o câncer e realizar a cirurgia para o câncer. Esse é um 
tempo valioso. Quanto mais rápido for realizado essa cirurgia maior as chances 
de cura e qualidade de vida para esse paciente, como também maior alivio do 
sofrimento.

Então, para isso, estamos emplacando três frentes para aumentar o número de 
cirurgias pro câncer. Uma é pegar os hospitais que já realizam cirurgias para o 
câncer. Mapeamos os hospitais que mais realizam cirurgias, que têm equipes com 
capacidade. Estamos dando um reajuste de 20% na tabela do SUS para cada cirurgia
realizada, para estimular esses hospitais a realizarem mais cirurgias e com isso
diminuir as suas filas e o tempo de espera. A expectativa é apoiar as equipes 
que já existem, potencial que já existe, estrutura que já existe porque ele pode
operar mais, fazer mais cirurgia e diminuir o tempo de espera.

A outra frente é fazermos um reajuste no quanto que o Ministério da Saúde paga 
por cada cirurgia realizada. Um ajuste que nós tivemos na tabela SUS. Pegamos 
todos os tipos de cirurgia realizada do câncer, são mais de 120 tipos de 
cirurgia, e estamos dando reajuste. Um pouco mais do que 50% de reajuste, outros
até 50%, em média 50% de reajuste no valor da cirurgia. Para que mais equipes 
médicas, mais hospitais públicos, santas casas, hospitais filantrópicos, 
privados que tem cirurgias para o SUS, e com isso reduzirmos as filas e o tempo 
de espera.

A terceira frente é que tinham cercas de 11 tipos de cirurgias pro câncer que 
não eram feitas pelo SUS e agora são incorporadas pelo Ministério da Saúde. Isso
tudo da um aumento de investimento do Ministério da Saúde, cerca de 121%. O MS 
vai repassar 380 milhões em 2013 para cirurgia do câncer em todo Brasil.
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Locutor -Quanto aos hospitais, alguns serviços na área de oncologia serão 
criados e outros serão ampliados. O senhor poderia citar alguns procedimentos, 
Ministro, para os nossos ouvintes que serão incluídos a partir de agora?

Alguns tipos de cirurgias do câncer, principalmente câncer de cabeça e pescoço, 
que o é tipo da cirurgia não eram realizados, agora passam a ser bancados pelo 
SUS. Também alguns tipos de cirurgia que você retira gânglios, nódulos que estão
na região do pescoço, na região do mediastino, alguns tipos de cirurgias que são
cirurgias para câncer gástricos, intestinais, que não eram realizados, alguns 
tipos de cirurgia, para câncer, por exemplo, de vesícula que não era realizado, 
passa a ser realizado pelo sus agora, incorporadas, pagas pelo Sistema Único de 
Saúde através dos serviços do Ministério da Saúde.

Então, a grande prioridade do Ministério da Saúde é de que com estes estímulos 
consigamos atrair mais hospitais, mais equipes médicas e fazer com que aqueles 
que já realizam atendimentos para tratamento de câncer possam oferecer um número
ainda maior, aproveitando o período ocioso, sábados e domingos, com mais 
recursos do Ministério da Saúde para reduzir as filas de espera para cirurgia do
câncer.
Locutor - A presidenta, Dilma Rousseff, sancionou no mês de novembro uma lei que
foi muito comemorada e que estabelece o prazo de até 60 dias para que os 
pacientes com câncer recebam o primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde, no
prazo contado a partir do diagnóstico. A lei vai entrar em vigor ainda este ano 
e ela vai ser possibilitada com estes investimentos que o senhor está falando 
pra gente?

O Ministério da Saúde está tomando uma série de medidas para ajudar os estados e
municípios a cumprirem esta lei. É fundamental este tempo de espera, este é um 
tempo valioso do diagnóstico até começar o tratamento. Isso pode significar a 
cura do câncer por aquela pessoa, além de aliviar o sofrimento daquela pessoa e 
dos seus familiares.

A presidenta Dilma sancionou esta lei que estabelece um tempo máximo de entre o 
diagnóstico do câncer e o começo do tratamento. Medidas como esta que nós 
estamos tomando de aumentar o número de cirurgias, medidas como novos serviços 
de radioterapia - não só o nos hospitais que já fazem a radioterapia, mas a 
instalação de serviços, sobretudo no interior do país, onde é mais difícil o 
acesso ao tratamento do câncer - e aumentar ainda mais os tratamentos de 
quimioterapia. Nós queremos reduzir ainda mais o tempo de espera e enfrentar o 
acesso que é muito desigual em algumas regiões do país.
Locutor - O governo lançou também em 2011 o Plano Nacional de Prevenção, 
Diagnóstico e Tratamento do Câncer de Colo do Útero e de Mama. Juntamente com 
este plano houve também um maior investimento. O senhor já tem um balanço que 
pode ser falado a respeito deste tipo de câncer, que é muito comum?

Duas notícias importantes em relação a este balanço: por um lado a redução do 
número de óbitos causados por câncer de colo de útero. Isso tem haver com 
estarmos fazendo cada vez mais exames preventivos, chamados também de 
Papanicolau, na faixa etária correta. E quando fazemos o exame no começo para 
tratado adequadamente. Outra notícia importante é termos aumentado o número de 
mamografias realizadas pelo SUS. Aumentou em 40% o número de mamografias na 
faixa etária recomendada pelo rastreamento quando comparamos o ano de 2012 com o
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ano de 2010. Nós queremos aumentar ainda mais. Por isso o Ministério da Saúde 
apoia os estados e municípios, inclusive com a ideia da mamografia móvel, que 
são carretas, ônibus que circulam as periferias das grandes cidades, as cidades 
do interior, os municípios mais remotos, exatamente para facilitar o acesso à 
mamografia para as nossas mulheres. Fazer a mamografia precocemente, mesmo antes
de sentir qualquer dor, qualquer sinais de sintoma, pode ser decisivo para um 
diagnostico precoce do câncer de mama e com isso a possibilidade de cura é 
maior.
Locutor - Nós percebemos também, Ministro, que está havendo uma expansão maior 
das políticas na área de comunicação. O senhor falava da importância da 
prevenção. O Ministério também está atendo a essas questões? Na educação da 
população, quando a gente pensa, por exemplo, no fumo e em outros fatores que 
podem provocar o câncer?
Isso é fundamental. O câncer está diretamente ligado a alguns hábitos de vida. 
Por exemplo, o câncer de mama está diretamente relacionado ao habito de fumar, 
diretamente relacionado à obesidade. A obesidade está diretamente relacionada, 
não só ao câncer de mama, ao câncer de próstata, mas a alguns tipos de se câncer
de estômago e de intestino. O cigarro tá diretamente ligado ao câncer de pulmão 
e de mama. Ou seja, é fundamental os hábitos. Uma boa saúde começa sempre com a 
prevenção. Inclusive eu quero agradecer sempre a parceria com a imprensa, com os
meios de comunicação porque vocês ajudam a influenciar nos hábitos que a 
população tem. Atividade física e não fumar podem ser decisivos para impedir e 
prevenir o câncer.
Locutor - Nós queremos agradecer a participação do senhor ministro, Alexandre 
Padilha, na rádio nove de julho, a rádio da arquidiocese. O senhor que trouxe 
importantes esclarecimentos, especialmente à população da cidade de São Paulo.
Um grande abraço! Foi uma honra poder falar na rádio nove de julho, a rádio da 
arquidiocese de São Paulo. E um grande abraço a todos nós paulistanos. E nos 
preocuparmos cada vez mais. É bom termos mais acesso a cirurgias de câncer, 
quimioterapia e radioterapia, mas o bom mesmo é não ter câncer. Então a 
prevenção e os hábitos são decisivos para evitar o câncer na sua família.
Fonte: Rádio 9 de Julho
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EntrevistaSUS | Para Luiz Loures, Brasil pode ser 1º país a derrotar a aids: 
[FOTO]

Luiz Loures, brasileiro que foi nomeado vice-diretor executivo da Unaids, 
agências das Nações Unidas para a doença. Foto: Folha de S. PauloLuiz Loures é o
médico brasileiro que assumiu posto-chave noPrograma Conjunto das Nações Unidas 
sobre HIV/AIDS (Unaids),agência da ONU para a doença. Ele concedeu entrevista ao
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jornal Folha de São Paulo e diz ver o fim da epidemia dentro de 15 anos. 
Confira:

Um brasileiro acaba de ser escolhido pelo secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, 
para coordenar as políticas públicas da Unaids (braço da organização contra a 
aids).Luiz Loures vai assumir em janeiro a vice-diretoria executiva dos 
programas da entidade e também um cargo mais político, o de secretário-geral 
assistente da ONU.

O médico foi um dos pioneiros no cuidado a pacientes com Aids no Brasil. Loures 
está há 16 anos na Unaids, hoje em Genebra.Ele diz que espera ver o fim da 
epidemia de Aids em 15 anos. Mas, para isso, é preciso quase dobrar o número de 
pessoas em tratamento, investir em diagnóstico precoce e no fim do preconceito.O
Brasil, opina, tem condições de ser o primeiro país a declarar o fim da 
epidemia.
Folha - Que desafios estão postos nesse novo cargo?
Luiz Loures - A gente está mudando de fase na resposta à Aids. Começamos a falar
do fim da epidemia. O progresso científico permite isso. E estou sendo colocado 
neste posto para mudar e intensificar os programas e levar o maior número de 
países a essa meta que, agora, a gente pode começar a estimar. Eu penso em 15 
anos.

A Aids vai continuar existindo provavelmente, a não ser que se consiga erradicar
o vírus -o que é uma questão para o futuro muito mais distante. Mas vamos poder 
dizer que não há mais epidemia. Talvez não em todos os países ao mesmo tempo.
Folha: Como o sr. vê o Brasil nesse cenário? Têm surgido críticas sobre a atual 
política
L. L.: Pelo panorama mundial, não tenho dúvidas de dizer que o Brasil é o país 
com as políticas de Aids mais avançadas e mais inclusivas. Isso do ponto de 
vista global, eu não estou dentro do Brasil.

Se eu tomo, por exemplo, as estatísticas de acesso ao tratamento no Brasil, as 
coberturas são as mais altas entre as mais altas do mundo, exatamente porque o 
Brasil foi o primeiro país a tratar. Seguindo esse parâmetro, não tenho dúvida 
de dizer que o Brasil tem condições de ser o primeiro país a declarar o fim da 
Aids.
Folha: O primeiro?

L. L.: Se o Brasil continuar suas políticas, intensificar onde é necessário. 
Claro que é um país continental, complexo. E não que seja uma tarefa fácil, mas 
não foi fácil em nenhum momento. A trajetória do Brasil nessa área foi marcada 
pela coragem.

Agora, eu sei que existe um debate. É exatamente aí que está a fortaleza do 
programa brasileiro, no debate.
Folha:Que mudança de postura os países devem ter nessa fase?
L. L.:É exatamente não mudar muito. O risco hoje, pela complacência, pela 
existência de outras prioridades, é colocar a Aids em plano secundário. A 
humanidade conseguiu avançar tanto em relação à Aids que seria um erro histórico
deixar as coisas irem para trás agora, quando a gente tem condição de ir avante.
Folha: E até chegar lá?
L. L.:Há 8 milhões de pessoas em tratamento. Temos de tratar ao menos mais 7 
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milhões até 2015 para podermos falar que estamos no ritmo.

O teste de Aids tem de virar rotina. Não é bicho de sete cabeças, tem de haver 
mudança nesse sentido. Qualquer pessoa no mundo tem o direito e tem de saber se 
está ou não infectada. É aí que começa o fim da Aids, começa com cada indivíduo.
Quem se trata não só cuida da sua saúde como corta a transmissão.

Além disso, a prevenção tem que ser intensificada. Há dois desafios 
fundamentais. Um é nos grupos mais vulneráveis, como o homossexual masculino. A 
discriminação ainda é o fator mais importante em muitos países, 78 países 
criminalizam a relação com o mesmo sexo. Não tem como pensar que o homossexual 
vai procurar o serviço de saúde se tem o risco de ser pego.

A mesma coisa em relação ao usuário de droga. A epidemia na Europa Oriental é a 
que me preocupa mais no panorama mundial. A questão fundamental é o seguinte: o 
usuário de droga é um problema de saúde, não é um problema de polícia.
Fonte: Johanna Nublat / Folha de S. Paulo
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Escola que se recusar a matricular autista será punida
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http://ultimosegundo.ig.com.brEscola que se recusar a matricular autista será 
punida: Agência Estado
Instituições estarão sujeitas a multa e gestores podem perder o cargo em caso de
reincidência, segundo nova lei
Gestores de escolas que se recusarem a matricular alunos com transtorno de 
espectro autista serão punidos com multa e, em caso de reincidência, poderão 
perder o cargo. A regra integra a Política de Proteção dos Direitos de Pessoa 
com Transtorno do Espectro Autista, sancionada semana passada pela presidenta 
Dilma Rousseff.
"A lei representa um passo importante, mas, agora, tem de ser colocada em 
prática", afirmou a presidente da Associação Brasileira de Autismo, Marisa Furia
Silva. O texto prevê a participação da sociedade em todas as etapas da política:
desde a implantação até o controle da execução das ações.
Para Marisa, um dos maiores avanços do texto é deixar claro que o autista deve 
ser considerado como deficiente. "Até hoje, pessoas com transtorno estavam à 
margem do sistema de atenção", avaliou. Ela conta que em muitos casos havia 
dúvida se o tratamento deveria ser feito na área de saúde mental, se o autista 
deveria ter assegurada todas as garantias previstas na política de pessoas 
deficientes. "Isso agora está resolvido." O mesmo ocorre com o acesso à 
educação. "Como todo cidadão, o autista deveria ter assegurado todo atendimento 
e assistência. Mas isso, muitas vezes, ficava apenas no papel: incluindo as 
vagas nas escolas."
A lei assegura a participação da comunidade na elaboração e controle da 
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política. As ações deverão ser feitas de forma intersetorial. "A ideia é criar 
estratégias dentro de várias áreas: saúde, educação, previdência", completa a 
presidente da associação.
A lei foi batizada de Berenice Piana, em homenagem à autora do projeto 
apresentado no Congresso, também mãe de autista. A ideia é assegurar, com a 
norma, acesso a ações e serviços de saúde, educação, ensino profissionalizante, 
à moradia, ao mercado de trabalho e à previdência e assistência social.
Marisa considera essencial garantir o diagnóstico precoce da doença. "Há ainda 
muito o que se melhorar", avalia. Ela observa, no entanto, que quanto melhor a 
qualidade da assistência, menor o gasto, tanto do governo quanto das famílias de
autistas.
Outro ponto importante, completa, é a formulação de um sistema de tratamento 
para pacientes em todas as fases da vida: desde a infância até a terceira idade.
"Quem vai cuidar do idoso autista? Os pais morrem, os irmãos possivelmente 
também já estarão na terceira idade."Ações para crianças, para estudantes, 
jovens e idosos".
De acordo com o governo, para cumprimento das diretrizes de saúde, educação e 
ensino profissionalizante, o poder público poderá firmar contrato de direito 
público ou convênio com pessoas jurídicas de direito privado.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
escolas-premiadas-premio-qualidade-na.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 31 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ESCOLAS PREMIADAS - PREMIO QUALIDADE NA EDUCAÇÃO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Parabéns a todas as escolas que fazem com carinho, cuidado o seu fazer cotidiano
e transformam este espaço - ESCOLA - em um lugar de qualidade individual e 
coletiva.
Agradecemos a parceria com cada um de vocês.
Parabéns sub-6ªCRE, Parabéns diretores que constroem este espaço maravilhoso de 
viver e desenvolver.
Bjs
NSEC06

Premio Anual Qualidade Educacao Escolas Premiadas

DIÁRIO OFICIAL de 31 jan. 13
Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de EnsinoEDITAL E/SUBE Nº .01, DE 30 DE JANEIRO DE 2013.

A SUBSECRETÁRIA DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO torna público, na 
forma do Anexo Único, o Relatório emitido pela Comissão Especial de Avaliação, 
designada pela Resolução SME nº 1206, de 19/10/2012, publicadaem Diário 
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Oficialno dia 22/10/2012, com o resultado final da avaliação dos projetos 
pedagógicos, referentes ao ano de 2012, apresentados pelas Unidades Escolares 
que atendem exclusivamente à Educação Infantil e à Educação Especial, com vista 
à premiação de que trata o Decreto nº 32.718 de 30/08/2010 -PRÊMIO ANUAL DE 
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO.

ANEXO ÚNICO

Relatório da comissão especial de avaliação, designada pela resolução sme nº 
1206, de 19/10/2012.

Seleção e classificação dos projetos pedagógicos referentes ao ano de 2012, 
apresentados pelas unidades escolares de educação infantil e de educação 
especial, com vista à premiação instituída pelo decreto nº 32.718, de 30/08/2010
- PRÊMIO ANUAL DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO.
É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal 
maneira que num dado momento a tua fala seja a tua prática.Paulo Freire

A avaliação, a seleção e a classificação dos projetos pedagógicos referentes ao 
ano de 2012, apresentados pelas Unidades Escolares de Educação Infantil e de 
Educação Especial, com vista à premiação instituída pelo Decreto nº 32.718, de 
30/08/2010 - Prêmio Anual de Qualidade da Educação - foram realizadas em 
conformidade com a Resolução SME nº 1197, de 9 de agosto de 2012, que apresentou
os critérios para a seleção.
A comissão avaliadora considerou, também: o tempo decorrido desde a incorporação
das creches ao Sistema Municipal de Ensino; a experiência que as Unidades 
Escolares e seus profissionais vêm acumulando neste percurso; a chegada dos 
Professores de Educação Infantil com formação específica;os Agentes Auxiliares 
de Creche que continuam distinguindo-se com relevantes serviços e presença 
efetiva nas unidades.
Importante ressaltar a qualidade crescente dos projetos, elaborados a partir de 
ações definidas e direcionadas ao desenvolvimento integral do aluno, à inclusão,
ao respeito às diferenças, como determinação política, com vistas à Excelência 
da Educação.

Dessa forma, apresenta, a seguir, a relação, por E/SUBE/CRE, das instituições 
merecedoras do Prêmio Anual de Qualidade na Educação.
EDUCAÇÃO INFANTILDesignaçãoNome da Instituição01.01.601Creche Municipal Ladeira 
dos Funcionários01.01.602Creche Municipal Virgínia Lemos01.01.604Creche 
Municipal Sempre Vida Parque da Conquista01.01.607Creche Municipal Tia 
Dora01.01.801Espaço de Desenvolvimento Infantil Parque da Alegria01.02.503CIEP 
Av. dos Desfiles - EI01.02.606Creche Municipal Savalla Gomes - Palhaço 
Carequinha01.03.008Escola Municipal Leão XIII01.03.601Creche Municipal Livre da 
Criança01.03.607Creche Municipal Estácio de Sá01.03.801Espaço de Desenvolvimento
Infantil Professora Simone Sousa Pimentel01.07.603Creche Municipal Vovó 
Luciola01.07.604Creche Municipal Homero José dos Santos01.07.605Creche Municipal
Eduardo Moreira dos Santos01.07.607Creche Municipal Nação 
Mangueirense01.07.609Creche Municipal Vasquinho01.07.610Creche Municipal Arara 
Azul02.04.602Creche Municipal Aracy Guimarães Rosa02.05.602Creche Municipal Tia 
Sônia Crispiniano02.05.801Espaço de Desenvolvimento Infantil Dona 
Marcela02.06.603Creche Municipal Jacó Inácio Gomes02.06.605Creche Municipal 
Doutor Pedro Bloch02.06.606Creche Municipal Elza Machado dos 
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Santos02.08.605Creche Municipal Tia Maria02.08.607Creche Municipal dos 
Sonhos02.08.608Creche Municipal Doutor Sérgio Arouca02.08.801Espaço de 
Desenvolvimento Infantil Igor Moraes da Silva02.09.002Escola Municipal Bárbara 
Ottoni02.09.022Escola Municipal Jardim de Infância Aníbal Machado02.09.602Creche
Municipal Cantinho do Céu02.09.603Creche Municipal Galdino Manoel da 
Silva02.09.604Creche Municipal Nova Divinéia02.09.605Creche Municipal São 
Sebastião Arrelia03.12.038Escola Municipal Del Castilho03.12.039Escola Municipal
Jardim Guadalajara03.12.502CIEP Procópio Ferreira03.12.601Creche Municipal 
Cantinho Feliz03.13.010Escola Municipal Maria Braz03.13.028Escola Municipal 
George Bernanos03.13.039Escola Municipal Jardim de Infância Maurício 
Cardoso03.13.604Creche Municipal Nosso Cantinho03.13.606Creche Municipal 
Cantinho do Gueto03.13.607Creche Municipal Odetinha Vidal de 
Oliveira03.13.612Creche Municipal Marcília Catarina da Costa 
Orgélio03.29.801Espaço de Desenvolvimento Infantil Dona Lindu03.30.601Creche 
Municipal José Vieira da Silva04.10.602Creche Municipal Doutor Juvenil de Souza 
Lopes04.10.803Espaço de Desenvolvimento Infantil Joaquim Venâncio04.11.609Creche
Municipal Tia Ruth Costa dos Santos04.11.610Creche Municipal Mussum - O 
Trapalhão04.11.801Espaço de Desenvolvimento Infantil Mariana Rocha de 
Souza04.20.027Escola Municipal Tenente Pedro de Lima Mendes04.20.604Creche 
Municipal Maria Arminda Falabella Souza Aguiar04.20.605Creche Municipal Sempre 
Vida Loreto04.20.601Creche Municipal Menino Maluquinho04.30.605Creche Municipal 
Nova Holanda04.31.605Creche Municipal Sempre Vida Dique04.31.606Creche Municipal
Visconde de Sabugosa04.31.607Creche Municipal Acauã05.14.034Escola Municipal 
José Alpoim05.14.602Creche Municipal Jeciá de Freitas Ferreira05.14.603Creche 
Municipal Amália Fernandes Conde05.14.604Creche Municipal Estrelinha 
Dourada05.14.606Creche Municipal Acalanto05.15.008Escola Municipal Pio 
XII05.15.603Creche Municipal Buriti Congonhas05.15.605Creche Municipal José 
Raimundo de Souza Alves05.15.608Creche Municipal Maria José de Paula de 
Jesus06.22.015Escola Municipal Ernani Cardoso06.22.202CIEP Gal Augusto César 
Sandino06.22.602Creche Municipal Silvio Amâncio06.22.603Creche Municipal Yara 
Amaral06.25.601Creche Municipal Os Sabidinhos06.25.603Creche Municipal Doutor 
Albert Sabin06.25.604Creche Municipal Herbert de Souza - Betinho06.25.606Creche 
Municipal Luiz de Souza da Costa Barros06.25.609Creche Municipal Sônia Maria de 
Moraes Angel Jones06.25.610Creche Municipal Zuzu Angel06.25.611Creche Municipal 
Zilka Salaberry06.25.801Espaço de Desenvolvimento Infantil Professora Rosenice 
Roca Roque06.25.802Espaço de Desenvolvimento Infantil Wesley Guilber Rodrigues 
de Andrade07.16.603Creche Municipal Criança do Futuro07.16.605Creche Municipal 
Sempre Vida Nise da Silveira07.16.608Creche Municipal Irmã Dulce07.16.609Creche 
Municipal Rio Novo Rio das Flores07.16.611Creche Municipal Vitorino 
Freire07.16.613Creche Municipal Maria da Conceição Silveira de 
Carvalho07.16.801Espaço de Desenvolvimento Infantil Doutora Zilda 
Arns07.16.802Espaço de Desenvolvimento Infantil Artur Bispo do 
Rosário07.16.803Espaço de Desenvolvimento Infantil Compositor Roberto 
Ribeiro07.16.804Espaço de Desenvolvimento Infantil Rodrigo Lopes da Silva - 
TIKINHO07.24.029Escola Municipal Professora Ruth Cardoso07.24.602Creche 
Municipal Dina Sfat07.24.604Creche Municipal Edson Luiz
...
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quarta-feira, 2 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ESPAÇO EDUCAR: Atividades e colorir com Nemo - diversão nas férias

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://espacoeducar-liza.blogspot.com.br
ESPAÇO EDUCAR: Atividades e colorir com Nemo - diversão nas férias

--------------------------------------------------------------------------------
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

ESPAÇO EDUCAR: Cartazes sobre higiene para educação infantil

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://espacoeducar-liza.blogspot.com.br

Planeje suas atividades de higiene, temos aqui algumas idéias interessantes. 
ESPAÇO EDUCAR: Cartazes sobre higiene para educação infantil

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
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especialistas-tiram-duvidas-da.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 31 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ESPECIALISTAS TIRAM DÚVIDAS DA POPULAÇÃO QUANTO AO COMBATE À DENGUE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/
ESPECIALISTAS TIRAM DÚVIDAS DA POPULAÇÃO QUANTO AO COMBATE À DENGUE: 
[FOTO]
Os convidados falaram sobre os cuidados que se deve ter em casa para combater os
focos da doença e onde obter ajuda dos agentes de vigilância em saúde.

Clique aqui e veja o vídeo.
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Esquema de atendimento médico para ensaios no Sambódromo

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

FONTE: PORTAL PCRJ
11/01/2013

  A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil preparou um esquema 
especial de atendimento na Rua Marquês de Sapucaí para os ensaios 
técnicos das escolas de samba. Dois postos médicos, na Concentração e na
 Apoteose, estarão à disposição do público e dos integrantes das 
agremiações, com 20 profissionais de saúde, sendo nove médicos. 

Os
 dois postos, que abrem às 17h aos sábados e às 18h aos domingos, 
contarão com 14 leitos, sendo dois de suporte avançado. O esquema 
especial é composto ainda por três ambulâncias com (UTI), tripuladas por
 médicos e enfermeiros. Os ensaios técnicos seguem até o dia 3 de 
fevereiro.

--------------------------------------------------------------------------------
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ESTAMOS JUNTOS - Saúde mobiliza bancos de pele e reforça alertas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Saúde mobiliza bancos de pele e reforça alertas: 
[FOTO]

Foto: Erasmo Salomão - Ascom / MS
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou na manhã desta segunda-feira 
(28), em Porto Alegre (RS), que solicitou ajuda a hospitais brasileiros e 
estrangeiros para a possibilidade de reforço na assistência aos queimados graves
no incêndio da Boate Kiss, em Santa Maria, neste último domingo (27). O ministro
informou que já entrou em contato com países como Argentina, Peru e Uruguai para
possível aumento nos estoques dos bancos de pele do Brasil, inclusive para a 
necessidade de transplante deste tipo de órgão. O anúncio foi feito no Hospital 
Cristo Redentor (do Grupo Hospitalar Conceição, que compõe a rede federal de 
hospitais), onde o ministro visitou pacientes que apresentam um quadro mais 
grave de intoxicação e queimaduras e, por isso, foram transferidos para esta 
unidade, que é referência na assistência a queimados pelo Sistema Único de 
Saúde.
Já entramos em contato com bancos de pele aqui do Brasil, como de São Paulo e 
Pernambuco, para a transferência de tecido de pele, porque pode ser necessário, 
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e também para o cuidado desses pacientes, que são grandes queimados. Inclusive, 
se for necessário, vamos trazer pele de bancos de outros países da América 
Latina, informou o ministro Alexandre Padilha, que permanece em Santa Maria para
a coordenação da ações de saúde na região. Dos 39 pacientes transferidos para 
Porto Alegre, seis estão internados no Cristo Redentor.

Durante a visita ao hospital, o ministro também reforçou a importância de que 
todos os sobreviventes que estavam na Boate Kiss e inalaram fumaça no momento da
tragédia procurem unidades de saúde para evitar o desenvolvimento de 
bronquiolite ou pneumonia (complicações pulmonares). Um alerta que o ministério 
faz, e que é muito comum nessas situações, é o desenvolvimento de um quadro de 
tosse e falta de ar, o que chamamos de pneumolite química. Este quadro costuma 
se desenvolver até três dias depois do acidente. Então, além de tratar bem os 
pacientes, queremos ter uma retaguarda de leitos de UTI na cidade, observou o 
ministro Alexandre Padilha.

O Ministério da Saúde acionou dois centros de queimados de referência em Porto 
Alegre e a Unidade de Emergência do Grupo Hospital Conceição (GHC), além de 
leitos de UTI da região metropolitana (incluindo Canoas e Caxias) para a 
transferência de vítimas, se necessário.
Pele - Atualmente, o Brasil conta com três bancos de pele localizados em 
Pernambuco, São Paulo e no Rio Grande do Sul. As unidades de Pernambuco e São 
Paulo já estão transferindo material para o Rio Grande do Sul. O Ministério da 
Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) também estão atuando
para a importação de pele da Argentina, se houver necessidade.
Sangue - Outro alerta importante diz respeito às doações de sangue. O ministro 
informou que não é necessário que os doadores se desloquem até a cidade de Santa
Maria para realizar a doação, uma vez que elas podem ser realizadas nas cidades 
onde moram os voluntários. Alexandre Padilha orienta, também, que aqueles que 
desejarem fazer doações esperem a determinação da Defesa Civil, que deverá 
esclarecer o que é necessário neste momento.
Força Nacional - Para atender as vítimas do incêndio, o Ministério da Saúde 
deslocou, para Santa Maria, membros da Força Nacional do SUS para a região e 
intensificou ações das Unidades de Suporte Avançado do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (SAMU), equipados com respiradores. Foram abertos 64 leitos de
UTI e 36 leitos de Semi-UTIS em Porto Alegre, mobilizando hospitais da rede 
pública e privada. Houve, ainda, o deslocamento de um total (até este momento) 
de sete ambulâncias de UTI do SAMU.
Equipamentos - Nesta segunda-feira, o Ministério da Saúde reforçou a quantidade 
de equipamentos enviados ao estado: mais 30 respiradores (totalizando 50), duas 
ambulâncias de UTI do SAMU (totalizando sete) e dez ventiladores (totalizando 
20), além de 30 pulsoxímetros.
Apoio Psicológico - Uma força-tarefa envolvendo os governos federal, estadual e 
municipal foi criada para prestar assistência psicológica para as famílias. Além
do apoio prestado no Ginásio de Esportes de Santa Maria, para onde as vítimas 
fatais foram levadas, algumas famílias também solicitaram acompanhamento 
psicológico, pelos profissionais de saúde, durante os velórios e sepultamento. O
atendimento está sendo definido de acordo com a demanda dos familiares. 
Psicólogos também acompanharão os familiares que moram em outras cidades.
Fonte: Lívia Nascimento / Agência Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

Estudo destaca escolas com alunos de baixo nível socioeconômico

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Estudo destaca escolas com alunos de baixo nível socioeconômico: 
Por Mariana Mandelli, do Todos Pela Educação[FOTO]

Relatório mostra como atuam escolas públicas com bom desempenho nas avaliações.
Definir metas, usar dados das avaliações para direcionar o trabalho pedagógico e
acompanhar de perto o desenvolvimento dos alunos são ações que ajudam a garantir
uma Educação de qualidade. O desafio é coloca-las em prática, como fazem algumas
escolas públicas do País que recebem alunos de baixo nível socioeconômico e, 
contra as adversidades, promovem ensino e aprendizagem com excelência.
O diagnóstico foi feito pela Fundação Lemman e pelo Itaú BBA, no estudo 
Excelência com Equidade, divulgado no fim do ano passado. O relatório destaca 
seis escolas públicas dentro de um grupo de 215 que atendem alunos de baixo 
nível socioeconômico e que obtiveram bom desempenho na Prova Brasil 2011 e, 
consequentemente, altos Índices de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). 
São elas: Escola Municipal Beatriz Rodrigues da Silva, em Palmas (TO); CIEP 
Glauber Rocha, no Rio de Janeiro (RJ); Escola Municipal João Batista Filho, em 
Acreúna (GO); Escola de Ensino Fundamental Maria Alves de Mesquita, em Pedra 
Branca (CE); Escola CAÍC Raimundo Pimentel Gomes, em Sobral (CE) e a Escola 
Municipal Suzana Moraes Balen, em Foz do Iguaçu (PR). As escolas selecionadas 
localizam-se nas cinco regiões geográficas brasileiras.
A pesquisa avaliou o trabalho feito nos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º 
ao 5º ano). Hoje, o Ideb desse nível de ensino para todo o País é 5,0. Foram 
consideradas as unidades de ensino que tiveram uma taxa mínima de participação 
de 70% na prova e com Ideb igual ou superior a 6. Outro critério foi observar 
apenas os colégios que apresentaram, no mínimo, 70% do alunado no nível adequado
de proficiência e, no máximo, 5% com desempenho considerado insuficiente.
A trajetória de evolução das escolas, entre 2007 e 2011, também foi levada em 
consideração. Já as condições das famílias dos alunos foram verificadas por meio
de questionários que acompanham a Prova Brasil e que são respondidos pelos 
estudantes.
A ideia da pesquisa, segundo o economista e coordenador de projetos da Fundação 
Lemann, Ernesto Martins Faria, era justamente investigar o sucesso dessas 
escolas - um grupo de pesquisadores conferiu pessoalmente como os colégios 
selecionados procedem. O que eles encontraram não foi nada de muito 
surpreendente: as boas escolas são normais e não há nenhum tipo de milagre para 
obterem sucesso com alunos que fazem parte de famílias pobres.
Entre as práticas encontradas, além das já citadas - definição de objetivos, uso
de dados e acompanhamento dos estudantes -, está fazer da escola um ambiente 
agradável e propício ao aprendizado. Para alcançar o sucesso escolar, o estudo 
destaca quatro estratégias-chave comuns entre as seis escolas: criar um fluxo 
aberto e transparente de comunicação; ganhar o apoio de atores de fora da escola
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(como entidades e o poder público); enfrentar resistências com o apoio de grupos
comprometidos e respeitar a experiência do professor e apoiá-lo em seu 
trabalho.Os conceitos podem ser básicos, mas colocá-los em prática não é tarefa 
fácil. Ter liderança para coordenar mudanças e realizar avaliações, por exemplo,
não são coisas simplórias, destaca Martins. Planejar e implementar tudo isso, 
enfrentando resistências, é o diferencial.
Segundo ele, a ideia do estudo é justamente apresentar um conjunto de soluções 
possíveis, que possam inspirar outras escolas e redes a lidar com suas 
adversidades. Tivemos uma preocupação em destacar práticas que podem ser 
replicadas.
Para ler a pesquisa completa, cliqueaqui.
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Exercício físico aeróbico combate insuficiência cardíaca...

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://ligadasaude.blogspot.com/

Vamos colocar mais exercícios aeróbicos na nossa vida!! 
Exercício físico aeróbico combate insuficiência cardíaca...: 
[FOTO]

A prática deexercícios físicos aeróbicosinterrompe o processo degenerativo 
observado na insuficiência cardíaca.A insuficiência cardíaca é uma condição 
caracterizada pela incapacidade do coração de bombear sangue adequadamente.A 
descoberta foi feita por Juliane Cruz Campos, na Universidade de São Paulo 
(USP), e foi publicado na revista científica PLoS One.O trabalho é a continuação
de uma pesquisa anterior, quando a equipe do professor Júlio César Batista 
Ferreira descobriu que ocoração insuficiente não bate bem por causa de um 
defeito no sistema de controle de qualidade das células cardíacas- responsável 
por destruir proteínas danificadas.Sem esse mecanismo de limpeza, proteínas 
altamente reativas se acumulam no citoplasma, interagem com outras estruturas e 
acabam causando a morte da célula cardíaca, agravando ainda mais o quadro.No 
estudo anterior, os cientistas testaram em ratos uma molécula, a βIIV5-3, que 
foi capaz de normalizar o controle de qualidade e reverter o processo 
degenerativo.Agora, os pesquisadores descobriram que o treinamento aeróbico é 
tão eficaz quanto o tratamento farmacológico para a reativação do "sistema de 
limpeza" celular.Embora oinfartoseja a principal causa de insuficiência 
cardíaca, explicou o pesquisador, esse processo degenerativo é o resultado final
comum de diferentes doenças crônicas não tratadas, entre elas a hipertensão, o 
diabetes e a obesidade. O mal leva à morte 70% dos pacientes afetados nos 
primeiros cinco anos."Após o dano primário, as células restantes têm de 
trabalhar em dobro para compensar a lesão crônica. Como não estão preparadas 
para isso, acabam entrando em colapso ao longo do tempo," disse.Para avaliar o 
impacto do exercício físico aeróbico em um coração nessas condições, foi feito 
um experimento com 27 ratos divididos em três grupos.No primeiro, composto por 
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dez animais, os pesquisadores induziram o infarto e os animais permaneceram 
sedentários. No segundo, o infarto foi induzido em oito roedores, posteriormente
submetidos a um programa de corrida na esteira de uma hora diária, cinco vezes 
por semana, durante dois meses. O terceiro grupo, considerado o controle, não 
teve o infarto induzido nem praticou atividade física.No grupo dos ratos 
corredores, a função cardíaca - que é a capacidade do coração em bombear sangue 
para as artérias - melhorou em torno de 70% quando comparado aos animais 
infartados e sedentários.A tolerância ao esforço, que corresponde à distância 
que os animais conseguem correr na esteira, aumentou de 280 metros para 760 
metros.Já o consumo máximo de oxigênio, antes reduzido em 20%, atingiu valores 
equivalentes aos do grupo controle, ou seja, normalizou."O exercício físico 
normalizou a atividade do proteassoma no coração dos ratos e, com isso, 
restaurou o controle de qualidade", contou Ferreira.Análises moleculares feitas 
nos corações dos animais e com cultura de células cardíacas mostraram que, de 
fato, a mitocôndria deixa de funcionar bem na insuficiência cardíaca."Ela passa 
a consumir menos oxigênio, a produzir menos ATP (adenosina trifosfato, molécula 
que armazena a energia) e a gerar espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio 
em excesso", contou Ferreira.Essesradicais livrespodem reagir com diferentes 
moléculas na célula e causar um colapso, afirmou o pesquisador."O exercício 
físico foi capaz de restaurar o metabolismo da mitocôndria e, consequentemente, 
reduzir a liberação de radicais livres e seus subprodutos no coração dos animais
com insuficiência cardíaca", explicou o pesquisador.Fonte: Diário da Saúde
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Fiocruz é destaque na revista Science pelo combate à meningite em países da 
África: [FOTO]

Mapa mostra o chamado Cinturão da Meningite, na África. | Foto: Fiocruz
Uma bem-sucedida parceria entre o Brasil e Cuba, por meio do Instituto de 
Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz) e do Instituto Finlay, 
permitiu uma resposta eficaz a um apelo emergencial da Organização Mundial da 
Saúde (OMS): a produção e distribuição de vacinas para o chamado Cinturão da 
Meningite, na África. A área, que se estende do oeste de Senegal até o leste da 
Etiópia, passou, entre 2006 e 2007, por pelo menos 14 alertas de surtos da 
doença, o que elevou a preocupação quanto ao seu controle. A proposta solidária 
de fabricação de uma vacina polissacarídea contra os sorotipos A e C da 
meningite (os que mais afetam a região), o reconhecimento e o apoio da aliança 
entre os países, e posterior pré-qualificação do produto pela OMS receberam 
destaque na revista científica americana Science na última semana.
Desde o início da produção de vacinas para a região, a iniciativa conjunta já 
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forneceu 19 milhões de doses por meio de diversas organizações internacionais, 
como a OMS, a Médicos Sem Fronteiras, o Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(Unicef) e o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. A parceria também 
possibilitou uma produção de baixo custo e acessível à população local: o preço 
para vacinas polissacarídicas contra os sorotipos A e C pode ser negociado por 
US$ 0,95 a dose, valor que contrasta com os US$ 15 ou US$ 20 cobrados no mercado
de internacional e com o custo de US$ 80 referentes à vacina conjugada contra a 
meningite, usada em países de alta renda por proporcionar maior proteção e 
período de imunização.
Segundo o artigo publicado na Science, A capacidade de ambos os países para 
produzir vacinas tem sido construída ao longo de décadas. Com um registro 
relativamente forte de inovação, Cuba criou uma vacina sintética contra a 
Haemophilus influenzae tipo b (Hib) [bactéria causadora de alguns tipos de 
meningite] e uma vacina contra as meningites B e C; a experiência foi 
fundamental para desenvolver os ingredientes ativos da vacina para as meningites
A e C. O processo de produção de vacinas foi a principal contribuição de 
Bio-Manguinhos; a utilização de liofilização (secagem por congelamento) melhorou
a estabilidade, o armazenamento e o transporte do produto. Ao aproveitarem 
juntos seus respectivos recursos, Bio-Manguinhos e o Instituto Finlay foram 
capazes responder ao surto de meningite de forma rápida e efetiva. Mesmo nenhum 
desses dois países sofrido com a meningite A, as instituições foram capazes de 
auxiliar em outros lugares.
O artigo também chama atenção para o fato de que a aliança entre Brasil e Cuba 
no setor biofarmacêutico não é inédita: desde o final da década de 1990, esses 
países têm unido esforços para o combate de doenças tropicais, cardiovasculares 
e câncer, aumentando a disponibilidade de produtos que atendam às necessidades 
de saúde locais. Bio-Manguinhos já havia colaborado com vários institutos de 
biotecnologia cubanos e, por exemplo, transferiu tecnologias acessíveis de Cuba 
para a produção de interferon alfa-2b e eritropoietina. As principais vantagens 
destes projetos conjuntos foram as economias para o sistema de saúde pública do 
Brasil e para os rendimentos de royalties para Cuba.
Atualmente, os dois países também estão auxiliando a promoção da saúde e do 
desenvolvimento do Haiti, que, após o terremoto em 2010, conta com a ajuda para 
a construção de hospitais, de programas de imunização e de sistemas de 
vigilância em saúde. Ainda de acordo com o artigo, essas alianças entre países 
do Sul são especiais por serem baseadas em filosofias diferentes das cooperações
feitas entre países do Norte e do Sul. As Norte-Sul são geralmente baseadas no 
altruísmo, mas as Sul-Sul são construídas com base na solidariedade, já que 
esses países tiveram que sobreviver em condições igualmente difíceis.Fonte: 
Renata Moehlecke/Fiocruz
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Fiocruz relança campanha contra dengue no Rio: 

Autor e idealizador da campanha informativa 10 Minutos Contra a Dengue, o 
Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) informa que a iniciativa será adotada, pelo
segundo ano consecutivo, como campanha oficial de combate à dengue no Estado do 
Rio de Janeiro. A ação 10 Minutos Contra a Dengue reforça o compromisso 
histórico da Fundação em pôr o conhecimento científico a serviço da saúde 
pública. O projeto propõe que a população atue uma vez por semana na limpeza de 
criadouros domésticos: a periodicidade semanal da ação garante a interrupção do 
ciclo de vida do Aedes aegypti, que leva de 7 a 10 dias para se desenvolver de 
ovo a mosquito adulto.Estamos satisfeitos em ver a iniciativa sendo adotada pelo
segundo ano consecutivo. A proposta nasceu do diálogo entre cientistas e 
profissionais de comunicação, num processo em que o aspecto técnico predomina. 
Com a ideia pronta, pensando sempre no benefício da população, buscamos 
parceiros para a implementação da iniciativa, afirma a pesquisadora Denise 
Valle, que liderou o grupo de especialistas responsável pelo desenvolvimento do 
conceito.
Em 2011, a Fiocruz iniciou fase de prospecção de parcerias para a implementação 
da proposta, chegando-se a uma parceria com a Secretaria de Saúde do Rio de 
Janeiro. Em março de 2011, a ação ganhou as ruas fluminenses em um projeto 
piloto realizado nas comunidades do Chapéu Mangueira e Babilônia, na Zona Sul da
capital. Em setembro de 2011, a iniciativa da Fiocruz foi anunciada oficialmente
como tema da campanha de combate à dengue no estado. A campanha foi relançada 
oficialmente a terça-feira (15/1), pelo Governo do Estado. Mais informações 
sobre a campanha podem ser obtidas aqui.Fonte: Agência Fiocruz de Notícias

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fique-ligada-na-sua-saude-brasil-supera.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 14 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE LIGADA NA SUA SAÚDE - Brasil supera EUA em mortes por câncer de mama por 
falta de diagnóstico precoce

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://drauziovarella.com.br/
Brasil supera EUA em mortes por câncer de mama por falta de diagnóstico precoce:

Segundo um estudo da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, a mortalidade 
por câncer de mama no Brasil é maior que nos EUA devido à falta de diagnóstico 
precoce. Não fosse isso, a sobrevida das brasileiras seria equivalente à das 
estadunidenses.*Nova forma de diagnosticar o câncer de mama
O estudo, iniciado em 2011, levantou dados de pacientes diagnosticadas entre 
1998 e 2001, para que pudessem ser observadas as taxas de sobrevida dez anos 
após o início do tratamento. A pesquisa comparou informações de 834 pacientes do
Hospital do Câncer de Barretos, em São Paulo, com os dados de cerca de 47 mil 
mulheres com câncer de mama dos Estados Unidos, obtidos do programa SEER (The 
Surveillance, Epidemiology and End Results).
O levantamento mostrou que 50,1% das mulheres norte-americanas diagnosticadas 
com câncer de mama estavam no estágio inicial do doença, com tumores menores do 
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que 2 centímetros e ainda não palpáveis. Já no Brasil, diagnósticos nesse 
estágio precoce ocorreram em apenas 10% dos casos. Nesse estágio,as chances de 
cura a partir de um tratamento chegam a 90%.
A detecção do câncer de mama em estágios mais avançados foi observada em 45,8% 
das pacientes brasileiras, enquanto as norte-americanas somavam apenas 8,4%. 
Nessa situação, a taxa de sobrevida após dez anos cai para apenas 17% dos casos.
Em países desenvolvidos, a relação de mortes por câncer de mama anualmente é de 
19 a cada 100 diagnósticos. Na América do Sul a proporção sobe para 29,8 mortes.
No continente africano, a situação é ainda pior: a cada 100 mulheres com a 
doença, 60 morrem.
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Medicina para viagens 1: O que levar: Assim como preparamos nossas malas com 
bastante cuidado e atenção para não deixar para trás algum item que nos faça 
falta, devemos nos preocupar em levar um conjunto de produtos para a saúde que 
pode ser de fundamental importância durante a viagem.
Há lugares em que o acesso às farmácias ou aos serviços de saúde é difícil. Ter 
à mão alguns medicamentos pode fazer uma enorme diferença em certos 
momentos.Cuidados com a prevenção
Prevenir é sempre o mais importante. Para não precisar usar okit, lembre-se do 
que pode ajudá-lo a evitar que problemas apareçam.
Para começar, a higiene é fundamental. Se não for possível lavar as mãos com 
água e sabão antes de alimentar-se, lembre-se de colocar na bagagem um 
antisséptico tópico, como álcool gel ou equivalente. Ele também será útil para 
evitar a transmissão de alguns vírus, como o da influenza (gripe).
Alguns produtos podem ser utilizados para reduzir o risco de intoxicação por 
impurezas da água. Existem apresentações comerciais de hipoclorito e/o 
permanganato de potássio que podem ser adicionados à água que será utilizada 
para consumo. Essas substâncias podem ser usadas também para a limpeza de 
frutas, legumes e verduras.
Um problema comum nos dias quentes é a queimadura por radiação solar. Portanto, 
não esqueça de levar o protetor adequado e em quantidade suficiente para a 
viagem.
Usar chapéus, óculos escuros e roupas leves também pode ajudar a prevenir esse 
tipo de lesão. Algumas roupas confeccionadas com materiais que intensificam o 
bloqueio dos raios solares são especialmente úteis para os bebês e para as 
pessoas que toleram mal a ação do sol sobre a pele.
Se você vai viajar para locais em que há muitos mosquitos, leve repelentes. 
Dependendo do horário, a atividade dos mosquitos é maior. Geralmente, o 
entardecer é o período mais crítico. Por isso, ponha na bagagem roupas de manga 
comprida, redes para colocar sobre a cama e até inseticidas.
Especificamente a profilaxia para malária, doença transmitida pela picada de um 
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mosquito parecido com o pernilongo, não está indicada para todas as pessoas. Por
essa razão, você deve informar-se com a autoridade de saúde local sobre a 
necessidade de utilizá-la ou não.
Tão logo a pessoa escolha o lugar para onde vai viajar, deve informar-se sobre a
importância de tomar certas vacinas. Há regiões no Brasil e em outros países em 
que prevalecem doenças que requerem imunização prévia. Apesar de o nosso 
calendário vacinal ser bastante amplo, você deve informar-se sobre a imunização 
necessária antes de viajar. Há sites sempre atualizados, como os doMinistério da
Saúdee daOrganização Mundial de Saúdeque contêm as informações 
necessárias.Medicamentos em geral
Levar todos os remédios que em uma eventualidade a pessoa possa precisar em 
quantidade adequada pode ser difícil. Entretanto, alguns princípios podem ajudar
nessa seleção.
Em primeiro lugar, procure levar medicamentos que tratam os sintomas: 
antitérmicos, antialérgicos, antieméticos (remédios para náuseas), analgésicos e
anti-inflamatórios podem ser úteis na maioria dos casos. Se você não tem uma 
doença crônica, mas tem um problema que eventualmente aparece - algum tipo de 
alergia ou enxaqueca, por exemplo - considere a possibilidade de ter consigo um 
remédio para essas situações. Procure também saber se alguém que viaja com você 
tem alergia a algum tipo de remédio. É sempre importante contar com uma 
alternativa.
A depender do lugar que será visitado, considere incluir na bagagem algum tipo 
de antibiótico e medicações para verminoses. Apesar de as infecções bacterianas 
não acontecerem com tanta frequência, ter um medicamento desse tipo à disposição
pode ser extremamente útil até que a pessoa seja avaliada por um profissional. 
Você pode conversar com seu médico sobre o uso de antibióticos que são usados em
mais de uma situação clínica, por exemplo, nas infecções urinárias e sinusite.
Lembre-se também de checar as dosagens pediátricas. Como os remédios para 
crianças têm doses e apresentações específicas, é importante estar corretamente 
informado sobre elas.
O uso de bandagens, curativos, pomadas, antissépticos e outros dispositivos e 
substâncias deve ser considerado de acordo com o local e o tempo de viagem. 
Pessoas que vão visitar ambientes extremos (altitudes elevadas, desertos etc.) 
devem sempre se informar a respeito de cuidados e problemas específicos que 
podem aparecer nesses lugares.Pacientes com doenças crônicas
Pessoas com doenças crônicas devem levar os medicamentos que utilizam 
diariamente em quantidade suficiente e com o prazo de validade adequado. Em 
alguns países, é muito difícil comprar remédios sem prescrição médica, mesmo 
aqueles mais simples.
Você pode pedir ao seu médico uma declaração para ser apresentada na chegada, 
caso seja questionado a respeito dos tipos ou quantidade dos medicamentos. 
Pergunte também (ou consulte a bula) sobre as condições de transporte - alguns 
remédios necessitam de temperatura e umidade ideais para que se mantenham 
eficazes.
Algumas doenças crônicas requerem uso esporádico (e não necessariamente diário) 
de remédios específicos, seja por frequência - como aqueles utilizados 
semanalmente ou mensalmente - ou porque são utilizados em situações eventuais, 
como em exacerbações da enfermidade (caso das crises de asma, gota etc).
Pacientes que utilizam oxigenioterapia contínua precisam informar à companhia 
aérea ou rodoviária sobre a necessidade do oxigênio. Geralmente, há algumas 
informações que devem ser passadas para a empresa de transporte a fim de que ela
providencie boas condições de acomodação e garanta o uso de oxigênio.
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Se você tem uma doença crônica e planeja uma viagem longa, para lugares 
distantes de grandes centros ou em que o acesso a médicos ou farmácias pode ser 
difícil, converse a respeito com seu médico.
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Medicina para viagens 3: Lugares frios: Pessoas que viajam para lugares frios 
podem sofrer com as baixas temperaturas. Há lugares em que há associação entre o
frio e as altitudes elevadas (como as estações de esqui) ou frio e baixa umidade
relativa do ar (as noites no deserto). É sempre importante informar-se sobre 
qual a variação de temperatura durante o dia, qual a umidade no local e quais as
roupas mais recomendadas para o ambiente que vamos visitar.
Discutiremos alguns problemas que podem acontecer nessas situações.BAIXAS 
TEMPERATURAS
As baixas temperaturas provocam um fenômeno chamado vasoconstrição nos 
capilares. Eles são pequenos vasos sanguíneos que existem sob a pele e chegam 
aos tecidos mais profundos. Os capilares têm uma delgada camada muscular capaz 
de contrair e relaxar de acordo com a necessidade metabólica ou diante de 
estímulos externos e internos.
No caso da exposição ao frio, a vasoconstrição ocorre para evitar a perda 
excessiva de calor e manter a temperatura corporal estável. Entretanto, a falta 
de proteção adequada às baixas temperaturas pode fazer com que o fenômeno seja 
tão intenso a ponto de impedir a circulação normal do sangue em determinada 
região do corpo (perfusão tecidual insuficiente).
Em situações extremas, os capilares chegam a congelar - microcristais de gelo 
podem formar-se em seu interior. Esse evento recebe o nome em inglês de 
frostbite e não tem um sinônimo perfeito em português. A expressão que melhor o 
descreve é lesão pelo frio ou ulcerações pelo frio. a) Sinais e sintomas
Essas lesões costumam acontecer com maior frequência em extremidades: nariz, 
orelhas e dedos dos pés e das mãos. O primeiro sintoma de proteção inadequada ao
ambiente é a sensação de pele fria. Depois, surge formigamento ou queimação. Se 
você sentir que uma parte do seu corpo está formigando ou queimando, é 
importante aquecê-la rapidamente. Geralmente, nessas situações, a pele ainda 
está rosada, ou seja, ainda há perfusão adequada. Nesses estágios, também podem 
surgir bolhas, claras ou hemorrágicas.
Se depois do formigamento, a região parar de incomodar, não é sinal de que o 
problema esteja resolvido. Quando a lesão pelo frio progride, a região afetada 
fica dormente, anestesiada e pálida, esbranquiçada. Esse é um sinal de alerta: 
procure imediatamente um local para se aquecer e, se possível, procure um 
serviço de saúde.
As lesões pelo frio que não são tratadas podem virar úlceras na pele e, em casos
extremos, podem levar à gangrena da parte afetada.
Pessoas que portadoras de diabetes, doença vascular periférica e doenças 
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autoimunes (como o fenômeno de Raynaud, por exemplo), têm maior incidência de 
complicações.b) Prevenção
A melhor maneira de evitar as lesões pelo frio é a prevenção. Por isso, é 
importante saber reconhecer o problema, pelos seus sinais e sintomas.
Se você não está acostumado a visitar ambientes muito frios, procure informações
com quem está habituado com eles, ou já esteve nesses lugares.
Seguem algumas medidas que podem ser úteis nessas ocasiões:
* Lembre-se de programar o tempo de exposição (evitar sair para caminhadas sem 
controle do tempo), certifique-se da rota a ser seguida;
* Leve líquidos quentes para tomar no caminho e mantenha-se bem alimentado: no 
frio, o metabolismo pode ficar mais acelerado para manter a temperatura 
corporal, o que é essencial para preservar a viabilidade de todos os tecidos do 
corpo;
* Use roupas adequadas - existem lojas que oferecem opções de vestimentas, 
luvas, gorros, óculos de proteção para vento e claridade da neve, que ajudam a 
evitar o congelamento da córnea e a fotoceratite. c) Primeiros socorros
Se a lesão ocorrer, enquanto não encontra um médico ou hospital, você pode fazer
o seguinte:
* Procure um abrigo aquecido;
* Remova anéis, relógios, pulseiras ou qualquer objeto que possa reduzir o fluxo
de sangue para a parte afetada;
* Se houver água aquecida (o ideal é que esteja na temperatura de 40 C), deixe a
parte acometida por 20 a 40 minutos em imersão, ou aplique-a com um tecido 
umedecido ;
* Se não houver água aquecida, coloque a parte afetada sob as axilas ou virilhas
de alguém que esteja junto com você - isso pode ajudar a reduzir a lesão final;
* Se tiver aspirina, tome 100 mg (para reduzir os microtrombos que podem ocorrer
nos capilares) - alguns estudos sugerem o uso de anti-inflamatórios também;
* Tire fotos da lesão desde o começo do tratamento. Isso pode ajudar os médicos 
a entender depois como ela evoluiu.
O que você NÃO deve fazer:
* Não esfregue a região afetada;
* Não use fonte de calor direto sobre a pele (isqueiro, fogareiro, aquecedor 
elétrico, etc);
* Não deixe que a região lesada seja congelada novamente (o prognóstico é muito 
pior após o segundo evento no mesmo local);
* Evite, se possível, caminhar se os dedos do pé foram acometidos.
O tratamento das lesões mais graves é realizado nos hospitais. Informe-se sobre 
os serviços da saúde mais próximos do local onde você se encontrará antes de 
partir.HIPOTERMIA
Outro problema sério associado à exposição ao frio é a hipotermia, ou seja, uma 
redução da temperatura do corpo que pode ser muito grave, porque não permite o 
funcionamento normal do organismo. Ela ocorre quando a perda de calor é maior 
que sua produção.
Considera-se que a hipotermia está instalada, quando a temperatura corporal é 
menor que 35 C.
Inicialmente, o organismo começa a gastar muito mais energia que o habitual para
tentar manter a temperatura estável, como forma de compensar sua perda para o 
ambiente.
O primeiro sintoma é uma sensação de frio que nos faz procurar, instintivamente,
por mais roupas e por ambientes mais quentes.
A seguir, para aumentar a temperatura, começamos a tremer. O tremor aumenta a 
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produção de calor, mas não é capaz de evitar a hipotermia, só a retarda. As 
consequências dessa resposta são o aumento da frequência cardíaca e respiratória
e a elevação do consumo de oxigênio. À medida que a temperatura corporal cai, 
podem ocorrer arritmia cardíaca, piora de função renal e alterações de 
coagulação.
Pessoas idosas, bebês, pacientes com doenças endocrinológicas e aqueles com 
dificuldade para movimentar-se estão mais propensos a desenvolver o quadro. a) 
Sinais e sintomas
Os principais sinais e sintomas no início desse processo são: sensação de frio, 
alteração de comportamento ou confusão mental e cansaço extremo. Quando a pessoa
para de apresentar tremores, é sinal de que a hipotermia é grave. b) Primeiros 
socorros
As pessoas que apresentam hipotermia leve, ou seja, somente a sensação de frio e
os tremores, respondem melhor ao tratamento mais simples: abrigo aquecido e 
alimentação aquecida.
É muito importante não oferecer bebidas alcoólicas para os pacientes com 
hipotermia. Apesar de o álcool promover algum grau de vasodilatação periférica e
sensação de calor, nessa situação é provável que ele só aumente a perda de calor
e não resolva, mas agrave o problema. Aqueles que apresentam alterações como 
confusão mental, perda de coordenação motora ou que param de tremer devem ser 
imediatamente levados ao hospital.
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ALCOOLISMO | Quando a bebida se torna um problema: O álcool é a droga recreativa
mais usada no Brasil. O consumo de bebidas alcoólicas é estimulado e romantizado
na nossa sociedade, a ponto do mesmo ser frequentemente associado na mídia à 
juventude, beleza, bem-estar, sucesso pessoal e sexo. Não é incomum assistir em 
pleno horário nobre televisivo a propagandas de cerveja recheadas de erotismo, 
com mulheres jovens, bonitas e com pouca roupa. 

O consumo de cerveja, aguardente, vinho e uísque, fazem parte do contexto 
cultural do país, sendo frequentemente incorporadas a eventos, reuniões sociais 
e festas (umas mais que as outras dependendo da classe social). Na nossa 
sociedade, o consumo de bebida alcoólica não só é aceito como também é 
frequentemente estimulado e glamourizado. O problema são as consequências desse 
costume.

O álcool é uma droga que, se consumida em excesso, pode provocar inúmeros 
problemas de saúde física e psicológica, e em vez de trazer o bem-estar e 
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sucesso sugeridos pela publicidade, pode destruir famílias e vidas 
profissionais. Poucos sabem deste estatística, mas 1 em cada 3 homens que 
consomem bebidas alcoólicas o fazem de modo excessivo.

Neste texto vamos explicar o que é o alcoolismo e quais são os critérios para se
classificar o consumo de álcool como excessivo.

Após a conclusão deste texto, não deixe de ler também os seguintes artigos 
relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas:
EFEITOS DO ÁLCOOL | Tratamento do alcoolismoO QUE É A RESSACA?INTERAÇÃO DO 
ÁLCOOL COM REMÉDIOS E ENERGÉTICOS

Consumo diário máximo de álcool recomendado

Considera-se que o consumo aceitável de bebidas alcoólicas é aquele que não é 
diário e não ultrapassa a quantidade de 20 gramas de álcool em um único dia para
mulheres e pessoas idosas ou 30 gramas de álcool por dia para os homens. Vamos 
converter isso em linguagem popular:

Consideramos 1 drink a medida de qualquer bebida que contenha cerca de 12 a 14 
gramas de álcool. Isso equivale a uma taça de vinho, uma lata de cerveja ou 50 
ml de uísque. Portanto, podemos dizer que o consumo aceitável de álcool preenche
os seguintes critérios:
Não beber todos os dias, devendo haver pelo menos 2 dias da semana em que não 
haja consumo de álcool.Homens não devem beber mais do que 2 drinks em um único 
dia.Mulheres e pessoas acima de 65 anos (homens incluídos) não devem beber mais 
do que 1 drink por dia.
Em uma sociedade que estimula o consumo de álcool e pouco divulga dados sobre 
seus malefícios, os números acima podem parecer exagerados. Mas não são. Esses 
são os volumes de álcool atualmente aceitos pela comunidade científica 
internacional como de baixo risco para a maior parte da população. Com esse 
padrão de consumo de álcool há poucas chances de surgirem dependência, problemas
pessoas ou danos para órgãos, como fígado, coração, pâncreas e cérebro.

Pessoas que não devem consumir álcool 

O valor de 20 a 30 gramas por dia de álcool vale para grande parte da população,
mas há grupos especiais que não devem ingerir álcool algum. Os indivíduos que 
devem evitar o consumo de bebidas alcoólicas são:
Grávidas.Pessoas com passado de alcoolismo.Pessoas com histórico familiar de 
alcoolismo.Pessoas com antecedentes de AVC hemorrágico (leia: AVC | ACIDENTE 
VASCULAR CEREBRAL).Pessoas com doenças do fígado (leia: CIRROSE HEPÁTICA | 
Sintomas e causas).Pessoas com doenças do pâncreas (leia: PANCREATITE | Causas e
sintomas).Pessoas com doenças cardíacas, principalmente insuficiência cardíaca 
(leia: INSUFICIÊNCIA CARDÍACA | Causas e sintomas).Consumo excessivo de álcool

Consideramos um etilista moderado aquela pessoa que bebe álcool, mas o faz de 
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forma esporádica ou em pequena quantidade como 1 ou 2 dinks por dia, por no 
máximo 5 dias não consecutivos da semana.

Etilista pesado é aquele que bebe álcool em excesso, ou seja, em quantidades 
sabidamente prejudiciais ao organismo. O consumo excessivo de álcool expõe o 
individuo a um elevado risco de desenvolver problemas relacionados à bebida, 
como alcoolismo (explico sua definição mais à frente) ou doenças de órgãos 
importantes como fígado, coração ou cérebro.

A definição de consumo pesado de álcool pode variar dependendo da fonte 
bibliográfica. Em geral, aceita-se as seguintes definições para um etilista 
pesado:
Consumo de mais de 7 drinks por semana para mulheres ou mais de 14 drinks por 
semana para homens.Pelo menos 1 vez por semana, consumo de mais de 3 drinks em 
um único dia para mulheres ou mais de 4 drinks em um único dia para homens.1 
episódio de embriaguez por semana.Consumo de mais de 20 dias seguidos de bebidas
alcoólicas em qualquer quantidade.Definição de alcoolismo

Alcoolismo é o termo usado quando o individuo que bebe torna-se dependente do 
álcool.

Nem todo etilista pesado torna-se um alcoólico ou alcoólatra (pessoa que sofre 
da doença alcoolismo), mas o risco é muito elevado. O contrário quase sempre é 
verdadeiro, os alcoólatras frequentemente preenchem critérios para etilismo 
pesado.

As pessoas com dependência de álcool costumam ter um padrão de consumo de álcool
destrutivo, que está associado a três ou mais dos seguintes:

- Tolerância, o que significa que precisar de quantidades cada vez maiores de 
álcool para obter efeitos de embriaguez.

- Sintomas de abstinência, o que significa sentir sintomas desconfortáveis 
quando se tenta parar de beber.

- Perda de controle sobre a quantidade de álcool consumida, o que significa 
frequentemente beber mais do que o inicialmente previsto.

- Desejo contínuo de cortar ou reduzir o consumo de álcool.

- Passar uma quantidade crescente do dia pensando, comprando, consumindo ou se 
recuperando do álcool.

- Negligenciar tarefas sociais, profissionais ou recreativas.

- Continuar a beber, apesar de já reconhecer ter problemas físicos e 
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psicológicos advindos do álcool.

A dependência de álcool também pode causar sintomas físicos, como, por exemplo, 
distúrbios do sono, tremores, desmaios e lapsos de memória.

Alguns grupos costumam o usar o termo "uso abusivo de álcool" para aqueles casos
que ainda não preenchem critérios para dependência, mas apresentam um padrão de 
consumo de álcool que interfere com suas vidas, como por exemplo:

- Deixar de cumprir deveres no trabalho ou nos estudos.

- Consumo repetitivo de álcool, mesmo quando é perigoso fazê-lo, tal como antes 
de dirigir.

- Desenvolver problemas legais relacionados à embriaguez.

- Continuar a beber ainda que o uso de álcool crie problemas sociais ou 
interpessoais.

Teste para averiguar consumo de álcool

Se você acha que pode estar consumindo bebidas alcoólica em excesso, responda o 
questionário abaixo e some seus pontos para saber o risco de desenvolver 
alcoolismo e problemas relacionados ao álcool.

0-7 pontos - baixo risco de haver problemas relacionados ao álcool.
8-15 pontos - risco moderado de haver problemas relacionados ao álcool, 
possibilidade de já haver dependência.
16-19 pontos - risco elevado de haver problemas relacionados ao álcool e 
dependência
20 pontos ou mais - Com certeza há problemas relacionados ao álcool e há elevado
risco de haver dependência também.

[FOTO]
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Alimentos detergentes !! Conhece ?: 
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Uma boa higiene bucal está intimamente ligada a uma alimentação  equilibrada. 
Frutas, verduras e legumes são ótimos aliados na prevenção  de doenças e na 
manutenção da saúde bucal.

Alguns alimentos, no entanto, são mais eficazes no  combate ao mau hálito, à 
gengivite e também à cárie: são os chamados  alimentos detergentes.Como o 
próprio nome diz, esses alimentos têm  características que os fazem funcionar 
como uma espécie de sabão,  reduzindo a gordura e a sujeira dos dentes.
Eles são capazes de limpar a superfície dos dentes  durante a mastigação, 
combater as cáries e remover placas bacterianas,  explica o dentista Anderson 
Bernal.
Os considerados mais detergentes são aqueles com talos,  como o aipo, brócolis, 
e couve-flor. A ação deles nos dentes é mecânica,  ou seja, a limpeza é 
realizada por meio do atrito entre as fibras  desses alimentos e os dentes. Da 
mesma forma, alimentos consistentes,  como a cenoura, a pera, a melancia e o 
kiwi, também são indicados para  essa finalidade.             
O atrito decorrente do ato de mastigar ajuda a remover  resíduos e bactérias. 
Além disso, a grande quantidade de fibras destes  alimentos proporciona um 
considerável aumento na produção da saliva e  eleva o PH da boca, o que reduz 
acidez, explica o dentista,  especialista em estética e reabilitação oral.

Acelga, pepino e maçã completam a lista dos ingredientes  que podem ajudar a 
manter a boca limpa, caso a escova de dentes e a  pasta não estejam disponíveis 
no momento.
Eles podem ajudar, mas nunca substituem uma limpeza  bucal feita corretamente. O
principal é realizar uma boa escovação,  independente da marca da pasta de 
dente. Uma limpeza completa é composta  pelas seguintes etapas: passar o fio 
dental, escovar os dentes e passar  o fio dental, ensina o dentista.

E se alguns alimentos podem ser aliados, outros com  certeza podem ser inimigos 
de uma boca bonita e saudável. Balas, doces e  chocolate, ou seja, tudo o que 
tiver muito açúcar tem grande potencial  de estrago. O açúcar fermenta na boca e
reduz o PH da saliva, deixando-a  ácida e ideal para proliferação de bactérias.
É necessário diminuir o consumo de refrigerantes entre  as refeições, o café 
adoçado de hora em hora, adição de açúcar em  qualquer suco de frutas, pois vai 
ter uma ação formadora de ácido e  cáries, orienta o especialista.

FONTE: 
http://saude.ig.com.br/alimentacao-bemestar/2013-01-14/voce-sabe-o-que-sao-alime
ntos-detergentes.html
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Conheça os principais prêmios de Educação do Brasil: 
[FOTO]

As premiações são voltadas a alunos, professores e gestores, de todo o país.
Disseminar e valorizar boas práticas educacionais, além de mobilizar alunos, 
professores e gestores para a construção coletiva de experiências pedagógicas 
inovadoras. Esse é o objetivo da maioria das premiações na área. Se você 
participa de um projeto interessante na sua escola e não vê a hora de 
inscrevê-lo ou se só quer saber mais sobre o assunto, confira a seleção de 
concursos e olimpíadas nacionais, divididos por público-alvo, feita pelo 
movimento Todos Pela Educação. Acompanhe o cronograma de inscrições nos 
respectivos sites e boa sorte!
Educadores
Professores do Brasil
Criado pelo do Ministério da Educação (MEC) e por instituições parceiras, o 
concurso busca reconhecer a contribuição dos docentes da rede pública para a 
melhoria da qualidade da Educação Básica. Dessa forma, seleciona as melhores e 
mais criativas experiências pedagógicas desenvolvidas por professores que tenham
êxito no enfrentamento de situações-problema. O objetivo é resgatar o papel dos 
professores como agentes fundamentais no processo de formação das novas 
gerações.
Prêmio Victor Civita Educador Nota 10
A premiação visa identificar e valorizar os profissionais da educação que adotam
boas práticas em sala de aula. A cada edição, mais de 4 mil professores, 
diretores escolares e coordenadores pedagógicos inscrevem seus trabalhos, em 
diferentes áreas de conhecimento. Uma comissão analisa os trabalhos e escolhe 
dez Professores Nota 10 e um Gestor Nota 10.
Prêmio Viva Leitura
Trata-se de uma parceria do MEC, do Ministério da Cultura e da Organização dos 
Estados Ibero-americanos (OEI) para estimular experiências que promovam a 
leitura no País. O Viva Leitura integra o Plano Nacional do Livro e Leitura 
(PNLL) e pretende colaborar para democratizar o acesso à literatura, promover a 
formação cidadã e apoiar a criação e a produção literária.
Prêmio Arte na Escola Cidadã
Com o intuito de evidenciar experiências educativas de qualidade no ensino da 
arte, são premiadas boas práticas de professores da disciplinano Ensino 
Infantil, Fundamental, Médio ena Educação de Jovens e Adultos (EJA) em todo o 
país.A premiação é uma iniciativa do Instituto Arte na Escola, organização 
social que incentiva e qualifica o ensino da arte por meio da formação 
continuada de docentes da Educação Básica.

Prêmio Microsoft Educadores Inovadores 

São reconhecidos projetos educacionais que utilizam a tecnologia para melhorar a
qualidade do ensino em qualquer região do Brasil. A ideia é estimular o 
desenvolvimento de ações de incorporação das tecnologias em atividades que 
melhorem o desempenho escolar dos estudantes.
Gestores
Prêmio Gestão Escolar
O concurso seleciona experiências bem-sucedidas na gestão de escolas públicas 
brasileiras e podem participar instituições de ensino de Educação Básica das 
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redes públicas estaduais e municipais de todo o Brasil. Os comitês estaduais 
avaliam as escolas inscritas e escolhem as representantes de cada estado, em 
seguida são escolhidas seis que irão concorrer ao título de Escola Referência 
Brasil.
Prêmio Escola Voluntária
A premiação busca divulgar e incentivar instituições de ensino responsáveis por 
projetos que estimulem o trabalho voluntário entre os alunos. Para concorrer, o 
voluntariado deve ser realizado em uma comunidade com a participação de alunos 
do 9º ano do Ensino Fundamental ou de qualquer série do Ensino Médio.
ONG
Prêmio Itaú Unicef
A iniciativa reconhece e estimula o trabalho de ONGs, que contribuem para a 
Educação integral de alunos brasileiros, em articulação com as políticas 
públicas de ensino e assistência social. Podem se inscritos projetos 
socioeducativos, de atendimento direto a crianças, adolescentes e jovens entre 6
e 18 anos, planejados e executados por organizações não governamentais e sem 
fins lucrativos, constituídas e com sede no território nacional. Trata-se de uma
ação da Fundação Itaú Social e do Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(Unicef) que acontece a cada dois anos
Alunos
Prêmio Ciências no Ensino Médio
São premiados trabalhos de investigação científica nas diferentes áreas do 
conhecimento executados por alunos do Ensino Médio da rede pública, sob a 
supervisão de professores e gestores. Dessa forma, procura incentivar o 
desenvolvimento da formação científica dos jovens, por meio de projetos 
escolares inovadores.
Olimpíadas
De Física e Matemática a História e Biologia, o Brasil conta com Olimpíadas nas 
mais diversas áreas do conhecimento,voltadas à participação de estudantes. 
Conheça as principais delas:
Olimpíada Brasileira de Biologia (OBB)
Olimpíada Brasileira de Física (OBF)
Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep)
Olimpíada Brasileira de Química (OBQ)
Olimpíada de Geografia - Viagem do Conhecimento
Olimpíada de Língua Portuguesa - Escrevendo o Futuro 
Olimpíada Nacional em História do Brasil 
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Uma doença tão antiga e ainda pouco conhecida: esta é a hanseníase. Há indícios 
da incidência dela desde antes do nascimento de Cristo, porém, é preciso 
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reforçar que a doença tem cura e o tratamento é oferecido gratuitamente pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS). Neste domingo, 27 de janeiro, é celebrado o Dia 
Mundial de Luta Contra a Hanseníase e o Ministério da Saúde quer a sua 
colaboração para erradicar a doença até 2015.

Ao longo da última década, o Brasil avançou muito no combate e tratamento à 
hanseníase. Dados do estudo Saúde Brasil 2011 mostram uma queda de 26% no número
de novos infectados entre 2011 (33.955 novos casos) e 2001 (45.874 novos casos).
O estudo revela ainda que o coeficiente de detecção de casos novos por 100 mil 
habitantes também reduziu 34%, ou seja, de 26,61 em 2001 para 17,65 em 2011.

E não vamos parar por aí: para eliminar a hanseníase de vez do Brasil o 
Ministério da Saúde vai repassar R$ 1,6 milhão de reais para os estados e 
municípios prioritários - lugares onde há uma maior incidência da doença - 
investirem em ações de prevenção e cura do problema. O recurso adicional será 
destinado à compra de materiais e equipamentos para melhoria dos centros de 
referência para prevenção de incapacidades e reabilitação física dos pacientes. 
O objetivo é que até 2015 a doença alcance menos de um caso para cada 10 mil 
habitantes.

Outra iniciativa criada para aumentar o diagnóstico precoce da hanseníase será 
uma campanha, entre 18 e 22 de março, para examinar 9,3 milhões de estudantes do
ensino público. Com o apoio dos estados e municípios, a meta é identificar os 
casos novos na faixa etária de 5 a 14 anos, que estudam em mais de 38 mil 
escolas, localizadas em 720 municípios prioritários com alta carga das doenças e
que fazem parte do Plano Brasil sem Miséria, do Governo Federal. A Campanha 
Nacional de Hanseníase e Geohelmintiases pretende reduzir ainda a carga do 
geohelmintos (parasitas intestinal conhecido como lombriga, que causa dor 
abdominal e diarreia). Os casos suspeitos das doenças serão encaminhados à rede 
básica de saúde para confirmação e tratamento. Se a equipe de saúde identificou 
uma criança ou adolescente com hanseníase é porque tem um caso na casa dele ou 
na comunidade onde ele vive que ainda não foi detectado pelo SUS e que 
transmitiu para a criança. Neste sentido, a campanha vai nos ajudar a descobrir 
aqueles casos, aqueles circuitos de transmissão da hanseníase que ainda não 
foram identificados ainda, adiantou o secretário de Vigilância em Saúde do 
Ministério da Saúde, Jarbas Barbosa.

Entenda a Hanseníase - A hanseníase é fácil de diagnosticar, tratar e tem cura. 
No entanto, quando diagnosticada e tratada tardiamente pode trazer graves 
consequências para os portadores e seus familiares, pelas lesões que os 
incapacitam fisicamente.

Causada pela bactéria Mycobacterium leprae, a hanseníase se manifesta por meio 
de sensações de formigamento, fisgadas ou dormência nas extremidades. Outra 
caraterística é o surgimento de manchas brancas ou avermelhadas, geralmente com 
perda de sensibilidade ao calor, frio, dor e tato. As áreas da pele 
aparentemente normais passam a ter caroços e placas em qualquer local do corpo, 
além da diminuição da força muscular.
Tratamento - Todos os casos de hanseníase têm tratamento e cura. A doença pode 
causar incapacidades físicas, evitadas com o diagnóstico precoce e o tratamento 
imediato, disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS). O tratamento, gratuito e 
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eficaz pode durar de seis a doze meses. Os medicamentos devem ser tomados todos 
os dias em casa e uma vez por mês no serviço de saúde. Também fazem parte do 
tratamento exercícios para prevenir as incapacidades físicas, além de 
orientações da equipe de saúde.
Prevenção - É importante que se divulgue junto à população os sinais e sintomas 
da doença e a existência de tratamento e cura, através de todos os meios de 
comunicação. A prevenção baseia-se no exame dermato-neurológico e aplicação da 
vacina BCG em todas as pessoas que compartilham o mesmo domicílio com o portador
da doença.
Ilana Paiva / Blog da Saúde, com a colaboração do Canal Saúde
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ESCABIOSE | Sarna humana:
A escabiose, conhecida popularmente por sarna ou pereba, é uma doença de pele 
causada por um ácaro chamado Sarcoptes scabiei. A sarna é uma infecção 
contagiosa, que pode se espalhar rapidamente através de contato físico próximo, 
como ocorre entre pessoas quem moram na mesma casa ou crianças em creches.

Neste texto vamos abordar os seguintes pontos sobre a escabiose:Ácaro - 
Sarcoptes scabiei.Transmissão da escabiose.Sintomas da sarna.Sarna crostosa 
(sarna norueguesa).Tratamento da sarna.
Ácaro - Sarcoptes scabiei

[FOTO]
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Estudo identifica práticas comuns de escolas com bons resultados em áreas 
pobres: 
RIO - O que há em comum entre escolas que, mesmo atendendo alunos pobres, 
conseguem fazer com que todos tenham acesso a um ensino de qualidade? Para 
responder a esta pergunta, a Fundação Lemann acompanhou de perto seis colégios 
públicos - no Rio, em Sobral (CE), Pedra Branca (CE), Palmas (TO), Acreúna (GO) 
e Foz do Iguaçu (PR) - que hoje têm pelo menos 70% dos alunos no nível adequado 
em Matemática e Português e apenas 5% de conceito insuficiente no primeiro ciclo
do ensino fundamental.
Veja também
Censo Escolar: matrículas no ensino fundamental caem 2,2%Censo Escolar: educação
de jovens e adultos perde quase 1 milhão de alunos desde 2007País registra 
aumento de matrículas em creches e na pré-escola, segundo MEC
- Partimos de 215 escolas para chegar a essas seis. Usamos a Prova Brasil para 
saber a escolaridade e a ocupação dos pais e ainda os bens que têm em casa, com 
foco nos alunos do 5º ano - conta Ernesto Faria, coordenador de projetos da 
Fundação. - Daí, focamos em experiências que podem ser replicadas em outros 
lugares. Quando a gente fala em melhorar, por exemplo, a formação inicial e o 
plano de carreira, isso demanda esforços diversos. Essas escolas, no entanto, 
investem no que está mais à mão, mais fácil de alcançar.
A pesquisa foi feita depois que O GLOBO publicou a reportagem Aula de Excelência
na Pobreza, vencedora do Prêmio Esso de Educação. A série contava, a partir de 
levantamento em parceria com a Fundação Lemann, a história de boas escolas 
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públicas em áreas carentes.
Entre as ações que podem ser replicadas, quatro são comuns a todas as escolas 
visitadas. Em Pedra Branca e Sobral, no Ceará, e Foz do Iguaçu, no Paraná, a 
pesquisa constatou que as secretarias de Educação trabalharam para identificar 
os pontos fracos em relação ao aprendizado, passaram a acompanhar os resultados 
das avaliações e, a partir daí, desenvolveram um plano para recuperar o ensino. 
Tudo com metas claras e com foco bastante específico: fazer com que todos os 
alunos aprendam o conteúdo esperado para sua série na idade certa.
As escolas visitadas em Acreúna, em Goiás, no Rio e em Palmas, no Tocantins, 
passaram pelo mesmo processo, ainda que ele não tenha sido estendido para toda a
rede.
- Isso nos fez ver que tão importante quanto a política a ser desenvolvida é a 
maneira como é implementada, se tem ou não acompanhamento contínuo. No caso do 
acompanhamento das secretarias de Educação, se o professor acha que está sendo 
monitorado, se não acredita na meta, vai ser difícil ir adiante. Não adianta ter
a ideia mais brilhante se quem está na ponta, o professor, não acreditar nela - 
diz Faria, lembrando que nessas escolas as secretarias agiram de modo que todos 
percebessem que estavam sendo ajudados com soluções.Bônus para professores
Para estimular que as metas fossem cumpridas, as redes passaram a dar bônus aos 
professores que garantem o aprendizado de seus alunos. Em algumas secretarias, 
se a escola vai bem no Índice de Desenvolvimento de Educação Básica (Ideb), 
todos recebem bônus. Em Foz, por exemplo, os profissionais das unidades que 
conquistam desempenho maior ou igual à meta do Ideb recebem o 14º salário.
Para cumprir as metas, as escolas passaram a ter que acompanhar de perto o 
aprendizado dos alunos. O nosso trabalho é todo dia, é corpo a corpo, uma 
dedicação diária, conta um professor entrevistado pelos pesquisadores. Nossa 
rotina é de acompanhamento individual do professor e do aluno, se atentando ao 
que eles estão precisando, explica um coordenador pedagógico.
Algumas escolas estabeleceram avaliações oficiais, que ajudam a identificar os 
estudantes que precisam de reforço escolar. Em Foz do Iguaçu, a equipe da 
Secretaria de Educação percorre as escolas e analisa os cadernos dos alunos do 
4º e 5º anos, além de observar a aula dada.
- Percebemos que o modelo não se limita a relatar para a Secretaria o que foi 
visto, mas se preocupa em mostrar como é possível melhorar. Foz tem 51 escolas 
municipais e a pior tem 65% dos alunos no nível adequado de aprendizado - conta 
Faria.
Com os dados em mãos, passaram a investir em formação continuada. Em Pedra 
Branca, quando a avaliação aponta que um determinado professor consegue ensinar 
um conteúdo em que os outros têm dificuldades, ele é chamado para explicar o 
método.
Nas seis escolas, os estudantes que têm desempenho acima da média são 
estimulados e recebem treinamento para participar, por exemplo, de olimpíadas de
conhecimento. Outro ponto comum entre elas é que nenhuma medida é tomada com 
base na intuição. A gente achava que podia transformar com o nosso conhecimento 
de senso comum. Só que a gente viu que não, que precisava de conhecimento 
científico, diz um coordenador pedagógico entrevistado pelos pesquisadores.
As escolas pesquisadas conseguiram ainda criar um ambiente agradável, que deixa 
os alunos à vontade para aprender. As unidades são seguras, limpas e têm prédios
preservados. Algumas contam com psicólogos, fonoaudiólogos e nutricionistas.
- Isso é fundamental, porque os alunos precisam estar num lugar em que se sintam
bem e que os ajude a lidar com o ambiente fora da escola - diz Faria. - Vimos 
que as crianças gostam da escola, citam professores específicos, fazem desenhos 
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retratando o local. E também que os pais não são chamados apenas quando os 
filhos vão mal. A participação deles é incentivada. Se eles vão à escola, mesmo 
que sejam analfabetos e não possam auxiliar no dever de casa, podem checar se 
foi feito. Já é um passo muito importante.
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Hospitais federais e Into têm novo sistema de marcação de consultas: 
A partir deste ano, os seis hospitais federais sediados no Rio de Janeiro mudam 
o sistema de agendamento de consultas. Todos os primeiros atendimentos 
ambulatoriais e exames (como colonoscopia, endoscopia digestiva, mamografia, 
entre outros) serão exclusivamente agendados pela Rede de Atenção Básica de 
Saúde. A nova regra entrou em vigor nesta quarta-feira (2) e vale para quem 
procura agendar o primeiro exame ou consulta nestes hospitais e também no 
Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into).
O agendamento passa a ser feito por meio de um sistema informatizado disponível 
em todas as unidades de saúde do Rio de Janeiro - o SISREG. Pacientes que moram 
na capital fluminense poderão procurar qualquer Unidade Básica de Saúde (UBS) 
para marcar diretamente a consulta ou o exame nos hospitais federais ou no Into.
Já os que vivem em outros municípios deverão buscar a UBS em que são 
acompanhados ou a Secretaria Municipal de Saúde para agendar o procedimento 
especializado na rede federal.
A medida foi tomada pelo Departamento de Gestão Hospitalar (DGH) do Ministério 
da Saúde no Rio e a direção do Into, em atendimento à determinação do ministro 
Alexandre Padilha. O objetivo é reestruturar a lógica de acesso de novos 
pacientes aos serviços especializados de saúde que funcionam no município do Rio
de Janeiro.
Os seis hospitais federais no Rio - Andaraí, Bonsucesso, Cardoso Fontes, 
Ipanema, Lagoa e Servidores do Estado - prestam atendimento de média e alta 
complexidade nas mais diversas especialidades, como ortopedia, oncologia, 
oftalmologia, nefrologia, otorrinolaringologia, urologia, clínica médica e 
obstetrícia de alto risco, além de transplantes. O Into oferece assistência 
especializada em traumato-ortopedia.Fonte: Ascom do DGH/MS eAscom do Into
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.mdsaude.com/
INALAÇÃO DE FUMAÇA EM INCÊNDIOS:
Em situações de incêndio, a maioria das pessoas automaticamente relaciona as 
mortes e os ferimentos com as queimaduras pelo fogo. Entretanto, a principal 
causa de morte e necessidade de internamento de indivíduos expostos a incêndios 
ocorre devido a injúrias causadas pela inalação de fumaça. Em alguns casos, 
cerca de 80% dos óbitos são por inalação de vapores e produtos químicos, 
principalmente monóxido de carbônico e cianeto.

Neste artigo vamos discutir os principais problemas de saúde que ocorrem em 
pessoas expostas à fumaça de grandes incêndios. Se você está à procura de 
informações sobre queimaduras de pele, leia: 

- QUEIMADURAS SIMPLES | Tratamento e cuidados básicos.
- QUEIMADURAS | Graus e complicações.
- FOTOS DE QUEIMADURAS.
Riscos da fumaça de incêndio

[FOTO]
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FIQUE SABENDO - Maconha 
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MICOSE DE UNHA | Onicomicose: Onicomicose (tinea unguium), conhecida 
popularmente como micose de unha, é o nome dado à infecção da unha causada por 
fungos. A onicomicose é uma infecção comum, acometendo cerca de 10% da população
adulta e 20% dos idosos.

Neste texto vamos abordar os seguintes pontos sobre a micose de unha 
(onicomicose):
O que é a onicomicose.Como se pega micose de unha.Transmissão da micose de unha 
entre pessoas.Fatores de risco para onicomicose. Sintomas da micose de 
unha.Diagnóstico da onicomicoseTratamento da micose de unha.O que é a 
onicomicose

Como já explicado na introdução deste artigo, a onicomicose é uma infecção da 
unha dos pés ou das mãos causada por fungos. 

As infecções fúngicas das unhas são geralmente causadas por um fungo que 
pertence a um grupo denominado dermatófitos, que também pode causar infecções 
nos pelos do corpo e na pele, como no caso da frieira (pé de atleta). Outro 
grupo de fungos que também pode causar micose de unha são as leveduras. Em 
geral, as leveduras causam onicomicose nas mãos e os dermatófitos provocam 
onicomicose nas unhas dos pés.
A tinea cruris, que é a micose na virilha, já foi descrita em um artigo à parte,
acessível neste link: MICOSE NA VIRILHA | Tinea crurisA frieira, que é a micose 
dos pés, também tem seu texto próprio, acessível neste link: FRIEIRA | Pé de 
atleta.Informações sobre a candidíase, outra comum infecção fúngica da pele, 
podem ser lidas neste artigo: CANDIDÍASE | Sintomas e tratamento.

A micose de unha não é uma doença fatal, mas pode causar dor, desconforto e 
destruição da unha, levando a efeitos emocionais importantes, que podem ter um 
impacto significativo na qualidade de vida.

Como se pega micose de unha
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Os fungos que provocam a micose de unha são habitualmente adquiridos no 
ambiente, principalmente em áreas úmidas e quentes, que são os meios propícios 
para o crescimento de fungos. Banheiros, chuveiros, vestiários e piscinas 
públicas são exemplos de locais que frequentemente abrigam fungos. Frequentar 
estes espaços públicos descalço é um importante fator de risco para adquirir 
micose nas unhas. 

O contato com o fungo por si só não costuma ser suficiente para se adquirir a 
onicomicose. Geralmente é preciso haver pequenas lesões entre a unha e a pele 
para que o fungo consiga penetrar por baixo da unha e se alojar. Também é 
necessário que a unha seja exposta frequentemente a ambientes úmidos para que o 
fungo possa se multiplicar com mais facilidade.

A onicomicose nas unhas dos pés é muito mais comum do que nas unhas das mãos. Os
pés costumam estar mais expostos a locais úmidos, não só quando se anda descalço
em locais públicos, mas também por passar boa parte do dia fechado dentro de 
meias e calçados. Em dias de calor, os pés calçados podem passar várias horas 
seguidas cobertos e úmido pelo suor. Calor, falta de luz e umidade é tudo que um
fungo deseja para se proliferar. Além disso, os dedos dos pés estão no ponto do 
corpo mais distante do coração, não sendo tão bem vascularizados com os dedos da
mão. Deste modo, os anticorpos e as células de defesa do organismo não chegam às
unhas dos pés com tanta facilidades quanto a outros pontos do organismo.

Micose de unha é contagiosa?

A micose de unha pode ser transmitida de uma pessoa para outra, mas essa forma 
de contágio é pouco comum. Compartilhar lixas ou cortadores de unha pode ser uma
forma de transmissão, mas em geral é preciso contato íntimo e frequente, como, 
por exemplo, morar na mesma casa para uma pessoa pegar onicomicose da outra. Não
se pega micose de unha apenas apertando a mão ou tocando em objetos manipulados 
por alguém infectado.

Fatores de risco para onicomicose

A presença de alguns fatores favorece a infecção da unha por fungos. Por 
exemplo, pacientes com frieira (pé de atleta), que é uma infecção fúngica da 
pele dos dedos, têm um maior risco de terem também infecção fúngica das unhas. 
Outros fatores de risco são:

- Diabetes mellitus (leia: O QUE É DIABETES?).

- Idade avançada.

- HIV (leia: SINTOMAS DO HIV | AIDS).
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- Uso de drogas imunossupressoras.

- Problemas imunológicos. 

- História familiar de onicomicose.

- Psoríase (leia: PSORÍASE | Tipos e sintomas).

- Problemas de circulação sanguínea dos membros inferiores.

Atletas também são um grupo de risco para onicomicose. Estes indivíduos costumam
estar com os pés frequentemente calçados e úmidos pela transpiração, além de 
terem uma maior incidência de traumas nas unhas devido ao impacto de suas 
atividades físicas.

Sintomas da micose de unha

A micose de unha não costuma produzir nenhum sintoma além das alterações 
cosméticas das unhas. Em casos mais graves, porém, ela pode causar dor. Em 
pacientes diabéticos ou imunossuprimidos a onicomicose pode servir como porta de
entrada para bactérias, favorecendo o surgimento de infecções secundárias, como 
erisipela ou celulite (leia: ERISIPELA | CELULITE | Sintomas e tratamento).

As lesões da unha provocadas pela onicomicose apresentam algumas variações na 
sua apresentação, dependendo do tipo de fungo e de gravidade da infecção. Em 
geral, a micose de unha costuma apresentar um ou mais dos seguintes sinais:

- Espessamento da unha.

- Fragilidade da unha, deixando-a quebradiça.

- Distorções na forma da unha. 

- Perda do brilho da unha, deixando-a opaca.

- Escurecimento da unha.

- Descolamento da unha em relação ao seu leito na pele.

As formas mais comuns de onicomicose são:

1. Onicomicose subungueal distal : é de longe a forma mais comum e se 
caracteriza pela infecção da ponta da unha. O primeiro dedo do pé (dedão) é 
geralmente o primeiro a ser afetado. A infecção começa com uma descoloração 
esbranquiçada, amarelada ou acastanhada em uma das pontas laterais da unha, 
estendendo-se lentamente por toda unha, em direção à cutícula. A unha pode se 
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descolar e a ponta costuma partir-se e cair, expondo a pele que serve de leito 
para a unha.

[FOTO]

2. onicomicose subungueal proximal - é a forma menos comum de onicomicose. Sua 
apresentação é bem parecida com a onicomicose subungueal distal , porém, a 
progressão ocorre de forma oposta, iniciando-se próxima à cutícula e depois 
estendendo-se em direção à ponta da unha. Este tipo de micose de unha ocorre 
geralmente em pacientes imunossuprimidos, sendo comum nos indivíduos com HIV.

3. Onicomicose superficial branca - é uma forma comum em crianças, mas que nos 
adultos corresponde a apenas 10% dos casos de micose de unha. Caracteriza-se 
pelo aparecimento de manchas brancas sobre a superfície da unha, geralmente mais
próxima da cutícula do que da ponta. Quando não tratada, as manchas tendem a se 
espalhar centrifugamente por toda unha, deixando-a quase toda branca, além de 
áspera e quebradiça.

Diagnóstico da onicomicose

As lesões das unhas da onicomicose podem se parecer com as lesões de unha de 
outras doenças, como psoríase, eczemas, traumas, líquen plano, deficiência de 
ferro, etc. A maioria dos estudos atesta que a onicomicose é responsável por 
apenas metade dos casos de lesões das unhas. Em várias situações não é possível 
afirmar que o paciente sofre de onicomicose apenas olhando e examinando para a 
unha. Portanto, é importante demonstrar inequivocadamente a presença do fungo 
antes de se iniciar o tratamento antifúngico. Para tal, o médico irá fazer uma 
pequena raspagem da sua unha de forma a colher amostras para avaliação 
laboratorial à procura de fungos. 

Tratamento da micose de unha

A micose de unha é uma infecção difícil de tratar porque as unhas crescem 
lentamente e recebem pouco suprimento de sangue. Até um passado recente, os 
medicamentos utilizados para o tratamento da onicomicose não eram muito eficazes
e os resultados eram frequentemente decepcionantes. Na última década, porém, os 
os tratamentos para pacientes com onicomicose melhoraram substancialmente, 
principalmente por causa da introdução de medicamentos antifúngicos orais mais 
eficazes.

Estudos recentes mostram que medicamentos por via oral como Terbinafina e 
Itraconazol apresentam taxas de cura mais altas que a Griseofulvina e o 
Cetoconazol, as drogas mais usadas antigamente. 

Taxas de cura dos principais antifúngicos:
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- Terbinafina (73 a 79%).

- Itraconazol (56 a 70%).

- Griseofulvina (54 a 66%).

- Fluconazol (43 a 52%).

O tratamento com Terbinafina com comprimidos por via oral deve ser feito por 6 
semanas para onicomicose das mãos ou 12 semanas para onicomicose dos pés.

O tratamento tópico da micose de unha com esmaltes, como o Ciclopirox, não 
costuma funcionar sozinho, mas pode ser usado como complemento do tratamento com
Terbinafina ou Itraconazol por via oral.

Uma vez curada a micose de unha, se o paciente não tiver cuidado a taxa de 
reinfecção pode chegar a 50%. Portanto, é preciso ter cuidado com os pés para 
que a unhas não voltem a ficar colonizadas por fungos.
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Ministério da Saúde anuncia produção de insulina no Brasil: 
[FOTO]

Previsão é que em três anos país passe a fabricar medicamento em escala 
industrial. | Foto: Ocean/Corbis Images
A partir deste ano, o Brasil inicia as atividades de produção de cristais de 
insulina - princípio ativo deste medicamento, utilizado no tratamento de 
diabetes - por meio do Laboratório Bio Manguinhos da Fundação Oswaldo Cruz. Este
acordo também amplia a oferta de insulina aos pacientes assistidos pelo SUS, o 
Ministério da Saúde adquiriu mais 3,5 milhões de frascos do medicamento, 
quantitativo que será entregue ao país no próximo mês de abril e poderá chegar a
10 milhões de frascos até dezembro, se necessário.

As medidas estão asseguradas pela parceria entre o Ministério da Saúde e o 
laboratório ucraniano Indar - um dos três produtores de insulina no mundo, com 
quem o ministério tem acordo de transferência de tecnologia para a produção 
nacional do medicamento. A previsão é que em três anos (2016) o Brasil produza 
Insulina NPH em escala industrial.
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Nosso esforço é para que os pacientes tenham a segurança de receber um 
medicamento de alta qualidade, produzido aqui no país, destaca o ministro da 
Saúde, Alexandre Padilha. Além disso, queremos reduzir a vulnerabilidade do país
no mercado internacional de medicamentos, incentivar a produção nacional de 
ciência e tecnologia e fortalecer a indústria farmacêutica brasileira, completa 
o ministro. Estudos mostram que 7,6 milhões de brasileiros têm diabetes. Destes,
cerca de 900 mil dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde para a 
obtenção de insulina.
Saiba como funciona a transferência de tecnologia na saúdeOutra Novidade - Para 
retomar a estratégia de desenvolvimento produtivo e tecnológico na área da 
saúde, o Ministério da Saúde - por meio da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) - 
estabelecerá uma Parceria de Desenvolvimento Produtivo (PDP) com o laboratório 
privado Biomm. A empresa brasileira detém tecnologia totalmente nacional e 
inovadora para a produção de insulina, que foi patenteada em conjunto com a 
Universidade de Brasília e é reconhecida por países com os EUA e o Canadá, além 
da Comunidade Europeia.
Este estímulo do Ministério da Saúde trará de volta, para produzir no país, a 
antiga líder nacional, que se retirou do mercado farmacêutico brasileiro no 
começo dos anos 2000, observa Alexandre Padilha, em referência à Biobrás. Isto 
dá mais segurança aos pacientes e ao SUS, acrescenta o ministro.
Esta parceria permitirá ao Brasil obter todo o ciclo de produção de insulina, 
possibilitando que o país conquiste autonomia tecnológica para a consequente 
eliminação de dificuldades de abastecimento do medicamento e de vulnerabilidade 
em relação a flutuações de preços no mercado mundial, afirma o secretário de 
Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Carlos 
Gadelha. A PDP entre a Fiocruz e a Biomm será submetida ao Grupo Executivo do 
Complexo Industrial da Saúde (Gecis), formado por representantes do governo, sob
a coordenação do Ministério da Saúde, que também conta com a participação do 
Fórum Permanente de Articulação com a Sociedade Civil.
Cronograma - Um novo cronograma de entrega de Insulina NPH pelo laboratório 
Indar e de transferência de tecnologia para a produção nacional do medicamento 
foi estabelecido a partir da revisão da parceria entre a empresa ucraniana e a 
Fiocruz. Os ajustes foram respaldados pela Portaria 873, assinada pelo ministro 
Alexandre Padilha em abril do ano passado, e pela Lei 12.715, do último mês de 
setembro, que definiram um novo marco regulatório para a aquisição e produção 
nacional de medicamentos e outros produtos em saúde.

Pelo novo cronograma, o início da produção de cristais de insulina pela Fiocruz 
já começa este ano. A fábrica de produção dos cristais (princípio ativo do 
medicamento) estará estruturada em 2014. No ano seguinte, serão realizados os 
testes, qualificações e ajustes técnicos para a validação das instalações 
produtivas.

Em 2016, a transferência de tecnologia pelo laboratório Indar à Fiocruz estará 
concluída para o início da produção de insulina em escala industrial. E, em 
2017, o país estará preparado para a fabricação verticalizada (em grande escala)
do medicamento. Calcula-se que a parceira entre a Fiocruz e o laboratório Indar 
resulte em uma economia de R$ 800 milhões para o governo brasileiro 
(considerando também a redução no preço dos insumos).
PDPs- Atualmente, estão em vigor 55 Parcerias de Desenvolvimento Produtivo para 
a produção de 47 medicamentos, cinco vacinas, um contraceptivo, um teste rápido 
e uma pesquisa. A partir destas parcerias - que envolvem 15 laboratórios 
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públicos e 35 privados - a expectativa é que o Ministério da Saúde obtenha uma 
economia de aproximadamente R$ 940 milhões por ano.

Estão contemplados, nestas PDPs, 21 grupos terapêuticos de medicamentos: 
antiasmáticos, antiparkinsonianos, antipsicóticos, antirretrovirais, biológicos,
distúrbios hormonais, hemoderivado, imunobiológicos, imunoestimulantes, 
imunossupressores, e oncológicos. Entre as PDPs destacam-se a produção do 
medicamento oncológico Mesilato de Imatinibe; do antirretroviral Atazanavir; dos
biológicos Etanercepte e Rituximabe; vacinas para o Programa Nacional de 
Imunizações (PNI); e do antirretroviral de dose combinada (3 em 1 - Tenofovir, 
Lamivudina e Efavirenz).
Fonte: Agência Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fique-sabendo-mioma-aumenta-fluxo.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 7 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - Mioma aumenta fluxo menstrual e pode levar à falta de ferro no 
sangue

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blogdasaude.com.br/
Mioma aumenta fluxo menstrual e pode levar à falta de ferro no sangue: 
A anemia causada pela deficiência de ferro no organismo provoca fraqueza, 
desânimo, falta de atenção, queda de cabelo e também prejudica a memória, o 
aprendizado e o desenvolvimento.
Porém, a causa desse problema nem sempre é a alimentação e por isso deve ser 
investigada, como alertaram o ginecologistaJosé Bentoe o hematologista Rodolfo 
Cançado no Bem Estar desta segunda-feira (7).
Uma das possíveis causas da anemia são os miomas nas mulheres. Eles aumentam o 
fluxo menstrual e há uma perda intensa de sangue, o que pode levar à carência ou
ausência de ferro no organismo. Nesse caso, a histerectomia, cirurgia de remoção
do útero, pode resolver o problema já que consegue retirar esses miomas.[FOTO]

Apesar de ser a cirurgia mais comum entre as mulheres, a histerectomia deve ser 
o último recurso contra doenças e outras complicações.Existem técnicas que 
retiram apenas a parte superior do útero e mantém o colo, porém mesmo assim, a 
irrigação dessas regiões pode se prejudicar e a mulher pode sentir sintomas como
calor e perda da libido - em alguns casos, a histerectomia causa também dor na 
relação sexual.
É regra que na cirurgia se preserve os ovários, a não ser que eles também 
estejam com algum problema. Após a operação, a mulher não vai mais menstruar e 
não poderá ter mais filhos, mas poderá manter a qualidade de vida.

Já nos homens, a perda de sangue pode acontecer por causa de doenças 
inflamatórias ou câncer no intestino. Essa inflamação intestinal pode dificultar
a absorção do ferro, o que causa a anemia em grande parte dos adultos.
Para evitar o problema, seja qual for sua causa, é importante detectar antes a 
carência de ferro no sangue através de um exame simples, barato e disponível no 
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SUS, que avalia os níveis de ferritina, um marcador do estoque de ferro no 
fígado. Se diagnosticada essa carência, o médico deve agir o quanto antes para 
impedir que ela evolua para uma deficiência da substância.
Se for diagnosticada a anemia e descoberta sua causa, o médico pode orientar o 
tratamento da melhor maneira, com a ajuda também de um nutricionista que pode 
passar uma suplementação de ferro para o paciente seguir corretamente.
Fora isso, a alimentação também pode ajudar com a ingestão de carnes, como o 
fígado, e a ingestão de vegetais e frutas, como brócolis, espinafre, couve, 
rúcula, limão e laranja.
Fonte: Bem Estar
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FIQUE SABENDO - Mulheres que caminham três horas por semana têm menos chances de
sofrer AVC ...

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://ligadasaude.blogspot.com/
Mulheres que caminham três horas por semana têm menos chances de sofrer AVC ...:

[FOTO]

Pessoas ativas apresentaram menos 43% de risco do que inativas. Não foi 
observada uma redução similar em homens

A pesquisa teve como base um questionário enviado a 33 mil homens e mulheres em 
meados dos anos 1990 Bia Guedes/19-08-2012

MÚRCIA - Mulheres que caminham pelo menos três horas por semana têm menos 
probabilidade de sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC ). A conclusão é da 
Autoridade Regional de Saúde de Múrcia, na Espanha.

As mulheres que caminharam por 210 minutos ou mais por semana tiveram menor 
risco do que as inativas, mas também menor do que as que pedalavam e faziam 
outras atividades mais intensas em curtos períodos de tempo. A pesquisa teve 
como base um questionário enviado a 33 mil homens e mulheres em meados dos anos 
1990 como parte de um projeto de estudo sobre o câncer na Europa.

Para o trabalho, Jose Maria Huerta, autor do estudo, dividiu os participantes 
por sexo, tipo de exercício e tempo total gasto nas atividades durante cada 
semana. Os autores analisaram os analisaram periodicamente para registrar 
qualquer sinal de problema. Durante o período de 12 anos de acompanhamento, 442 
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acidentes vasculares ocorreram entre homens e mulheres. Os resultados para as 
mulheres que faziam caminhadas regulares mostraram uma redução de 43% no risco 
de AVC em comparação com o grupo inativo.

Não foi observada uma redução similar nos homens estudados.

- Não temos uma explicação clara para essa diferença - admitiu Huerta ao jornal 
Daiy Mail.

O estudo não chega a provar a relação entre a atividade e os menores riscos, 
mas, de acordo com os pesquisadores, contribui para indicar evidências de 
associações entre exercícios específicos a doenças específicas.

Trabalhos anteriores já haviam feito a associação entre caminhadas e menos 
chances de AVC, o que pode ter como motivo a aglomeração de sólidos nas artérias
ou vasos sanguíneos danificados no cérebro.

- A mensagem para a população continua a mesma. Engajar-se em atividades 
recreativas moderadas faz bem à saúde - resumiu Huerta.

Fonte: http://oglobo.globo.com

[FOTO]
*** O Texto acima é de responsabilidade do autor. Para dúvidas sobre o conteúdo 
do texto, deixe seu comentário ou entre em contato com o autor através dos 
contatos disponibilizados em sua assinatura.[FOTO]
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fique sabendo - O FÍGADO | Principais funções

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.mdsaude.com/
O FÍGADO | Principais funções: O fígado é um órgão vital, sem o qual não é 
possível sobreviver. Além de ser o maior órgão sólido e a maior glândula do 
corpo, o fígado também é responsável por centenas de funções no nosso organismo.

Neste artigo iremos abordar as principais características do fígado, dando 
ênfase às principais funções deste órgão. Se você está à procura de informações 
sobre sintomas de problemas no fígado, leia: 12 SINTOMAS DO FÍGADO.
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O que é o fígado?

O fígado é um grande órgão maciço, com aproximadamente 20 cm de diâmetro, 17 cm 
de altura e peso médio de 1.4 quilo, localizado no quadrante superior direito da
cavidade abdominal, logo abaixo do diafragma.

[FOTO]

O suprimento sanguíneo do fígado é feito por duas vias, pela artéria hepática 
(20-40%) e pela veia porta (60-80%). O fígado é um órgão tão vascularizado que 
chega a receber 1.5 litro de sangue por minuto.

Uma das mais interessantes caraterísticas do fígado é a sua incrível capacidade 
de se regenerar, sendo ele capaz de retornar ao tamanho normal mesmo após ter 
mais de 50% do seu volume retirado cirurgicamente.

O fígado é uma complexa fábrica orgânica, com centenas de funções, entre as mais
importantes, remover toxinas do sangue e processar alimentos vindos dos 
intestinos.

Funções do fígado

[FOTO]
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FIQUE SABENDO - O que é a Alergia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://blogdalergia.blogspot.com/
O que é a Alergia: 
[FOTO]

Alergia é a alteração da capacidade de um organismo reagir a determinadas 
substâncias, normalmente inofensivas para outras pessoas.

A história da alergia
Alergia não é uma doença nova. Pelo contrário, trata-se de doença antiga, que 
sempre afligiu a humanidade, porém não era identificada pelos poucos 
conhecimentos médicos das gerações passadas. Hipócrates, o pai da medicina, 400 
anos antes de Cristo, já descrevia a asma como uma dificuldade respiratória. 
Lucrécio, no primeiro século depois de Cristo, escreveu: O que é alimento para 
alguns pode ser para outros, veneno violento.

Mas, a palavra alergia só passou a ser usada no início do século passado, criada
por um pesquisador austríaco chamado Clemens F. Von Pirquet. E desde então, 
Alergia passou a descrever as reações provocadas por substâncias habitualmente 
inofensivas para a maioria das pessoas.

Como aparece a alergia 
A alergia tem origem genética (hereditária). Mas, para que a doença apareça, 
influirão diversos fatores - ambientais, pessoais, familiares, etc. As doenças 
alérgicas podem surgir em qualquer parte do organismo e nem sempre serão 
reconhecidas facilmente, pois seus
sintomas podem ser semelhantes à outras doenças, o que pode causar confusão. Por
exemplo, um resfriado pode ter sintomas praticamente iguais à rinite alérgica. 

O que caracteriza uma pessoa alérgica é sua capacidade de se sensibilizar, isto 
é, tornar-se alérgica a uma determinada substância. É interessante que uma 
pessoa pode comer certo alimento ou tomar um medicamento durante anos, até que 
um dia torna-se alérgico a estas substâncias. Durante este tempo ele foi se 
sensibilizando, isto é, criando anticorpos específicos contra o alimento ou o 
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medicamento, e numa determinada ocasião, passou a manifestar as reações 
alérgicas.

Como ocorrem as reações alérgicas
Para compreender as reações alérgicas deve-se ter em mente o conceito de 
anticorpos.  Anticorpos são substâncias do organismo preparadas para defesa 
contra agentes agressores denominados antígenos.

A maioria das reações alérgicas ocorre devida a uma reação entre os alérgenos ou
antígenos (substâncias agressoras) aos anticorpos ou imunoglobulinas 
(substâncias do organismo preparadas para defesa contra agentes agressores).  
Esta reação antígeno-anticorpo ocorre em qualquer pessoa, como um mecanismo de 
defesa normal.

Mas, o sistema de defesa do alérgico produz grande quantidade de anticorpos, o 
que determina uma reação exagerada (uma defesa exagerada). Nas pessoas com 
alergias, os anticorpos encontram-se em certos órgãos ou locais do organismo 
onde ocorrerão de preferência as reações alérgicas. Assim, por exemplo, se 
ocorrer no nariz, as manifestações alérgicas serão da rinite - espirros, coriza,
coceira, congestão nasal etc.Se acontecer na pele, as manifestações serão 
coceiras, vermelhidões e outras; se for nos pulmões, pode resultar numa crise de
asma.

Na realidade, existem vários mecanismos responsáveis pelas reações alérgicas. A 
reação mais característica envolve o alérgeno e o anticorpo (chamado 
imunoglobulina E - IgE) pré-formado por penetração anterior de um alérgeno 
semelhante. Ao ocorrer a união do anticorpo IgE com o antígeno, certas células 
(chamadas mastócitos) liberam substâncias altamente ativas, entre elas a 
histamina, que são as responsáveis pelos sintomas alérgicos.
[FOTO]
Nem todas as reações são iguais. Nos eczemas, por exemplo, ocorre um mecanismo 
diferente, com a participação de outros tipos de células chamadas linfócitos.

O papel da hereditariedade
[FOTO]

"Tem alergia quem pode e não quem quer". Existe um fator hereditário na alergia.
Os filhos de pais alérgicos têm mais chance de serem alérgicos do que os filhos 
de pais não alérgicos. Vale ressaltar que existe mais probabilidade, o que não 
significa que pais alérgicos tenham filhos obrigatoriamente alérgicos. Por outro
lado, pais que não têm alergia podem ter filhos alérgicos. Nem sempre se herda o
mesmo tipo de alergia dos pais. Por exemplo, uma mãe pode ter asma e o filho 
rinite. Um pai que tem urticária pode ter um filho com asma. Ou seja, o que se 
herda é a tendência a tornar-se alérgico.
Trabalhos estatísticos mundiais demonstram que quando ambos os pais são 
alérgicos, cerca de 50% dos filhos sofrem de alergia; quando apenas um é 
alérgico, a porcentagem cai para aproximadamente 30%; e quando nem o pai nem a 
mãe têm alergia, ainda há possibilidade de 10 a 20% das crianças serem 
alérgicas. 

A prevalência das doenças alérgicas
Alergias comprometem cerca de 30 a 40% da população, afetando milhões de pessoas
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no mundo inteiro. Não se sabe o percentual exato. É possível mensurar apenas os 
quadros mais importantes, que levam à pessoa a procurar assistência médica. Mas,
quando a doença se manifesta de forma mais discreta, pode passar despercebida, 
impossibilitando uma análise exata do problema.
[FOTO]

É comprovado o aumento paulatino da frequência das doenças alérgicas nas últimas
décadas. A alergia é mais comum nos centros industrializados e nas grandes 
cidades, comparado ao campo e às cidades menores. A vida cotidiana humana mudou 
- em alguns pontos para melhor, gerando maior conforto doméstico (TV, DVD, 
computador, jogos eletrônicos etc.). Em outros pontos, houve uma piora, como o 
aumento da violência urbana, do estresse, hábitos alimentares inadequados, etc. 
De qualquer modo, tudo conspira para que uma pessoa (em especial crianças e 
idosos) passe a permanecer grande parte do dia em ambientes fechados, em contato
com alérgenos importantes, como ácaros da poeira e mofos. 
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FIQUE SABENDO - Pacientes com problemas na mandíbula terão novo tratamento 
cirúrgico no Into

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Pacientes com problemas na mandíbula terão novo tratamento cirúrgico no Into: 
[FOTO]

Cirurgia de alongamento ósseo de mandíbula será oferecido a pacientes do SUS com
deformidades congênitas ou adquiridas em traumatismo.Foto: Corbis Images
O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad (Into), vinculado
ao Ministério da Saúde, oferece novo tratamento cirúrgico para pacientes do 
Sistema Único de Saúde (SUS) que possuem problemas congênitos de desenvolvimento
de mandíbula, atendidos pelo Centro de Cirurgia Crâniomaxilofacial, 
especializado em doenças do crânio e da face.

Trata-se da cirurgia de alongamento ósseo de mandíbula que será realizada, a 
partir desta semana (dias 29 e 30 de janeiro), para atender pacientes, de 5 a 15
anos, com deformidades congênitas ou adquiridas em traumatismo. A ação é 
coordenada pelo cirurgião Ricardo Cruz, chefe do Centro de Cirurgia 
Crâniomaxilofacial do Into, e contará com a participação de dois especialistas 
convidados: Nivaldo Alonso, da Universidade de São Paulo; e Renato Freitas, da 
Universidade do Paraná.

De acordo com médico Ricardo Cruz, o tratamento de alongamento ósseo de 
mandíbula (também chamado de distracção osteogência) é o mais indicado para a 
correção dessas deformidades. Existem outras alternativas para tratar essas 
doenças, mas o alongamento mandibular ou distracção óssea é o mais moderno hoje 
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e consideramos a melhor opção em pacientes jovens com anomalias congênitas ou 
adquiridas.
Cirurgia reparadora - Essa técnica de cirurgia reparadora tem como objetivo 
atenuar o crescimento deficiente da mandíbula com o auxílio de um aparelho 
distractor, fabricado em titânio, que é afixado no maxilar do paciente para 
estimular o desenvolvimento de tecido ósseo no local. Os movimentos diários do 
aparelho permitem o alongamento do osso e a consequente melhora funcional e 
estética.

Os aparelhos (distractores) podem ser internos e externos. O aparelho externo, 
apesar de parecer incômodo quando colocado no rosto, constitui-se em 
procedimento menos invasivo e que possibilita a alta do paciente em poucos dias,
explica Cruz. A recuperação depende de acompanhamento médico e fonoaudiológico 
por um período de cerca de quatro meses. Os objetivos a serem alcançados são a 
melhoria da mastigação e da respiração e a estética mais adequada.

A cirurgia é indicada para os casos de anomalias congênitas de mandíbula, 
microssomia hemifacial (lado do rosto que nasce menor), síndromes de 
Pierre-Robin e Treacher-Collins e nas anomalias adquiridas em trauma e sem causa
específica, como a anquilose temporo-mandibular (onde há rigidez na articulação 
que impede o crescimento da mandíbula).
Referência - Referência no SUS, o Into realiza desde em 1989 o alongamento ósseo
de pacientes com doenças no aparelho locomotor. Ao longo dos anos, o Serviço de 
Fixadores (Dismetria) do Instituto vem desenvolvendo técnicas de aplicação dos 
aparelhos de fixação externa para tornar os procedimentos cirúrgicos mais 
confortáveis para o paciente e com melhores resultados.

Além de corrigir as discrepâncias dos membros superiores e inferiores, o Serviço
de Fixadores realiza a reconstrução óssea e a correção das diversas deformidades
do aparelho locomotor. Atualmente, várias situações podem ser resolvidas com as 
modernas técnicas de osteotaxia. A aplicação de fixador externo é menos invasiva
se comparado a outras técnicas cirúrgicas, possibilitando uma reabilitação mais 
rápida do paciente.
Tratamento do crânio e da face - O Centro de Cirurgia Crâniomaxilofacial do Into
atende, principalmente, pacientes com malformações congênitas e deformidades 
adquiridas em decorrência de traumatismos faciais e de tumores ósseos benignos.

A cirurgia crâniomaxilofacial é uma área que reúne três especialidades médicas 
(Cirurgia Plástica, Cirurgia de Cabeça e Pescoço e Otorrinolaringologia). O 
serviço funciona com uma equipe multidisciplinar que envolve 25 profissionais do
Into, entre eles, cirurgiões plásticos e de cabeça e pescoço, 
cirurgiões-dentistas, médicos residentes, enfermeiras, fonoaudiólogos, 
psicóloga, nutricionista e assistente social.
Fonte: Into
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FIQUE SABENDO - Posso doar sangue? Saiba em quais casos é possível ou não ser um
doador

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Posso doar sangue? Saiba em quais casos é possível ou não ser um doador: 
[FOTO]
Doação de sangue ainda é um tema que gera muitos questionamentos na população e 
um dos assuntos mais comentados pelos seguidores das redes sociais do Ministério
da Saúde. Esta matéria vai esclarecer algumas dúvidas e curiosidades para os que
já são doadores e para os quem tem vontade de doar, mas ainda não estão certos 
do ato. Doar sangue não faz mal, é um gesto de solidariedade e pode salvar 
vidas. Para isso, é necessário ter boa saúde, idade entre 16 e 67 anos, peso 
acima de 50 kg, e portar documento oficial com foto, válido em todo território 
nacional.

Apesar das constantes campanhas de mobilização do Ministério da Saúde e dos 
Hemocentros, em alguns períodos do ano como dezembro, janeiro e julho, falta 
sangue nos bancos. E é, infelizmente, nesse período que os hospitais mais 
precisam, devido ao grande número de acidentes que ocorrem nas estradas 
movimentadas. Entre janeiro e outubro de 2012 foram coletadas quase três bilhões
de bolsas de sangue em todo país. O número parece alto, mas se torna baixo 
comparado à quantidade de pessoas que precisam de transfusão diariamente. Além 
dos acidentados, a substância é necessária para pacientes com câncer, leucemia, 
cirurgias cardíacas, ortopédicas, pacientes falciformes, doença renal e outras.

No hemocentro, antes da coleta, o doador passa por um teste para saber se tem 
sangue suficiente para doar e não ficar anêmico. O peso e a pressão arterial 
também são avaliadas e uma entrevista é realizada para saber sobre o estilo de 
vida da pessoa. Sendo aprovado, segue para doação enquanto amostras de sangue 
são coletadas para exames de diversas doenças como AIDS, Sífilis, Doença de 
Chagas, Hepatites, HTLV I e II (utilizado para diagnosticar doenças graves 
neurológicas, degenerativas e hematológicas, como a leucemia e o linfoma), além 
de tipagem sanguínea.Uma inovação nos testes sorológicos é a implantação do 
teste dos ácidosnucleicos- NAT para HIV e Hepatite C.Os exames seguem em 
paralelo ao processamento do sangue doado.Após a análise e a apresentação dos 
testes sorológicos como negativos, o sangue é liberado para transfusão.

Priscila Murador, consultora em hemoterapia do Ministério da Saúde, conta que 
após o carnaval aumenta o índice de doação de sangue. Mas o que parece ser 
positivo pode ser bem perigoso. Muitas pessoas vão doar sangue para saber se 
pegaram alguma doença durante as festas. Isso acontece porque o teste sorológico
(HIV) para doação é rigoroso. Eles são conhecidos como buscadores de resultados 
e além de já terem colocado a vida deles em risco, podem colocar a vida do 
receptor em risco. Se esse sangue cair em uma janela imunológica pode contaminar
quem o recebe, pois osangue contaminado pode ser transfundido em até outras 
quatro pessoas. Doar sangue simplesmente para ter os resultados dos exames não é
uma boa ideia.O doador tem que ter esse cuidado e essa conscientização, alerta.

A janela imunológica é o período entre a contaminação por um determinado agente 
infeccioso e a detecção nos exames laboratoriais. Nesse período os exames dão 
negativos, mas mesmo assim o sangue doado é capaz de transmitir o agente 
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infeccioso aos pacientes que o recebem. Ao invés de ir ao hemocentro e doar 
sangue só para saber se está contaminado com o vírus HIV, vá à rede pública de 
saúde ou aos laboratórios do Fique Sabendo. Lá o teste é feito de maneira 
sigilosa, gratuita, fica pronto em 30 minutos e é tão confiável quanto o que é 
feito nos hemocentros., indica Priscila Murador. OFique Sabendo é uma 
mobilização do Ministério de Saúde de incentivo ao teste de aids para 
conscientizar a população sobre a importância da realização do exame e diminuir 
cada vez mais o preconceito em relação ao HIV/aids.
A gente precisa de doação de pessoas saudáveis. A saúde do doador é muito 
importante também. Ele não pode ser prejudicado. Ás vezes a pessoa quer muito 
doar, mas tem uma doença que a impede. Faça campanha! Você não pode doar, mas 
pode sensibilizar outra pessoa para doar, incentiva a consultora.
Doenças - Quem teve ou tem câncer, inclusive leucemia, não pode doar sangue. Há 
exceção para alguns tipos de carcinomas (in situ de cérvix uterina e 
basocelular) que já foram curados. Quem teve doenças cardiovasculares, doença de
chagas, doença renal crônica, também não pode ser doador. Se teve você teve 
hepatite viral após os 11 anos também não pode doar. Mas caso a doença adquirida
antes dos 11 anos tenha sido hepatite A, e esteja curada, pode. Diabetes também 
impedem a doação de sangue.

Nos casos de hipotireoidismo ou hipertireoidismo, só pode doar se a pessoa tiver
com a doença controlada, e o uso de medicamentos não impede a doação. Quem teve 
caxumba, conjuntivite e dengue pode doar, mas precisa dar um intervalo entre a 
cura da doença e a doação. Confira quem deve aguardar para doar sangue.
Medicamentos - Pessoas que tomam remédios para pressão, que agem no sistema 
nervoso central, ou toma remédio para acne, psoríase, próstata e calvície não 
podem doar sangue. Veja lista de medicamentos.
Entrevista - Algumas informações não são disponibilizadas inicialmente para as 
pessoas que querem doar sangue. No momento da entrevista que antecede a coleta 
os profissionais do hemocentro fazem alguns questionamentos importantes para 
definir se é possível ou não o voluntário se tornar doador. Essas perguntas não 
são disponibilizadas para evitar que as pessoas já cheguem com respostas 
prontas. A gente precisa que ela seja mais sincera e transparente possível. Os 
profissionais tem treinamento para, durante uma conversa informal e tranquila, 
identificar sinais positivos e negativos que a pessoa pode dar durante o 
questionamento. É uma segurança a mais, uma maneira de proteger os receptores, 
explica consultora Priscila Murador.
Doador universal - O tipo sanguíneo O negativo é considerado o doador universal,
porque ele não tem antígenos que causem reação em pessoas com outro tipo de 
sangue. No caso de um paciente que chega ao hospital após sofrer um acidente de 
carro, um politrauma, que está com grandes faturas e está precisando de sangue, 
nós não fazemos tipagem e usamos o O negativo. Nós respeitamos a tipagem 
sanguínea de cada paciente receptor, mas no caso de emergência como essas, 
utilizamos o O negativo, inicialmente, comenta.
Sangue raro -Existe diferença entre sangue raro e sangue com maior ou menor 
frequência na população. No Brasil os tipos sanguíneos mais frequentes são A 
positivo e O positivo, e o menos frequente AB negativo. No sangue temos, além da
tipagem ABO/RH, várias outras identificações que nos diferenciam das demais 
pessoas, essa diferença está na presença ou ausência de determinados antígenos. 
Ausência de antígenos que são frequentes na população é caracterizado como 
sangue raro, explica Priscila.
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Pessoas que não tem determinados antígenos tem dificuldade para conseguir 
transfusão de sangue. Pensando nisso, o Ministério da Saúde está implantando 
três grandes centros de congelamento de sangue raro, em Manaus, Rio de Janeiro, 
Florianópolis. A identificação desse sangue é feita através da triagem 
laboratorial. No momento que é identificado ele será congelado para ficar 
conservado por mais tempo e enviado aos centros que ficam em localidades 
estratégicas. Com os centros, ficará mais fácil de rastrear os sangues raros 
dentro do Brasil, sem precisar pedir para outros países, explica a consultora em
hemoterapia do Ministério da Saúde.
Curiosidade - As datas de 14 de junho, Dia Mundial do Doador de Sangue, e 25 de 
novembro, Dia Nacional do Doador de Sangue, são os dias em que mais são feitas 
doações no País.
Banco Virtual de Doadores de Sangue - O Ministério da Saúde tem uma ferramenta 
de incentivo à doação de sangue. Na Fan Page Doe Sangue, o aplicativo do Banco 
de Doadores virtual tem a missão de agregar e cadastrar doadores de sangue em 
todo o Brasil. Basta fazer um cadastro simples com tipo sanguíneo, estado, idade
e e-mail. Aí, caso alguém que você conheça, em qualquer estado do País, precise 
de uma doação de tipo sanguíneo específico, você vai lá no aplicativo e consegue
pedir apenas aos doadores virtuais daquele estado, daquele tipo sanguíneo pra 
doarem sangue, pra aderirem à causa.

Ah, também tem a busca ativa. Caso aceite no ato do cadastro, o serviço de 
hemoterapia de sua região, o chamado hemocentro, poderá chamá-lo pra doação 
quando os estoques de um tipo sanguíneo estiver baixo.
Camilla Terra /Blog da Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fique-sabendo-posso-usar-o-fgts-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 16 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - Posso usar o FGTS para casos de doença?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blogdasaude.com.br/
Posso usar o FGTS para casos de doença?: 

A resposta é sim. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pode ser usado 
para casos de HIV, câncer ou uma doença grave em estágio terminal. A Caixa 
Econômica Federal listou as situações que permitem o saque do FGTS. Confira 
abaixo:
DoençasQuando o trabalhador ou seu dependente for portador do vírus HIV;Quando o
trabalhador ou seu dependente for acometido de neoplasia maligna - câncer;Quando
o trabalhador ou seu dependente estiver em estágio terminal, em razão de doença 
grave;
Rompimento de contratoNa demissão sem justa causa;No término do contrato por 
prazo determinado;Na rescisão do contrato por extinção total ou parcial da 
empresa;Na decretação de anulação do contrato de trabalho nas hipóteses 
previstas no art. 37 2º , da Constituição Federal, ocorrida após 28/07/2001, 
quando, mantido o direito ao salário;Na rescisão do contrato por falecimento do 
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empregador individual;Na rescisão do contrato por culpa recíproca ou força 
maior;Na aposentadoria;
Casa própriaPara aquisição de moradia própria, liquidação ou amortização de 
dívida ou pagamento de parte das prestações de financiamento habitacional.
Conta inativaQuando a conta permanecer sem depósito por 3 anos seguidos, cujo 
afastamento tenha ocorrido até 13/07/90;Quando o trabalhador permanecer por 03 
anos seguidos fora do regime do FGTS, cujo afastamento tenha ocorrido a partir 
de 14/07/90, podendo o saque, neste caso, ser efetuado a partir do mês de 
aniversário do titular da conta;
OutrosQuando o titular da conta vinculada tiver idade igual ou superior a 70 
anos;No caso de necessidade pessoal, urgente e grave, decorrente de desastre 
natural causado por chuvas ou inundações que tenham atingido a área de 
residência do trabalhador, quando a situação de emergência ou o estado de 
calamidade pública for assim reconhecido, por meio de portaria do Governo 
Federal;Na suspensão do Trabalho Avulso;No falecimento do trabalhador;
Mais dúvidas sobre o FGTS? Clique AQUI

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fique-sabendo-projeto-de-lei-preve.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 15 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - Projeto de lei prevê atividades na escola sobre prevenção ao uso
de drogas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Projeto de lei prevê atividades na escola sobre prevenção ao uso de drogas: 

Da Agência Câmara
[FOTO]

De acordo com a proposta, abordagem deve ser preventiva e não repressiva.
A Câmara analisa o Projeto de Lei 4453/12, do deputado Wellington Fagundes 
(PR-MT), que obriga escolas públicas e privadas a ter atividades pedagógicas 
sobre prevenção ao consumo de drogas legais e ilegais.

Segundo a proposta, os currículos de formação para professores também deverão 
incluir aulas sobre drogas com medidas de prevenção e intervenção.
Leia mais:
Pesquisa com estudantes de escolas particulares mostra que 72% já consumiram 
álcool 

Além disso, o Ministério da Educação deverá divulgar, em seu portal na internet,
práticas de prevenção de drogas adotadas em escolas estaduais e municipais e 
diretrizes do Conselho Nacional de Educação (CNE) e da Secretaria Nacional de 
Políticas sobre Drogas (Senad).

A Lei11.343/06, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre 
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Drogas (Sisnad), já prevê a implantação de projetos pedagógicos para prevenção 
do uso indevido de drogas.
Abordagem

Wellington Fagundes afirma que a abordagem escolar sobre as drogas não pode ser 
repressiva, e sim preventiva. Ele ressalta que essa é a conclusão de estudo 
sobre drogas nas escolas, feito pela Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) em 2005.
A estratégia de longo prazo deve se apoiar no desenvolvimento de atividades 
pedagógicas para transmitir aos alunos informações sobre as consequências do uso
de drogas lícitas e ilícitas, diz o parlamentar.

Em 2004, o Ministério da Educação e a Senad criaram um projeto-piloto de 
formação de professores sobre prevenção do uso de drogas nas escolas públicas. O
curso teve a participação de 5 mil educadores de todas as regiões do País; em 
2006, a formação atendeu 20 mil educadores; e em 2009, 25 mil. Desde 2004, o 
curso é feito em parceria com a Universidade de Brasília (UnB).
Tramitação

A proposta tramita em conjunto com o PL 434/99, que será analisado pela Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) e pelo Plenário.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fique-sabendo-reclamacoes-contra-planos.html
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FIQUE SABENDO - Reclamações contra planos de saúde atingem nível recorde

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://ongportalsaude.blogspot.com/Reclamações contra planos de saúde atingem 
nível recorde: O índice de reclamações contra os planos de saúde registrados na 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) atingiu um nível recorde em 2012. O 
descumprimento dos prazos máximos de atendimento aos usuários, que passou a 
vigorar em dezembro de 2011, foi o fator que mais contribuiu para essa tendência
de alta, correspondendo a 30% das reclamações no órgão regulador. Apenas em 
agosto, foram mais de 21 mil registros nas operadoras de pequeno, médio e grande
porte, sendo 10 mil reclamações no último trimestre relacionadas ao 
descumprimento de prazos de atendimento, segundo o Jornal de Londrina.
Para o advogado e mestre em Direito da Saúde José Luiz Toro, apesar dos números 
negativos, a resolução ajudou a fortalecer a proteção ao consumidor. A norma 
obrigou as operadoras a terem uma rede credenciada apta para garantir a 
cobertura. Essa é uma forma de garantir o atendimento do usuário que paga para 
usufruir dessa assistência. A ANS tem sido bastante rígida nesse ponto e está 
tentando moralizar o setor, avalia. Prova disso, aponta o advogado, foi à 
decisão da agência reguladora em suspender, a partir de outubro, por três meses,
a comercialização de 301 planos de saúde de 38 operadoras. Para presidente da 
ONG Portal Saúde Adriana Leocadio as atitudes promovidas pela ANS não passaram 
de simples enganação. Para advogada e membro das comissões de direitos humanos e
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relação médico-hospitalar da OAB/SP - Cintia Rocha, nenhuma das grandes 
operadoras como: Bradesco Saúde, Amil, Sul América, Notre Dame, Porto Seguro 
configuraram nas penalidades da ANS e são justamente as que encabeçam o maior 
número de ações judiciais para obtenção de tratamentos que vão desde 
quimioterápicos orais ou Lucentis para aplicação na retina de pacientes à beira 
da cegueira, passando por próteses cardiológicas ou ortopédicas, fechando com 
doenças genéticas e fertilização in vitro.Apesar da rigidez, em determinadas 
situações e regiões do país ainda é difícil garantir a cobertura de algumas 
especialidades. Nem o SUS tem a obrigação de ter atendimento nos mais de 5,5 mil
municípios do país, reconhece Toro. A especialista em direito e saúde Adriana 
Leocadio, discorda dessa opinião já que em nossa Constituição Federal, artigos 
5º. e 196º. Fica bem claro que todos têm direito a tratamento - preventivo 
curativo e farmacêutico integral. Adriana destaca ainda que o problema é bem 
mais sério do que propagam. Sempre digo que no fundo a ANS é a raposa cuidando 
do galinheiro. Por mas que eu acredite na boa-fé do ser humano, fica difícil 
acreditar que um médico - empresário que foidiretor e superintendente da Medial 
Saúde, que pertence a maior operadora do pais, a Amil Assistência Médica 
Internacional e também foi diretor executivo da Qualicorp corretora de planos de
saúde, forteeatuante no mercado de vendas de planos de saúde empresariais, além 
de ser uma das maiores empresas de consultoria neste segmento, prestando 
serviços a grandes empresas que oferecem a seus funcionários este tipo de 
benefício e desta forma ligada as maiores operadoras de planos de saúde do 
Brasil. Deixou de receber salários estimados em R$ 120 mil reais/mês, para 
assumir o comando da ANS e receber como salário R$ 20 mil reais/mês. o médico 
assumiu em 2010 o cargo de diretor-presidente da ANS (Agência Nacional de Saúde 
Suplementar), em seu primeiro dia de trabalho começou a enfrentar a resistência 
a sua nomeação por parte dos órgãos de defesa dos consumidores. O motivo desta 
resistência passa inclusive por uma questão ética.Em nome da nossa ONG Portal 
Saúde e de todos os pacientes que representamos, gostaríamos de no mínimo dar os
parabéns ao Dr.Maurício Ceshin por esse ato tão generoso para com os mais de 50 
milhões de usuários de planos de saúde.
Neste ano, o Procon-PR recebeu 233 queixas referentes à recusa ou mau 
atendimento pelas operadoras de plano de saúde, número quase 160% maior que as 
90 reclamações registradas pelo órgão no ano passado.O que não compreendemos é a
postura do Ministério da Saúde que aceita de forma passional toda essa história,
onerando inclusive os cofres públicos.
A dona de casa Priscila Palazzani recorreu ao Procon-PR depois da recusa da 
operadora em cobrir uma cirurgia auditiva em seu filho de 3 anos. Fizemos os 
exames, apresentei o laudo médico que pedia a realização da cirurgia, mas o 
plano alegou que o contrato ainda estava no período de carência e que eu teria 
de esperar 400 dias para poder operar, conta. 
Segundo ela, a operadora enquadrou a situação como doença preexistente, cuja 
carência é de 24 meses (2 anos), mas Priscila garante que o problema só foi 
diagnosticado depois, com o contrato em vigência. Adriana Leocádio alerta que 
isso é querer tratar o cliente como um IDIOTA! A paciente em questão deve 
recorrer ao judiciário, fazer valer a Lei 9.656/ 98, o Código de Defesa do 
Consumidor, o Código Civil e nossa Constituição Federal. Essa é a única língua 
que as operadoras compreendem.A esperança no Procon em conseguir dar uma 
solução, diz a consumidora, foi em vão, pois infelizmente eles não possuem força
jurídica e recomendou que registrasse uma reclamação junto à ANS. É tudo que as 
operadoras querem. Só burocracia para sem solução.Usuário deve ser atendido em 
até 7 dias
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A Resolução nº 259 da ANS instituiu regras sobre o tempo mínimo de espera dos 
usuários para consultas e exames. Segundo a normativa, o prazo máximo é de sete 
dias nas áreas de pediatria, clínica médica, cirurgia geral, ginecologia e 
obstetrícia. Quem consegue isso na prática?
A ANS lembra que os prazos valem para atendimento por um dos profissionais ou 
estabelecimentos de saúde da rede conveniada ao plano, na especialidade 
necessária, e não para atendimento por um profissional ou estabelecimento 
específico de preferência do consumidor.Na ausência de um profissional ou 
estabelecimento da rede conveniada disponível no período, a operadora indicar um
profissional mesmo fora da rede do plano e proceder o reembolso ao usuário. 
Se não conseguir marcar o procedimento com um médico dentro do prazo previsto, a
orientação é para que o usuário busque a operadora e peça uma alternativa. O 
usuário deve solicitar o número de protocolo deste contato e, se a operadora não
oferecer uma solução, é possível registra uma denúncia junto à ANS informando o 
número do protocolo. 
Ao ler tudo isso tenho ATÉ a ilusão de que estamos falando de algo viável. 
Lutem pelos seus direitos!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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FIQUE SABENDO  - SINTOMAS DE GASTRITE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.mdsaude.com/
SINTOMAS DE GASTRITE: Gastrite é o nome dado à inflamação da mucosa gástrica, 
camada de tecido que reveste a parede do estômago, protegendo-o contra a 
excessiva acidez. A gastrite pode ser aguda, quando a inflamação surge 
subitamente, ou crônica, quando a inflamação vai se estabelecendo lentamente, 
podendo a mucosa permanecer inflamada por meses ou até anos.

Neste artigo vamos abordar apenas os sintomas da gastrite. Se você quiser saber 
mais informações sobre a gastrite, como causas, tipos, diagnóstico e tratamento,
leia: GASTRITE | ÚLCERA GÁSTRICA.
O que é gastrite? 
[FOTO]
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FIQUE SABENDO - Suor em excesso nas axilas, mãos e pés tem tratamento

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blogdasaude.com.br/
Suor em excesso nas axilas, mãos e pés tem tratamento: [FOTO]

Imagem: Inmagine
Muitas pessoas buscam resposta para um problema desconfortável e constrangedor: 
o excesso de suor. Em diversas situações, quem pinga de suor evita dar as mãos e
tenta esconder as marcas que ficam na roupa embaixo do braço. Quando o clima 
está quente então a situação piora. Esse suor descontrolado tem nome: é 
ahiperidrose.Convívio social
A hiperidrose não é uma doença grave, mas pode comprometer a qualidade de vida e
ter implicações nas atividades sociais, escolares ou profissionais. Por sentir 
vergonha, muitas vezes a pessoa com hiperidrose deixa de ser sociável.Causas
O suor descontrolado é causado por fatores hormonais e emocionais (ansiedade e 
nervosismo), sendo os hormônios os principais causadores.Locais afetados
As principais regiões atingidas são as axilas, mãos e pés. Outras áreas também 
podem apresentar a doença, como o rosto, o couro cabeludo, o abdômen, as costas 
e sob as mamas.
Tratamento
O tratamento pode ser clínico ou cirúrgico. Nos casos mais leves são indicados 
medicamentos e aplicação de toxina botulínica (botox). Nos casos mais graves é 
feita uma cirurgia para a retirada das glândulas sudoríparas das axilas, ou de 
gânglios da cadeia simpática (simpatectomia) por via videoendoscópica.
O Dr. José Ribas Milanez, cirurgião do grupo de tórax do Hospital das Clínicas 
de São Paulo e do Hospital Albert Einstein, participou de uma entrevista com o 
Dr. Drauzio Varella (disponível na íntegra no site do médico) e trouxe as mais 
completas respostas sobre tratamento cirúrgico e não cirúrgico da hiperidrose. 
Acompanhe um trecho da entrevista:Tratamento com botoxQual o mecanismo de ação 
do botox no tratamento da hiperidrose das mãos?
José Ribas Milanez - O botox bloqueia a transmissão nervosa das glândulas 
sudoríporas e requer de 35 a 40 aplicações em cada mão para produzir o efeito 
desejado nos casos de hiperidrose.Isso não interfere na movimentação das mãos?
José Ribas Milanez - Dependendo do número de tratamentos, em alguns casos, o 
botox pode interferir discretamente com a movimentação fina. Pianistas ou 
tocadores de violão podem ressentir-se um pouco desse efeito colateral.
Todas as injeções são aplicadas na palma da mão em uma única sessão e o efeito 
dura de quatro a seis meses. Nossa experiência indica que os pacientes suportam 
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até quatro tratamentos, mas são muito resistentes a submeter-se à quinta 
aplicação. Artistas com sudorese excessiva axilar procuram esse tipo de 
tratamento quando estão gravando uma novela, participando de um show importante 
ou fazendo uma turnê. Em geral, a partir da quarta sessão, porém, procuram 
solução mais definitiva.Sobre as picadas dessas injeções, tudo é feito de uma só
vez, numa única sessão?
José Ribas Milanez - Tudo é feito de uma única vez. É bom salientar que a 
medicação indicada para controlar a sudorese excessiva exige uma dose bastante 
próxima da dosagem tóxica. Resultado: o paciente acaba se expondo aos malefícios
dessas drogas com pouco benefício no que se refere ao suor. Por isso, 
recomenda-se o tratamento cirúrgico, quando os sintomas são intensos e 
interferem socialmente na vida do paciente.[FOTO]

Imagem: InmagineTratamento cirúrgico
José Ribas Milanez - Antigamente, ela era realizada através de duas incisões na 
região cervical. A cicatriz era grande e a cirurgia demorava muito tempo. Hoje, 
é feita por videocirurgia através de duas incisões de apenas meio centímetro: 
uma abaixo da mama das mulheres ou do mamilo dos homens e outra na axila que 
servem para introduzir a câmara de televisão e o bisturi elétrico ou 
ultrassônico.E no final, como fica a cicatriz?
José Ribas Milanez - A cicatriz é mínima. Resume-se a dois pontinhos: um na 
axila e o outro na altura da marquinha do sutiã e do biquíni. Hoje, costuma-se 
dar apenas um ponto intradérmico e, trinta dias depois da cirurgia, o sinal é 
quase imperceptível. Essas novas técnicas cirúrgicas tornaram o tratamento da 
hiperidrose mais fácil.Resultados pós-cirúrgicosQual é a evolução desses casos?

José Ribas Milanez - Quando o paciente acorda depois da cirurgia, já não sua 
mais nas mãos, nas axilas e a sudorese dos pés está reduzida em 70%. Na verdade,
a coisa mais gratificante nesse tipo de tratamento é ver o paciente acordar. Ele
olha as mãos, coloca-as no rosto para sentir que estão secas e quentes e percebe
feliz que seu problema desapareceu.
Quanto tempo depois da cirurgia ele recebe alta?

José Ribas Milanez - Geralmente, ele é internado de manhã, operado na hora do 
almoço e à tardinha ou na manhã seguinte pode voltar para casa. No Hospital das 
Clínicas e no Albert Einstein, eles pernoitam no hospital e fazem uma 
radiografia de controle no dia seguinte. Depois disso, podem ir embora.
A sudorese que deixa de ter nas mãos ou nas axilas não vai ser compensada por 
sudorese em outros pontos do organismo?

José Ribas Milanez - Essas pessoas suam demais por excesso do tono simpático. Só
que o tono simpático precipitado por esse estresse não passa para outro local. O
que passa é o que a mão ou a axila representava no controle da temperatura do 
organismo.

Dessa forma, em 100 pessoas operadas, 60 vão suar um pouco mais na barriga e nas
costas, quando estiverem em ambientes muito quentes, fazendo exercícios, ou na 
praia, debaixo do sol, por exemplo. Como as mãos e as axilas desses pacientes 
deixaram de participar na regulação da temperatura, a sudorese aumentará um 
pouco em outros locais do corpo. No entanto, apenas quatro delas nesse grupo de 
cem reclamam de tal sintoma e acham que não valeu a pena tal substituição. As 
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outras 96 não emitem qualquer sinal de que se incomodam com isso.

Essa reação acontece especialmente com os indivíduos mais gordinhos, quando o 
índice de massa corpórea é superior a 25. Nos mais magros, ela é praticamente 
igual a zero.[FOTO]
Muitas pessoas não precisam de tratamento cirúrgico, precisam apenas de 
orientação.Se você não está certo se tem a hiperidrose, ou se apenas sua muito e
com facilidade, procure um médico clínico-geral ou um dermatologista e tire sua 
dúvida. Se é algo que afeta sua vida social, não sofra sozinho.
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FIQUE SABENDO - TERMO DE COMPROMISSO DE CONTROLE DA DENGUE
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http://cvasrio.blogspot.com/
TERMO DE COMPROMISSO DE CONTROLE DA DENGUE: LEI Nº 5.519, DE 14 DE SETEMBRO DE 
2012

Cria o Termo de Compromisso de Controle daDengue no âmbito do Municípiodo Rio de
Janeiro,através da Secretaria Municipal de Urbanismo e dá outras providências.

[FOTO]
Art. 1º Fica criado no âmbito do Município do Rio de Janeiro, através da 
Secretaria Municipal de Urbanismo, o Termo de Compromisso de Controle da Dengue.
1º O Termo a que se refere o caput deste artigo deverá ser elaborado pela 
Secretaria Municipal de Urbanismo conforme modelo constante noAnexo I desta Lei.
2º O Termo de Compromisso deverá ser devidamente preenchido e assinado pelo 
proprietário da obra ou por seu representante legal, devendoser parte integrante
do processo de legalização da obra a ser licenciada pela Secretaria Municipal de
Urbanismo.
Art. 2º O Poder Executivo realizará, através dos órgãos competentes, vistorias 
periódicas nas obras objetivando a erradicação total dos focos da dengue.
Art. 3º As obras que forem flagradas com focos da dengue deverão ser 
interditadas, imediatamente, pela autoridade responsável pela fiscalização. 
Parágrafo único. A interdição a que se refere o caput deste artigo deverá ser 
comunicada, imediatamente, à Secretaria Municipal de Urbanismo que, deverá 
suspender no ato da comunicação, a licença da obra.
Art. 4º Os procedimentos para a liberação da obra após a sua interdição deverão 
obedecer os seguintes critérios:I - o proprietário da obra interditada ou seu 
representante legal deverá requerer, junto ao órgão fiscalizador que constatou a
irregularidade, uma nova vistoria ao local visando a sua liberação;II - após a 
nova vistoria, o órgão fiscalizador deverá emitir um laudo de vistoria relatando
sobre a existência ou não de focos da dengue no local;III - o laudo de vistoria 
deverá ser encaminhado, pelo interessado, à Secretaria Municipal de Urbanismo, 
para liberação do licenciamento da obra, quando não houver constatação de focos 
da dengue no local vistoriado.
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Art. 5º Os procedimentos a que se referem os itens I e II do art. 4º deverão ser
objetos de cobrança por parte do Poder Executivo
Art. 6º Os recursos obtidos através da execução desta Lei deverão ser destinados
a ações ligadas ao controle da dengue no Município do Riode Janeiro.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal do Rio de Janeiro, em 14 de setembro de 2012
Vereador JORGE FELIPPEPresidente
ANEXO I
TERMO DE COMPROMISSO DE CONTROLE DA DENGUE
Eu,_______________________________________________________,(nome)Identidade 
___________________, inscrito no CPF ________________,residente 
na________________________________________________,(endereço completo)pela obra 
realizada na ____________________________________, me(endereço da 
obra)comprometo a colaborar com o controle da dengue, mantendo o local da 
obra,citado anteriormente, livre de situações que permitam a proliferação 
domosquito da dengue ou de qualquer outro inseto nocivo a saúde humana.
Rio de Janeiro,______ de ______________________ de ____________
_______________________________________________(assinatura)
Disponível em http://doweb.rio.rj.gov.br/ acesso em 10 jan. 2013 (edição de 10 
jan. 2013)
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Tratamento para Síndrome de  Transfusão Feto-Fetal começa a ser realizado na 
IFF/Fiocruz: 
[FOTO]

A ablação a laser das anastomoses vasculares evita que um dos fetos (chamado de 
receptor) receba sangue desviado do outro feto (doador). | Foto: Agência Fiocruz
de Notícia
Referência na atenção materno-fetal de alta complexidade, o Instituto Nacional 
de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira, da Fundação 
Oswaldo Cruz (IFF/Fiocruz), vinculada ao Ministério da Saúde, inicia uma nova 
proposta de tratamento da Síndrome de Transfusão Feto-Fetal (STFF): a coagulação
a laser por fetoscopia das anastomoses vasculares. A fetoscopia se caracteriza 
por ser uma intervenção pouco invasiva sobre a gravidez, usualmente associada a 
ultrassonografia.
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Durante o procedimento, que tem duração média de meia hora, é efetuada a 
identificação (via fetoscopia) dos vasos sanguíneos que são responsáveis pela 
STFF e promovida a coagulação dos mesmos, impedindo o maior desequilíbrio na 
circulação de ambos os fetos. A ablação a laser das anastomoses vasculares evita
que um dos fetos (chamado de receptor) receba sangue desviado do outro feto 
(doador). Para se ter uma ideia da gravidade dessa condição, caso nenhum 
tratamento seja realizado, a taxa de mortalidade pode chegar a 85% em ambos os 
fetos, alerta o especialista do Departamento de Medicina Fetal do IFF, Paulo 
Nassar.

A iniciativa é fruto de uma parceria firmada com os professores da Universidade 
Federal Fluminense (UFF) e a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Renato Sá e
Eduardo Fonseca. O Instituto Nacional de Saúde Fernandes Figueira é um centro de
referência para tratamento de risco fetal, esse procedimento veio para 
complementar os trabalhos já prestados, de forma que seja ampliada a assistência
nas complicações fetais, principalmente, as gemelares, esclarece Renato Sá.
Entenda a doença - A STFF é rara e está presente em gestações gemelares 
monocoriônicas/diamnióticas, que têm uma única placenta para nutrir dois fetos 
em bolsas amnióticas distintas. Segundo Paulo Nassar, a chance de sobrevida de 
ambos os bebês pode chegar a 65% se o diagnóstico for precoce e o tratamento 
realizado no início da doença.

Além da STFF, a fetoscopia também é indicada para outras complicações da 
gravidez gemelar e de um único feto, como patologias urinárias, malformações 
pulmonares, entre outras. Nesse primeiro momento, o instituto vai trabalhar 
apenas com o tratamento da STFF, embasado em estudos que demonstram que a 
fetoscopia é a ação mais indicada no tratamento da Síndrome de Transfusão Feto 
Fetal, explica o chefe da Obstetrícia do IFF, Fernando Maia. O médico ressalta 
que há previsão de ampliação do método, Estamos empenhados no futuro em expandir
essa assistência para outros casos de gravidez de risco, tendo em vista, o vasto
potencial de utilidade do procedimento, conclui o profissional.
O serviço -Ambulatório de Medicina Fetal faz exames de confirmação diagnóstica 
de malformações fetais e de acompanhamento deste quadro.
Atendimentos:
Consultas de primeira vez: o agendamento é realizado pela rede do sistema Sisreg
(SUS), através da unidade de saúde em que realiza o pré-natal.O agendamento da 
consulta de primeira vez no Ambulatório de Medicina Fetal funciona de 8h às 16h,
e com o encaminhamento médico do pré-natal de origem.Se for confirmado o 
diagnóstico de malformação fetal, a gestante será avaliada quanto aos critérios 
de admissão no pré-natal do IFF.Fonte:Aline Câmera e Suely Amarante / Agência 
Fiocruz de Notícias
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Travestis e transexuais terão nome social no Cartão Nacional de Saúde: 
[FOTO]

Foto: Karina Zambrana - ASCOM/MS
A partir de agora as travestis e transexuais terão o nome social impresso no 
Cartão Nacional de Saúde, no lugar do nome de batismo. Este é um reconhecimento 
da legítima identidade dessa população, além de uma conquista dos movimentos 
sociais de travestis e transexuais. Com esta ação, o Ministério da Saúde 
contribui para a redução do estigma, preconceito, violência e discriminação 
social, promovendo o acesso à saúde de todos de forma humanizada. O anúncio foi 
feito na manhã desta segunda-feira (28), durante coletiva em alusão ao Dia 
Nacional da Visibilidade Trans, comemorado no dia 29 de janeiro.

Durante o evento o secretário de Gestão Estratégica e Participativa do 
Ministério da Saúde, Odorico Monteiro, ressaltou as conquistas já alcançadas 
pelos movimentos sociais LGBTs. Embora você tenha o registro no sistema dos dois
nomes, agora deverá aparecer impresso apenas o nome social. Isso, sem dúvida 
nenhuma, é uma conquista importante. É o Estado brasileiro e a república 
brasileira reconhecendo o direito de que o nome social é o verdadeiro nome da 
pessoa e que não existe a duplicidade, destacou.

Outra iniciativa criada pelo Ministério da Saúde, em conjunto com a Secretaria 
de Direitos Humanos da Presidência da República, é o combate à violência 
transfóbica e o reconhecimento da saúde como espaço de cidadania. Para isso foi 
criado um cartaz que será distribuído nos serviços de saúde estimulando um 
atendimento acolhedor às travestis e transexuais. A representante social das 
travestis e transexuais do Conselho Nacional de Saúde(CNS), Fernanda Benvenutty,
é quem ilustra a campanha. A saúde tem sido precursora para a campanha dos 
direitos da minoria, ressalta. Quem se sentir ofendida pelo atendimento prestado
deve ligar para o Disque Direitos Humanos, disque 100.

Para o secretário de Vigilância em Saúde, Jarbas Barbosa, o respeito à 
diversidade deve permear todas as ações, em todas as esferas de políticas 
públicas, para que as futuras gerações cresçam em uma sociedade mais inclusiva, 
com menos discriminação e mais justa. As travestis e transexuais são as que mais
sofrem preconceito e este é dos principais fatores que as tornam vulneráveis à 
infecção das DST, HIV/aids e hepatites virais. A violência cotidiana a que estão
sujeitas é o retrato de uma sociedade que não respeita a diversidade, afirmou.
Gostaríamos que todos os gestores municipais que agora iniciam seus mandados se 
conscientizem da importância do bom acolhimento que essa população precisa ter 
nos postos de saúde. A visibilidade é um dos caminhos para que a saúde possa 
contribuir para a redução da vulnerabilidade social a que essa população está 
submetida, ressaltou o secretario Jarbas Barbosa.

Um vídeo em homenagem à Weluma Brown, primeira travesti chacrete do país, 
ativista e militante LGBT, foi exibido no encontro. Falecida no último dia 11, 
Welluma foi vice-presidente da Associação de Travestis e Transexuais do Estado 
do Rio de Janeiro e conselheira da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexuais.
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No início do evento foi feito um minuto de silêncio em respeito às vitimas da 
tragédia de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. À noite, a partir das 19h, haverá
atividade cultural, com a participação das travestis Angela Leclery e Renata 
Peron. A Noite da Visibilidade Trans, parceria com a ONG NavTras, será realizada
no Sebinho Livraria Café e Bistrô, na 406 norte. As artistas farão uma 
apresentação musical, com samba e música popular brasileira.
Ilana Paiva / Blog da Saúde, com informações do Departamento de DST, Aids e 
Hepatites Virais
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Vacina contra HPV passa a ser indicada para câncer anal: A Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou uma nova indicação para a vacina 
contra o HPV (papilomavírus humano).
Agora, além de indicada para prevenir câncer do colo do útero em mulheres e 
verrugas genitais em homens, a mesma vacina passa a valer no combate ao câncer 
anal, para ambos os sexos.
A idade em que a imunização deve ser feita continua a mesma --de 9 a 26 anos--, 
para que a prevenção seja feita antes do contato com o vírus.
Leia mais (11/01/2013 - 04h30)
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FIQUE SABENDO - Viciado nas gotinhas? Muito cuidado!
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http://www.blogdasaude.com.br/Viciado nas gotinhas? Muito cuidado!: [FOTO]

É super incômodo dormir com o nariz entupido. A saída? Gotinhas milagrosas 
contidas em frascos de descongestionantes nasais. Eles são encontrados 
facilmente, em qualquer farmácia, podem ser adquiridos sem receita médica, são 
baratos e o resultado é quase que imediato. Mas, o uso desmedido pode se tornar 
um vício, piorar ainda mais a respiração e desencadear outros problemas.
Uma pesquisa de mercado recente, feita pela consultoria IMS Health e pela 
Associação Brasileira de Medicamentos Isentos de Prescrição, mostrou os 
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medicamentos mais vendidos nas farmácias do país. E adivinhem? O Neosoro, 
solução nasal contendo cloreto de sódio, cloreto de benzalcônio e cloridrato de 
nafazolina, foi o remédio mais vendido nas farmácias no último ano. Os fãs das 
gotinhas chegam a se reunir em grupos no Facebook (Neosoro e Clube dos viciados 
em Neosoro), onde lamentam a rapidez com que dão cabo de um frasco. O que 
preocupa os médicos.
Os descongestionantes nasais são medicamentos usados de forma abusiva por quem 
tem obstrução nasal crônica. Eles promovem um alívio rápido, pois diminuem o 
calibre dos vasos por meio da vasoconstrição (processo de contração dos vasos 
sanguineos). Entretanto, sua ação não se restringe apenas ao nariz, já que a 
vasoconstrição ocorre em outras áreas do organismo, podendo causar problemas 
cardíacos (como aumento da pressão arterial e arritmias) e pulmonares, conta a 
Drª Luciana Balester Mello de Godoy, otorrinolaringologista do Hospital São 
Camilo. Além disso, o uso abusivo pode causar dependência. O uso de 
descongestionantes em crianças pode, inclusive, levar a uma depressão do sistema
cardiorrespiratório e, eventualmente, até causar a morte, afirma.
Em algum momento eles são indicados? Sim, em caso de resfriados e gripes, que 
são doenças virais de curta duração, chamadas de doenças auto-limitadas, por um 
curto período de tempo, no máximo por 5 dias. Também podem ser indicados em caso
de sangramento nasal, com o objetivo de reduzir o calibre dos vasos que estão 
causando o sangramento.
Para quem tem rinite alérgica a obstrução incomoda mais e com mais frequência. A
Drª Luciana Balester indica alguns cuidados auxiliares. Quem tem rinite alérgica
deve evitar o contato com aqueles elementos que provocam essa reação, chamados 
de alérgenos. O alérgeno pode ser ácaro doméstico, fumaça de cigarro, mofo, 
entre outros. O paciente deve tentar eliminar o alérgeno dos ambientes que 
frequenta, especialmente do seu quarto e da sua casa. Evitar o uso de cobertor, 
retirar tapete/carpete, cortinas, bichos de pelúcia e livros do ambiente são 
exemplos de medidas que auxiliam no controle dos alérgenos, alerta.
Realizar a higiene nasal diária com soro fisiológico também ajuda. Há 
medicamentos à base de corticóide na forma de spray nasal e anti-histamínicos 
que podem ser usados nas crises de rinite alérgica para o controle do processo 
inflamatório e, consequentemente, melhoram a congestão nasal, recomenda a 
otorrinolaringologista .
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FIQUE SABENDO - Vitamina B12: 30 informações importantíssimas, por Dr. Eric 
Slywitch
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Vitamina B12: 30 informações importantíssimas, por Dr. Eric Slywitch: 
Esse assunto não é polêmico, mas tenho recebido diversas dúvidas por e-mail e 
dos pacientes que atendo devido a dados desencontrados, tanto de profissionais 
de saúde, quanto de pessoas adeptas ao vegetarianismo ligadas a filosofias e à 
espiritualidade.
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Nesse artigo vamos conversar sobre diversos assuntos, que vão desde os sintomas 
da deficiência, tratamento e até questões filosóficas.

Apenas para relembrar: vitamina B12 só é encontrada em carnes, leite, queijos, 
ovos e suplementos. A B12 encontrada em algas e alimentos fermentados é 
diferente da que necessitamos para o nosso metabolismo.

Cerca de 50% dos vegetarianos têm carência de vitamina B12
Cerca de 40% dos não vegetarianos têm carência de vitamina B12

1) Quais são os primeiros sintomas da deficiência?

A deficiência de vitamina B12 traz sintomas bastantes inespecíficos, o que, 
algumas vezes, dificulta o diagnóstico clínico (por meio de sinais e sintomas), 
sendo necessário a avaliação por exames laboratoriais para descartar outros 
problemas com sintomas semelhantes.

O sintoma mais precoce que tenho visto em pacientes que atendo são queixas de 
formigamento nas pernas após poucos minutos sentado com as pernas cruzadas. Da 
mesma forma, as queixas de redução da atividade cognitiva (concentração, memória
e atenção) são regra. Na deficiência de B12 há dificuldade de manter a atividade
intelectual com conforto.

A deficiência de B12 pode se manifestar com alteração da sensibilidade dos pés e
das pernas, redução da propriocepção (a pessoa tem dificuldade de perceber 
adequadamente o próprio corpo) e sintomas psiquiátricos.

A anemia por falta de B12 pode ocorrer, mas é menos comum do que os sintomas 
neurológicos citados acima.

2) Por que alguns profissionais não chegam à mesma conclusão no diagnóstico da 
B12?

A resposta é bem simples: porque nenhum profissional consegue saber tudo de 
todos os assuntos. O acúmulo de conhecimentos faz com que exista a necessidade 
de especialistas em diversas áreas. Isso não é uma fragmentação do todo, mas sim
uma necessidade de aprofundar mais algumas áreas do conhecimento.

O diagnóstico da deficiência da B12 é claro quando o profissional conhece o 
assunto, e não há margem para equívocos quando há esse domínio.

3) Como fazer o diagnóstico da falta de B12?

Esse diagnóstico é feito, basicamente, pela avaliaçaõ da B12 no sangue, 
associado ou não aos sintomas de deficiência. O diagnóstico pode ser complexo em
algumas poucas situações, e depende dos exames que temos em mãos. Na maioria das
vezes é muito simples.

4) A dosagem da vitamina B12 no sangue

Esse exame é o mais comumente utilizado, e sujeito a muitos erros de 
interpretação. Para entendermos o porquê, é necessário conhecermos a forma que 
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ele foi elaborado.

No passado, foram recrutadas cerca de 250 pessoas aparentemente normais, sendo 
coletado o sangue dessas pessoas. Dos valores encontrados, 95% delas estavam 
entre 200 a 900 pg/mL de vitamina B12. Assim, esse valor foi utilizado como 
faixa de normalidade.

Veja que problema é essa faixa de normalidade! Primeiro: a normalidade foi 
estabelecida de forma muito subjetiva. Segundo: a faixa é muito ampla (200 a 900
pg/mL, o que já sugere uma flexibilidade exagerada na análise dos dados).

Com marcadores sanguíneos diferentes, verificamos que estar nessa faixa de 
normalidade não significa estar com bons níveis sanguíneos.

Logo abaixo veremos os níveis que ela deve ser mantida.

5) Então a avaliação da B12 no sangue não é útil para o diagnóstico?

Ela é útil sim, inclusive é o melhora parâmetro de análise, mas deve ser 
avaliada com critério pelo seu médico, pois é necessário correlacioná-la com 
outros dados clínicos e laboratoriais.

6) Ouvi dizer que a dosagem de B12 não é adequada para o diagnóstico, pois ela é
feita no sangue, e não dentro da célula (intracelular).

A dosagem da B12 no sangue é muito útil para o diagnóstico sim! Os níveis no 
sangue refletem os níveis dentro das células.

A deficiência de B12 pode ser dividida em 4 estágios. Nos 2 primeiros estágios, 
os compostos que ficam alterados (já decorrentes da falta de B12) só podem ser 
dosados em laboratórios muito especializados, e por isso não conseguimos o 
diagnóstico precoce. Nesses dois estágios iniciais, a B12 já está baixa dentro 
da célula (no plasma intracelular), e por isso os compostos ficam alterados.

No terceiro estágio, outros compostos estão alterados, como a homocisteína e o 
ácido metilmalônico. Portanto, a alteração desses 2 compostos, que podemos 
dosar, já indica uma deficiência mais avançada.

No quarto e último estágio, além das alterações já descritas, podem aparecer os 
sintomas e alterações no hemograma.

Assim, desde os estágios mais precoces da deficiência a B12, ela já se encontra 
reduzida dentro das células. A B12 no sangue simplesmente reflete a B12 
intracelular.

7) Então quais são os exames necessários para avaliar a B12?

A dosagem da B12 no sangue sempre deve ser feita. É o primeiro exame que deve 
ser pensado para avaliá-la.

A dosagem da homocisteína e do ácido metilmalônico (que se elevam na deficiência
da B12) podem ser utilizados, mas na prática, são desnecessários.
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O hemograma, para ser utilizado, depende de muita habilidade de quem o lê, pois 
diversos fatores interferem nos parâmetros que podem indicar a deficiência de 
B12.

8) A B12 deve sempre permanecer acima de 490 pg/mL!!

Esse número não é um número mágico e muito menos arbitrário.

Estudo publicado há vários anos já demonstrou que quando a B12 está abaixo de 
490 pg/mL (sendo a referência de 200 a 900 pg/mL), ela já é potencialmente 
deficiente.

Outro estudo demonstrou que quando a B12 está abaixo de 350 pg/mL, muitas 
pessoas podem apresentar sintomas de deficiência de B12, especialmente 
relacionados ao sistema nervoso.

9) Qual é o valor ideal que a B12 deve ser mantida?

Essa pergunta pode ser respondida de formas diferentes.

A melhor forma de avaliar isso é por meio de diversos exames interligados, pois 
a B12 muda vários parâmetros do nosso metabolismo.

Assim, como regra simples, utilizando como referência um estudo científico que 
fez essas correlações com dezenas de indivíduos (vegetarianos e não 
vegetarianos), podemos seguir as seguintes diretrizes:

- quando a B12 no sangue está acima de 490 pg/mL, raramente um indivíduo tem 
carência de B12;
- a homocisteína é outro parâmetro, e deve permanecer sempre abaixo de 8 
mcmol/L.Essa dosagem é dispensável.

Assim, a dica é:

Mantenha sempre a B12 acima de 490 pcg/mL. A homocisteína deve permanecer abaixo
de 8 mcmol/L.
Pessoas com níveis abaixo de 490 pg/mL podem ou não estar com deficiência de 
B12, mas isso só pode ser avaliado por um médico que domine o assunto.

10) Talvez você se confunda ao avaliar os exames laboratoriais.

Talvez não, com certeza haverá confusão, pois essa avaliação deve ser feita pelo
seu médico.

Não basta olhar as referências de normalidade nos exames, pois é necessário 
conhecer diversas condições do organismo. Avaliação de exames não se faz 
simplesmente olhando as faixas de normalidade.

11) Tratamento da deficiência e manutenção são coisas diferentes
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Quando a pessoa está com deficiência há necessidade de tratar a deficiência, 
elevando os níveis de B12 para valores seguros. Após a pessoa ter níveis 
adequados de B12, o suplemento ou a alimentação, é utilizada para manter esses 
níveis adequados.

Assim, a dose e freqüência de uso da B12 para tratar a deficiência são 
diferentesdo utilizado para a sua manutenção.

12) O custo da B12

A B12 é barata. Algumas pessoas questionam que a necessidade de uso da B12 é uma
mentira inventada pela indústria farmacêutic para ter lucro, mas isso não é 
verdade. Ela é muito barata, além de ser necessária. Basta avaliar os sintomas 
de quem tem deficiência, o que corresponde a cerca de 50% das pessoas.

13) Absorção da B12

Após ingerida, retirada do alimento (o que depende em parte do ácido do 
estômago), ligada ao Fator Intrínseco (produzido no estômago), a B12 é absorvida
no final do intestino delgado. Só para relembrar: para a B12 ser absorvida em 
condições fisiológicas, ela deve estar ligada ao fator intrínseco.

Precisamos absorver, para manter os níveis de B12 no organismo, cerca de 1 mcg 
de B12 por dia. A recomendação de ingestão diária de 2,4 mcg para um adulto leva
em consideração o fato de que conseguimos absorver a metade do que ingerimos 
numa dieta onívora, de forma geral.

A absorção intestinal é limitada. A B12 não entra aleatoriamente no organismo. 
No intestino há seguranças (receptores de B12) que permitem a entrada de cerca 
de 1 a 1,5 mcg de B12 a cada 4 a 6 horas. Dessa forma, se você pensou na 
matemática, calculou que, considerando 3 refeições, podemos absorver até 4,5 mcg
de B12 por dia.

Pronto! É aqui que começa a confusão, pois medicina é diferente de matemática!!

Vamos começar pela manutenção e depois falaremos sobre o tratamento da 
deficiência.

14) Manutenção dos níveis de B12

Nesse momento vamos entender que os seus níveis de B12 estão adequados, e 
pretendemos mantê-los adequados.

14.1- Com o uso da B12 diariamente, por via oral

A dose preconizada para isso é de 5 mcg de B12 por comprimido, no mínimo. Alguns
suplementos no mercado apresentam doses maiores que essa, como 10 ou 15 mcg. Não
há problema em utilizá-los.

Na minha experiência profissional, verifico que essa dose é insuficiente para 
manter os níveis adequados. São pouquíssimas pessoas que conseguem fazer uma 
manutenção com doses tão baixas. As doses de manutenção não podem ser 
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padronizadas, pois a variação de necessidade de uma pessoa para outra são 
enormes. Um pessoa pode necessitar menos que 10 mcg por dia ou até mais que 
2.000 mcg por dia.

14.2- Com o uso da B12 semanal, por via oral

Há tempos atendi uma pessoa que fez o seguinte cálculo: se preciso ingerir 2,4 
mcg de B12 por dia, isso significa que devo tomar uma dose única semanal de 16,8
mcg (2,4 mcg x 7 dias). Esse cálculo é lógico para a matemática, mas não para a 
biologia.

A dose de manutenção preconizada para ser tomada 1 vez por semana é de 2.000 
mcg.

No entanto, na minha prática profissional, também observo que essa dose não é 
adequada. Atendo muitas pessoas tomando essa dose que estão fazendo manutenção 
da deficiência. A dose para uso semanal, além de individual, para ser eficiente,
costuma ser bem maior que essa.

Mas por que devo tomar 2.000 mcg 1 vez por semana se consigo absorver apenas 1 a
1,5 mcg a cada 4 ou 6 horas? Não vou perder o que ingeri?

Mais uma vez: biologia e matemática são coisas diferentes.

Quando a B12 ingerida é proveniente da alimentação, ou de suplementos com baixas
doses, a regra de absorção de 1 a 1,5 mcg a cada 4 ou 6 horas é válida, pois os 
seguranças do intestino (os receptores intestinais) conseguem limitar a entrada 
da B12.

No entanto, quando uma megadose de B12 é administrada ocorre um arrastão de B12,
que entra no intestino passando por cima dos seguranças.

Tecnicamente dizemos que a absorção de B12, que segue o processo de pinocitose, 
passa a ser por difusão.

Assim, apenas para ilustrar, a B12 é uma pessoa que quer entrar numa festa 
(dentro do organismo). Para isso ela chega na porta, onde está o segurança da 
festa (o receptor intestinal), que a deixa entrar conforme as suas 
possibilidades. No entanto, se há muitas pessoas (uma multidão) para entrarem na
festa, elas começam a pular o muro.

14.3- Com o uso da forma injetável

Para isso pode ser utilizada uma aplicação de B12 com cerca de 5.000 UI a cada 6
meses ou um ano.

Essa é a recomendação médica que existe na literatura e que eu mesmo prescrevi 
por algum tempo. No entanto, raramente prescrevo dessa forma, pois tenho visto 
que a via oral é muito mais eficiente. Sugiro não confiar na aplicação semestral
da B12 intramuscular.

14.4- Com a alimentação
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Muito cuidado aqui!! Os alimentos que contém B12 ativa são as carnes, queijos, 
leite e ovos, além dos alimentos enriquecidos.

A ingestão de B12 por meio de derivados animais precisa ser constante e em 
quantidade adequada. Apenas para termos uma idéia, a quantidade de leite 
necessária para conseguirmos uma quantidade diária mínima de B12 seria de cerca 
de 650 mL por dia.

Muitos vegetarianos que utilizam derivados animais, tendem a reduzir o consumo 
desses produtos, o que torna a ingestão de B12 ainda menor.

São raros os pacientes ovolactovegetarianos que atendo com níveis adequados de 
B12, após anos de dieta vegetariana.

E mesmo ingerindo até mais que o preconizado (2,4 mcg), você pode ter 
deficiência, pois essa vitamina depende muito mais do funcionamento do nosso 
organismo do que da quantidade que ingerimos.

Não complique! Dose a B12 no sangue!

A biodisponibilidade da vitamina B12 nos alimentos

De forma geral, a quantidade de B12 que conseguimos absorver dos seguintes 
alimentos é a seguinte:

Alimento/Biodisponibilidade da B12 (%)
Carne vermelha56 a 77
Peixe42
Frango61 a 66
Leite65
Ovosmenos do que 9
O teor de B12 nesses alimentos é variável (veja a tabela no meu livro: 
Alimentação sem carne - guia prático; na página 61)

15) Tratamento da deficiência

Para elevar os níveis de B12 no organismo e assim tratar a deficiência há 
algumas possibilidades:

15.1- Forma injetável

Eu já utilizei muito essa forma de correção, raramente utilizo atualmente, pois 
a via oral (desde que em dose adequada e por período adequado), é muito mais 
eficiente e fisiológica para essa correção. Eu não sugiro mais essa forma de 
correção.

Essa forma de tratamento (via injetável) é a mais antiga e mais conhecida pelos 
médicos. Sendo assim, é a mais utilizada e divulgada.

A quantidade de aplicações, a sua freqüência e a dose de B12 em cada aplicação 

Página 2995



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
deve ser levada em consideração de acordo com as características da pessoa 
tratada e da sua evolução frente às aplicações.

2- Via oral

A via oral também pode ser utilizada para tratar a deficiência, desde que o seu 
médico saiba prescrever a quantidade e freqüência necessária para tratá-la.

Essa forma de correção pode ser muito segura. É a que tenho recomendado.

PERGUNTAS FREQÜENTES

16) Por que antes as pessoas não falavam da deficiência de vitamina B12? Essa 
descoberta é recente?

Os maiores estudos científicos com populações vegetarianas começaram a ser 
publicados na década de 70. Esses estudos começaram a demonstrar que os 
vegetarianos tinham baixa ingestão de B12 (no caso dos ovolactovegetarianos) ou 
nula (no caso dos veganos).

Em novembro de 1993, o parecer oficial da Associação Dietética Americana já 
recomendava, explicitamente, que os vegetarianos fizessem a suplementação dessa 
vitamina.

Portanto essa recomendação é antiga e já adotada pelo menos desde 1993.

17) Conseguíamos B12 do solo e da pouca higiene dos alimentos na antiguidade?

Provavelmente, e historicamente não. Não vou entrar em aspectos religiosos da 
existência humana, mas apenas em questões históricas.

Há mais de 3 milhões de anos existiu um hominídeo que chamamos Paranthropus 
bosei . Segundo suas características fósseis eram vegetarianos.

Esse hominídeo não era exatamente como nós, e se alimentavam de partes dos 
vegetais que nós hoje não conseguimos. Eles foram dizimados na era das 
glaciações, pois houve escassez de alimentos vegetais.

Todos os demais hominídeos, incluindo os nossos descentes, eram onívoros. Eles 
comiam carne e não era pouca.

A idéia do ser humano antigo numa vida completamente harmônica com a natureza 
não encontra respaldo em inúmeras pesquisas. A vida era bem selvagem (talvez não
menos, mas uma forma diferente da que é hoje). A história da medicina e nutrição
mostra claramente as inúmeras carências nutricionais que sempre existiram, mas 
que não eram diagnosticadas por falta de conhecimento na época. As descobertas 
vieram aos poucos, como é de se esperar.

Os nossos remotos ancestrais conseguiam a B12 provavelmente porque comiam carne.

18) Se precisamos suplementar a vitamina B12 quer dizer que a dieta vegetariana 
não é adequada ao ser humano?
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Não, não quer dizer isso.

Em diversos ciclos da vida e condições orgânicas pode ser necessário o uso de 
suplementos. Isso pode ocorrer por baixa ingestão dos alimentos ou nutrientes, 
por dificuldade de retirarmos o nutriente do alimento ou por problemas no 
organismo que fazem com que a sua absorção, utilização ou perda seja 
comprometida.

Todas as descrições que farei agora são para as pessoas onívoras.

Como exemplo, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que as crianças, dos
6 meses aos 2 anos de idade, recebam suplementação de ferro, frente ao elevado 
índice de anemia nesse período. É estimado que metade das crianças com menos de 
5 anos e 1/3 das gestantes no Brasil tenham carência de ferro.

A suplementação com ácido fólico é feita para mulheres que querem engravidar. 
Diversos obstetras prescrevem rotineiramente suplementações vitamínicas e 
minerais para gestantes. A gestação exige aporte de ferro extra, com 
suplementação.

O Instituto de Medicina dos Estados Unidos recomenda que as pessoas com mais de 
50 anos de idade utilizem suplementos de B12, pois pelo menos 30% dessa 
população mostra deficiência dessa vitamina.

O iodo é adicionado ao sal que consumimos, para que esse mineral chegue a 
pessoas que moram em regiões distantes do mar. A sua falta causa sérios 
problemas mentais em crianças (cretinismo), além de dificuldade de produção de 
hormônio da glândula tireóide.

A fortificação das farinhas com ferro e ácido fólico não visa atingir os 
vegetarianos, mas sim a população onívora.
Como você pode notar, mesmo os onívoros estão sujeitos a diversas deficiências 
nutricionais.

O fato que incomoda alguns profissionais de saúde é o fato de que mesmo com uma 
dieta bem balanceada, uma dieta vegana não supre todos os nutrientes (por causa 
da B12).

No entanto, assim como o ferro, a B12 depende muito mais do nosso metabolismo, 
do que da quantidade que ingerimos. Enquanto 50% dos vegetarianos apresentam 
deficiência de B12, isso ocorre com 40% dos onívoros da América Latina. Veja que
a diferença é pequena!

19) Há pessoa que são vegetarianos há anos e não têm sintomas de deficiência de 
vitamina B12. Como explicar isso?

O nosso organismo pode estocar a B12 por muitos anos.

Uma pessoa com bom estoque de B12 precisa absorver, diariamente, 1 mcg de 
vitamina B12 proveniente da dieta para manter os bons níveis dela.
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Por meio da secreção biliar, 1 a 10 mcg de vitamina B12 são lançados diariamente
no intestino e ela pode retornar para o sangue após ser absorvida.

Assim, conseguimos reciclá-la evitando a sua perda intestinal por meio desse 
ciclo que chamamos êntero-hepático (do intestino para o fígado). No entanto, 
mesmo com esse ciclo preservado, pequenas perdas de B12 para as fezes ocorrem e 
os seus níveis sanguíneos são reduzidos. Assim, quem não ingere B12, vai 
perdendo gradativamente a que tem no organismo.

Existe a possibilidade do indivíduo excretar muito pouca B12 pelas vias biliares
ao intestino e reabsorvê-la com muita eficiência, fazendo com que mantenha a B12
no organismo facilmente. São poucos os indivíduos com essa habilidade.

Pessoas que são vegetarianas há muito tempo podem não ter sintomas de 
deficiência, mas costumam apresentar níveis baixos dela. Com isso, compostos que
dependem da B12 para serem metabolizados ficam alterados e isso é nocivo para a 
saúde.

Lembre-se que diversas alterações orgânicas são assintomáticas, mesmo sendo 
nocivas. Para ilustrar, o colesterol elevado não traz sintomas, assim como o 
início de problemas renais e hepáticos também não. Muitos órgãos no nosso corpo 
avisam que estão com problemas apenas quando o seu comprometimento limita 70 a 
80% das suas funções. A sua artéria carótida (que fica no pescoço e leva sangue 
ao cérebro) pode ter uma obstrução (entupimento) de mais de 50% e não trazer 
sintoma algum.

Não é prudente aguardar os sintomas aparecerem para verificar o que ocorre. Um 
bom profissional de saúde está apto a fazer uma avaliação para verificar como 
está a sua saúde.

Na minha experiência profissional, vejo que praticamente todos os indivíduos com
níveis baixos de B12 têm sintomas, mas esses sintomas não são atribuídos à falta
de B12 até que seja mostrado à pessoa que não é normal sentir o que ela sente. 
Esses sintomas desaparecem ao utilizar a B12.

20) Só após 5 anos de dieta vegetariana devo começar a me preocupar com a B12?

Claro que não! Essa idéia surge pelo fato de podermos estocar a B12 e o estoque 
ser possível para o seu uso por 3 a 5 anos.

Preste bem atenção: a matemática nem sempre serve para as ciências biológicas. E
nesse caso, definitivamente, não serve!

O cálculo do estoque que dura 5 anos é teórico. Além disso ele parte do 
princípio que o estoque está cheio no momento que a pessoa se torna vegetariana.
Ledo engano!

Tenho pacientes, vegetarianos há 1 mês, com deficiência de B12. Claramente o 
problema não é devido à dieta vegetariana, pois o tempo de prática dela não 
seria suficiente para isso. Há fatores orgânicos e dietéticos que influenciam o 
estoque de B12.
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Portanto, vegetariano ou não, você deve avaliar a B12 desde já. Todo 
profissional que recebe no consultório alguém que tem e intenção de se tornar, 
ou que já é vegetariano, deve dosar os níveis de B12 dessa pessoa imediatamente,
não importando o tempo e o tipo de dieta seguida.

Todo profissional que acompanha vegetarianos deve solicitar a dosagem de B12 na 
primeira consulta, independente da pessoa ter sintomas ou do tempo que é 
vegetariana.

Não falo isso apenas baseado em estudos publicados, mas sim pela experiência em 
consultório. Tem muito vegetariano com baixos níveis de B12! E da mesma forma, 
muitos onívoros com carência dela!

21) Ciência e espiritualidade

Não existe diferença entre ciência e espiritualidade.

Ciência é um conjunto de métodos lógicos que permitem a observação sistemática 
de fenômenos empíricos visando a sua compreensão. A idéia de buscar uma 
explicação satisfatória que demonstre o funcionamento das leis físicas e divinas
não exclui a rejeição do sobrenatural. No entanto, esse sobrenatural também tem 
regras que devem ser descobertas.

Se alguém diz que consegue materializar a B12 no seu próprio organismo sem 
ingeri-la, e após análise verificamos que realmente isso ocorre é porque há leis
para isso. Essa pessoa tem algo diferente que permite isso. A ciência 
simplesmente vai investigar, sem preconceitos, como isso pode ocorrer.

Um pesquisador que utiliza animais em experimentos está tentando fazer ciência, 
da mesma forma que outro que repudia essa atitude. Ambos estão atrás de 
respostas, mas com conceitos éticos completamente divergentes. Não confunda: 
ciência busca explicações. O ser humano é que escolhe como fazer isso: de forma 
ética ou não.

Podemos aplicar a ciência em todas áreas da nossa vida, desde os relacionamentos
humanos, nas áreas mais técnicas da biologia e das ciências exatas, assim como 
nas religiões e filosofias espiritualistas.

A ciência e a espiritualidade devem chegar ao mesmo consenso. Quando isso não 
ocorre é porque uma delas, ou ambas, ainda não conseguiu decifrar as leis de 
funcionamento da vida.

Cuidado com o ser humano: gostamos de ouvir aquilo que gostamos de ouvir. Sem 
imparcialidade não há condições de um julgamento adequado.

Quem defende um ponto de vista de forma parcial não pode ter uma visão ética dos
seus propósitos. Não são as leis divinas que têm que se adaptar às nossas 
convicções, mas sim as nossas impressões se ajustarem às leis divinas após 
exaustivas verificações com olhar não tendencioso.

Seja neutro nas suas avaliações e confira os resultados com a prática.
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Seja qual for a filosofia que você segue, não descuide da B12, pois ela é um 
fator de atenção nas dietas vegetarianas e não vegetarianas.

22) De onde vem a B12 utilizada nos suplemento?

A B12 é proveniente de cultura de bactérias em laboratório.

Preste atenção se você for utilizar produtos comprados em farmácias, pois alguns
deles podem conter alguns derivados animais. O fato é que a B12 provém de 
bactérias.

23) Algas, alimentos fermentados e o levedo de cerveja contém B12?

Nenhum desses alimentos podem ser considerados fontes seguras de B12. Apesar de 
algas e alimentos fermentados, como o missô, poderem apresentar pequenas 
quantidades de vitamina B12, ela é considerada uma forma inativa da vitamina, 
não sendo adequada aos seres humanos.

Muitas algas necessitam de B12 para o seu desenvolvimento e metabolismo e, por 
um processo simbiótico com bactérias (que são as produtoras de B12), incorporam 
essa vitamina. As algas Nori e Chorella são as que apresentam teor mais elevado.
No entanto, nenhuma delas, até o momento, se mostrou adequada para corrigir os 
baixos níveis de B12 apresentados em humanos que se submeteram a testes de 
correção ingerindo essas algas.

Portanto, nenhuma alga deve ser consumida com o intuito de obtenção de vitamina 
B12. Não se arrisque!!

24) Consumo ovos, derivados de leite e alimentos fortificados. Devo me preocupar
com a B12?

Sim, deve! Apesar de esses produtos conterem B12, a quantidade necessária para a
manutenção do organismo, via de regra, não é mantida a longo prazo. São inúmeros
os pacientes ovo-lactovegetarianos que atendo com baixos níveis de B12. Apesar 
desses indivíduos ingerirem B12, e o decaimento teórico dela no sangue ser mais 
lento do que o dos veganos, a longo prazo costuma haver redução dos níveis 
sanguíneos.

25) Posso utilizar a B12 sem saber como está o seu nível no meu organismo?

Como não há relato de efeitos tóxicos por excesso de B12 na literatura 
científica, podemos considerar que ela é uma vitamina bastante segura (quanto a 
toxicidade) para uso, mesmo se você estiver com bons níveis no sangue.

No entanto, seu uso sem correta avaliação pode causar consumo metabólico de 
outros elementos no organismo.

A importância de saber como estão os seus níveis sanguíneos se faz para a 
definição da conduta terapêutica (tratar a deficiência ou fazer apenas a 
manutenção), assim como para saber se outros cuidados devem ser tomados em 
conjunto.
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26) Devo utilizar a B12 proveniente de farmácia de manipulação ou das indústrias
farmacêuticas?

Para se utilizar qualquer produto proveniente de farmácias de manipulação 
deve-se ter o cuidado de conhecer bem a farmácia e a qualidade dos insumos que 
ela trabalha.

Os produtos provenientes de grandes marcas da indústria farmacêutica costumam 
ser confiáveis.

27) Quais os cuidados que devemos ter na gestação e infância com relação à B12?

Nesses ciclos da vida sempre é recomendada a suplementação de B12, independente 
do indivíduo consumir ovos ou laticínios.

Para bebês e crianças costumo prescreve-la na forma de xarope.

É importante realizar a dosagem de B12 para todas as gestantes e bebês.

Mulheres, vegetarianas ou não, que pretendem engravidar devem, obrigatoriamente,
avaliar a B12. A vitamina B12 tem a mesma importância que o Ácido Fólico para a 
formação do bebê.

Gestantes e crianças: toda a atenção deve ser tomada com relação à B12.

28) O consumo de carne garante um bom estado nutricional de vitamina B12?

Não, não garante!

Tanto é que 40% das pessoas que comem carne têm carência dessa vitamina, 
enquanto que isso ocorre com 50% dos vegetarianos. Veja que a diferença é 
pequena.

29) Por que podemos ingerir boa quantidade de B12 e mesmo assim ter deficiência?

Porque ela depende mais do seu metabolismo do que da sua dieta.

Há 2 formas principais para perdermos a B12 que está no nosso organismo.

Uma delas é pelo processo de reciclagem intestinal que todos nós temos 
(tecnicamente chamamos isso de ciclo êntero-hepático). Nossa vesícula biliar 
pode lançar até 10 mcg por dia de vitamina B12 no intestino. O intestino procura
colocá-la de volta no sangue. Essa quantidade lançada ao intestino e a 
habilidade dele reabsorver a vitamina é variável de pessoa para pessoa. Uma 
dieta rica em carnes, queijo e ovos (fontes de B12) dificilmente conseguirá 
atingir 7 mcg. Isso significa que pode haver mais perda pelas fezes do que a 
pessoa consegue ingerir.

30) Minha recomendação

Dose sempre a B12 no sangue. Esse exame deve fazer parte de qualquer avaliação 
nutrológica.
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As doses para correção ou manutenção são variáveis e não é possível estabelecer 
uma dose padrão para todas as pessoas.
Fonte:http://www.alimentacaosemcarne.com.br/nutrientes/diagnostico-da-deficienci
a-de-b12
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VITAMINA D | Deficiência e suplementos:
A vitamina D, também conhecida como calciferol, é uma substância essencial para 
a nossa saúde, sendo uma das responsáveis pelo controle dos níveis de cálcio e 
fósforo no sangue e nos ossos. Nos últimos anos, a vitamina D tem ganhado 
atenção na mídia e no meio médico por suas supostas ações contra infecções, 
câncer e doenças cardíacas.

Neste artigo vamos fazer uma revisão do papel da vitamina D no organismo, 
esclarecendo quais são os seus reais benefícios e quais são apenas suposição 
ainda não comprovadas por estudos científicos. Vamos abordar os seguintes pontos
sobre a vitamina D:O que são as vitaminas.O que é vitamina D.Relação entre 
vitamina D e exposição solar. Alimentos que contêm vitamina D. Benefícios da 
vitamina D.Deficiência de vitamina D Suplementos de vitamina D.O que são as 
vitaminas 

As vitaminas são substâncias encontradas nos alimentos, sendo necessárias em 
pequenas quantidades para o funcionamento normal do metabolismo do corpo. Os 
seres humanos não conseguem produzir vitaminas (exceto pela vitamina D, como 
será explicado mais à frente) e, por isso, dependem da alimentação para manter o
níveis sanguíneos necessários à saúde.
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Existem 13 vitaminas essenciais, cada uma delas com uma ação específica no 
organismo. As vitaminas são importantes para a saúde, mas o seu real papel 
costuma ser superestimado. As pessoas tendem a achar que as vitaminas são 
nutrientes que agem de forma generalizada no corpo, melhorando a força, 
combatendo cansaço, impedindo infecções, abrindo apetite, etc. Nada disso é 
real. Cada vitamina tem ação específica e restrita. Por exemplo, a vitamina K é 
necessária para as reações que ativam a coagulação do sangue; a vitamina B12 é 
importante na formação das hemácias (glóbulos vermelhos); e a vitamina A é 
essencial na formação dos tecidos que revestem os olhos.

Nós precisamos de apenas pequenas quantidades de vitaminas no corpo. Algumas 
vitaminas quando consumidas em excessos, em vez de trazer benefícios, provocam 
intoxicações, um quadro chamado hipervitaminose.

Em uma artigo à parte, descrevemos de forma sucinta o papel das principais 
vitaminas: MITOS E VERDADES SOBRE VITAMINAS.
O que é a vitamina D 

[FOTO]
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Vitamina D: quando vale a pena suplementar?: 
[FOTO]
Para um número cada vez maior de cientistas, a protagonista desta reportagem 
merecia ser eleita a molécula do século no que sito longevidade. Depois de 
provar seu papel protetor aos ossos, ela acumula de tempos em tempos um novo 
potencial preventivo ou até terapêutico. De doenças cardíacas a câncer, a 
impressão é que boa parte dos males crônicos tem menos probabilidade de aparecer
quando os níveis da substância - que dentro do corpo trabalha como hormônio - 
estão em alta. A história seria perfeita se todas as pessoas tomassem banhos 
diários de sol, se abastecessem de salmão e sardinha e, acima de tudo, não 
houvesse fatores capazes de atrapalhar a produção da vitamina pela pele.
A realidade, porém, é diferente: estima- se que entre 30 e 50% da população 
mundial apresente taxas inadequadas de vitamina D - fenômeno que não poupa um 
país tropical como o Brasil. Essa defasagem tende a ser maior nas grandes 
cidades, porque, dentro de casa, do escritório ou do carro, as pessoas acabam 
fugindo do sol.Para atingir a cota, de 400 a 600 unidades internacionais,não é 
necessário muito esforço. Bastaria caminhar no parque permanecendo com braços e 
pernas expostos ao sol, sem filtro solar, durante 15 minutos pela manhã, diz a 
nutricionista Lígia Martini, da Universidade de São Paulo.
Com o avançar da idade, nossa pele perde a capacidade de sintetizar a substância
a contento. Daí, não adianta torrar sob o sol.O fato é que, se os níveis da 
molécula no sangue ameaçam minguar, é recomendável estudar a possibilidade de 
recorrer à suplementação, ou seja, às gotas da versão sintética da vitamina. 
Além de contribuir com a osteoporose, o déficit desse hormônio provoca dores nos
ossos e fraqueza, avisa areumatologista Vera Szejnfeld, da Universidade Federal 
de São Paulo. Bem indicados, os suplementos exibem altos índices de segurança. 
As doses recomendadas não oferecem o risco de intoxicação nem efeitos 
colaterais, garante a professora.
Existem grupos para os quais a suplementação é extremamente bem-vinda. Isso 
significa que entre essa gente faz todo o sentido dosar a molécula no sangue e, 
se necessário, adotar em seguida o conta-gotas. Encabeçam a lista as mulheres na
menopausa, alvos fáceis da osteoporose. Sozinho, o cálcio não faz milagre pelos 
ossos: é a vitamina D que assegura sua absorção no intestino. Quem tem mais de 
65 anos também deve investigar suas taxas. Além de o organismo perder a 
competência para produzi-la, essa turma está mais ameaçada de fraturas. E a 
vitamina D ajuda inclusive a evitar a perda da massa muscular, afirma a 
nutricionista Camila Freitas, de São Paulo.
Todas as pessoas privadas de saídas frequentes ao ar livre precisam ficar de 
olho na concentração de vitamina D que corre em suas veias. Devemos avaliar a 
necessidade de suplementação em indivíduos doentes, acamados e naqueles que 
apresentam sérias restrições para tomar sol, afirma a endocrinologista Victoria 
Borba, presidente do Departamento de Metabolismo Ósseo e Mineral da Sociedade 
Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Faz parte desse grupo, por exemplo, 
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quem já teve um câncer na pele e, assim, é orientado a se esquivar do astro rei.
Por falar no tecido que reveste o corpo inteiro, sua tonalidade interfere na 
fabricação da vitamina. A pele dos negros, por exemplo, pena para sintetizá-la, 
e, por isso, eles costumam padecer mais facilmente com níveis insuficientes. A 
melanina, o pigmento da epiderme, funciona como uma barreira natural contra os 
raios solares, justifica Vera Szejnfeld. Nesse aspecto, essa proteção não é 100%
benéfica.
A obesidade é outro capítulo à parte quando rastreamos os estoques da 
prestigiada molécula. A vitamina D é normalmente armazenada no fígado e nas 
células de gordura - quando é requisitada, migra desse depósito para a 
circulação. Só que nos obesos ela acaba presa no tecido adiposo, diz Vera. 
Resultado: falta vitamina no sangue e, assim, não é de jogar fora a ideia de 
recorrer à suplementação. Mesmo quem se submete a uma cirurgia bariátrica não 
escapa desse déficit. Como alguns desses procedimentos promovem um desvio no 
intestino, há um comprometimento na absorção da substância, avisa Victoria. E, 
aí, chamem as gotinhas.Terapia D
A vitamina também se destaca como uma patrocinadora do sistema imune. As células
de defesa usam esse hormônio, que ajuda a regular sua atividade, explica o 
neurologista Cícero Galli Coimbra, da Universidade Federal de São Paulo. Mais do
que debandar infecções, nossa protagonista vem sendo explorada no contraataque 
às doenças autoimunes, como a artrite reumatoide - uma das hipóteses para a 
erupção desses distúrbios, aliás, é justamente a carência da molécula. Na 
esclerose múltipla, que ataca o sistema nervoso, corrigir essa deficiência 
permite que muitos pacientes fiquem livres das manifestações do problema, afirma
Coimbra. As doses, nessas condições, costumam ser mais elevadas, é claro.
A substância ainda é empregada contra a psoríase, doença crônica marcada por 
lesões na pele. Mas, em vez do suplemento, o médico receita uma pomada à base da
vitamina. Na psoríase, as células da pele estão desreguladas e se multiplicam 
num ritmo acelerado, gerando as crostas, explica a dermatologista Letícia Secco,
da Sociedade Brasileira de Dermatologia. O creme permite que essas células 
voltem a replicar em velocidade normal e os sintomas tendem a zerar. Seja dentro
de uma loção, seja em forma de gotas; seja com as bênçãos do sol, seja na 
degustação de um salmão: cada vez mais se reconhecem os méritos da vitamina D - 
e quem ganha com essa fama somos nós.O banho de sol
O corpo fabrica vitamina D graças ao contato com os raios solares. O ideal é se 
expor diariamente em média 15 minutos entre as 10 e as 15 horas. Passe o filtro 
solar no rosto e deixe pernas e braços livres, já que o creme limita a absorção 
da luz. No entanto, pessoas mais claras, que necessitam de proteção solar 
absoluta, obtêm a vitamina mais facilmente, se expondo menos de 15 minutos três 
vezes por semana, diz o dermatologista Marcus Maia, da Santa Casa de 
Misericórdia de São Paulo.Parceira do cálcio
Calcula-se que apenas 15% desse mineral vindo da alimentação é absorvido pelo 
intestino na ausência da vitamina D. É por isso que ela tem papel de destaque na
prevenção e no controle da osteoporose, o mal dos ossos fracos. Não bastasse 
isso, estudos sugerem o seguinte: quem suplementa cálcio sem se abastecer de 
vitamina D corre mais risco de sofrer uma calcificação nas artérias, fenômeno 
que precede ataques cardíacos.[FOTO]
A pitada da alimentação
O sol é a principal fonte de vitamina D, mas o cardápio pode reforçar essa cota.
Para facilitar a vida, chegam agora ao mercado iogurtes e leites enriquecidos 
com a substância[FOTO]
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Fonte: Revista Saúde
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por Denise Gurgel,

colunista do Pediatria Brasil e responsável pelo Curso Shantala

Se só de pensar em ver o seu pequeno no chão brincando você já estremece, 
respire fundo.

Saiba que limpeza demais pode trazer prejuízos ao sistema imunológico do seu 
filhote.

Uma pesquisa realizada pela Universidade da Califórnia em San Diego revelou que 
bactérias normais que vivem na superfície da pele são benéficas para a saúde da 
criança e evitam até mesmo inflamações causadas pelos machucados. Portanto é 
inevitável e até mesmo necessário que as crianças tenham contato com sujeira, 
pois assim o seu corpo criará anticorpos e conseguirá se proteger contra 
microorganismos quando necessário.

O contato com a vitamina S (sujeira) reforça as defesas do organismo. Isso não 
quer dizer que não devemos ensinar as crianças a lavar as mãos. Esse sim é um 
hábito saudável, mas devemos deixar a criança brincar livremente e se sujar na 
hora da brincadeira.

Por isso é muito comum às clínicas de alergias estarem sempre cheias com 
crianças na fila. Esse excesso de cuidado contribui para uma baixa defesa.

A criança precisa do contato com o chão para que o corpo seja estimulado. É no 
chão que aprenderá a engatinhar e dar os primeiros passos. Claro que devemos ser
cuidadosos, mas nada de paranóia se o seu filho der uma lambida no seu chinelo! 
Essa é a história que mais escuto das mães nos cursos de shantala!

Veja quando você deve se preocupar
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 Rio de Janeiro - O monitoramento em tempo real dos focos do Aedes aegypti,
 mosquito transmissor da dengue, é mais uma das ações adotadas pelo 
governo fluminense com objetivo de agilizar combate à doença no estado. O
 projeto Monitora Dengue, anunciado hoje (15), prevê a distribuição de 
10 mil smartphones (celulares inteligentes com função de 
computador) para os agentes municipais de saúde. Eles vão usar os 
aparelhos para passar informações, em tempo real, sobre a ocorrência de 
focos do mosquito.

 Os profissionais de saúde vão preencher formulários contendo 
informações sobre os locais vistoriados e a situação dos domicílios com o
 objetivo de mapeá-los. Segundo o governo do estado, o projeto dará 
inteligência à elaboração de relatórios com os dados coletados, 
adiantando o tempo de resposta para a implementação de medidas contra a 
doença, além de tornar mais rápido o atendimento aos pacientes.

 O primeiro local a receber a nova tecnologia será o município de Magé, 
que deverá usá-la a partir de fevereiro. Os aparelhos serão distribuídos
 às cidades que aderiram ao projeto e que disponibilizarem agentes para a
 capacitação. A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria Estadual de
 Saúde, o Ministério da Saúde e o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), que vai ceder os aparelhos, os mesmos utilizados no 
último censo.

 O secretário estadual de Saúde, Sérgio Côrtes, disse que o equipamento será um 
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importante instrumento de controle dos focos do Aedes aegypti.
 Nós vamos controlar o seu trabalho [do agente de saúde] e saber 
exatamente quantas casas ele visitou, já que o agente deve fotografar 
quando encontrar um macro foco, disse.

 Sobre o aumento dos casos de dengue em Xerém, distrito de Duque de 
Caxias, na Baixada Fluminense, região atingida por uma enxurrada no 
começo deste mês, o secretário disse que o lixo não recolhido pela 
administração municipal anterior foi agravada com o temporal, criando 
uma situação favorável para a proliferação do mosquito transmissor.
Logo depois a gente tem uma chuva, onde fica tudo alagado. E então de 5
 a 6 dias depois vem o sol, os ovos se espalharam na cidade, os 
mosquitos começaram a eclodir. Como há um número alto de pacientes que 
já teve a doença na região, você tem a possibilidade de transmissão 
muito grande, avaliou Côrtes.

Edição: Aécio Amado
Todo o conteúdo deste site está publicado sob a Licença Creative
 Commons Atribuição 3.0 Brasil. É necessário apenas dar crédito à Agência Brasil
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Foliculite tem aparência semelhante à acne, mas ocorre em local diferente:
Lesões da foliculite são mais comuns nas costas, coxa, nuca e nádegas.
Já a acne, causada pela oleosidade, aparece mais no rosto, tronco e colo.
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A Fundação Planetário vai garantir a gratuidade para professores na
 visitação dos Planetários da Gávea e de Santa Cruz, mediante 
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apresentação de documento profissional. A iniciativa tem como objetivo 
incentivar o acesso dos educadores a programas que integrem cultura e 
lazer, como os 60 experimentos do Museu do Universo, que explicam uma 
série de conceitos astronômicos a partir da interação do público, e 
assistir às Sessões de Cúpula nos espaços Carl Sagan e Galileu Galilei.

O
 Planetário de Santa Cruz abre as portas para visitação da exposição O 
Sistema Solar, composta de 13 painéis que explicam sobre as 
características de planetas, estrelas, asteroides e cometas que orbitam o
 Sol.
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O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, anunciou a ampliação das ações do 
programa Crack, é possível vencer. Os 133 municípios brasileiros com mais de 200
mil habitantes podem aderir ao programa. As adesões vão acontecer durante o mês 
de fevereiro durante videoconferências entre os prefeitos e os ministérios 
envolvidos. Cidades com menos de 200 mil habitantes poderão receber serviços e 
equipamentos. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (30/01), durante o Encontro
Nacional com Novos Prefeitos e Prefeitas, realizado em Brasília.
O ministro enfatizou a importância da integração para a execução do programa. É 
fundamental que a União, os estados e os municípios estejam juntos. Há um 
conjunto de políticas que só podem ser desenvolvidas dentro de uma integração, 
destacou.
O secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Helvécio Magalhães, que 
representou o ministro Alexandre Padilha, no evento, enfatizou que o programa 
está no centro das atenções do Governo. Ele veio para atender todo o País e não 
faltará verba para atender os interessados, enfatizou Magalhães.Autoridade - No 
eixo autoridade, foi anunciada a entrega aos estados e municípios pactuados de 
140 bases móveis, 2.800 câmeras de videomonitoramento, 280 veículos, 280 
motocicletas, 7 mil pistolas de condutividade elétrica e 21 mil espargidores de 
pimenta durante este ano. Além da capacitação de 5.600 operadores das bases 
móveis para atuar em ações de policiamento integrado de proximidade.Prevenção - 
No eixo prevenção, só neste ano mais de 300 mil pessoas serão capacitadas por 
meio de cursos gratuitos à distância. São educadores, policiais militares, 
profissionais de saúde e assistência social, operadores do Direito (juízes, 
promotores e profissionais da área psicossocial que atuam nos juizados especiais
criminais, varas da infância e da juventude e Ministério Público), gestores, 
profissionais e voluntários de comunidades terapêuticas, lideranças religiosas e
conselheiros comunitários que atuam diretamente com usuários e dependentes de 
drogas.
Até o fim do ano, serão 57 Centros Regionais de Referência em universidades 
públicas de todo o país, gerando 49.500 vagas de capacitação presencial.Cuidado 
- No eixo cuidado, serão implantados 106 CAPS AD 24 horas e disponibilizados 
1.890 leitos neste ano. Serão criadas 353 novas unidades de acolhimento e 
implantados 308 Consultórios na Rua, com equipes de profissionais da Saúde e da 
Assistência Social.
O anúncio foi feito durante apresentação do programa no Encontro Nacional com 
Novos Prefeitos e Prefeitas, com as ministras da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campello e o secretário de 
Atenção à Saúde, Helvécio Magalhães.Programa - Lançado em dezembro de 2011, o 
programa Crack, é possível vencer é um conjunto de ações do governo federal para
enfrentar o crack e as outras drogas. Com investimento de R$ 4 bilhões da União 
e articulação com estados, Distrito Federal e municípios, além da participação 
da sociedade civil, a iniciativa tem o objetivo de aumentar a oferta de 
tratamento de saúde e atenção aos usuários drogas, enfrentar o tráfico e as 
organizações criminosas e ampliar atividades de prevenção.
As ações estão estruturadas em três eixos: cuidado, autoridade e prevenção. O 
primeiro inclui ampliação e qualificação da rede de atenção à saúde voltada aos 
usuários. No eixo autoridade, o foco é a integração de inteligência e cooperação
entre Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e polícias estaduais, a 
realização de policiamento ostensivo nos pontos de uso de drogas nas cidades, 
além da revitalização desses espaços. Já o eixo prevenção abrange ações nas 
escolas, nas comunidades e de comunicação com a população.
O programa Crack, é possível vencer é interministerial e conta com ações dos 
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ministérios da Justiça, da Saúde e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 
além da Casa Civil e da Secretaria de Direitos Humanos. Já aderiram ao programa 
os estados de Alagoas, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas 
Gerais, Acre, Santa Catarina, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Piauí, Paraná,
Ceará, São Paulo e o Distrito Federal.Fonte: Agência Saúde, com informações do 
Ministério da Justiça

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
governo-vai-definir-lei-seca-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 4 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Governo vai definir lei seca para medicamentos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blogdasaude.com.br/
Governo vai definir lei seca para medicamentos: 
Anova Lei seca, que endureceu a pena e dobrou o valor da multa para os 
motoristas embriagados, também pode punir quem misturar medicamentos e direção.
O Ministério das Cidades informou - por meio do Departamento Nacional de 
Trânsito (Denatran) - que prepara o texto da regulamentação para orientar a 
fiscalização.
Incluir as drogas terapêuticas como ameaças à direção segura é uma demanda 
antiga da Associação Brasileira de Medicina Tráfego (Abramet). Desde 2007, a 
entidade já realiza campanhas para alertar que alguns remédios têm efeitos 
parecidos com os do álcool na condução de veículos.A nova lei seca - sancionada 
pela presidenta Dilma Rousseff e já vigente no País - estabelece que além da 
ingestão de álcool também podem ser penalizados os motoristas que provocam 
acidentes e são usuários de substâncias psicoativas que causam dependência. 
Neste grupo, estão contempladas as drogas ilícitas, como maconha e cocaína, e 
também os remédios, principalmente os de uso controlado, chamados de tarja 
preta.
Segundo os especialistas, usuários de remédios que provocam sonolência e 
comprometem a coordenação motora - ansiolíticos, antidepressivos, medicamentos 
para Parkinson e diabetes, além de anfetaminas e antialérgicos - já devem 
discutir com os médicos que os prescrevem quais são os possíveis efeitos na 
condução de veículos e qual é a dosagem máxima segura antes de dirigir.[FOTO]
O Ministério das Cidades informou que para padronizar e definir a fiscalização 
do uso de medicamentos que tornam a condução de veículos perigosa, o Conselho 
Nacional de Trânsito (Contran) prepara uma regulamentação. Um grupo formado por 
especialistas em tráfego e técnicos do Ministério da Saúde discute se é 
necessário definir dosagens, quais remédios farão parte da fiscalização e os 
exames clínicos que podem confirmar a presença destas substâncias no organismo.
Ainda não há previsão exata para que a regulamentação saia do papel, mas a 
assessoria de imprensa do Ministério das Cidades diz que este assunto já está na
pauta do Contran e estima que até fevereiro as normas estejam prontas.
Punição
Hugo Leal, deputado do PSC e um dos autores da Lei Seca é um dos defensores da 
inclusão dos medicamentos como potencias inimigos da direção segura. Segundo a 
equipe de Leal, o objetivo não é punir o usuário de medicamento, que faz isso 
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por necessidade, mas alertar que as medicações também podem ser perigosas, 
informou a assessoria de imprensa do deputado.Caso os exames clínicos (que a 
partir de agora servem como prova da culpa no acidente) comprovarem que o uso 
dessas substâncias pelo condutor afetou a capacidade de dirigir, ele é 
enquadrado com o mesmo rigor aplicado a quem está embriagado, completou a 
assessoria do deputado.Demanda
O Ministério da Saúde, em 2009, também divulgou a necessidade da regulamentação 
do uso de drogas terapêuticas para motoristas e, naquele ano, informou que 
discutia com o Ministério das Cidades e com o Denatran como viabilizar este tipo
de fiscalização. As discussões não caminharam e o projeto ficou na gaveta. A 
promessa é que, com a regulamentação, o plano vire prática em 2013.
Muitas pesquisas científicas confirmam o risco da mistura de medicamentos e 
direção. Entre elas, duas análises - publicadas no PubMed, uma das referências 
em pesquisas em saúde - reuniram dados sobre acidentes de trânsito catalogados 
em todos ensaios científicos feitos entre 1966 e 2010. Os dados mostraram que os
medicamentos benzodiazepínicos (calmantes) aumentam em 80% o risco de colisões 
graves. O mesmo levantamento, divulgado pelo Instituto Internacional de 
Segurança no Trânsito, mostrou que quando as drogas são misturadas ao álcool, o 
risco de batidas e atropelamentos é 7,7 vezes maior do que o implicado para 
motoristas sóbrios.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
hemofilicos-devem-realizar-tratamento.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 5 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Hemofílicos devem realizar tratamento preventivo contra hemorragia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Hemofílicos devem realizar tratamento preventivo contra hemorragia: 

Foto: Divulgação
Nesta sexta-feira, 4 de janeiro, é celebrado o Dia Nacional do Hemofílico. A 
data foi criada para alertar sobre este problema que atinge aproximadamente 15 
mil pessoas, em todo o país. A hemofilia é uma doença hemorrágica, de herança 
genética, que leva à perda de mobilidade do paciente. Ela se caracteriza pela 
deficiência quantitativa e/ou qualitativa de Fator VIII (hemofilia A) ou de 
Fator IX (Hemofilia B). O tratamento profilático corresponde à reposição destes 
fatores no organismo, de maneira periódica e ininterrupta a longo prazo, 
iniciada antes ou após ocorrência do primeiro sangramento ou hemorragia da 
articulação (hemartrose).
Os hemofílicos assistidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) têm garantida a 
chamada profilaxia primária para o tratamento de hemofilia grave dos tipos A e 
B. O procedimento preventivo à doença é indicado para pacientes com até três 
anos de idade que tenham tido até uma ocorrência de sangramento ou hemorragia da
articulação (hemartrose).O tratamento profilático consiste no uso de medicamento
(hemoderivado) para a reposição do Fator de Coagulação VIII no organismo, que 
previne lesões nas articulações (artropatias) como também diminui a 
possibilidade de sangramentos.
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O Ministério da Saúde também recomenda que os portadores adultos de hemofilia 
grave façam o tratamento profilático da doença com o uso de Fator VIII de 
Coagulação. Para isso, o ministério repassou às secretarias de saúde de todo o 
país mais de 150 milhões de Unidades Internacionais (UIs) deste medicamento, 
além de manter outras 200 milhões de unidades no estoque estratégico do órgão. O
objetivo da recomendação é incentivar o uso preventivo de Fator VIII 
(plasmático) para evitar que o portador da doença tenha sangramentos nas 
articulações, principal característica da doença.A ampliação do tratamento 
profilático da hemofilia grave para jovens e adultos é um avanço porque, entre 
outros benefícios à saúde, certamente vai melhorar a qualidade de vida dos 
pacientes, observa o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. A recomendação para a
chamada profilaxia secundária da hemofilia grave está afinada às diretrizes da 
Organização Mundial da Saúde (OMS). O abastecimento do SUS com as mais de 600 
milhões de unidades de Fator VIII será possível graças, também, à economia que o
ministério vem obtendo a partir de mudanças na metodologia de compra de 
medicamentos para o SUS. Só na aquisição de hemoderivados (medicamentos 
derivados do sangue), o Ministério da Saúde conseguiu economizar R$ 50 milhões 
nos últimos 12 meses.
Documento com as recomendações para a ampliação do tratamento profilático de 
portadores de hemofilia grave foi enviado para os 32 hemocentros coordenadores 
da Hemorrede, nos 26 estados e no Distrito Federal. Para ter acesso ao 
tratamento e receber o hemoderivado (Fator VIII), os pacientes precisam estar 
cadastrados em um dos 35 Centros de Tratamento de Hemofilia (CTH), onde têm 
orientação e acompanhamento médico para a obtenção e o uso do medicamento, 
explica Helder Teixeira Melo, da Coordenação de Sangue e Hemoderivados do 
Ministério da Saúde. A adesão ao tratamento está condicionada à avaliação 
clínica, social e psicológica.
Atualmente, 10.558 hemofílicos são assistidos pelo Sistema Único de Saúde; ou 
seja, recebem medicamentos pelo SUS, incluindo aqueles que utilizam a rede 
privada ou possuem convênios e planos de saúde. Desse total, 3.421 são 
portadores da forma grave da doença, caracterizada por sangramentos em uma mesma
articulação, que pode levar ao dano articular e em alguns casos à invalidez.Blog
da Saúde
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<POSTAGEM>
higiene-nova-escola-hora-de-lavar-as.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 3 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

HIGIENE - Nova Escola | Hora de lavar as mãos na Creche

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

FONTE: NOVA ESCOLA
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<POSTAGEM>
higiene-os-cuidados-essenciais-na-creche.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 6 de janeiro de 2013
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

Higiene: os cuidados essenciais na creche

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://paraalmdocuidar-educaoinfantil.blogspot.com/
Higiene: os cuidados essenciais na creche: 

Na creche/Pré-escola Saúde SAS/USP, do momento da escovação à hora das 
atividades, tudo é planejado pelos educadores para garantir um ambiente limpo e 
organizado. Isso contribui para que os momentos da rotina dos bebês resultem em 
saúde e aprendizagens

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideia-alfabeto-para-educacao-infantil.html
<DATA DA POSTAGEM>

Página 3014



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
terça-feira, 22 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIA  - Alfabeto para Educação Infantil

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://edu-infantilcriativa.blogspot.com/
Alfabeto para Educação Infantil: 
Esse alfabeto permiti que as crianças possam brincar com ele, também podem 
trazer figuras e objetos para acrescentar nas letras, fica super divertido e 
lúdico. É só deixar na altura dos pequenos e a brincadeira vai rolar solta.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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<POSTAGEM>
ideia-de-campanha-jogue-o-lixo-no-lixo.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 7 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIA DE CAMPANHA - JOGUE O LIXO NO LIXO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

FONTE: http://www.pragentemiuda.org
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<POSTAGEM>
ideia-dinamica-de-boas-vindas-presente.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 20 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIA - Dinâmica de boas-vindas: Presente da alegria

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://pedagogiccos.blogspot.com/
Dinâmica de boas-vindas: Presente da alegria: 
[FOTO]
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<POSTAGEM>
ideias-atividades-diversas-para-o.html
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<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 30 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - Atividades diversas para o carnaval

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://meustrabalhospedagogicos.blogspot.com/
Atividades diversas para o carnaval: 

atividades para o carnaval
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Receba nossas atividades Digite aqui seu email:
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<POSTAGEM>
ideias-enfeites-sala-de-aula.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 7 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - Enfeites sala de aula

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cantinhodatiasheila.blogspot.com/
Enfeites sala de aula: 

E como nem nas férias consigo ficar parada, já fiz alguns enfeites de sala de 
aula. Ficaram bem legais!!! Espero que gostem...

[FOTO]
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[FOTO]
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<POSTAGEM>
ideias-fazendo-fantoches.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 23 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - Fazendo fantoches

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://pedagogiccos.blogspot.com/

Repassando ótima idéia do Blog Pedagógicos. 
Fazendo fantoches: 
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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<POSTAGEM>
ideias-legais-modelo-de-calendario-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 13 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS LEGAIS - Modelo de calendário para Educação Infantil

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://edu-infantilcriativa.blogspot.com/

Mais uma !!! 
Modelo de calendário para Educação Infantil: 
Olha quanto calendário lindo e fácil de fazer, estou escolhendo o meu, logo logo
ponho a mão na massa.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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<POSTAGEM>
ideias-legaismodelo-de-chamadinha-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 13 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS LEGAIS!!!!Modelo de chamadinha para Educação Infantil

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://edu-infantilcriativa.blogspot.com/

Idéias legais para deixar a sua sala de aula mais aconchegante e linda!!!
Modelo de chamadinha para Educação Infantil: 
A chamadinha na educação infantil é de grande importância, ajuda a  formar a 
identidade do aluno, sabendo diferenciar seu nome dos demais colegas. A 
professora  poderá trabalhartambém as diferentes letras que são encontradas nos 
nomes de cada criançae fixa-las de forma divertidas através de músicas e  até 
brincadeiras.
Fazer a chamadinha todos os dias é um ponto muito importante  para o aprendizado
da criança e sem se esquecer dolúdico.Para uma boa  fixação do nome 
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utilizetambémtelhadinhos, alfabetos moveis feitos de  materiais reciclados como 
tampinhas de garrafas pet e outros, usar fotos junto com os nomes também ajuda 
na identificação para turmas de creche, já que são bem pequenos.Segue fotos 
vários modelos de chamdinha para este novo ano letivo, fácil de fazer e com 
material bem baratinho.[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-mais-moldes-de-mascaras-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 30 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS- Mais moldes de máscaras de carnaval

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.artedefazerartesanato.com.br/
Mais moldes de máscaras de carnaval: Ano passado fizemos uma postagem com 
máscaras de carnaval e foi um sucesso. Então, estou repetindo com mais algumas 
ideias de moldes de máscaras de carnaval.

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]
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[FOTO]
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[FOTO]
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<POSTAGEM>
ideias-mensagem-de-boas-vindas-volta-as.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 16 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - Mensagem de boas-vindas: Volta às aulas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://pedagogiccos.blogspot.com/

Mais idéias do Blog Pedagógicos, texto ótimo para Boas-vindas!! 
Mensagem de boas-vindas: Volta às aulas: 

Que tal entregar esta mensagem de Augusto Cury no primeiro dia de aula?

"Qual é a escola dos seus sonhos"? Para mim, é a escola que educa os jovens para
extraírem segurança da terra do medo, sorriso das lágrimas e sabedoria dos 
fracassados. A escola dos meus sonhos une a seriedade de um executivo e a 
alegria de um palhaço. Na escola dos meus sonhos cada criança é uma jóia única, 
mas importante que todo dinheiro do mundo. Nela os professores e alunos escrevem
uma belíssima história, são jardineiros que fazem da sala de aula um canteiro de
pensadores.Qual a família dos seus sonhos? A família dos meus sonhos não é 
perfeita. Não tem pais infalíveis, nem filhos perfeitos. Mas aqueles em que pais
e filhos têm coragem de dizer um para o outro EU TE AMO, EU EXAGEREI, 
DESCULPE-ME.Na família dos meus sonhos não há heróis nem gigantes, mas amigos. 
Nela os pais dão risadas quando perdem a paciência com os filhos. Um lugar 
simples, mas onde há gente feliz.Portanto Pais sejam Bem Vindos!
Você pode copiá-la e colocar numa borda ao seu gosto ou utilizar as que já estão
prontas que seguem abaixo:
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-moldes-para-patch-aplique.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 21 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS  - Moldes para Patch Aplique

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.dicaspramamae.com/

Boas idéias são repassadas. 
Moldes para Patch Aplique: 
Oi mãezinhas!!
Eu trouxe mais alguns moldes que acho lindinhos para vocês fazerem patch em 
fraldas, com feltro, EVA ou como quiserem usar. Estes moldes são da Jacirinhae 
são perfeitos! Bora por a mão na massa?[FOTO]

[FOTO]

Para ampliar é só clicar em cima do molde. Bjão! Até a Próxima!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-para-o-carnaval-pontilhado.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 28 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS PARA O CARNAVAL  - Pontilhado - Atividades para o carnaval

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://meustrabalhospedagogicos.blogspot.com/

Dividindo com todos boas idéias do Blog MEUS TRABALHOS PEDAGÓGICOS. 
Pontilhado - Atividades para o carnaval: 

Atividades para o carnal para cobrir, marchinhas de carnaval e mais...
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Aproveitem tem bastante conteúdo aqui, cerca de 80 atividades nesta postagem.
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Receba nossas atividades Digite aqui seu email:

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-volta-as-aulas-modelos-de-crachas.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 16 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - Volta às aulas: modelos de crachás

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://pedagogiccos.blogspot.com/

Idéias postadas no blog "PEDAGÓGICOS", então se são boas vamos compartilhar. 
Volta às aulas: modelos de crachás: 
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Estes crachás que seguem abaixo foram retirados do blog Ideia Criativa da Gi 
Barbosa:www.gibarbosa1.blogspot.com. Lá você encontra muitas coisas legais para 
facilitar o nosso dia a dia de professor e deixar suas coisa muito mais 
criativas.

[FOTO]
clique na imagem para ampliar
[FOTO]

[FOTO]
clique na imagem para ampliar
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-volta-as-aulas-oba.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 24 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - Volta as Aulas!! Oba!!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.cantinhodaeducacaoinfantil.com.br/
Volta as Aulas!! Oba!!: 

Jápensou como vai ser sua prática pedagógica neste ano?
Fundamentar nossas ações, é tão importante quanto arrumar a sala de aula para 
esperar a turminha. Não basta fazer montes depainéis e enfeitar tudo, é preciso 
também renovar nosso pensamento, atualizar nossos conhecimentos.
Acredito que crianças pequenas são capazes de
produzir cultura, desenvolver autonomia e ser sujeito ativo da própria 
aprendizagem através da mediação do professor e da interação com os colegas.
O MEC tem uma série de sugestões que auxilia os professores basta passar no site
e dar uma olhadinha, mas não esqueça que,cada realidade, cada turma, cada 
criança é única então estes documentos nos dão suporte ao mesmo tempo que devem 
ser flexíveis, para atender a necessidade individual de cada criança.
PARA COMEÇAR BEM, VAMOS PENSAR EM ALGUNS ITENS IMPORTANTES NO DIA A DIA DO 
PROFESSOR:
Rotina de atividades com a organização do tempo das crianças;
Organização do espaço da Instituição, que deve funcionar como uma extensão do 
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professor. O espaço ensina. Não apenas o espaço físico, mas uso que se faz dele,
como o trabalho com "Cantinhos";
Planejamento;
Observação e registro das atitudes das crianças, para perceber o crescimento e 
fazer a avaliação.
É claro que já peguei mil e uma ideias no Picasa, se alguém souber dos créditos,
coloca aqui que eu divulgo merecidamente porque tudo aí tá lindo 
demais.SUGESTÕES PARA 2013
Que tal começar o ano com umagostosa história?A VELHINHA QUE DAVA NOME AS 
COISAS. 
Na roda de conversa, faça uma hora do conto com a história da BrinqueBook (use o
livro, teatro, fantoche, vídeo)depois converse com as crianças sobre a 
identidade. Que cada coisa tem sem nome,pessoas possuem nome e sobrenome. Sugira
uma dinâmica para que todos se apresentem e se conheçam melhor.
Depois, aviseque a turma também precisa de uma identificação. Que nome 
poderíamos dar para a turma?Ele precisase relacionar com aquilo que eles gostam 
e fazem. As crianças podem ir para casa e pensar melhor ou pedir ajuda da 
família, não precisa ser decidido na hora. Não deixe de aproveitar .
Cadeira "estojo"

[FOTO]

Barraca na mesa do Professor pode? Claro que pode... se estiver chovendo 
então... vale fazer pipoca.
[FOTO]

Desde os pequeninos, é importante o contato com letras, seja nos murais ou nos 
livros.
Lembre-se na educação Infantil, um trabalho muito eficaz é Projeto com nomes e 
rótulos.[FOTO]

E a porta da sala? [FOTO]

Latinhas decoradas. Um toque delicado e colorido...[FOTO]

[FOTO]

Porta treco com reaproveitamento de jeans. Já fiz com sapateira, fica show 
também.[FOTO]

Aqui embaixo, deixo algumas imagens de 2012. Da turminha fofa.

Porta decorada com fotos das crianças
[FOTO]

ALGUNS DOS MUITOS CANTINHOS QUE FIZEMOS QUESTÃO DE FAZER[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

E onde colocar as atividades, já que todos os cantos estavam ocupados?
Que tal em um guarda chuva velho, pendurado no teto?[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ieias-indice-de-cartilhas.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 2 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - Índice de Cartilhas!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://espacoeducar-liza.blogspot.com.br/

Entrando link, você vai acessar vários links de cartilhas sobre vários temas. 
Índice de Cartilhas!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
indice-de-gravidez-na-adolescencia-cai.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 11 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Índice de gravidez na adolescência cai 26,5% em SP

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://drauziovarella.com.br/
Índice de gravidez na adolescência cai 26,5% em SP: 
O índice de gravidez na adolescênciacaiu 26,5% em 13 anos no estado de São 
Paulo. Segundo um balanço feito pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo 
em parceria com a Fundação Seade, a região atingiu seu menor nível em 2011. 
Houve 89.815 adolescentes paulistas menores de 20 anos gestantes em 2011, contra
148.018 em 1998.*Meninas de 11 a 13 anos do DF vão receber vacina contra HPV
*SUS passa a distribuir pílula do dia seguinte sem exigir receita médica
Em 1998, 20% dos nascidos vivos do estado eram filhos de adolescentes menores de
20 anos. Em 2011 esse índice ficou em 14,7%.A redução do índice de gravidez foi 
maior na faixa etária de 15 a 19 anos: em 2011 as adolescentes representavam 
14,1% do total de partos em todo o estado, enquanto em 1998 a porcentagem nessa 
faixa etária chegava a 20,7%.
Em nota oficial, a coordenadora do Programa Saúde do Adolescente da Secretaria, 
Albertina Duarte Takiuti, afirmou que a queda é consistente e um resultado 
importante. Isso só foi possível graças a ações integradas do estado em parceria
com os municípios.Casa do Adolescente
Desde 1996 a secretaria adotou um modelo de atendimento integral à adolescente, 
a Casa do Adolescente. A Casa oferece atendimento multidisciplinar, com médicos,
dentistas, fonoaudiólogos, assistentes sociais, enfermeiros, psicólogos e 
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professores. Além de bate-papos, orientações sobre sexo e terapias em grupo, 
também são realizados cursos de inglês e espanhol, aulas de dança, cursos de 
culinária e artesanato.
Existem 23 Casas no estado, oferecendo atendimento integral e gratuito para 
jovens com idades entre 10 e 20 anos. A Casa do Adolescente está nos seguintes 
municípios paulistas: Carapicuíba, Itapetininga (nos bairros Vila Paulo Ayres e 
Jardim Shangrilá), Itaquaquecetuba, Mirassol, Poá, São Paulo (nos bairros 
Pinheiros, Grajaú, Jardim Ângela/MBoi Mirim, Itaquera/Dom Bosco, Jabaquara e 
Heliópolis), São Roque, São Vicente e Votuporanga, Valinhos, Tatuí, Jacareí, 
Araraquara, Itapeva e Ourinhos.
Para mais informações sobre endereços e telefones das unidades, acesse osite do 
programa.Disque-Adolescente
Por meio do Disque-Adolescente, uma equipe formada por médicos, psicólogos e 
assistentes sociais atende jovens que ligam em busca de algum tipo de orientação
sobre sexo seguro, anticoncepcionaise relacionamentos afetivos.
O telefone é (11) 3819-2022 e o horário de funcionamento é das 11h às 14h, de 
segunda a sexta-feira.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
inscricao-para-o-banco-carioca-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 6 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

INSCRIÇÃO PARA O BANCO CARIOCA DE BOLSAS DE ESTUDO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Fonte: https://www.facebook.com/mario.mangabeira

 Oferta de bolsas de estudo para população, em todas as áreas, desde Creche até 
Ensino Superior.

 A quem se destina: Famílias de baixa renda

 Documentação exigida:

 CPF ou o Título de Eleitor

 Comprovante de residência e

 Se já trabalhou ou trabalha de carteira assinada apresentá-la no ato 
da entrevista para que seja verificado o perfil de bolsa a qual a 
família tem direito.

 Unidades de prestação do serviço:

RIO POUPA TEMPO - Zona Oeste

 Local: Rua Fonseca, 240 - 2º pavimento - Bangu - Rio de Janeiro - CEP: 
21820-005 (Bangu Shopping).
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Centros de Referência da Assistência Social - CRAS e Centros de 
Referência Especializados da Assistência Social - CREAS em todo 
município.

 Telefone para contato: (21) 2503 2501

 e-mail: bolsasdeestudo@pcrj.rj.gov.br

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
inscricoes-gratuitas-para-o-curso.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 10 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

INSCRIÇÕES GRATUITAS PARA O CURSO SUPERA DA SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS 
SOBRE DROGAS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://otics-iraja.blogspot.com/
INSCRIÇÕES GRATUITAS PARA O CURSO SUPERA DA SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS 
SOBRE DROGAS: Sistema paradetecçãodo
Uso abusivo e dependência de substâncias
Psicoativas:
Encaminhamento, intervenção breve,
Reinserção social e
Acompanhamento

A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD) abriu em 24/01/2013 as 
inscrições para 10 mil vagas na 5ª edição do Curso SUPERA - "Sistema para 
detecção do Uso abusivo e dependência de substâncias psicoativas: 
encaminhamento, intervenção breve, reinserção social e acompanhamento".
O curso, totalmente gratuito, visa capacitar profissionais das áreas da saúde e 
assistência social para identificação e abordagem dos usuários de álcool, crack 
e/ou outras drogas, com a apresentação de diferentes modelos de prevenção e 
intervenção e encaminhamento.
A capacitação é desenvolvida na modalidade de Educação a Distância (EaD), com 
carga horária de 120 horas e tem a duração de três meses. Os alunos que 
concluírem o curso receberão certificado de extensão universitária emitido pela 
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).
Os alunos receberão o material didático no endereço residencial e terão acesso 
às novas tecnologias de EaD, incluindo Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), 
portal específico do curso, acompanhamento por tutores especializados e 
telefonia gratuita para dúvidas e orientações.
O curso é parte integrante do eixo "prevenção" do programa "Crack, é possível 
vencer", que prevê, entre outras ações, a ampla capacitação de profissionais das
áreas de saúde, assistência social, educação, justiça, segurança pública, 
conselheiros e lideranças comunitárias e religiosas.

Inscrições gratuitas
www.supera.senad.gov.br

Página 3031



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
inscricoes-para-projetos-de-prevencao.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 21 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Inscrições para projetos de prevenção às DSTs em 2013 encerram-se nesta sexta 
(25)

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Inscrições para projetos de prevenção às DSTs em 2013 encerram-se nesta sexta 
(25): [FOTO]

Organizações não governamentais que atuam na área de aids, outras doenças 
sexualmente transmissíveis e hepatites virais já podem se candidatar ao 
financiamento de ações de prevenção durante as comemorações do orgulho LGBT 
(lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros). O prazo limite para envio das 
propostas foi prorrogado até 25 de janeiro. A iniciativa é do Departamento de 
DST, Aids e Hepatites Virais, em parceria com o Escritório das Nações Unidas 
Sobre Drogas e Crime (UNODC). No total, será investido R$ 1.300 milhão. Os 
projetos devem ser realizados no período de abril a dezembro de 2013.Serão 
priorizadas as propostas que contemplem as seguintes atividades:Prevenção às 
DST/HIV/aids/HV e promoção à saúde da população LGBT;Promoção da mobilização 
Fique Sabendo;Estímulo à realização do teste e do diagnóstico precoce para HIV, 
sífilis e hepatites virais;Estímulo à realização de ações voltadas para controle
das hepatites virais.Os novos prazos serão:25/01: Data limite de postagem da 
proposta;15/02: Data prevista da divulgação das propostas selecionadas;20/02: 
Data limite do recebimento dos recursos;22/02: Divulgação do resultado do 
julgamento dos recursos;25/02: Divulgação da lista final da seleção 
técnica;01/03: Data limite da postagem dos documentos.
As propostas devem ser apresentadas por organizações da sociedade civil com 
experiência mínima de três anos de atuação nas atividades especificadas no 
edital. O valor máximo de financiamento de cada proposta será de R$ 30 
mil.Confira o editalFonte:Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
interessante-5-coisas-que-voce.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 11 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

INTERESSANTE - 5 coisas que você (provavelmente) não sabia sobre bebês

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://primeirainfancia.org.br/
5 coisas que você (provavelmente) não sabia sobre bebês: Tem gente que não pode 
ver um bebê sorridente passeando num carrinho que já tem uma overdose de fofura.
Tem também aqueles que se contorcem de dor e sofrimento só de pensar na ideia de
ter um filho. Se você Continuar lendo 
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<COMENTÁRIOS>
Esses momentos são realmente mágicos pois irão perpetuar o longo do ano o 
vínculo de amizade, parceria e complicidade estabelecidos neste 
encontro.Parabéns!
Elaine ( prof da 7º CRE)

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
investimento-em-tratamento-do-cancer.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 1 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Investimento em tratamento do câncer cresce 26%

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Investimento em tratamento do câncer cresce 26%: 
[FOTO]

Foto: Simon Jarratt / Corbis
Para melhorar o atendimento e ampliar o acesso aos serviços oncológicos 
disponibilizados no Sistema Único de Saúde (SUS), o Ministério da Saúde tem 
investindo cada vez mais no setor. Nos últimos três anos, os gastos federais com
assistência oncológica no país aumentaram 26%, passando de R$ 1,9 bilhão (em 
2010) para R$ 2,4 bilhões (em 2012). Os valores aplicados na atenção oncológica 
englobam cirurgias, radioterapia e quimioterapia.

Este aumento de recursos serviu para ampliar e melhorar a assistência aos 
pacientes atendidos nos hospitais públicos e privados que compõe o SUS, 
sobretudo para os tipos de câncer mais frequentes, como pele, mama, colo de 
útero, próstata, pulmão, cólon e reto.

E em 2011, o governo lançou o Plano Nacional de Prevenção, Diagnóstico e 
Tratamento do Câncer de Colo do Útero e de Mama, estratégia para expandir a 
assistência oncológica em todo o país. Até 2014, o Ministério da Saúde (MS) vai 
investir R$ 4,5 bilhões no plano.

Para o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, esse crescimento reforça a 
necessidade de investir ainda mais na assistência oncológica. Aumentar o repasse
e investir em novas tecnologias que garanta o tratamento é fundamental para o 
crescimento do acesso aos serviços de saúde. Com as nossas ações, estamos 
garantindo a assistência aos pacientes que são atendidos pelo SUS, destaca 
Padilha.

A quantidade de procedimentos oncológicos ambulatoriais oferecidos aos pacientes
do SUS aumentou em 13%: foram 10,5 milhões, em 2010, e a projeção para este ano 
é de 11,8 milhões de procedimentos. E em 2011, foram realizados 11,5 milhões. 
Neste ano, foram realizadas 84 mil cirurgias oncológicas no SUS e 2,2 milhões de
procedimentos quimioterápicos.
Desigualdades - Em um esforço para diminuir as desigualdades regionais na oferta
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de exames preventivos dos cânceres femininos, o Ministério da Saúde intensificou
algumas estratégias para ampliar o acesso aos serviços de referência para 
diagnóstico e tratamento de câncer de colo do útero e de mama.
Sabemos que ainda há uma desigualdade quanto ao acesso, a qualidade ao 
diagnóstico e o tratamento de câncer no nosso país. O Ministério da Saúde tem 
coordenado um conjunto de estratégias que é fundamental - em parceria com as 
secretarias dos estados e municípios - para que essas estratégias sejam cada vez
mais ampliadas e reforçadas, afirmou o ministro.

Em 2011, o governo federal assinou 11 convênios para a criação de Serviços de 
Referência para o Diagnóstico e Tratamento de Câncer de Colo do Útero nos 
estados de Pernambuco, Acre, Tocantins, Rondônia, Sergipe, Mato Grosso e Minas 
Gerais.

Só em 2012, mais 31 propostas foram aprovadas, o que representa um investimento 
de R$ 8,3 milhões distribuídos nos estados: Acre, Pernambuco, Roraima, Piauí, 
Rio Grande do Sul, Pará, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso, Paraná e São Paulo. 
Além da estruturação de 20 novos centros no país.
Crescimento - A oferta do serviço de mamografia móvel contribui efetivamente 
para ampliar cada vez mais o número de mulheres, na faixa etária prioritária (50
a 69 anos), que se submetem ao exame de mamografia e que vivem, 
preferencialmente em áreas mais remotas e de difícil acesso. Este crescimento 
está condicionado à ampliação e à qualidade dos serviços oncológicos.

No primeiro semestre de 2012, o Ministério da Saúde registrou aumento de 41% no 
número de mamografias realizadas no SUS, entre as mulheres na faixa prioritária,
se comparado ao mesmo período de 2010. Este ano, 2.139.238 exames foram 
realizados, sendo 1.022.914 na faixa prioritária. Enquanto que em 2010 foram 
feitas 1.667.272 mamografias, sendo 726.890 na faixa prioritária.

O número de mamografias também cresceu 16% entre 2012 (2.139.238) e 2011 
(1.839.411), e 21% na faixa prioritária, 1.022.914 e 846.494, respectivamente. A
oferta deste exame faz parte do Plano Nacional de Prevenção, Diagnóstico e 
Tratamento do Câncer de Colo do Útero e de Mama, lançado pela presidenta Dilma 
Rousseff no ano passado.
Avanços - O Ministério da Saúde incorporou ao SUS o Trastuzumabe, um dos mais 
eficientes medicamentos de combate ao câncer de mama. O Ministério investirá R$ 
130 milhões/ano para disponibilizar o medicamento à população. Também faz parte 
do Plano Nacional, a expansão dos serviços de radioterapia no país.

A iniciativa beneficia população de 58 municípios, em 20 estados, nas cinco 
regiões do país. A medida aumentará em 32% a assistência aos pacientes com 
câncer, passando de 149 mil para 197 mil atendimentos por ano. Haverá 
investimento de R$ 505 milhões. Os recursos também serão aplicados em 
infraestrutura e na compra de 80 aceleradores lineares, que são equipamentos de 
alta tecnologia usados em radioterapia, além de outros acessórios.

Em julho, o Ministério da Saúde divulgou portaria que traz os nomes dos 80 
hospitais, habilitados na Alta Complexidade em Oncologia, que terão serviços de 
oncologia criados (48 hospitais) e ampliados os serviços já ofertados (32), no 
início de 2013.
Medicamento -Além da incorporação do Trastuzumabe, o Brasil passou a produzir o 
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primeiro medicamento para câncer. Com a produção nacional do Mesilato de 
Imatinibe, o custo do comprimido do medicamento será de R$ 17,5 (100 mg) e R$ 70
(400 mg). Atualmente, o Ministério da Saúde compra o produto - de forma 
centralizada - a um preço de R$ 20,6 (100 mg) e R$ 82,4 (400 mg). Com a 
iniciativa, estima-se que a economia para o Sistema Único de Saúde chegue a R$ 
337 milhões, em cinco anos.

A produção nacional do Mesilato de Imatinibe será suficiente para atender a toda
demanda existente no SUS - aproximadamente oito mil pacientes hospitalizados. Já
no próximo ano, a previsão é que sejam entregues, ao SUS, cerca de quatro 
milhões de comprimidos do medicamento.
Fonte:Neyfla Garcia / Agência Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
lanches-saudaveis-para-as-criancas.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 23 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Lanches saudáveis para as crianças

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.falecomanutricionista.com.br/
Lanches saudáveis para as crianças: 

As aulas das crianças começaram e lá vem a dúvida: o que colocar na lancheira da
meninada? Perguntaram lá no Facebook (já curtiu minha página, hein?) e vim aqui 
dar diquinhas fáceis e gostosas sobre o assunto. Bóra deixar essa criançada bem 
alimentada e feliz? Porque quem come melhor é mais feliz, sim!
A alimentação deve ser adequada durante todo o dia. No período em que está na 
escola, é importante consumir alimentos energéticos, ou seja, fontes 
decarboidrato. Porém, deve-se priorizar os do tipo complexo,que irão garantir 
glicose para o cérebro, que está em intenso funcionamento, e também para o resto
do corpo durante um período maior e evitar os carboidratos simples que, apesar 
de também serem fontes de glicose, é rapidamente aproveitada e não mantida.É 
essencial também oferecer frutas e vegetais. São fontes de fibras, vitaminas e 
compostos bioativos que ajudam na regulação do organismo.Outro nutriente 
importante são as gorduras chamadas reguladoras e que auxiliam no sistema 
imunológico, funcionamento cerebral e resposta inflamatória. Elas estão 
presentes nas castanhas e oleaginosas.É preciso ter cautela com a utilização dos
sucos, principalmente os industrializados. Em sua maioria eles contém aditivos e
conservantes de difícil metabolização. É sempre preferível, então, optar pelas 
frutas, por oferecerem nutrientes em sua forma ideal.O que colocar na lancheira

Um exemplo de lanche prático e saudável seria uma salada de frutas com granola e
castanhas. E porque não oferecer mini cenouras? Os pequenos adoram. Não deve-se 
ter medo de ousar, e ousadia hoje, é se alimentar de maneira simples e natural.
Beijos, Carol!
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Lei Seca: ministro Padilha apoia tolerância zero: 
[FOTO]

Foto: Tetra Images / Corbis
A legislação da Lei Seca foi reforçada mais uma vez. A diferença é que partir de
agora a tolerância é zero. A dez dias do Carnaval, o Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran) definiu que o motorista acusado no teste do bafômetro com 
0,05 miligrama de álcool por litro de ar, ou mais, está cometendo infração 
gravíssima a partir desta quarta-feira (30). Levará multa de quase R$ 2 mil e a 
habilitação será suspensa por um ano. No Brasil, a violência no trânsito é uma 
das principais causas de mortalidade. Somente em 2010, 42.844 pessoas perderam a
vida no trânsito e outras milhares ficaram com sequelas decorrentes dos 
acidentes.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, parabenizou o Contran e lembrou que os 
altos índices de acidentes causados por ingestão de bebidas alcoólicas 
interferem diretamente na saúde pública. Estou muito feliz com essa decisão do 
Conselho Nacional de Trânsito. A aplicação da tolerância zero era uma luta nossa
da Saúde. Mais de 140 mil acidentes de trânsito por ano são atendidos no Sistema
Único de Saúde (SUS). O óbito por acidente de moto, por exemplo, aumentou em 13 
vezes e aumentou 16 vezes o número de óbito de mulheres em acidentes de moto. 
Álcool e direção não combinam, afirma Padilha.

Se o bafômetro acusar valor igual ou superior a 0,34 miligramas de álcool por 
litro de ar, é considerado que o motorista está praticando um crime e além da 
multa, pode pegar de seis meses a três anos de prisão. No exame de sangue, se 
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for detectada alguma concentração de álcool, o condutor será multado e se tiver 
mais que seis decigramas de álcool por litro de sangue pode ser preso.

O ministro Alexandre Padilha considera a determinação como um avanço, mas 
ressaltou que a participação da população é fundamental para um resultado 
efetivo da Lei Seca. Os estados que ampliaram a fiscalização, fizeram blitz da 
lei seca, foram exatamente aqueles que reduziram os acidentes de trânsito no 
último ano, como o estado do Rio de Janeiro que é um exemplo nisso. O que vai 
ser decisivo, além da população aderir, é a fiscalização feita pelas policias e 
pelo departamento de trânsito dos estados. A sociedade precisa acompanhar e 
exigir que isso aconteça, destaca o ministro.

O valor do miligrama de álcool permitido é de 0,05 e não de 0,00 devido à margem
de erro dos resultados dos bafômetros. Porém, na prática a tolerância é 
considerada zero. Inclusive, o bafômetro pode acusar o teor de álcool advindo 
dos bombons, anticépticos bucais e remédios homeopáticos.

O Contran também definiu os sinais que os agentes de trânsito devem avaliar para
confirmar a embriaguez do condutor do veículo. Entre eles estão o sono, cheiro 
de bebida, olhos vermelhos, soluço e vômito. Os relatos dos agentes irão valer 
como prova contra os motoristas.
Lei 12.760 - Em dezembro, a Lei Seca já ficou mais rígida por meio da Lei 
12.760, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff. A lei autoriza o uso de 
testemunhos, exame clínico, imagens e vídeos como meios de provas para confirmar
a embriaguez do motorista.
Vida no Trânsito - O programa Vida no Trânsito tem o objetivo de reduzir o 
número de lesões e mortes causadas no trânsito. Uma das ações do projeto é a 
qualificação dos sistemas de informação sobre acidentes, feridos e vítimas 
fatais. Com o banco de dados atualizado, os gestores de saúde podem identificar 
os fatores de risco - como o excesso de velocidade e a associação entre álcool e
direção - e os grupos de vítimas mais vulneráveis nos respectivos municípios, 
assim como os locais onde o risco de acidentes é maior. No último mês de 
setembro, o Ministério da Saúde autorizou o repasse de mais R$ 12,8 milhões para
os 26 estados e o Distrito Federal aplicarem no Vida no Trânsito. No total, já 
foram liberados R$ 27,7 milhões para investimentos no projeto.
Camilla Terra / Blog da Saúde
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Livros em braille são distribuídos gratuitamente para todo o Brasil: "Lino", de 
André Neves; "Poesia na Varanda", de Sônia Junqueira; e "O Ratinho, o Morango 
Vermelho Maduro e o Grande Urso Esfomeado", de Don e Audrey Wood fazem parte da 
Coleção Itaú de Livros Infantis, que já foi distribuída a sete milhões de 
pessoas.
Agora essas histórias ganharam edição para deficientes visuais e saem em braille
e em fonte ampliada.
"Lino" (ed. Callis) fala da amizade entre o porquinho que dá nome ao livro, a 
menina Estrela e a coelha Lua, que desaparece de uma fábrica de brinquedos.
Leia mais (07/01/2013 - 16h20)
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Muito legal poder partilhar idéias, criatividade e contagiar a todos com coisas 
lindas!!! 
Atividades para o carnaval - diversas: 

Algumas atividades para o carnaval, entrando no clima de festa...
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Atividades 
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Receba nossas atividades Digite aqui seu email:
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Memória: 
Há duas maneiras pelas quais o cérebro adquire e armazena informações: a memória
de procedimento e a memória declarativa. Essas duas formas divergem tanto no que
diz respeito aos mecanismos cerebrais envolvidos, como nas estruturas anatômicas

A memória de procedimento (também chamada implícita) armazena dados relacionados
à aquisição de habilidades mediante a repetição de uma atividade que segue 
sempre o mesmo padrão. Nela se incluem todas as habilidades motoras, sensitivas 
e intelectuais, bem como toda forma de condicionamento. A capacidade assim 
adquirida não depende da consciência. Somos capazes de executar tarefas, por 
vezes complexas, com nosso pensamento voltado para algo completamente diferente.

Por outro lado, a memória declarativa (também chamada explícita) armazena e 
evoca informação de fatos e de dados levados ao nosso conhecimento através dos 
sentidos e de processos internos do cérebro, como associação de dados, dedução e
criação de ideias. Esse tipo de memória é levado ao nível consciente através de 
proposições verbais, imagens, sons, etc. A memória declarativa inclui a memória 
de fatos vivenciados pela pessoa (memória episódica) e de informações adquiridas
pela transmissão do saber de forma escrita, visual e sonora (memória semântica).

Analisando a memória quanto ao tempo de armazenamento das informações, pode-se 
classificá-la em memória de trabalho, memória de curto prazo e memória de longo 
prazo.

A memória de trabalho, que alguns acreditam ser parte da memória de curto prazo,
atua no momento em que a informação está sendo adquirida, retém essa informação 
por alguns segundos e, então, a destina para ser guardada por períodos mais 
longos, ou a descarta. Quando alguém nos diz um número de telefone para ser 
discado, essa informação pode ser guardada, se for um número que nos interessará
no futuro, ou ser prontamente descartada após o uso. A memória de trabalho pode,
ainda, armazenar dados por via inconsciente.

A memória de curto prazo trabalha com dados por algumas horas até que sejam 
gravados de forma definitiva. Este tipo de memória é particularmente importante 
nos dados de cunho declarativo. Em caso de algum tipo de agressão ao cérebro, 
enquanto as informações estão armazenadas neste estágio da memória, ocorrerá sua
perda irreparável.
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A memória de longo prazo é a que retém de forma definitiva a informação, 
permitindo sua recuperação ou evocação. Nela estão contidos todos os nossos 
dados autobiográficos e todo nosso conhecimento. Sua capacidade é praticamente 
ilimitada.

Não há uma estrutura ou uma determinada porção do cérebro reconhecidamente 
depositária de informações, embora se acredite que o lobo temporal esteja 
envolvido com a memória dos eventos do passado. Entretanto, são conhecidas 
várias estruturas cerebrais envolvidas com a aquisição e o processo de 
armazenamento de dados.MECANISMOS DA MEMÓRIA
Ainda não se conhece definitivamente o mecanismo, ou os mecanismos, pelo qual o 
cérebro adquire, armazena e evoca as informações.

Não obstante, alguns modelos são propostos para explicar essa função do cérebro 
humano.

O primeiro dos modelos propostos, tem como base a atividade elétrica cerebral. 
Assim, a informação seria guardada em circuitos elétricos, ditos reverberantes. 
Evidência desse mecanismo é obtida pela existência de conexões neuronais 
recorrentes, ou seja, por ramificações da célula nervosa (neurônio) que voltam 
ao seu próprio corpo, reestimulando-a. É possível que esse mecanismo esteja 
presente na manutenção das informações nas memórias de trabalho e de curto 
prazo.

O segundo modelo baseia-se na produção de substâncias químicas que conteriam um 
código relacionado às informações. Esse modelo supõe que os neurônios possam 
sintetizar ARN (ácido ribonucleico) e que essa substância conteria um código da 
memória da mesma forma que o ADN (ácido desoxirribonucleico) contém a 
codificação genética. Embora se tenha verificado aumento da síntese de ARN em 
fases de aprendizado, atualmente acredita-se que essa síntese seja responsável 
mais pelo funcionamento celular do que pela criação de um código químico, de 
forma a ter-se relegado a um segundo plano essa hipótese.

Outro modelo, conhecido por modelo conexionista, pressupõe a alteração das 
conexões entre os neurônios. Todos os neurônios emitem ramificações que se 
comunicam com as de outros neurônios, tendo umas, caráter estimulante e outras, 
caráter inibitório para a célula a que se destinam. A transmissão do impulso 
nervoso é feita no ponto de encontro dessas ramificações com a célula alvo, 
ponto esse denominado sinapse. A hipótese é que haveria alteração da função 
sináptica criando novos circuitos neuronais e seriam esses circuitos que 
codificariam as informações. Esse modelo tornou-se bastante plausível depois que
se comprovou, experimentalmente, o aumento da resposta sináptica com a aplicação
de estímulos repetitivos. Assim, acredita-se que o substrato da memória é o 
aumento da função sináptica (hipertrofia) ou a criação de novas sinapses. Esse 
modelo é bastante interessante, pois, além de esclarecer como são guardadas as 
informações, permite explicar, também, a atenuação das lembranças, fenômeno 
conhecido por todos, e que ocorreria em virtude da diminuição da função 
sináptica causada pelo desuso.AMNÉSIA
A amnésia é uma entidade patológica provocada por diversas causas em que o 
indivíduo perde a capacidade de reter informações novas (amnésia anterógrada) ou
de evocar as antigas (amnésia retrógrada).
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As amnésias são sempre causadas por agressões ao cérebro e podem ter caráter 
transitório ou permanente, sendo algumas delas destacadas a seguir:
1) Síndrome de Korsakoff - Doença descrita como decorrência do alcoolismo 
crônico pode, no entanto, ter outras causas. A amnésia é o sintoma predominante 
nessa síndrome, sendo caracteristicamente do tipo anterógrado.
2) Amnésia traumática - Mesmo que não percam a consciência, pessoas que sofrem 
um trauma de crânio de certa intensidade, muito frequentemente, esquecem-se dos 
fatos que ocorreram minutos antes do trauma (amnésia retrógrada) e também, dos 
fatos que ocorreram após o trauma (amnésia anterógrada). Existe certa relação de
proporcionalidade entre a intensidade do trauma e o tempo de amnésia.
3) Amnésia global - Esse tipo de amnésia está correlacionado com grave e difuso 
comprometimento cerebral. De forma definitiva, instala-se a amnésia tanto 
anterógrada quanto retrógrada, ou seja, o indivíduo perde a capacidade de reter 
novas informações e de evocar seu estoque antigo de informações. Tal situação 
ocorre em demências, traumas muito graves e intoxicações por monóxido de 
carbono.

4) Amnésia global transitória - Nessa situação, a amnésia dura algumas horas, 
não ultrapassando um dia, e a recuperação é completa. O indivíduo tem 
comportamento normal, mas não retém nenhuma informação durante o episódio, ou 
seja, apresenta amnésia anterógrada completa e essa lacuna na memória da pessoa 
permanece depois da recuperação. A causa desse distúrbio não está, ainda, 
totalmente esclarecida, mas parece estar ligada a uma isquemia transitória que 
afeta as partes internas do lobo temporal. Essa patologia tem curso benigno, 
sendo excepcional um segundo episódio.

5) Amnésia pós-operatória - Há cerca de 50 anos, um neurocirurgião americano, 
para poder tratar um paciente com crises convulsivas que não respondia ao 
tratamento com remédios, fez uma cirurgia para retirar, de ambos os lados, 
certas partes do lobo temporal (hipocampo e porção medial). Esse paciente obteve
controle das crises, mas ficou com amnésia anterógrada muito intensa, Por isso, 
até hoje, existe a dúvida de que o benefício obtido tenha compensado, se 
considerarmos o déficit adquirido. Quanto à lembrança de fatos e conhecimentos 
anteriores à cirurgia, esse paciente não sofreu alteração.ESQUECIMENTO
Ao contrário da amnésia em que há perda de uma capacidade, o esquecimento é uma 
falha na retenção ou na evocação dos dados da memória.
Trata-se de fenômeno muito comum que, em maior ou menor grau, ocorre com 
qualquer pessoa.

No entanto, é cada vez maior o número de pessoas que se sente incomodado com o 
problema e que busca solução.

A principal questão, no que se refere ao esquecimento, é determinar sua causa. 
Alguns postulam que ocorre uma debilitação dos traços de memória com o passar 
dos anos. Outros, no entanto, acreditam que novos conhecimentos podem interferir
e prejudicar a memória.

O desuso provocaria um enfraquecimento dos circuitos da memória, conforme o 
modelo conexionista, tornando cada vez mais difícil o acesso a essas 
informações. Isso pode explicar parte do problema, mas não todo ele. É fato que,
com o passar da idade, as pessoas têm mais dificuldade para lembrar fatos 
passados, mas essa dificuldade é mais intensa em relação aos fatos recentes, 

Página 3042



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
enquanto fatos remotos marcantes, ainda que não utilizados com frequência, podem
ser lembrados facilmente, inclusive em detalhes.

Considerando-se o processo de interferência, sabe-se que um novo aprendizado 
pode interferir com um antigo que lhe guarde alguma semelhança ou que lhe possa 
ser associado. Assim, a cada nova informação haveria modificação naquelas já 
sedimentadas. O acúmulo de informações, ao longo do tempo, faria com que pessoas
de mais idade tivessem maior dificuldade em relação à evocação da memória.

Nenhuma dessas causas explica totalmente a ocorrência do esquecimento, mas não 
podem ser descartadas como componentes do problema.

Há, no entanto, outro aspecto importante a ser considerado.

Não é possível evocar uma informação, se ela não foi devidamente arquivada. Para
que o ser humano possa reter na memória determinada informação, é necessário que
sua atenção esteja voltada para isso. Sem atenção, não há qualquer possibilidade
de guardar-se um fato e, sem guardá-lo, não há como recuperá-lo depois.

O combate ao esquecimento deve levar em conta a atenção e o poder de 
concentração, bem como os fatores que o facilitam ou o dificultam. Também se 
deve atentar para os fenômenos do desuso e da interferência de novos 
aprendizados.FATORES INTERFERENTES
O cérebro humano está sujeito a estímulos externos através dos sentidos, a 
estímulos internos advindos do organismo e a estímulos de ordem emocional. Há 
quem acredite que o ser humano só consegue pensar, porque há interação desses 
estímulos.

Com a atenção e o poder de concentração não é diferente. Assim, há fatores 
externos e internos que facilitam ou dificultam a atenção.

O interesse pessoal sobre determinado assunto faz com que certas pessoas possam 
quase que decorar informações com uma única e simples leitura. É de conhecimento
geral que quanto maior o interesse, mais facilmente se aprende.

A vivência de fatos com alta carga emocional faz com que os mesmos permaneçam 
para sempre na memória. São os chamados fatos marcantes na vida de uma pessoa 
que, mesmo ocorrendo uma única vez, não são jamais esquecidos.

Por outro lado, as preocupações com os problemas diários, a ansiedade e, em 
muitos casos, a depressão, são fatores que turvam a atenção e, como 
consequência, impedem a retenção de informações novas, gerando a impressão de 
que a memória está falhando.

Esses fatores, em geral, não afetam diretamente a memória, mas, sim, a atenção e
a concentração. No entanto, quando muito intensos, podem provocar alterações 
temporárias da memória. É o caso dos conhecidos brancos que ocorrem em situações
de ansiedade intensa.

Há, ainda, um outro fator ao qual se começa a dar atenção. Trata-se da relação e
possível interferência entre as memórias explícitas e implícitas.
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Toda atividade humana, inclusive as puramente intelectuais, tendem a ser 
automatizadas. Muitas de nossas atividades são repetidas diariamente e, ao longo
do tempo, vão deixando de ser conscientes, passando a ser executadas sem que 
dediquemos a elas a menor atenção. Com o avançar da idade, a maioria das pessoas
começa a executar só atividades e tarefas que já realizou um sem-número de 
vezes. Isso, evidentemente, dificulta manter a atenção e, consequentemente, a 
retenção na memória dos fatos ocorridos e das informações veiculadas nesse 
período.
Esse fenômeno é mais comum do que se imagina, e tem como exemplo a leitura 
automática, em que o leitor ao cabo de uma página não consegue se lembrar de uma
linha sequer.

A maioria das pessoas com problema de esquecimento, na realidade, nada tem de 
errado com sua memória, mas, sim, com os mecanismos que levam a informação até a
memória.A MEMORIA HUMANA E A ESCRITA
O ser humano desenvolveu a capacidade de transmitir conhecimento a seus 
semelhantes. Talvez tenha sido essa capacidade que permitiu sua sobrevivência 
como espécie e, certamente, foi ela que lhe deu a supremacia na escala 
evolutiva.

Nos primórdios da civilização, bastou que esse conhecimento fosse transmitido 
por uma linguagem que misturava sons e gestos. Como isso era transmitido de 
geração em geração e como quem conta um conto aumenta um ponto, criaram-se 
histórias fantásticas. Surgiram as lendas das quais até hoje temos notícia.

Durante a era do gelo, a humanidade sobreviveu graças à caça de grandes animais,
mas essa fase terminou. O ambiente mudou radicalmente e o ser humano foi 
obrigado a encontrar outras fontes de alimentação. Daí, surgiu a agricultura e, 
com ela, a sedentarização, a organização social em cidades e o acúmulo de 
riquezas.

A humanidade percebeu que não havia mais como confiar somente na memória e, por 
volta do ano 3.100 a.C., surgiu a escrita. No princípio, era um simples rol de 
riquezas estocadas em armazéns, mas logo o homem começou a usá-la com finalidade
religiosa, cultural e comercial.

Com o grande salto cultural dado pelos gregos no período clássico, a escrita 
tornou-se o principal instrumento na transmissão do saber e, paralelamente, um 
instrumento de poder político.

No entanto, a escrita não foi aceita por todos. Platão, através de Sócrates em 
seu diálogo com Fedro, nos traz ao conhecimento uma lenda egípcia. Thot, deus a 
quem era consagrada a ave íbis, inventou os números e o cálculo, a geometria e a
astronomia, o jogo de damas, os dados e a escrita. Durante o reinado de Tamuz, o
deus ofereceu-lhe suas invenções, dizendo-lhe para ensiná-las a todos os 
egípcios. Mas Tamuz quis saber de suas utilidades e, enquanto o deus explicava, 
o faraó censurava ou elogiava, conforme essas artes lhe parecessem boas ou más. 
Quando chegaram à escrita, Thot disse que aquela arte tornaria os egípcios mais 
sábios e lhes fortaleceria a memória. No entanto, Tamuz respondeu-lhe que a 
escrita tornaria os homens esquecidos, pois deixariam de cultivar a memória. Ao 
confiar apenas nos livros, só se lembrariam de um assunto exteriormente e por 
meio de sinais, e não em si mesmos. Os homens tornar-se-iam sábios imaginários.
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Nesse mesmo diálogo, Sócrates considera a escrita como algo que limita o 
pensamento, que engessa as ideias. Um discurso escrito, dizia ele, será sempre o
mesmo, repetido inúmeras vezes sem que se lhe possa agregar novas ideias.

Ironicamente, se hoje sabemos muito da filosofia de Sócrates, é porque Platão a 
escreveu.

Analisando a questão frente a nossos conhecimentos sobre a memória humana, 
podemos, no entanto, afirmar que escrever é uma forma salutar de ampliar nosso 
banco de dados. Salutar, porque é preciso esquecer para poder lembrar. 
Explicando: nossa memória não pode guardar absolutamente todas as informações 
que lhe chegam, sob risco de bloqueio. É armazenando somente o que interessa e 
associando convenientemente os dados estocados que a memória pode ser evocada.

De qualquer forma, a escrita está aí, imutável ao longo do tempo (a não ser, 
claro, em algumas dessas péssimas traduções com que por vezes nos deparamos), 
pronta para ser consultada quando precisamos e, sobretudo, liberando o cérebro 
humano para a associação dos conhecimentos armazenados e a criação de novas 
ideias.

A título de ilustração, sabe-se que, com treinamento intenso e adequado, uma 
pessoa pode reter uma sequência de 50, 100 algarismos. No entanto, com papel e 
lápis, qualquer um terá a mesma sequência guardada, com um mínimo de esforço.

Finalizando, não podemos nos esquecer do que dizia ConfúcioBem, ele diziaO que 
mesmo ele dizia?Acho que me esqueci, teria sido melhor escrever.
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Ministério da Saúde conta com Manual de Atenção à mulher na menopausa: [FOTO]

Foto: Image Source/Corbis
A jornada dupla de trabalho e filhos, somada a vida agitada nas grandes cidades,
aumentam os sintomas da menopausa, momento em que a produção de hormônios no 
corpo das mulheres começa a diminuir e com isso, a menstruação fica irregular. 
Existem ainda outros sintomas que também passam a incomodar muitas mulheres, 
como mau humor, cansaço e ondas de calor. A adoção de hábitos de vida saudáveis 
antes mesmo de os sintomas surgirem pode ser a melhor saída para evitar 
indisposições. O Ministério da Saúde disponibiliza em sua página na internet um 
manual com orientações importantes que podem amenizar os incômodos dessa fase.
A coordenadora da Saúde da Mulher do Ministério da Saúde, Esther Vilela, conta 
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que a primeira recomendação é ter uma alimentação saudável, evitando frituras e 
gorduras já que, após a menopausa, o colesterol da mulher apresenta tendência a 
subir: Frutas frescas, verduras, legumes, aveia, gergelim, linhaça, outros grãos
integrais, que têm muito cálcio, principalmente, que têm também isoflavonas e 
outras substâncias que são protetoras do corpo da mulher e deixar de lado, 
principalmente, o fumo e também controlar ou reduzir o consumo de álcool e, 
principalmente, atividade física regular ou prazerosa, explica.
A coordenadora da Saúde da Mulher do Ministério da Saúde, Esther Vilela, 
ressalta que a menopausa é apenas uma fase que deve ser encarada com mais 
cuidados: A menopausa não é uma doença. Nós não precisamos falar que menopausa é
igual a tratamento, nós temos menopausa é igual orientações para uma vida 
saudável, para uma alimentação saudável, para um estilo de vida saudável. Alguns
casos, restritos, vão precisar, talvez, do uso de alguns hormônios durante certo
período de tempo, mas a principal abordagem é promoção da saúde e prevenção, 
lembrando que tem de fazer alguns exames, como elas já deveriam fazer também 
antes dessa fase de vida, destaca.Para quem quiser mais informações, basta 
acessar o manual.Fonte: Hortência Guedes / Web Rádio Saúde
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Ministério da Saúde repassa R$ 173 milhões para combate à dengue: 
[FOTO]

Foto: Fiocruz Multimagens
Para intensificar as medidas de vigilância, prevenção e controle da dengue, o 
Ministério da Saúde está repassando R$ 173,2 milhões a todos os municípios 
brasileiros. Os recursos são destinados à qualificação das ações de combate ao 
mosquito transmissor da doença Aedes aegypti, o que inclui o aprimoramento dos 
planos de contingência. No verão passado o Ministério repassou R$ 92 milhões 
para 1.180 municípios.
Mais de 190 milhões de pessoas serão beneficiadas com as medidas de controle e 
prevenção da dengue. O adicional representa um subsídio de 20% do valor anual do
Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde e será repassado em parcela única.
Em contrapartida, os municípios precisam cumprir algumas metas, como 
disponibilizar quantitativo adequado de agentes de controle de endemias; 
garantir cobertura das visitas domiciliares pelos agentes; adotar mecanismos 
para a melhoria do trabalho de campo; realizar o LIRAa (Levantamento Rápido de 
Infestação por Aedes Aegypti) com ampla divulgação nos veículos de comunicação 
locais; notificar os casos graves suspeitos de dengue, entre outras ações.Casos 
da doença - O Brasil registrou 77% de redução nos casos graves de dengue no 
período comparativo entre janeiro a dezembro 2010 e janeiro a dezembro de 2012. 
No ano passado, até 22 de dezembro, foram registrados 3.965 casos graves em todo
o país, contra 17.475 no mesmo período de 2010.
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O estado que apresentou maior redução de casos graves, neste período de dois 
anos, foi Roraima, com queda de 99%, seguido por São Paulo (97%), Rondônia 
(96%), Acre e Minas Gerais (95%) e Mato Grosso do Sul e Amazonas (94%). Em 
números absolutos, o estado de São Paulo foi o que contabilizou a maior redução 
de casos graves - 82 casos de janeiro a dezembro de 2012, contra 2.905 no mesmo 
período de 2010. A redução foi seguida pelo estado do Rio de Janeiro, com 885 
casos graves, em 2012, contra 2.563 em 2010.Óbitos - Seguindo a mesma tendência,
o número de mortes por dengue, no Brasil, também apresentou queda, de 57% em 
comparação com 2010. De janeiro até 22 de dezembro de 2012 foram confirmados 283
óbitos, sendo que no mesmo período de 2010 foram 656.
Se a comparação for feita com 2011, quando ocorreram 484 mortes, o percentual de
queda é de 42%. Destaque também para os estados do Amapá, Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul e o Distrito Federal que não apresentaram nenhuma morte.Chuvas -O 
aumento das chuvas e o calor contínuo no verão, em diferentes estados, favorecem
a proliferação do Aedes aegypti. A prevenção precisa ser mantida, mesmo com a 
redução nos casos graves de dengue, afirma o ministro da Saúde, Alexandre 
Padilha. Ele lembra que as ações de prevenção não podem ser interrompidas com a 
mudança dos gestores. Faço um apelo aos novos prefeitos, que iniciaram o mandato
em janeiro, para continuar o trabalho já realizado pelos antecessores. A 
combinação do trabalho preventivo em cada residência, com as ações do poder 
público, é capaz de reduzir a presença do mosquito do Aedes aegypti no meio 
ambiente e, consequentemente, evitar epidemias, observa o ministro.
O secretário de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, Jarbas Barbosa, 
lembra que no período de dezembro a maio, a população deve redobrar os cuidados 
com suas casas, verificando o adequado armazenamento de água, o acondicionamento
do lixo e a eliminação de todos os recipientes sem uso que possam acumular água 
e virar criadouros do mosquito. Além disso, é importante cobrar o mesmo cuidado 
com ambiente público, como o recolhimento regular de lixo nas vias, a limpeza de
terrenos baldios, praças, cemitérios e borracharias.
Aos primeiros sintomas da dengue (febre, dor de cabeça, dores nas articulações e
no fundo dos olhos), a recomendação é que a pessoa procure o serviço de saúde 
mais próximo. É fundamental não tomar remédio por conta própria - pois isso pode
mascarar sintomas e dificultar o diagnóstico - devendo ainda estar alerta para 
sinais de agravamento, como vômitos e dores abdominais. A única medida que a 
pessoa deve adotar é a ingestão de muito líquido, como água, sucos ou chás, até 
que seja atendida por um profissional de saúde. Além disso, tomar um medicamento
inadequado, como a aspirina ou o Ácido Acetilsalicílico (AAS), pode contribuir 
para agravar o quadro do paciente, aumentando a chance de morte, alerta o 
secretário.Tabela 1 - Comparativo de casos graves e óbitos confirmados por 
dengue no Brasil de janeiro a 22 de dezembro de 2010, 2011 e no mesmo período em
2012.[FOTO]

Fonte:Kattiúscia Alves e Valéria Do Amaral / Agência Saúde
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Ministério habilita mais equipes da Saúde da Família em 13 estados
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Ministério habilita mais equipes da Saúde da Família em 13 estados: 
[FOTO]
O Ministério da Saúde habilitou mais 1.488 Equipes de Saúde da Família (ESF) e 
9.261 Agentes Comunitários de Saúde (ACS), de 13 estados - Amapá, Ceará, Goiás, 
Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo -, que também passam a 
receber os recursos, com o objetivo de ampliar o acesso da população à Atenção 
Básica. O trabalho das equipes está inserido na nova Política Nacional de 
Atenção Básica- Saúde Mais Perto de Você, lançada em 2011, que visa incentivar a
melhoria da qualidade do atendimento na Atenção Básica, combater o desperdício e
monitorar as ações já existentes.

Atualmente, o país conta com 33.434 mil Equipes de Saúde da Família implantadas 
em 5.298 municípios que cobrem 105,5 milhões de brasileiros. São 5,5 milhões a 
mais de habitantes com acesso à saúde básica em relação a 2010, quando atuavam 
31.660 equipes. O número de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) também subiu de 
244.883 em 2010 para 257.265 em 2012, representando aumento de mais de 5%.

As equipes são multidisciplinares, formadas por médicos, enfermeiros, técnicos 
ou auxiliares de enfermagem e até 12 agentes que atuam junto às comunidades, 
desenvolvendo ações de promoção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico e 
tratamento, recuperação, reabilitação de doenças. Hoje, são 256.959 mil Agentes 
Comunitários de Saúde em todo Brasil. Os valores repassados aos municípios 
integram o Piso da Atenção Básica Variável (PABV), que prevê incentivo que varia
de R$ 85,5 mil a R$ 128,3 mil por ESF, e R$ 10 mil por ACS, ao ano.

A Estratégia da Saúde da Família é a principal meta do Ministério da Saúde para 
reorientar o modelo de atenção à saúde da população, a partir da atenção 
primária, considerada a mais próxima da porta de entrada do Sistema Único de 
Saúde (SUS), além de ser capaz de resolver até 80% dos problemas de saúde das 
pessoas. A execução da estratégia é compartilhada entre o Ministério da Saúde 
com os Estados, Distrito Federal e Municípios.

Entre 2010 e 2012, houve crescimento dos recursos na Atenção Básica, passando de
R$ 9,73 bilhões (2010) para R$ 13,36 bilhões (2012). Um incremento de 37%.
Credenciamento - O Ministério da Saúde também credenciou 30 municípios de 10 
estados, por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU), a 
receber incentivo às ações de Saúde Bucal, no âmbito da Estratégia Saúde da 
Família. Bahia, Amapá, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, 
Pernambuco, Rio Grande do Sul e São Paulo, Ceará, Rio Grande do Norte e 
Tocantins serão beneficiados.
Melhor em Casa - Além das portarias referentes às Equipes de Saúde da Família 
foi publicada outra portaria liberando R$ 2,2 milhões para custeio e manutenção 
das equipes de Atenção Domiciliar nos estados do Acre, Amazonas, Bahia e o 
Distrito federal irão receber. O benefício faz parte das ações do Melhor em 
Casa, programa que visa reorganizar o processo de trabalho das equipes que 
atendem os pacientes em suas casas. No primeiro ano de funcionamento do 
programa, foi constatado que as equipes atendem principalmente casos de Acidente
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Vascular Cerebral (20%), seguido de casos de hipertensão (9,3%) e de pacientes 
com a doença de Alzheimer (5,4%). Outros atendimentos frequentes incluem 
pacientes com diabetes mellitus, com a doença de Parkinson, doenças pulmonares e
fraturas de fêmur. A maior parte desses pacientes são mulheres (58%).

Os pacientes que são atendidos pelas equipes do Melhor em Casa são encaminhados 
principalmente pelas Equipes de Saúde da Família (53,7%) ou estavam internados 
em hospital (28,9%). Esse dado mostra que o programa está articulado com a 
Atenção Básica, ajuda a reduzir as internações desnecessárias e as filas dos 
serviços de urgência e emergência.
NASF - Em outra portaria o Ministério da Saúde credenciou 14 Núcleos de Apoio à 
Saúde da Família (NASF) nos estados da Bahia, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio 
de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo. Atualmente, 
o país conta com 1.909 núcleos. Nos núcleos Tipo I, os profissionais devem 
cumprir, no mínimo, 200 horas semanais de trabalho e, nos tipo II, os servidores
a obrigatoriedade é para 120 horas semanais mínimas.

Os municípios que aderirem ao NASF Tipo I recebem R$ 20 mil do Ministério da 
Saúde para a implantação da unidade e mais R$ 240 mil anuais para o custeio das 
equipes. A modalidade Tipo II conta com R$ 8 mil para implantação e mais R$ 96 
mil de custeio/ano. Os recursos são repassados do Fundo Nacional de Saúde para 
os fundos municipais.

Os núcleos são constituídos por equipes multiprofissionais que trabalham 
afinadas e vinculadas às Equipes de Saúde da Família e os profissionais são 
responsáveis pelas consultas, discussões de casos e ações de educação permanente
em saúde com a população.
Confira as portarias abaixo:
2900 - 
http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?jornal=1pagina=749data=21/12/2012

2898 - 
http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?jornal=1pagina=748data=21/12/2012

2924 - 
http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?jornal=1pagina=756data=21/12/2012

2897 - 
http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?jornal=1pagina=747data=21/12/2012

2901 - 
http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?jornal=1pagina=749data=21/12/2012
Fonte: Zeca Moreira e Cristina Gumiero / Agência Saúde
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e Prefeitas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Ministro Padilha apresenta políticas de saúde no Encontro Nacional de Prefeitos 
e Prefeitas: 

Ministro Alexandre Padilha participa da abertura do Encontro Nacional com 
Prefeitos e Prefeitas. | Fotos: Rondon Vellozo - ASCOM/MS
O Encontro Nacional de Prefeitos e Prefeitas de hoje (29) contou com a 
participação do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Ele veio de Santa Maria 
(RS), especialmente para falar aos gestores municipais sobre as políticas de 
saúde do Ministério da Saúde. O prefeito e a prefeita é quem no dia a dia tem de
enfrentar a maior parte dos problemas. E queremos ajudar cada um de vocês, 
independente de partido, região, estado. Queremos ajudar a sua gestão e se 
tornar um marco, ressaltou o ministro.

Durante seu pronunciamento, Padilha anunciou que o Ministério da Saúde vai 
investir R$ 1,6 bilhão no Programa de Requalificação das Unidades Básicas de 
Saúde (UBS), para construção, reforma e ampliação das Unidades, com foco nos 
bairros com maior concentração de pobreza. O ministério também vai 
disponibilizar recursos para a construção de mais Unidades Pronto Atendimento 
(UPA 24h) e ações, como o Brasil Sorridente e Olhar Brasil, que integram o 
Programa Saúde na Escola. Estamos abrindo a seleção de mais 225 UPAs 24h. Hoje 
nós temos 267 unidades funcionando em nosso país e elas já atendem os 2,8 
milhões de brasileiros que todo mês entram numa UPA 24h. E nós queremos mais, 
destacou o ministro. De acordo com dados do Ministério da Saúde, de cada 100 
pessoas que entram em um pronto socorro, 97 podem ter seu problema resolvido na 
própria UPA 24h.

Outra novidade muito importante anunciada pelo ministro Alexandre Padilha foi o 
financiamento de internet banda larga para as Unidades Básicas de Saúde. O 
objetivo é que elas tenham conectividade adequada para passar informações de 
saúde, exames e acompanhamentos. Os ministérios da Saúde e das Comunicações vão 
fazer uma ata nacional para a compra de banda larga e pagar a banda larga das 
unidades que participam do PMAQ. Isso é fundamental para controlar e melhorar a 
gestão. Com isso o prefeito vai ter o controle da atenção básica, disse o 
ministro.

O ministro Padilha também incentivou os municípios que possuem equipes de 
Atenção Básica a aderirem ao Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 
Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB). O programa busca induzir a ampliação do 
acesso, com garantia de um padrão de qualidade comparável nacional, regional e 
localmente, de maneira a permitir maior transparência e efetividade das ações 
governamentais direcionadas à Atenção Básica em Saúde em todo o Brasil. As 
equipes de Saúde da Família inscritas pelos municípios no PMAQ, que obtiverem 
sucesso na avaliação pelo programa podem receber até o dobro de recursos. O 
Ministério abre a adesão, a partir daí nós acompanhamos o trabalho de cada 
equipe em um sistema informatizado. Depois são feitas visitas em parcerias com 
as universidades e nós pesquisamos a opinião dos usuários - o que o usuário está
achando do atendimento prestado por aquela equipe, se é de qualidade ou não - e 
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se esta equipe tiver um bom desempenho nós podemos dobrar o recurso. Ou seja, é 
mais recurso para quem tem um bom desempenho e mais qualidade no atendimento à 
população, explicou Padilha.

Outra ação destacada durante o pronunciamento do ministro foram os mutirões de 
cirurgias eletivas. Em 2012, o Ministério da Saúde conseguiu aumentar em 25% o 
número dessas cirurgias. Queremos o apoio dos municípios para reduzir o tempo de
espera pelas cirurgias. Para isso, serão investidos até R$ 650 milhões. O 
Ministério da Saúde autoriza ainda que o município possa contratar um valor 
maior que a tabela SUS para alguns tipos de cirurgias, e assim os municípios 
poderão atrair profissionais, equipes cirúrgicas e hospitais filantrópicos que 
possam colaborar para a redução das filas, enfatizou.

A partir do dia 11 de março acontecerá a Semana Nacional de Mobilização Saúde na
Escola. Nela, os alunos de escolas públicas vão ter consultas oftalmológicas, 
odontológicas, além de acompanhamentos pelas equipes de Saúde da Família, que 
vão checar se as vacinas estão em dia e se as crianças e adolescentes estão com 
índices nutricionais normais. Esta ação terá o apoio do Ministério da Educação, 
que disponibilizará carretas para alguns municípios. Abrimos a adesão para os 
municípios poderem participar da semana e fazerem o credenciamento de alguns 
serviços privados. Alguns serviços privados podem ajudar na execução deste 
serviço, porque às vezes é muito difícil ter uma clínica de oftalmologia, ter 
uma ótica em alguns municípios pequenos, e alguns serviços privados estão 
dispostos a serem mobilizados para esta ação, alertou Padilha.

O ministro da Saúde finalizou seu pronunciamento no encontro de prefeitos e 
prefeitas incentivando os municípios que precisam de médicos a se inscreverem no
Programa de Valorização da Atenção Básica (Provab). Este ano o Ministério da 
Saúde paga a bolsa para os médicos. E se eles ficarem um ano atendendo na 
Atenção Básica, nas periferias das grandes cidades ou nas cidades do interior, 
ele ganha 10% na hora de prestar a prova de residência médica, esclareceu 
Padilha. Até agora existem mais de cinco mil médicos inscritos no programa, mas 
as inscrições estão disponíveis até dia cinco de fevereiro. Padilha também 
lembrou que os médicos formados com a ajuda do FIES, se trabalharem na Atenção 
Básica, recebem descontos na dívida com o Ministério da Educação.
Saiba mais no Portal da SaúdeIlana Paiva / Blog da Saúde
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Mitos e verdades sobre o sol e a preguiça: [FOTO]

Quando o assunto é o sol, somos bombardeados de informação. Muitos cuidados, 
muitos alertas, e muitos mitos como consequência. Listamos alguns mitos e 
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verdades sobre o sol e também sobre a preguiça. Pois, chega o verão, o sol, o 
calor, e ao mesmo tempo em que queremos aproveitar cada minuto, às vezes bate 
uma preguiça!Cerca de 80% da exposição solar que vamos acumular durante toda a 
vida ocorre até os 20 anos. Verdade ou mentira?Verdade! A estimativa é da 
Organização Mundial de Saúde. Então, se liga. Proteção tem que começar cedo, 
crianças e adolescentes, ninguém escapa.Tirar um cochilo à tarde da insônia de 
noiteMito! Tudo bem se for um cochilo, na rede, na varanda. A famosa siesta. 
Agora, no máximo 20 a 30 minutos, tá?Filtro solar deve ser usado se for usar 
computador?Verdade! A luz do computador ou as lâmpadas fluorescentes podem 
manchar a pele, vale lançar mão de um filtro.Aromas de plantas, ajudam a 
relaxar? Verdade ou mentira?Verdade! A campeã na lista de estudos é a lavanda. 
Ela reduz a ansiedade, relaxa e melhora o sono.Para ativar a vitamina D é 
preciso tomar sol sem filtro solarVerdade! Segundo pesquisas Norte Americanas, o
filtro diminui em 90% a capacidade do organismo de ter a vitamina.Gemada ajuda a
dar pique? Verdade ou mentira?Verdade! Tudo graças à colina. Uma substância do 
ovo que estimula o cérebro e mantém os músculos ativos, sem falar no açúcar. Mas
atualmente a receitinha da vovó está na berlinda, por causa do alto teor 
calórico.Faz diferença se expor ao sol do inverno ou do verão?Mito! A única 
diferença de se expor ao sol no inverno ou no verão é o horário, mesmo. Morando 
em um país tropical, como o Brasil, em que temos sol o ano todo, a exposição é 
durante todo o ano. É muito importante aplicar o protetor solar meia hora antes 
de se expor ao sol, reaplicar a cada duas horas. Existe até uma regrinha, 
colocar duas colheres de sopa do protetor solar por todo o corpo. A proteção tem
que ser da cabeça aos pés, explica a dermatologista Leandra Metsavaht.
Com informações do programa Alternativa Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
multirio-distribui-material-multimidia.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 5 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

MultiRio distribui material multimídia para escolas municipais

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
FONTE: PCRJ
As dez Coordenadorias Regionais de Educação receberão um 
novoMultiKit e DVDs com a segunda parte da série Pequenos Notáveis. O 
MultiKit Escola, Família e Artes contém episódios de Educação em Família
 e Arte, Artistas e Arteiros. A série Educação em Família discute a 
importância do apoio e da participação da família no desempenho escolar.
 Já a produção Arte, Artistas e Arteiros, em dez episódios, busca 
provocar a curiosidade e estimular o jovem a
pensar e fazer arte.

O
 kit com os dois DVDs de Pequenos Notáveis correspondem aos episódios 
que homenageiam Luiz Gonzaga, Pixinguinha, Lamartine Babo, Vinícius de 
Moraes, Tom Jobim e Chico Buarque. A série tem apresentação de Joyce 
Moreno e Alfredo Del-Penho, além de contar com a participação dos 
atores-mirins Amanda Ramalho e Iwin Monã.
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<POSTAGEM>
na-dose-certa-perfume-no-trabalho.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 14 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Na dose certa: perfume no trabalho

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blogdasaude.com.br/
Na dose certa: perfume no trabalho: 
Todo mundo gosta de passar um perfume e ficar com um cheiro bom na pele, não é 
verdade? Só não pode exagerar na dose. Além de incomodar os seus parceiros de 
trabalho, o excesso de perfume pode também causar dores de cabeça e crises de 
espirro.
A dica para usar na dose certa é aplicar o perfume nos pontos - nuca, atrás das 
orelhas, punhos e dobras dos braços - que concentram maior calor e circulação, 
pois assim exalam mais o cheiro e você não corre o risco de exagerar.[FOTO]

Arte: portal G1[FOTO]
Essas dicas não estão restritas ao convívio no trabalho, elas são bem genéricas 
e valem para o seu dia a dia. Afinal, o cheiro forte de perfume incomoda a 
todos, não é verdade?

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
nota-tecnica-febre-amarela.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 2 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

NOTA TÉCNICA FEBRE AMARELA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/
NOTA TÉCNICA FEBRE AMARELA: [FOTO]

Em virtude do início do período sazonal da Febre Amarela, e com intuito de 
alertar e sensibilizar os serviços de vigilância em saúde estaduais, municipais 
e demais parceiros na condução e execução de atividades dessa vigilância , com 
vistas à notificação de casos humanos suspeitos e de epizootias em primatas não 
humanos, o GT-Arboviroses/UVTV está publicando a Nota Técnica intitulada Alerta 
aos serviços de saúde sobre a importância de intensificar a vigilância da Febre 
Amarela Silvestre durante o período sazonal no Brasil. Consulte também, texto 
informativo e alerta para FA, que estará disponível na página da SVS/MS..

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
nova-escola-alimentacao-na-creche.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 3 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Nova Escola | Alimentação na Creche

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

FONTE: NOVA ESCOLA

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
novas-competencias-que-competencias.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 2 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Novas competências? Que competências?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://porvir.org/Novas competências? Que competências?: 
Que a tecnologia é importante e está revolucionando a educação, ninguém duvida -
e já até foi tema da primeira desta série especial de matérias. Mas duas 
competências importantes e que devem ser destaque em 2013, preveem parceiros e 
fontes do Porvir, são a habilidade com as relações humanas e o empreendedorismo.
É um caminho sem volta, com os jovens buscando tomar as rédeas do futuro de uma 
forma menos dependente das corporações e de grandes capitais, diz Carla Mayumi, 
do coletivo Educ-ação.
E para que os alunos do século 21 sejam preparados adequadamente para o mundo 
que os espera, as escolas deverão repensar seus modelos e apostar em formatos 
mais livres, que coloquem o aluno no centro, extrapolem os espaços das salas de 
aula e dialoguem com a comunidade. Nessa tentativa, alguns temas se repetem e 
até se misturam como a perspectiva de tendência para o ano que vem: o ensino 
pernalizado e o ensino híbrido, o aprendizado baseado em games e projetos. Veja,
a seguir, as previsões apontadas por nossos especialistas e nos vemos em 
2013![FOTO]
Acreditamos nas relações humanas primordiais, associadas às novas descobertas e 
facilidades tecnológicas. Aquelas relações que permitem trocas, diálogos, 
aprendizados mútuos e ampliação de horizontes. Relações que estimulam que cada 
um de nós possa vivenciar o nosso melhor, crescer em diferentes direções e, não 
importando o caminho, contribuir para tornar o planeta um lugar mais habitável, 
sustentável, generoso e equânime.
Canal FuturaPrevejo uma revolução na educação em 2013, a tão sonhada virada 
educacional vai acontecer, as escolas conhecerão a educação 3.0, as mídias 
tradicionais vão abandonar o preconceito e vão começar a criar juntamente com os
professores, pois passará a ser uma tendência. Aos poucos esse movimento 
vanguardista levantará o povo, ávido por informações, para um novo mundo. A luta
de todos os educadores inovadores, acadêmicos, projetos educacionais e sites, 
como o Porvir, poderá chegar a um futuro promissor, e vamos juntos começar a ver
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as plantas crescerem das sementes que plantamos até então.
Rodrigo Araújo
Professor de história[FOTO]
O tema empreeendedorismo vai virar um assunto cada vez mais importante nas 
escolas e universidades. É um caminho sem volta, com os jovens buscando tomar as
rédeas do futuro de uma forma menos dependente das corporações e de grandes 
capitais. Acredito que isso vai se ampliar a partir do movimento atual das 
startups digitais, com as iniciativas e projetos dos jovens para empresas 
não-digitais expandindo também.
Carla Mayumi
Educ-açãoÉ um futuro inquietante, aberto a novas possibilidades, de tentativa e 
erro, que coloca em xeque todos os conceitos de aprendizado tidos como 
exemplares. Um mundo mais democrático, em que faculdades deixam de servir 
somente à elite e abrem seus conteúdos para a rede. Um mundo em que o medo de 
ficar para trás é constante, em que startups de educação surgem e ficam gigantes
da noite para o dia, de que eu e você certamente iremos sentir orgulho de termos
participado.
Equipe Polinize[FOTO]
Acredito que muitas escolas - as de cabeça mais aberta - vão começar a 
experimentar novas ideias. Por exemplo, uma escola de ensino médio pode começar 
a trabalhar mais com conteúdos extra acadêmicos fora do horário tradicional.
Carla Mayumi
Educ-açãoOs debates devem se tornar mais acirrados quando o assunto for 
aprendizagem. De um lado, os defensores do triângulo formado por avaliações 
nacionais baseadas em provas teste/currículos prontos/bonificação por desempenho
aos professores. De outro, os que buscam a autonomia da escola para elaboração 
de projetos pedagógicos que promovem sociabilidade, curiosidade e 
experimentação, garantindo o desenvolvimento de habilidades, atitudes e 
talentos. Novos atores deverão entrar neste debate.
Helena Singer
AprendizDuas dicas para o ano que vem: GEA (Ginásio Experimental de Artes), 
escola vocacionada em artes visuaisque terá um convênio com o MAR (Museu de 
Artes do Rio) que será inaugurado este ano. E o Ginásio Experimental do Samba, 
escola de tempo integral para 2o seguimento (7o ao 9oano) vocacionado para 
música. Além das eletivas os alunos terão aula de protagonismo juvenil e projeto
de vida baseado nos princípios do professor Antônio Carlos Gomes da Costa para 
desenvolverem as habilidades cognitivas.
Beatriz Novaes
Secretaria Municipal de Educação do Rio JaneiroAcho que uma coisa que está 
crescendo cada vez mais são os espaços de experimentação, no caso de Chicago, 
por exemplo, com as charters. Muitas empresas e organizações estão abrindo 
escolas e inovando na missão, visão, currículo. O que empurra o mundo e traz 
novas soluções para as escolas públicas também, para todos. Temos que levar a 
experimentação para o currículo no dia a dia. Temos que pensar enquanto estamos 
fazendo. Para sermos mais rápidos nessa experimentação, colocar isso dentro da 
educação para que o ensino mude junto com as demandas da sociedade, assim como 
fazem as empresas, de forma orgânica.
Stefan Weitz
Bing[FOTO]
O conceito de project-based learning vai crescer, principalmente nas 
universidades, mas também no ensino médio.
Carla Mayumi
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Educ-açãoAcho que umas das coisas que ainda estará sendo discutida é a 
necessidade de se ensinar novas habilidades, pensamento crítico, resolução de 
problemas, comunicação etc. E entre elas, principalmente, a habilidade de 
aplicar esses conhecimentos. Saindo do academissismo e da memorização e indo 
mais para a prática. Também estamos caminhando para um aprendizado por 
experimentação, por uma visão completa do aluno, incluindo saúde fisica e mental
e também trazendo um maior engajamento dos pais na educação, na escola.
Sarah Elizabeth Ippel
AGC[FOTO]
Um grupo de jovens do Ensina (TFA Brasil), criou uma academia para alunos da 
rede publica de 9o ano. Não só eles dão aulas de reforço e tiram dúvidas para 
ajudarem aos jovens do 9oano a passarem para boas escolas de ensino médio, como 
também fazem uma espécie de tutoria, mostrando as alternativas interessantes de 
ensino médio como também orientando os jovens nas suas escolhas.
Beatriz Novaes
Secretaria Municipal de Educação do Rio Janeiro[FOTO]
O desafio está em transformar a escola, instituição do ocidente moderno, em 
espaço de promoção do pluralismo ou, ainda melhor, de inclusão das diferenças, 
da construção de um novo conhecimento e uma nova cultura voltada para a paz, o 
respeito e a sustentabilidade. Certo é que para se tornar esta instituição 
promotora da democracia, a escola precisa se transformar. O sentido desta 
transformação deverá se tornar mais claro nos próximos anos: maior envolvimento 
entre escola e comunidade, com o aumento de políticas públicas que promovam 
parcerias das escolas com a família, as empresas e organizações da sociedade 
civil. E também formas de tornar a escola central na vida comunitária, ali 
sediando bibliotecas, serviços sociais e outros equipamentos públicos, de modo a
fazer com que pais e vizinhos a frequentem.
Helena Singer
Aprendiz[FOTO]
Deveremos ver também, nos próximos anos, o fortalecimento do ensino domiciliar e
de outras experiências educativas em ambientes não escolares, onde as crianças 
estão livres para brincar e interagir, compartilhar materiais e as suas 
descobertas. Os recursos digitais vão facilitar muitas experiências educativas 
baseadas na liberdade para explorar, mesmo sem intensa supervisão.
Helena Singer
Aprendiz[FOTO]
Os jogos crescem de forma diversa e alguns dos mais utilizados para propósitos 
educacionais incluem jogos de realidade alternativa, jogos multiplayer e jogos 
de consciência social global. A maioria dos jogos que são utilizados atualmente 
para o aprendizado por uma variedade de disciplinas compartilham qualidades 
semelhantes: todos eles possuem uma meta, têm fortes componentes sociais e 
simulam um tipo de experiência de mundo real que os alunos julgam relevante para
sua vida.
Anderson Duarte
ReduEm 2012, tive a oportunidade de ouvir algumas das maiores autoridades do 
mundo em educação. E praticamente todos concordam que o futuro das escolas é um 
processo mais livre e divertido. Por exemplo: o sistema educacional da Indonésia
está preparado para usar aparelhos de EEG (eletroencefalograma) da marca 
Neurosky. Assim, a escola medirá o nível de atenção e relaxamento de cada aluno,
oferecendo desafios personalizados a cada um. E o melhor: o aprendizado 
acontecerá através de jogos e brincadeiras, num clima muito mais leve. Dessa 
forma, a escola consegue despertar a curiosidade das crianças e respeitar a 
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velocidade e os interesses de cada um.
Tiago Mattos
Perestroika[FOTO]
Acho que em 2013 a grande tendência será a ideia do blended learning.Durante 
2012 a discussão sobre cursos online e a questão dos cursos free tomou conta da 
mídia nos Estados Unidos, além disso, a diminuição dos custos das plataformas 
virtuais vai repercutir fortemente aqui em nosso país também.
Gustavo Borba
TEDxUnisinosPrever o futuro em um mundo tão inconstante como o de agora é uma 
tarefa desafiadora. Mooc, crowdsourcing, flipped classroom, adaptive learning 
são exemplos de como os acontecimentos no mundo digital são hiper rápidos e de 
como o ser humano é criativo para resolver problemas, sendo um deles o do 
aprendizado.
Equipe PolinizeAcho que a gamificação na educação será um tema ainda em 2013. 
Temos muitos projetos surgindo e crescendo. Outra área que eu vejo como forte 
tendência é a de formação para os professores, novos cursos para formar esse 
professor com um novo papel. Acho que até mesmo o flipped classroom vai crescer 
no país, não só usando a tecnologia como faz a Educopedia, a Khan Academy, mas 
também professores que cobram a leitura de livros ou de conteúdos em casa e usam
a sala de aula para dúvidas, trabalhos etc.
Rafael Parente
Secretaria de Municipal de Educação do Rio de Janeiro[FOTO]
Os movimentos de recursos educacionais abertos refletem uma mudança de que a 
informação está em todo lugar e trazem como desafio a utilização eficiente dela.
A questão não é apenas o compartilhamento da informação, mas o compartilhamento 
de experiências. O movimento também é uma resposta aos custos crescentes de 
recursos tradicionalmente publicados e a falta de recursos educacionais em 
algumas regiões.
Anderson Duarte
Redu
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<POSTAGEM>
o-cuidado-ajuda-reatar-lacos.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 23 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

O Cuidado Ajuda a Reatar Laços

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://saudementalrj.blogspot.com/
O Cuidado Ajuda a Reatar Laços: 
Cartilha sobre Saúde Mental e Violência para os Agentes Comunitários de Saúde
Esta cartilha é fruto de um trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Comitê 
Internacional da Cruz Vermelha (CICV) e a Coordenação de Saúde Mental da 
Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil (SMSDC), por meio do diálogo com 
agentes comunitários de saúde e profissionais dos Núcleos de Apoio à Saúde da 
Família (NASF). Nas oficinas de capacitação realizadas surgem a ideia e o desejo
de colocar em palavras a experiência de vida e trabalho dos agentes comunitários
no lidar com a violência que de tantas formas atravessa suas vidas, a vida de 
amigos e familiares.
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Sofrimento, angústias que não eram vistos, seja por negligência, seja pelo 
desconhecimento, hoje já podem ser compreendidos como uma questão pública de 
saúde e que nos colocam a todos, gestores, profissionais e educadores em busca 
de soluções.

Poder perceber como a violência afeta a todos, não apenas no corpo, mas na nossa
saúde mental, indicando sutilezas que poderiam passar despercebidas, é um grande
mérito deste material.

De forma objetiva e clara são apresentadas diferentes formas de violência - umas
óbvias e outras nem tanto assim. Para estas últimas, a necessidade de um olhar 
mais treinado, mais cuidadoso, mais experiente e atento e que este trabalho 
busca destacar, indo além: através de histórias de vida ilustra como uma 
situação pode enredar diversas outras que, se apreciadas de forma isolada, não 
teriam o mesmo sentido quando se compreende o contexto no qual o comportamento 
se manifestou.

Assim são as histórias de dona Nair e de Carlos, personagens que de forma 
diferente, mas complementar, trazem luz sobre esse jogo intrincado de 
sentimentos, emoções e sintomas.

Não bastasse o diálogo franco e direto com o leitor, a cartilha oferece ainda 
ideias, orientações e dá dicas relevantes, que com certeza serão fundamentais no
trabalho diário dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), assim como aponta para 
a estruturação da Rede de Saúde Mental em nossa cidade, apresentando as 
diferentes possibilidades de acolhimento na nossa rede de saúde.

É importante destacar que apesar desta cartilha ter sido construída para nossos 
agentes comunitários, ela pode ser lida por qualquer outra pessoa interessada 
pelo assunto, pois as discussões aqui apresentadas estão adequadas ao momento 
atual no qual o tema violência extrapola o debate dos especialistas da saúde e 
agrega outros campos como da segurança pública, direitos humanos, entre outros.

Para concluir gostaria de falar do prazer de ter compartilhado desse projeto e 
da parceria com o CICV e ter podido comprovar ao longo desta gestão (2009-2012) 
os significativos avanços no cuidado às vítimas de violência no Rio de Janeiro.
Pilar Belmonte

Coordenadora de Saúde Mental da

Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil (SMSDC
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<POSTAGEM>
o-segredo-esta-no-tom-da-aula-diz.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 18 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>
O segredo está no tom da aula, diz Salman Khan

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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http://porvir.org/O segredo está no tom da aula, diz Salman Khan: É que meu pai 
é professor, respondeu o pequeno Imran, no inglês tímido de uma criança de 
quatro anos, quando perguntado por que tanta gente queria falar com o pai dele. 
Enquanto isso, no ambiente ao lado, Salman Khan, ou apenas Sal, atendia as 
últimas pessoas de uma legião de interessados em conhecê-lo, saber suas ideias e
opiniões sobre educação, após evento promovido pela Fundação Lemann, em São 
Paulo. No dia anterior, o educador que ensina 6 milhões de alunos por mês 
encontrou-se com a presidenta Dilma Rousseff e com o ministro da Educação 
Aloisio Mercadante. Nesta quinta-feira (17), contou como tem feito suas aulas 
chegarem a todos os países de mundo. O segredo do sucesso? O tom das aulas, 
simplifica ele.
Salman Khan lembra que, no início de sua empreitada, ele gravava suas aulas 
endereçando os comentários para parentes, que viviam em Nova Orleans e 
precisavam de ajuda em matemática. Mas ele reconhece que, até aí, não tinha nada
de inovador. Não fui a primeira pessoa que postou videoaulas no YouTube, diz 
ele. O que eu acho que me fez ficar popular foi o fato de eu estar falando para 
os meus primos, pessoas com quem eu me importava. Eu fui muito direto, eu falava
o que vinha na minha cabeça, revela o educador.
Não tendo um script prévio, nem nenhum tipo de amarra formal, suas explicações 
ficaram leves e interessantes, acredita. As pessoas têm medo de cometer erros, 
seguem scripts. Quando eu erro, eu rio. Com isso, os alunos podiam ver que 
matemática não é acertar da primeira vez. O tom que eu uso nos vídeos é o tom 
que eu to usando agora, de conversa. N-ã-o f-a-l-o c-o-m-o s-e o-s a-l-u-n-o-s 
n-ã-o f-ô-s-s-e-m i-n-t-e-l-i-g-e-n-t-e-s, brinca Khan, falando lentamente.
A audiência de São Paulo, Khan apresentou as ferramentas da Khan Academy e 
apresentou algumas de suas visões sobre as mudanças necessárias dos sistemas de 
ensino. O Porvir traz um infográfico que resume as principais informações sobre 
a plataforma do americano e guarda para amanhã, última matéria da Semana Khan, 
os frutos da vinda do professor ao Brasil, ações concretas que podem impactar um
futuro próximo, além de algumas de suas perspectivas para o futuro. Confira!
Regiany Silva / Porvir[FOTO]
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<POSTAGEM>
obesidade-infantil-no-brasil-e-no-mundo.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 30 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Obesidade infantil no Brasil e no mundo

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.falecomanutricionista.com.br/
Obesidade infantil no Brasil e no mundo: 

Trinta e três por cento das crianças brasileiras pesam mais do que o ideal. E 
quatro de cada cinco delas deverão manter-se nessa condição até o fim da vida 
que, possivelmente, será mais curta que a de seus pais. Assisti super 
sensibilizada ao documentárioMuito além do Peso no final de semana. O vídeo 
levanta a discussão sobre a obesidade infantil no Brasil e no mundo. Mais que um
debate, a obesidade infantil é uma realidade.
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O vídeo, da diretora e roteirista brasileira Estela Renner, mostra crianças com 
doenças de adulto, fato nunca registrado na história da raça humana. Problemas 
de coração, respiração, depressão e diabetes tipo 2 afetam a rotina dos 
pequenos. E todos eles têm base na obesidade. E ela, por sua vez, tem como 
principais causas a alta e precoce ingestão de açúcar; a piora dos hábitos 
alimentares; a quase nenhuma informação dos pais; e o bombardeio de propagandas,
entre outros fatores.

Mas de quem é a culpa? Precisamos parar de culpar a indústria alimentícia, assim
como a publicidade. É hora de assumir a responsabilidade na compra, escolha e na
apresentação dos alimentos às crianças (e não, não tenho filhos). Esta postura, 
de deixar a cargo de terceiros, nos transforma em vítimas e não em seres 
pensantes capazes de se informar e escolher o que é melhor. Por isso, não 
acredito em leis proibitivas, mas na educação dos adultos, que são os detentores
do poder aquisitivo (embora eu tenho a sensação, muitas vezes, que eles se 
tornaram reféns das vontades dos próprios filhos. Talvez pela falta de 
conhecimento). Se há algo que o governo possa fazer é disseminar a informação. O
resto é por nossa conta e risco.

Toda junkie food foi feita para as crianças. De nada adianta falar, pois quando 
a criança entra em contato com um produto alimentício - carregado de gordura 
saturada e açúcar - todos os receptores neuroendócrinos gritam. Esse alimento 
provoca uma sensação que nenhum alimento de verdade consegue proporcionar. Por 
isso, são mais viciantes. Mas elas não tem o discernimento da decisão. Esse 
poder cabe somente aos pais. Afinal, quem contou pra criança que aquilo ali é 
comestível? E, mais, quem colocou o produto no carrinho do supermercado e deixou
disponível a qualquer sinal de birra. Sou do tempo em que criança não tinha 
vontade.

Queridos pais, desliguem a TV e convidem seus filhos para cozinhar. Escolha 
lanches saudáveis, atraentes, gostosos e junte a família em um piquenique no 
parque. Invente lancheiras saborosas para a escola. Nem [VÍDEO]
Jamie Oliver conseguiu convencer um grupo de crianças que um nuggeté nocivo, 
mesmo mostrando para eles como ele é sofrivelmente feito. Você só vai 
convencê-los ensinando-os a comer alimentos gostosos. E esses são os saudáveis, 
mesmo que a criança não entenda. Coma comida com eles. O 
#projetoveraopravidatoda começa no berço.
Beijos, Carol!
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Organização da Sala de Aula

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://baudeideiasdaivanise.blogspot.com/

Repassando boas idéias e orientações...
Organização da Sala de Aula: 
[FOTO]
Organização da Sala de AulaTexto de Ivanise Meyer~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A organização da sala de aula revela nossa maneira de pensar Educação.
Porém, pode acontecer que a organização seja padronizada pela escola, ou 
simplesmente existir pouca possibilidade de modificar o espaço por vários 
motivos...
No meu livro Brincar  Viver eu conto a minha história como professora de 
Educação Infantil e de como modifiquei o espaço da sala de aula para receber as 
crianças dessa faixa etária.
A arrumação da sala depende da professora, mas a manutenção da mesma deve ser 
compartilhada com as crianças: arrumar os brinquedos e livros, limpar o que 
sujar, são atitudes de cuidado com a sala.

A limpeza e higienização do ambiente deverá ser realizada pelo profissional 
responsável na escola.

Deixarei aqui no Baú de Ideias algumas sugestões para deixar sua sala mais 
aconchegante, alegre, dinâmica e organizada.
[FOTO]

É importante ter um espaço para a "roda de conversas". As crianças devem sentar 
ao redor da educadora de forma confortável. Se necessário, pode-se forrar o chão
com esteiras ou tapetes laváveis. 
A "roda de conversas" também pode acontecer em outros espaços da escola como em 
um pátio, parque ou debaixo de uma árvore (quintal). O importante é garantir que
a turma possa estar com a educadora sem "interrupções" externas.
[FOTO]
Lemos para as crianças todos os dias!
Cada dia podemos ter um tipo de texto: um poema, uma história, uma parlenda, um 
trava-língua, um capítulo de uma história, uma informação sobre um animal...
É importante ler para a criança, pois o professor será seu modelo de leitor.
Essa leitura precisa ser planejada (escolha o livro, o tema, verifique se 
precisará de algum objeto ou música para enriquecer a leitura), o espaço poderá 
ser o mesmo da "roda de conversas", ou fora da sala (no pátio, debaixo de uma 
árvore, na sala de leitura ou biblioteca escolar).Quantas mesas haverá na sala?
As mesas podem ser usadas como "cantinhos" (cantos) para: jogos pedagógicos, 
modelagem, colagem, desenho ebrinquedos que necessitem do apoio da mesa.
As mesas também são usadas para atividades de escrita. Geralmente, o número de 
mesas equivale ao número de alunos na sala.
Notrabalho diversificado, pode-se diminuir o número de mesas, pois nem todos 
estarão sentadosfazendo uma mesma atividade.[FOTO]

O cantinho de leitura é um espaço importantíssimo na sala de aula.
Onde as crianças encontrarão variados materiais de leitura: livros, revistas, 
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gibis, jornais, livros de receitas,atlas, dicionários, etc.
As crianças aprendem a manusear o material (escolher o material, ler e devolver 
no mesmo lugar), a ter cuidado o material (não amassar, rasgar ou rabiscar) 
ampliando sua autonomia.
Importante: não deixe lápis (ou material para escrever) neste espaço.[FOTO]

Um cantinho para as artes é fundamental!
Um dos espaços da sala pode ser reservado para as Artes Plásticas:
desenho, pintura, modelagem e colagem.
Este é um espaço que precisa da organizaçãopela professora (manter os materiais 
necessários) e das crianças (aprendem a manusear os materiais para suas 
produções).

A limpeza posterior deve ser compartilhada com as crianças.[FOTO]

Um dos cantinhos preferidos das crianças da Educação Infantil é o da 
dramatização: a "casinha" ou "casa de bonecas", no qual elas vivem os papéis 
familiares e constroem relações com os colegas da turma.
Para organizar esse espaço você pode dispor de móveis e utensílios em tamanho 
reduzido, bonecas diversas (de plástico, de tecido) e outros brinquedos.
[FOTO]

O cantinho de Ciências pode ser montado com experimentos de acordo com o projeto
desenvolvido.
Livros de assuntos estudados também podem ficar neste canto.
Já montei aquário na sala várias vezes, as crianças adoram observar os 
peixinhos!
Também podemos montar terrários.

Caso haja espaço na sala, pode existir um espaço para brincadeiras no chão: 
carrinhos, construção, etc.[FOTO]

Um quadro-de-giz (ou quadro-branco) será um espaço para registros provisórios, 
pois serão apagados no final da aula. O que necessitar ficar exposto (ou 
guardado) deverá ser registrado em cartaz ou "blocão".
Euuso pararegistrar a data do dia, escrever o planejamento diário, produzir 
textos com as crianças, escrever seus nomes (listas), ou seja, quando escrever 
seja uma forma de comunicar algo importante para a turma.O que encontraremos nas
paredes?
O que mereça ser registrado e ser lido pelas crianças.Mural: é um quadro preso à
parede. Nele podemos organizar os trabalhos das crianças, ou enfeitar de acordo 
com o projeto desenvolvido. O mural é um espaço quedeve ser modificado 
periodicamente.Cartaz: ele comunica algo que esteja sendo estudado, deverá ficar
na altura dos olhos das crianças. Os cartazes podem comporum "blocão", 
organizando as folhas de forma que fiquem presas na parte superior.Calendário: 
pode-se trabalhar com calendário semanal, mensal e anual. Ao utilizar o 
calendário coma criança, elapercebe a sequência dos dias, semanas, meses e a 
passagem de tempo ao longo de um ano.Aniversariantes: pode ser um cartaz com 
todos os aniversariantes, ou mensal. Também podeestar organizado no 
mural.Combinados: são as regras de convivência da turma. Gosto de imprimir e 
deixar em local que possa ser consultado pelas crianças e por mim quando há 
necessidade de "relembrar".Alfabetário: são as letras do alfabeto organizadas, 
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geralmente, na horizontal para facilitar a leitura. É um importante material de 
apoio.Faixa numérica: são os numerais de 0 a 9; o número está associado à 
quantidade (elementos). Também é um materialpara consulta.
Dependendo do projeto, pode-se pendurar pela parede: mapas, cartazes do corpo 
humano, ousobre temas específicos (animais, plantas, etc).
O espelho serve para atividades especifícas ou mesmo para que se vejam. As 
crianças adoram um espelho!
Ocartaz de boas vindas do início do ano pode ser renovado a cada período, como 
novos temas.[FOTO]

Muitas escolas contam com a televisão nas sala de aula.
O programa escolhido deverá fazer parte do planejamento. 
Há boas propostas que podem ser aproveitadas pela Educação Infantil:
Cocoricó, Sítio do Pica-pau Amarelo, Turma da Mônica, Vila Sésamo, Barney, Baby 
Einstein, entre outras. Além de filmes e desenhos de animação que divertem as 
crianças.
Lembre-se: assistir um programa pela televisão não é apenasum "preenchimento de 
tempo", mas deverá ter um objetivo dentro de planejamento da professora.

Muitas escolas já contam com a informática na Educação Infantil.
Em geral, são utilizados softwares com jogos educativos ou navegação na internet
com o mesmo fim.
As atividades desenvolvidas também devem ser planejadas pela professora.
[FOTO]

Saindo da sala, as crianças deverão contar com espaço para brincadeiras ao ar 
livre.
Se chover, mude a organização das mesas, 
crie mais espaço em sua sala efaça brincadeiras bem divertidas!
Oprofessor pode tornar sua"sala do tamanho do mundo"!
Desejo um bom ano de trabalho para você!Um beijinho,Ivanise
[FOTO]

Cantinho de Leitura da minha sala em 2010.

Se quiser imagens de rotinas 
para a Educação Infantilclique aqui.

Leia também sobre oBrincar na Educação Infantil.
Organizado por Ivanise Meyer
Acompanhe as postagens pelo Feed.
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Origami de Centopéia
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http://www.comofazerorigami.com.br/
Origami de Centopéia: 

Vamos aprender agora a fazer uma linda centopéia em origami.

É super fácil e você só vai precisar de 6 quadrados coloridos para seguir os 
passos do seguinte diagrama.
[FOTO]

[FOTO]
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PARA REFLEXÃO - Brasileiro mostra realidade de crianças-escravas em documentário
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Brasileiro mostra realidade de crianças-escravas em documentário: [FOTO]

Lançamento do filme está previsto para março.
Publicado originalmente naRede Pró-Menino Fundação Telefônica
Dirigido pelo cineasta brasileiro Denis Franco Goedert, o documentário Garibous 
faz um registro impactante com imagens e entrevistas sobre a realidade de 
pobreza e escravidão das crianças e jovensde um dos países mais pobres do mundo,
Burkina Faso. O lançamento está previsto para março de 2013.
Estima-se que mais de dois milhões de meninos e meninas vivem nessa condição, 
doados por seus pais a tutores chamados Marabus com a promessa de cuidado 
emocional e físico, com direito a comida, saúde e hospedagem. Porém, o que 
acontece é bem diferente, os Garibous passam o dia mendigando, com acesso 
restrito à alimentação e condições sub-humanas de moradia, além de serem 
responsáveis por sua própria sobrevivência.
Mal vestidos, sujos e de chinelos, os pequenos escravos circulam pelas ruas das 
cidades tentando coletar o valor exigido por seus tutores, cerca de R$1,50, e 
temendo os castigos físicos violentos caso falhem. Cenário parecido com o 
trabalho infantil e mendicância nos centros urbanos de outros países, como o 
Brasil.
Por serem quase invisíveis, várias ONGs e grupos humanitários trabalham para 
denunciar essa realidade para que as leis que resguardam os direitos das 
crianças e adolescentes sejam cumpridas.
Veja o trailer:

--------------------------------------------------------------------------------
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PENSE NISSO - Não à automedicação.....
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http://ligadasaude.blogspot.com/
Não à automedicação.....: [FOTO]

A automedicação é a prática de ingerir medicamentos sem o aconselhamento e/ou 
acompanhamento de um médico ou outro profissional habilitado. Em outras 
palavras, é a ingestão de medicamentos por conta e risco do indivíduo. É uma 
prática bastante difundida não apenas no Brasil, mas também em outros países. 
Medicamentos de uso mais simples e comuns estão disponíveis em farmácias ou 
supermercados e podem ser obtidos sem necessidade de receita médica, como 
analgésicos, antitérmicos, antiinflamatórios, entre outros.Os medicamentos são 
comprados por indicações de amigos, estimulados pela mídia, internet ou 
indicação do balconista, não farmacêutico. A onda das depressões, na busca por 
um mundo mais feliz, fez a classe média abusar dos psicotrópicos, sem a 
recomendação dos médicos. Antitérmicos, antiinflamatórios e analgésicos são os 
medicamentos mais utilizados, sem qualquer tipo de orientação especializada. 
Segundo dados do Conselho Federal de Farmácia, a automedicação é responsável por
25% dos casos de intoxicação no Brasil.Tendo em vista os problemas decorrentes 
da automedicação e, principalmente, quando esta é feita com uso de antibióticos,
a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), em outubro de 2010, 
modificou algumas regras para a venda destes medicamentos, que a partir de então
passaram a ser vendidos em farmácias e drogarias apenas com retenção de receita.
Uma resolução bem tomada, mas que deveria ser estendida a outras classes de 
medicamentos que são responsáveis pela maior parte das intoxicações detectadas 
nos pronto atendimentos de todo o pais.Para que o leitores tenham uma ideia do 
perigo da automedicação, cito alguns casos bastante comuns no dia-a-dia. Por 
exemplo, uma pessoa que tem incômodos no estômago e passa a usar, por conta 
própria, medicamentos a base de anti-ácidos ou da família do omeprazol, podem 
estar mascarando ou escondendo doenças mais sérias como úlceras ou mesmo 
tumores. Outro exemplo bastante corriqueiro é o uso indiscriminado de medicações
à base de paracetamol, que podem causar sérios prejuízos ao fígado, tipo 
hepatite ou cirrose. Aquela pessoa que após o consumo de etílicos faz uso deste 
medicamento pode sobrecarregar ainda mais a função hepática. O uso de 
fitoterápicos também deve ter orientação adequada. Só para citar dois exemplos: 
o uso concomitante do ginkgo biloba com o AAS (aspirina) aumenta o tempo de 
sangramento nas pessoas, podendo ocorrer hemorragias e, algumas delas, podem ser
fatais como nos derrames cerebrais. Já o ginseng usando como estimulante natural
pode aumentar a pressão e piorar os sintomas dos hipertensos.O próprio modelo 
regulador (Anvisa) continua estimulando, indiretamente, a automedicação, com 
frases do tipo a persistirem os sintomas o médico deverá ser consultado. No meu 
entendimento, esta frase só vem a reforçar o consumo de medicamentos, ou seja, 
use primeiro o medicamento. Caso os sintomas persistam, procure o médico. Em vez
de ser uma frase de alerta, na prática é uma frase de estímulo à automedicação. 
Melhor seria usar a frase de Paracelso, médico do século XVI: A diferença entre 
um remédio e um veneno está na dose, converse antes com seu medico.Boa semana a 
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todos.
[FOTO]

** O texto acima é de responsabilidade do autor. Para dúvidas sobre o conteúdo 
do texto, deixe seu comentário ou entre em contato com o autor através dos 
contatos disponibilizados em sua assinatura.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pesquisadores-descobrem-como-vitamina-d.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 3 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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Pesquisadores descobrem como a vitamina D inibe inflamações: 
Pesquisadores do National Jewish Health descobriram eventos específicos 
moleculares e sinalizadores pelos quais a vitamina D inibe a inflamação. Nas 
suas experiências, eles mostraram que índices baixos de vitamina D, comparáveis 
aos índices observados em milhões de pessoas, não conseguiram inibir a cascata 
inflamatória, enquanto que os índices considerados adequados inibiram os sinais 
de inflamação.

"Este estudo vai além das associações anteriores de vitamina D com diversos 
efeitos na saúde . Ele descreve uma clara cadeia de eventos celulares, a partir 
da ligação do DNA, através de uma via de sinalização específica, para a redução 
de proteínas conhecidas por provocar inflamação", disse a autora principal Elena
Goleva, professora assistente de pediatria do National Jewish Health. "Os 
pacientes com doenças inflamatórias crônicas, como asma, artrite e câncer de 
próstata, que têm deficiência em vitamina D, podem se beneficiar da 
suplementação de vitamina D para obter os índices de vitamina D no sangue acima 
de 30 nanogramas / mililitro."

As atuais diretrizes nacionais sugerem que as pessoas devem manter um índice 
mínimo de vitamina D no sangue de 20 ng / ml, embora haja muito debate 
científico sobre o índice ideal. A vitamina D é conhecida pela contribuição à 
saúde óssea, promovendo a absorção do cálcio. Nos últimos anos, muita atenção 
tem sido dada aos seus possíveis benefícios imunes e inflamatórios. Baixos 
índices de vitamina D têm sido associados a várias doenças, incluindo asma, 
câncer, diabetes e artrite.

No estudo atual, os pesquisadores examinaram os mecanismos específicos pelos 
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quais a vitamina D pode atuar em vias imunes e inflamatórias. Eles incubaram 
células brancas sanguíneas humanas com diferentes níveis de vitamina D, em 
seguida, expuseram estas células a lipopolissacarídeo(LPS), uma molécula 
associada com as paredes das células bacterianas, que é conhecida por promover 
respostas inflamatórias intensas.

As células incubadas sem vitamina D e em solução contendo 15 ng / ml de vitamina
D produziram taxas elevados de citocinas IL-6 e TNF-a, principais agentes na 
resposta inflamatória. As células incubadas em 30 ng / ml de vitamina D e 
valores superiores mostraram resposta significativamente reduzida para os LPS. 
Os índices mais elevados de inibição da inflamação ocorreram a 50 ng / ml.

Através de uma série complexa de experiências, os investigadores identificaram 
um novo local onde o receptor de vitamina D aparenta se ligar diretamente ao DNA
e ativar um gene conhecido como MKP-1. MKP-1 interfere com a cascata 
inflamatória provocada por LPS, que inclui uma molécula conhecida como p38, e 
resulta em níveis mais elevados de IL-6 e TNF-a.

"Este recém-identificado local de ligação do DNA ao receptor de vitamina D, e as
vias específicas inibidas por índices mais elevados de vitamina D fornecem um 
mecanismo plausível para muitos dos benefícios que têm sido associados com a 
vitamina D", disse o Dr. Goleva. "O fato de que nós mostramos uma resposta 
variada dependendo da dose utilizando índices normalmente encontrados em humanos
também adiciona peso ao argumento para o papel da vitamina D em condições imunes
e inflamatórias.
Fonte: http://emedix.uol.com.br/not/not2012/12fev23imu-joi-rdh-vitaminaD.php

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
piolhos-como-combater-estes-seres.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 1 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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Piolhos: como combater estes seres incômodos: 

Embora exista um estigma social associado a ter piolhos, infestações são comuns 
e não há motivo para se envergonhar.

Piolho (pediculose) é sinônimo de falta de higiene?

A resposta é: NEM SEMPRE!

Como os piolhos agem?
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[FOTO]
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Planetário estreia novo filme na programação de férias
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http://www.rio.rj.gov.br/
03/01/2013
Durante
 as férias escolares, o Planetário da Gávea vai oferecer, de terça a 
domingo, inclusive feriados, oito Sessões de Cúpula por dia. Incluídos 
nessa programação especial estão os filmes Galaktos, O Aniversário do 
Pingo, Dois Pedacinhos de Vidro, Desvendando o Sistema Solar, A Caminho 
da Terra e Planetas, que prometem proporcionar ao público um espetáculo 
através de uma viagem pelo mundo da Astronomia. A novidade está por 
conta da estreia do filme Kaluokahina (foto), animação que se passa em 
um recife de coral tropical no oceano, onde habitantes vivem em paz 
paradisíaca.

Vinculado à Secretaria Municipal de 
Cultura , o Planetário fica na Rua Vice-Governador Rubens Berardo, 100, 
perto da PUC. Mais informações pelo telefone 2274-0046.
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Plataforma permite o compartilhamento de video-aulas e cursos onlines: 

Por Patrícia Gomes, do Porvir
[FOTO]

O PingMind é aberto para que professores, escolas, universidades e organizações 
proponham aulas gratuitas ou não.
OThe New York Times decretou:2012 foi o ano dos Moocs. Mas, apesar das centenas 
de milhares de alunos registrados em plataformas como Coursera, edX e Udacity, 
especialistas ainda alertam sobre a sustentabilidade de projetos que se baseiam 
noensino on-line gratuito para grandes massas. Um grupo de pernambucanos, porém,
está disposto a provar que é possível ter um modelo de Mooc rentável e acaba de 
lançar oPingMind, uma plataforma para oferta de cursos on-line que comporta 
tanto aulas gratuitas quanto pagas, a depender de quem propõe a aula.

O site, desenvolvido por Marcel Caraciolo, 28, e uma equipe mais quatro jovens 
profissionais, provê a infraestrutura necessária para professores e instituições
oferecerem cursos. Nossa missão é dar a ferramentas para ensino on-line para 
qualquer um que queira aprender ou ensinar, diz o empreendedor. A ideia surgiu 
no ano passado, depois de os próprios criadores terem experimentado alguns dos 
Moocs mais famosos e percebido que era possível fazer uma versão brasileira 
rentável dessas plataformas. Lançaram então o PyCursos, site especializado em 
aulas da linguagem Python de programação. Deu tão certo que a equipe lançou o 
PingMind, já incluindo nessa nova iniciativa os cursos que haviam criado e 
abrindo espaço para aulas de outras áreas do conhecimento. Percebemos que havia 
ali uma demanda, diz Caraciolo.

No ambiente virtual do PingMind, é possível postar textos, fotos, áudios, vídeos
e slides, criar fóruns, propor exercícios e acompanhar o desempenho dos alunos. 
Os proponentes podem ser dos mais diferentes perfis, desde instituições que 
queiram fazer a capacitação dos seus profissionais; organizações, escolas ou 
universidades interessadas em um modelo de EAD ou híbrido de aprendizagem e até 
mesmo professores independentes. Cada um será um modelo de negócio distinto. 
Veja vídeo de apresentação da plataforma.

No caso de instituições filantrópicas, institutos, organizações sem fins 
lucrativos ou universidades públicas que queiram oferecer cursos gratuitamente, 
o PingMind dá acesso ao ambiente virtual e às suas funcionalidades sem cobrar 
nada por isso. Um primeiro curso nesse formato, o Projetão, já está cadastrado 
na plataforma e será a complementação da disciplina de projeto de 
desenvolvimento dada para o 5o período de ciência da computação e para o 8o de 
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engenharia da computação da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco). Embora 
gratuito, apenas estudantes matriculados nessas disciplinas poderão cursar o 
Projetão. A perspectiva é que, dando certo o piloto, ele seja aberto a qualquer 
interessado.

otalmente gratuito e aberto a qualquer pessoa, no entanto, estarão os cursos da 
Udacity, uma das iniciativas pioneiras na oferta de Moocs nos EUA. O primeiro 
curso, sobre como abrir uma startup, do prestigiado professor Steve Blank, já 
está disponível. Nas próximas semanas, outros serão adicionados à plataforma e, 
no segundo semestre, a previsão é que eles sejam legendados para o português, 
facilitando o acesso dos alunos brasileiros. É uma honra trazer a Udacity para o
Brasil, diz Caraciolo.

O segundo modelo de negócio possível na PingMind é o voltado para professores 
independentes e pequenas empresas que queiram cobrar pelos cursos ofertados. 
Nesse caso, o site recebe uma comissão por cada aluno matriculado. Alguns 
cursos, todos na área de tecnologia e programação, já estão disponíveis. Já a 
terceira possibilidade é destinada a empresas maiores, que poderão customizar a 
plataforma com sua identidade visual e oferecer aulas para capacitação 
profissional. Como terão mais alunos matriculados e a cobrança por comissão não 
seria interessante, esses clientes pagam mensalidade. Já há cerca de 20 empresas
cadastradas, que estão em processo de elaboração dos cursos ou com as aulas já 
em andamento.

Como o PingMind entrou no ar em dezembro, explica Caraciolo, ele ainda está 
sendo aprimorado e um de seus planos para um futuro próximo é oferecer também 
aulas ao vivo sobre os mais variados conteúdos, sempre com a ideia de facilitar 
o acesso à educação.
Clique aqui para assistir o vídeo inserido.
*Fazem parte do Redação na Rua os sitesCatraca Livre,Guia de Empregos,Portal 
Aprendiz,Porvir eVilaMundo.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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PONTO FACULTATIVO - CARNAVAL

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/
PONTO FACULTATIVO - CARNAVAL: 
DECRETO Nº 36746 DE 28 DE JANEIRO DE 2013

[FOTO]
Estabelece ponto facultativo nas repartições públicas municipais nos dias 08, 11
e 13 de fevereiro de 2013.

O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais,
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DECRETA:

Art. 1.º O ponto será facultativo nas repartições públicas municipais nos dias 
08, 11 e 13 de fevereiro de 2013, período de carnaval, excluídos desta previsão 
os expedientes nos órgãos cujos serviços não admitam paralisação.

Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2013; 448º ano da fundação da Cidade.EDUARDO 
PAES
Disponível em http://doweb.rio.rj.gov.br/ acesso em 29 jan. 2013 (edição de 29 
jan. 2013)
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População deve tomar cuidados para evitar doenças pós-enchentes

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
População deve tomar cuidados para evitar doenças pós-enchentes: 
[FOTO]

Foto: Valter Campanato / ABr
As fortes chuvas dos primeiros dias do ano mais uma vez fizeram vítimas no Rio 
de Janeiro. Apesar de o tempo ter melhorado e as águas dos rios já terem 
baixado, a enchente expos os moradores da Baixada Fluminense a várias doenças. 
Para diminuir a exposição e proteger a população desses riscos, o Ministério da 
Saúde está focando em ações de vigilância nesses locais. Eliane Lima e Silva, 
responsável pelo Vigidesastres, explica que orientar as pessoas é o principal 
foco das secretarias municipais e estaduais de saúde nesse momento.

Diversos cartazes informando sobre os cuidados que devem ser tomados para evitar
contaminação foram espalhados pelas regiões afetadas. Também foram feitas 
gravações para divulgação nas rádios e em carros de som. Nós sabemos que é 
difícil seguir todas as orientações, porquê no momento do desespero as pessoas 
não estão pensando no que pode vir depois. Mas elas precisam ter o maior acesso 
a informação possível para proteger a saúde dos moradores, alerta Eliane Lima.

As doenças que mais atingem a população no período de enchentes são 
leptospirose, hepatite, doenças diarreicas, dengue, febre tifoide e cólera, além
do tétano que pode acontecer durante a limpeza das casas, e dos problemas 
respiratórios que podem vir com a poeira quando as águas baixam totalmente. O 
acúmulo de lixo também favorece a proliferação de animais e insetos causadores 
de doenças, como ratos, baratas e mosquitos. As pessoas devem ficar atentas ao 
tempo de manifestação dos sintomas. A hepatite A, por exemplo, pode se 
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manifestar entre 15 e 50 dias após a contaminação, e no caso de leptospirose, de
uma a duas semanas.

Evitar o contato com a água da enchente é a primeira medida a ser tomada, pois o
risco de contrair doenças aumenta conforme o tempo de exposição à água ou à 
lama. Quanto à água para beber, deve-se utilizar o hipoclorito de sódio antes de
consumir. A substância trata a água e a torna própria para o consumo, explica 
Mariley Daniel, técnica do Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água 
para Consumo Humano do Ministério da Saúde.
Deve ser colocado duas gotas do conteúdo do frasco em cada litro de água. Caso 
ela esteja com bastante lama, bastante material em suspensão, deve ser filtrada 
antes de colocar as duas gotas do hipoclorito. Basta pegar um coador de café, de
pano ou papel, e passar a água. Também pode ser um pano bem limpinho. É 
importante que a água contaminada, depois de ser potabilizada, seja armazenada 
em um recipiente limpo para não se contaminar novamente, detalha Mariley.

O Ministério da Saúde tem enviado o hipoclorito às secretarias de saúde dos 
locais afetados para que a população não fique sem acesso ao produto, e 
disponibilizado laboratórios móveis para fazer analise das águas dos abrigos e 
das que abastecem as regiões.

O perigo de se contaminar também está na ingestão dos alimentos e na limpeza dos
ambientes. Os moradores dessas regiões não devem comer alimentos que tiveram 
contato com a água da enchente porque podem estar contaminados. Para limpar as 
casas e os comércios devem usar sacos plásticos nos pés e luvas nas mãos e 
usarem água sanitária e sabão na limpeza, conclui Eliane Lima, responsável pelo 
Vigidesastres.
Outros cuidados:
Para evitar a presença de ratos, mantenha os alimentos bem guardados, em 
recipientes bem fechados e distantes do chão; conserve a cozinha limpa; retire 
as sobras de alimentos ou ração dos animais domésticos antes de anoitecer; evite
o acúmulo de objetos sem uso no quintal ou dentro da cozinha e guarde o lixo em 
sacos plásticos bem fechados e em locais altos até a coleta ocorrer.Para evitar 
o tétano acidental, a melhor e mais segura forma de prevenção é a vacinação, 
disponível nos postos de saúde. Proteja pernas, pés, braços e mãos quando for 
manusear resíduos sólidos. Caso não lembre se foi vacinado, procure o serviço de
saúde mais próximo e vacine-se.Para evitar acidentes com serpentes, aranhas e 
escorpiões, entre com cuidado em casa e bata colchões, sofás, roupas, sapatos, 
toalhas e lençóis. Caso encontre algum animal peçonhento, entre em contato com o
Centro de Controle de Zoonoses ou o corpo de bombeiros.Realize a limpeza da 
caixa dágua.
Camilla Terra / Blog da Saúde, com informações da Agência da Saúde
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População pode ajudar a melhorar qualidade do SUS por meio da Ouvidoria
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/População pode ajudar a melhorar qualidade do SUS 
por meio da Ouvidoria: [FOTO]

Foto: Beau Lark / Corbis
Para melhorar o atendimento e ampliar a transparência do Sistema Único de Saúde 
(SUS), o Ministério da Saúde vem aprimorando os mecanismos de comunicação direta
com o cidadão. Para isso, estabeleceu várias formas de acesso à Ouvidoria, 
mecanismo institucional que depende da participação social para surtir efeito. O
SUS acredita que a pessoa bem informada exerce melhor a cidadania e pode 
contribuir ativamente com a ampliação do conceito de saúde e de qualidade de 
vida.
Em 2012, foram realizados, aproximadamente, três milhões de atendimentos por 
meio do Disque Saúde - 136. Por meio dessas ligações o ministério conseguiu 
esclarecer a população sobre dúvidas sobre como deixar de fumar, doenças, 
medicamentos, ações e programas; campanhas, como as de doação de sangue e de 
órgãos e dengue; Lei de Acesso à Informação; e Farmácia Popular.
A população pode fazer solicitações, sugestões, reclamações ou elogios, além de 
solicitar informações sobre diversos temas relacionados à saúde. As pessoas 
também podem fazer denúncias, para o ministério tomar conhecimento de 
irregularidades e alertar os responsáveis. Tudo isso está sendo feito pelo 
Ministério da Saúde para intensificar a comunicação com a população e melhorar a
qualidade do SUS.Saiba como entrar em contato com a Ouvidoria do SUS:Telefone 
136 - Em 2011, o Ministério da Saúde solicitou à Anatel a troca do número 0800 
61 1997 pelo número 136. O objetivo é facilitar a memorização e o acesso da 
população à Ouvidoria e serviços de orientação. O atendimento funciona 24 horas.
A ligação pode ser feita, gratuitamente, de telefones fixos, públicos ou 
celulares, de qualquer local do país. De segunda a sexta-feira, de 7h às 22 
horas, atendentes recebem as manifestações dos usuários do SUS.
No atendimento humanizado do Disque Saúde, os teleatendentes têm à disposição o 
Banco de Informações Técnicas em Saúde (BITS), com mais de dois mil dados sobre 
temas diversos.Carta SUS - A Carta SUS já foi enviada para 10,1 milhões de 
usuários do SUS, que podem avaliar o atendimento e os serviços prestados nos 
hospitais da rede pública e nas unidades conveniadas, inclusive com críticas, 
elogios e sugestões de melhorias. As correspondências irão reforçar o controle 
contra o desperdício de recursos, a partir da colaboração da população.Assista a
matéria sobre o envio de mais de 10 milhões de Cartas SUSOuvidoria Itinerante - 
Uma equipe da Ouvidoria Geral do SUS percorre municípios e comunidades para 
coletar informações junto às populações mais afastadas para saber sobre a 
acessibilidade e a qualidade dos serviços prestados pelo SUS, e também, pessoas 
que ainda não possuem acesso aos serviços. O trabalho, que ocorre até de forma 
fluvial em comunidades ribeirinhas, envolve escuta qualificada e a realização de
oficinas de educação em saúde.Pesquisa Rede Cegonha - Para saber a opinião de 
mulheres que tiveram filhos na rede hospitalar do Sistema Único de Saúde, a 
Ouvidoria-Geral do SUS vem fazendo contato telefônico com essas mães. A pesquisa
de satisfação é composta por 44 questões relativas ao pré-natal, parto, 
pós-parto e à saúde da criança. No período de 10 de maio a 31 de outubro, cerca 
de 150 mil mulheres foram contatadas.Site - Pelo endereço eletrônico 
www.saude.gov.br é possível registrar e acompanhar o andamento da crítica ou 
sugestão feita por escrito.Por carta - Deve-se enviar a carta com nome e 
endereço completos para o seguinte destinatário:
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Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde

Departamento de Ouvidoria-Geral do SUS

Setor da Administração Federal (SAF) Sul

Quadra 2, Lotes 05/06, Ed. Premium, Torre I

3º andar, sala 305

CEP: 70.070-600. Brasília-DFPresencialmente - É necessário ir ao Departamento de
Ouvidoria Geral do SUS, que fica no endereço citado acima. Este canal 
possibilita ao cidadão detalhar suas opiniões, sugestões e 
reivindicações.Camilla Terra / Blog da Saúde
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Por que as escolas devem abordar o casamento homossexual

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://porvir.org/
Por que as escolas devem abordar o casamento homossexual: 
Há muito tempo as escolas públicas têm uma política de silêncio quando de se 
trata de estudantes LGBT. Em 2011, uma pesquisa mostrou que a maioria desses 
alunos é confrontada com muitos obstáculos que afetam seu desempenho acadêmico e
bem-estar pessoal. Os resultados também indicaram que 8 em cada 10 estudantes 
gays (81,9%) são vítimas de assédio por conta de sua orientação sexual; três 
quintos (63,5%) se sentiam inseguros na escola e quase um terço (29,8%) faltou 
algum dia por questões de segurança.
Em um recente artigo do New York Times, Marjorie Conelly diz que a maioria dos 
jovens americanos é a favor do casamento homossexual. Em um estudo realizado no 
mês passado, 73% das pessoas entre 18 e 29 anos disseram apoiar o casamento gay.
Com base nesses dados, as escolas devem realizar um trabalho melhor para abordar
as necessidades dessas pessoas.
do Huffington Post
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Por que a Vitamina D é tão importante?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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http://br.blog.consultaclick.com/
Por que a Vitamina D é tão importante?: 

Olá, fique de olho em mais uma dica diária de Saúde e Bem Estar!
A importância da Vitamina D
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Prática de esportes ajuda a aumentar concentração no dia a dia...
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Prática de esportes ajuda a aumentar concentração no dia a dia...: 
[FOTO]

Teste
da Unicamp mostra que depois de um mês de treinos físicos maioria dos
participantes consegue melhores notas em exames de raciocínio.
Se você ainda está procurando um bom motivo para começar a se exercitar,
a coluna Você Não Sabia, Mas Já Existe, vai te dar um: exercício faz bem para o
cérebro.
Que o esporte faz bem para a saúde, todo mundo sabe. Mas o que você vai
descobrir na reportagem é que esses benefícios podem ir muito além da parte
física, de deixar o corpo mais bonito.
O que normalmente a gente aprende é que, quanto mais cedo a gente começa
um esporte e quanto mais a gente treina , melhor fica. Pois a ciência agora
quer mostrar mais claramente que o exercício feito ao longo da vida traz
benefícios não apenas a parte física, mas também a mental.
No interior de São Paulo, pesquisadores querem fazer suar para pensarmos
mais e melhor. Foi há cerca de um ano que a Faculdade de Educação Física da
Unicamp começou a desenvolver uma pesquisa sobre o cérebro humano. E se isso já
surpreende você - uma faculdade de Educação Física pesquisar o cérebro da gente
- vai se surpreender ainda mais com o esporte que foi escolhido pra fazer essa
pesquisa: o badminton.Ele exige rapidez, reflexo, estratégia. E não é fácil. 
Foram escolhidos
12 alunos sedentários, sequer conheciam badminton. Primeiro, passaram por
testes de raciocínio e concentração. Depois, treinaram por um mês, jogadas do
esporte. E repetiram os testes. O resultado: dos 12, 11 obtiveram melhores
notas.
Rosária de Digangi, aluna de doutorado, foi uma delas. Pode-se comparar
o meu cérebro sem o exercício e após um tempo fazendo o exercício. Antes eu era
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nota 6, depois 8,5. Tudo graças ao badminton, eu acredito, conta.
Se ela melhora a atenção e concentração no jogo, consequentemente ela
vai melhorar a atenção e concentração. Quando ela estiver dirigindo, executando
qualquer atividade outra, fazendo um problema, qualquer tipo de situação essa
atenção e concentração também é melhorada, explica Paula Teixeira Fernandes,
professora de Educação física da Unicamp.
O que pode estar por trás desses resultados é o estímulo aos neurônios.
Na grande estrutura cerebral, eles são responsáveis por transmitir informações
para o corpo todo. Para que essa comunicação flua melhor, é preciso estimular o
cérebro com diferentes trabalhos. A leitura, a música, palavras cruzadas - isso
é bem conhecido. Com o exercício físico, acontece algo semelhante. O esporte
seria uma forma de também melhorar as conexões entre os neurônios.
No laboratório de Neuroimagem da Unicamp é possível enxergar como o
cérebro é influenciado, como o cérebro é ativado, durante um exercício físico.
Pela primeira vez - e o pessoal da Unicamp foi pioneiro nisso - colocou-se em
uma máquina de ressonância magnética um equipamento que permita um exercício,
um esforço físico.
O Bom Dia Brasil fez o teste, acompanhado da equipe do professor Li Li
Min. Com metade do corpo dentro de uma máquina de ressonância magnética, a
medida que o repórter mexe as mãos ou as pernas, como se estivesse pedalando
uma bicicleta, é possível enxergar o cérebro. E ver como o exercício físico
está fazendo o cérebro reagir.
O exame revela imagens que mostram as áreas do cérebro que vão sendo
ativadas. Com uma carga leve de exercícios e uma mais pesada: quanto o maior o
esforço, maior a concentração em uma área específica do cérebro.
Para o professor Li Li Min, essa ginástica cerebral deve começar desde
cedo. Se a criança começa a investir na sua saúde corporal como um todo, mas
que também tem hoje repercussão no cérebro, ele vai ter uma reserva, uma
poupança cerebral, muito mais alta do que aquela pessoa que começa mais tarde,
explica.
Pequenos judocas são treinados pelo medalhista Flávio Canto. Sempre que
pode, Flávio participa das aulas e mostra que a força física não é a única que
precisa ser trabalhada.
O judô é um esporte individual, você entra sozinho em uma luta. Você
tem que se programar para vencer. E você lá dentro está o tempo inteiro
precisando improvisar. E isso te obriga a estar toda hora pensando. É um xadrez
do corpo, diz.
Para o esporte fazer bem para o cérebro, é preciso ter rotina e sempre
buscar um melhor desempenho. A remadora Fabiana Beltrame, medalhista de ouro,
conta o que passa pela cabeça dela na hora de uma competição: Eu estou sempre
concentrada em fazer o barco andar mais. Então, concentrada na técnica, olhando
também como eu estou em relação aos meus adversários, vendo como estão as
condições da lagoa, da raia em que eu estou competindo.
Ela garante que o esforço e a concentração também ajudam fora do
esporte. Sou muito mais focado no que estou fazendo. Não importa se eu estou
lendo um livro, na internet ou vendo um filme. Eu estou muito mais focada, mais
concentrada, em tudo o que eu estou fazendo, diz.
Fonte: globo.com 
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Praticar atividade física pode tornar adultos mais inteligentes...

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://ligadasaude.blogspot.com/
Praticar atividade física pode tornar adultos mais inteligentes...: 
Uma série de estudos recentes vem comprovando que os benefícios do hábito de 
exercitar-se vão muito além da saúde física. Umapesquisaamericana publicada na 
última semana, por exemplo, concluiu que aumentar a carga de atividade física 
que um jovem pratica afeta de forma positiva o quão satisfeito ele se sente em 
relação a sua vida. Dias depois, foi divulgado umtrabalhobritânico cujos 
resultados sugeriram que o exercício físico é melhor do que atividades 
intelectuais para proteger a memória e o cérebro dos idosos.Uma pesquisa 
apresentada nesta segunda-feira no Congresso Cardiovascular Canadense de 2012, 
em Toronto, também encontrou uma relação entre atividade física e benefícios à 
saúde mental. Segundo o estudo, feito no Instituto do Coração de Montreal (MHI, 
sigla em inglês), adultos que passam a se exercitar tornam-se mais inteligentes:
o hábito melhora a memória e as capacidades de raciocínio e de tomada de 
decisões.O trabalho selecionou seis adultos de 49 anos que tinham sobrepeso ou 
obesidade leve, ou seja, um índice de massa corporal entre 25 e 31. Todos eram 
sedentários e apresentavam ao menos um fator de risco para doenças 
cardiovasculares, fora o excesso de peso e o sedentarismo - como tabagismo ou 
histórico da condição na família. Durante quatro meses, os participantes 
seguiram um programa de atividade física que incluía a prática de atividades 
aeróbicas, como corrida e caminhada, duas vezes por semana, e exercícios de 
resistência, como musculação, também dois dias na semana.A equipe aplicou testes
cognitivos, biológicos e fisiológicos nos adultos quando o estudo começou e 
quando terminou. Fizemos isso para determinar as alterações de memória, de 
raciocínio, de composição corporal e do risco cardiovascular dos participantes 
com a prática das atividades, diz Anil Nigam, coordenador da pesquisa. Ao final 
do estudo, os participantes apresentaram melhores resultados em todos os testes.
Ou seja, como o esperado, eles perderam medidas na circunferência abdominal, 
reduziram a massa gorda e melhoraram os quadros de resistência à insulina. Além 
disso, obtiveram maiores notas nos testes cognitivos.Para os autores da 
pesquisa, uma possível explicação para os achados está no fato de que a 
atividade física aumenta a oxigenação do cérebro e, portanto, é benéfica a todas
as habilidades mentais. O declínio cognitivo é algo que ocorre naturalmente com 
o envelhecimento. É reconfortante saber que há formas de reduzir esse dano, diz 
Martin Juneau, um dos autores do estudo. Segundo os pesquisadores, a prática de 
150 minutos semanais de atividade física moderada ou intensa já é capaz de 
melhorar aspectos tanto da saúde física quanto da mental.Fonte: Revista VEJA
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praticar-atividade-fisica-pode-tornar_12.html
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sábado, 12 de janeiro de 2013
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

Praticar atividade física pode tornar adultos mais inteligentes...

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
 http://ligadasaude.blogspot.com/
Praticar atividade física pode tornar adultos mais inteligentes...: Publicar 
postagem
Uma série de estudos recentes vem comprovando que os benefícios do hábito de 
exercitar-se vão muito além da saúde física. Umapesquisaamericana publicada na 
última semana, por exemplo, concluiu que aumentar a carga de atividade física 
que um jovem pratica afeta de forma positiva o quão satisfeito ele se sente em 
relação a sua vida. Dias depois, foi divulgado umtrabalhobritânico cujos 
resultados sugeriram que o exercício físico é melhor do que atividades 
intelectuais para proteger a memória e o cérebro dos idosos.Uma pesquisa 
apresentada nesta segunda-feira no Congresso Cardiovascular Canadense de 2012, 
em Toronto, também encontrou uma relação entre atividade física e benefícios à 
saúde mental. Segundo o estudo, feito no Instituto do Coração de Montreal (MHI, 
sigla em inglês), adultos que passam a se exercitar tornam-se mais inteligentes:
o hábito melhora a memória e as capacidades de raciocínio e de tomada de 
decisões.O trabalho selecionou seis adultos de 49 anos que tinham sobrepeso ou 
obesidade leve, ou seja, um índice de massa corporal entre 25 e 31. Todos eram 
sedentários e apresentavam ao menos um fator de risco para doenças 
cardiovasculares, fora o excesso de peso e o sedentarismo - como tabagismo ou 
histórico da condição na família. Durante quatro meses, os participantes 
seguiram um programa de atividade física que incluía a prática de atividades 
aeróbicas, como corrida e caminhada, duas vezes por semana, e exercícios de 
resistência, como musculação, também dois dias na semana.A equipe aplicou testes
cognitivos, biológicos e fisiológicos nos adultos quando o estudo começou e 
quando terminou. Fizemos isso para determinar as alterações de memória, de 
raciocínio, de composição corporal e do risco cardiovascular dos participantes 
com a prática das atividades, diz Anil Nigam, coordenador da pesquisa. Ao final 
do estudo, os participantes apresentaram melhores resultados em todos os testes.
Ou seja, como o esperado, eles perderam medidas na circunferência abdominal, 
reduziram a massa gorda e melhoraram os quadros de resistência à insulina. Além 
disso, obtiveram maiores notas nos testes cognitivos.Para os autores da 
pesquisa, uma possível explicação para os achados está no fato de que a 
atividade física aumenta a oxigenação do cérebro e, portanto, é benéfica a todas
as habilidades mentais. O declínio cognitivo é algo que ocorre naturalmente com 
o envelhecimento. É reconfortante saber que há formas de reduzir esse dano, diz 
Martin Juneau, um dos autores do estudo. Segundo os pesquisadores, a prática de 
150 minutos semanais de atividade física moderada ou intensa já é capaz de 
melhorar aspectos tanto da saúde física quanto da mental.Fonte: Revista VEJA
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Prazo para atualizar dados de saúde do Bolsa Família vai até 11 de janeiro 

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.mds.gov.br

27/12/2012 09:45

            Gestores locais devem lançar informações de mais de 4 
milhões de famílias beneficiárias que tem crianças até 7 anos ou 
gestantes
        Clique nas imagens para ampliar

Ana Nascimento/MDS

Condicionalidades da saúde buscam garantir serviços públicos essenciais à 
população de baixa renda

Tabela com o acompanhamento da condicionalidade de saúde do Bolsa Família, por 
estado e regiãoBrasília, 27 - Até dia 11 de janeiro de 2013, os gestores locais 
devem informar sobre o cumprimento das condicionalidades de saúde de 
quase 4,3 milhões de famílias que recebem o Programa Bolsa Família. Em todo o 
país, 62,7% das 11,4 milhões de famílias com o perfil do acompanhamento já 
realizaram a atualização. 

Fazem parte do universo aquelas famílias que possuem crianças de até 
sete anos - que devem cumprir o calendário de vacinação e ter 
acompanhados o crescimento e desenvolvimento - , gestantes ou nutrizes. 
Caso a atualização não seja realizada, as famílias correm o risco de ter
 o benefício bloqueado. 

O acompanhamento e registro das condicionalidades de saúde são de 
responsabilidade do Ministério da Saúde, realizados pelas equipes de 
saúde dos municípios e dos estados, e com o apoio do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). O resultado do 
acompanhamento é registrado no Sistema de Gestão do Programa Bolsa 
Família na Saúde em dois períodos do ano, no primeiro e segundo 
semestre. 

Dentre os estados, o maior índice de acompanhamento de 2012 é registrado
 em Roraima, com 82,0% das famílias com as condicionalidades de saúde já
 atualizadas. Em seguida, aparecem o Paraná, com 77,3%, e Sergipe, com 
72,5%. 

Ascom/MDS

(61) 3433-1021
www.mds.gov.br/saladeimprensa
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Prazo para renovação do Previ-Rio bilíngue é prorrogado

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

FONTE: PCRJ
03/01/2013
Previ-Rio
 informa aos segurados interessados nos cursos de inglês que, em virtude
 das comemorações de fim de ano, o prazo para renovação no Previ-Rio 
Bilíngue para o primeiro semestre de 2013 será prorrogado até o próximo 
dia 15 de janeiro. A inscrição deverá ser feita através do endereço 
eletrônico www.rio.rj.gov.br/web/previrio, mediante a impressão da carta 
benefício.

Após
 o recebimento do pagamento, o servidor poderá matricular o seu 
dependente até 8 de fevereiro. Na medida em que os servidores forem 
imprimindo a carta, o instituto irá disponibilizando novos lotes de 
pagamentos. O Previ-Rio lembra também que os beneficiados que não 
utilizarem os valores recebidos deverão devolver a importância ao 
Instituto.
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Prefeito do Rio anuncia implantação de turno integral em 35% das escolas da 
cidade até 2016

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://portal.aprendiz.uol.com.br/ Prefeito do Rio anuncia implantação de turno 
integral em 35% das escolas da cidade até 2016: 
Da Agência Brasil
Ao tomar posse para o segundo mandato como prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo 
Paes anunciou um conjunto de propostas da nova gestão, que incluem turno 
integral escolar, ponto biométrico para médicos da rede municipal (identificação
pela impressão digital) e bilhete único de transportes para a população. As 
medidas foram publicadas em forma de 40 decretos na edição de hoje do Diário 
Oficial do Município.
O projeto Fábrica de Escolas constitui uma das medidas: com ela, será possível 
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implantar o turno integral em 35% da rede municipal de ensino até 2016. Criamos 
hoje a Fábrica de Escolas, que terá o nome de Governador Engenheiro Leonel 
Brizola, com a tarefa de construir quase 300 unidades de ensino para permitir 
que cheguemos a 2016 com 35% das nossas crianças em turno único de verdade, com 
7 horas dentro da escola. Isso representa o cumprimento de uma lei que 
estabeleceu como meta até 2020 para que todas as crianças da nossa rede de 
ensino estejam enquadradas no chamado ensino em tempo integral, explicou Paes.
Para aumentar o controle e transparência dos gastos, o prefeito reeleito prevê a
implantação do ponto biométrico para profissionais da rede municipal de saúde, 
regras mais rígidas para o uso de combustível e transmissão on-line dos pregões 
eletrônicos. De acordo com o secretário de governo Pedro Paulo, foi determinado 
o corte de 10% nas despesas de todas as secretarias, o que deve gerar uma 
economia de R$ 65 milhões por ano, além de medidas para aumentar as receitas.Na 
primeira etapa do governo, fizemos ajustes muito fortes baseados nas despesas. 
Dessa vez, também estamos com atenção na questão da receita. Regulamentamos a 
questão do Refiz, da Nota Fiscal Eletrônica e da securitização da dívida 
parcelada da prefeitura. A soma dessa despesa com essas medidas de receita 
permitirá aumentar a disponibilidade de caixa da prefeitura: pode ser de R$ 1 
bilhão, R$1,5 bilhão, dependendo do sucesso da emissão dessas debêntures de 
securitização e da vontade do carioca de refinanciar suas dívidas.
O Bilhete Único Carioca (BUC) terá validade para todos os modais de transportes 
do município. O decreto publicado na edição extraordinária do Diário Oficial do 
Município estabelece prazo de 180 dias para que as barcas e o metrô sejam 
incluídos no sistema integrado de transporte de alta capacidade da cidade. Com a
decisão, o carioca poderá usar o BUC para fazer viagens em qualquer dos meios de
transporte público existentes no Rio. Segundo o prefeito, o transporte foi a 
área que mais avançou em seu primeiro mandato e o objetivo é ter, até 2016, 60% 
da população andando em transporte de alta capacidade.
Criado em novembro de 2010, o BUC já permitia a sua utilização nos ônibus BRTs, 
trens e vans licitadas pela prefeitura. Agora serão acrescentados também as 
barcas e o metrô. O bilhete dará condições aos usuários de realizar duas viagens
em ônibus municipais ou viagens integradas (ônibus-trem) ao custo de uma tarifa 
desde que dentro de um intervalo de duas horas.
Paes afirmou que a cidade passa por um momento importante: os grandes eventos - 
como como a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016 - deverão servir para que as 
melhorias beneficiem a população.
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<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 9 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PREVENÇÃO E CONTROLE DA PRESSÃO ALTA - algumas boas dicas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
https://www.facebook.com/ccns.cursoseconcursos

1. Meça a pressão pelo menos duas vezes por ano.
2. Pratique atividades físicas todos os dias.
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3. Mantenha o peso ideal, evite a obesidade.

4. Adote alimentação saudável: pouco sal, sem frituras e mais frutas, verduras e
legumes.

5. Reduza o consumo de álcool. Se possível , não beba.

6. Abandone o cigarro.

7. Nunca pare o tratamento, é para a vida toda

8. Siga as orientações do seu médico ou profissional da saúde.

9. Evite o estresse. Tenha tempo para a família, os amigos e o lazer.

10. Ame e seja amado.

--------------------------------------------------------------------------------
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Prevenção a problemas de saúde na escola foi aprovada pela Comissão de Educação

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Prevenção a problemas de saúde na escola foi aprovada pela Comissão de Educação:

Da Agência Câmara[FOTO]

A proposta determina que escolas e unidades do SUS deverão trabalhar de forma 
articulada para prevenir e corrigir problemas que possam se relacionar com o 
ensino.
A Comissão de Educação e Cultura aprovou, no último mês de novembro, proposta 
que assegura atendimento médico e odontológico aos alunos do ensino fundamental 
com o objetivo de prevenir e corrigir problemas que possam comprometer o 
aprendizado. A medida está prevista no Projeto de Lei1468/07, do senador 
Cristovam Buarque (PDT-DF).
A proposta modifica a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB -9394/96), que 
já garante assistência à saúde do educando. A proposta determina que escolas e 
unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) deverão trabalhar de forma articulada 
para prevenir e corrigir problemas que possam se relacionar com o ensino.
Segundo a deputada Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM-TO), relatora da 
proposta na comissão, muitas vezes o desempenho insatisfatório na escola está 
relacionado à saúde do aluno e não simplesmente à falta de interesse pelos 
livros e conteúdos. Acreditamos que esta medida estimulará o desenvolvimento de 
novas ações voltadas para a assistência à saúde do educando do ensino 
fundamental público, argumentou a parlamentar.Avaliação
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A atual legislação prevê a instituição de processos nacionais de avaliação do 
rendimento escolar para os ensinos fundamental, médio e superior, mas o PL 
1468/07 também inclui uma avaliação nacional das condições de oferta da educação
infantil entre as obrigações da União.
A proposta inclui ainda, entre as responsabilidades dos municípios, a avaliação 
dos respectivos estabelecimentos de ensino. Estados e União já têm essa 
atribuição, de acordo com a LDB.Substitutivo

A proposta foi aprovada na forma de um substitutivo. O texto original 
estabelecia que as licenças periódicas para aperfeiçoamento profissional dos 
professores deveriam ser concedidas a cada sete anos. O substitutivo da 
comissão, no entanto, retira esse item do projeto.
Dorinha Seabra explica que um outro projeto (3133/08), já aprovado pelo 
colegiado, estabelece que as licenças ocorrerão a cada cinco anos, nos moldes do
que já ocorre para os servidores público federais, cujo regime de trabalho é 
regulado pela Lei8112/90. Esse outro projeto está agora em fase de análise pela 
Comissão de Finanças e Tributação.Tramitação

O Projeto de Lei 1468/07, que tramita deforma conclusivae emregime de 
prioridade, já tinha sidoaprovado pela Comissão de Seguridade Social e Família. 
Ele segue agora para análise das comissões de Finanças e Tributação e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania.
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Prevendo o futuro da educação e da tecnologia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://porvir.org/Prevendo o futuro da educação e da tecnologia: 
A educação vive hoje um turbilhão de mudanças provocado pelo desenvolvimento 
tecnológico. De um lado, ela tem a responsabilidade de preparar o aluno para um 
mundo em constante mudança e crescentemente mais complexo. De outro, na prática 
da sala de aula, as mudanças não ocorrem na velocidade que se espera. Essa 
dicotomia é particularmente agravada quando se fala em tecnologia, em que as 
únicas constantes são a inovação rápida e as mudanças frequentes, diz o 
futurologista Michell Zappa, brasileiro e cidadão do mundo, que ficou conhecido 
ao importar as tendências da tecnologias para as mais diversas áreas, tentando 
antever seus impactos em um futuro próximo.
Uma de suas produções mais populares foi justamente aquela em que tratou do 
futuro da educação - foi, inclusive, considerado pela Fast Company um dos 
infográficos mais importantes de 2012. O Porvir traduziu (o original é em 
inglês), adaptou e traz aqui a imagem, que tem por objetivo organizar uma série 
de tecnologias emergentes e que podem influenciar a educação nas próximas 
décadas. Apesar de sua [do infográfico] natureza inerentemente especulativa, as 
tendências que estão por trás da tecnologia já podem ser observadas, o que 
significa que é uma questão de tempo antes de esse cenário começar a aparecer 
mais claramente nos ambientes de aprendizagem ao redor do mundo, diz ele.
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Em sua proposta, Zappa tem uma linha do tempo até 2040 com seis temas centrais 
que se subdividem, se entrelaçam e se apresentam em três espaços distintos: as 
salas de aula, as oficinas e os ambientes virtuais. A sala de aula é por Zappa 
entendida como o local onde o paradigma predominante é o de um professor, que se
dirige unidirecionalmente a dezenas de alunos reunidos em um espaço físico. Não 
por acaso é a primeira a aparecer. Em seguida, estão as oficinas - ou ateliês -,
ambientes de ensino-aprendizagem entre pares onde grupos discutem, aprendem e 
resolvem problemas juntos e onde o professor deve agir como um facilitador. Por 
fim, aparecem os ambientes virtuais, espaços em que aprendizado, discussões e 
avaliações ocorrem, não importando a presença física ou a localização geográfica
dos envolvidos.

Michell Zappa[FOTO]
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PREVI-RIO ABRE INSCRIÇÕES PARA O AUXÍLIO EDUCAÇÃO 2013

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/
PREVI-RIO ABRE INSCRIÇÕES PARA O AUXÍLIO EDUCAÇÃO 2013: 
[FOTO]
Estarão abertas, nesta segunda-feira, as inscrições para o Auxílio Educação 
2013. O Previ-Rio divide o benefício em três modalidades: o Previ-Educação, no 
valor de R$ 678 por filho menor matriculado, que será concedido aos segurados do
Instituto que descontaram até R$ 273,68 para o Funprevi, em dezembro de 2012, 
bem como aos pensionistas estudantes menores de 18 anos; o Previ-Material 
Escolar, no valor de R$ 50 por filho menor ou de R$ 100 para quem tem mais de 
um, que será dado independente da faixa salarial; e o Auxílio Creche, no valor 
de R$ 250 mensais para servidores, com desconto de R$ 205,26 em dezembro de 
2012, e filhos de até seis anos, matriculados em estabelecimento particular. As 
inscrições para o Auxílio Educação 2013 deverão ser feitas exclusivamente 
através da internet. Veja aqui todos os prazos e as regras na portaria publicada
hoje.
PORTARIA PREVI-RIO N.º 900, DE 24 DE JANEIRO DE 2013Estabelece a abertura de 
inscrições doAuxílio Educação para o ano de 2013.O Presidente do Instituto de 
Previdência eAssistência do Município do Rio de Janeiro -PREVI-RIO, no uso das 
atribuições que lhessão conferidas pela legislação em vigor,
Considerando o teor do art.10, II da Lei nº 3.344, de 28 de dezembro de 2001;
Considerando o estabelecido no Decreto nº 30.543, de 18 de março de 2009;
Considerando a aprovação do Previ Creche pelo Conselho de Administração do 
Previ-Rio em reunião realizada em 13 de julho de 2011 com registro na Ata 
Sumária da 16ª Sessão Extraordinária;
RESOLVE:
CAPÍTULO I
DAS MODALIDADES
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Art. 1º. O PREVI-RIO, no exercício de 2013, concederá Auxílio Educação a seus 
segurados e pensionistas, nas modalidades seguintes e na forma estabelecida 
nesta Portaria:I- Previ-Educação;II- Previ-Material Escolar;III- 
Previ-Creche.Seção IDo Previ-Educação
Art. 2º. O Previ-Educação destina-se aos filhos, ou menores sob guarda ou tutela
do segurado, que contarem menos de 18 anos em 31/12/2012, que se encontrem 
devidamente matriculados em estabelecimento de ensino oficialmente reconhecido, 
e tem a finalidade de subsidiar a aquisição de uniforme e o pagamento de 
matrícula.Parágrafo único. O valor fixado para o Previ-Educação corresponderá a 
R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais) e será pago apenas uma vez no ano.
Art. 3º. Somente farão jus ao Previ-Educação os segurados cujo desconto total 
para o FUNPREVI tenha sido igual ou inferior a R$ 273,68 (duzentos e setenta e 
três reais e sessenta e oito centavos), no mês-referência de dezembro 2012, e o 
pensionista cujo valor integral da pensão deixada pelo ex-segurado não tenha 
ultrapassado a quantia de R$ 2.488,00 (dois mil, quatrocentos e oitenta e oito 
reais), no referido mês.Parágrafo único. Na falta, por qualquer razão, de 
desconto previdenciário no mês de referência, farão jus ao Previ-Educação os 
segurados, cujo somatório das remunerações e/ou proventos não tenha ultrapassado
R$ 2.488,00 (dois mil, quatrocentos e oitenta e oito reais), no referido mês.
Art 4º. O Previ-Rio expedirá ato administrativo regulamentando a entrega da 
documentação comprobatória do Previ-Educação.
Art. 5º. Quando o filho do segurado ou o pensionista for pessoa com deficiência 
física ou mental que importe no retardamento de seu desenvolvimento pedagógico, 
desde que haja averbação junto ao sistema ERGON/PCRJ, o Previ-Educação será 
concedido independentemente do limite de idade.Parágrafo único. Não será exigido
o ato de autorização de funcionamento escolar das entidades que atendam aos 
filhos dos servidores ou pensionistas previstos no caput, desde que estas 
instituições tenham por finalidade, e/ou possuam projetos didático pedagógicos 
para esse tipo atendimento.
Seção II
Do Previ-Material Escolar
Art. 6º. O Previ-Material Escolar destina-se, exclusivamente, aos filhos, ou 
menores sob guarda ou tutela do segurado, que contarem menos de 18 (dezoito) 
anos de idade em 31/12/2012, e tem por finalidade subsidiar a aquisição de 
material de natureza educativa.Parágrafo único. O Previ-Material Escolar será no
valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) para cada segurado que tenha apenas um 
filho, ampliando-se para R$ 100,00 (cem reais) para o segurado que tiver mais de
um filho e será pago apenas uma vez no ano.
Art. 7º. Quando o filho do segurado for pessoa com deficiência física ou mental 
que importe no retardamento de seu desenvolvimento pedagógico, desde que haja 
averbação junto ao sistema ERGON/PCRJ, o Previ-Material Escolar será concedido 
independentemente do limite de idade.Parágrafo único. Não será exigido o ato de 
autorização de funcionamento escolar das entidades que atendam aos filhos dos 
servidores previstos no caput, desde que estas instituições tenham por 
finalidade, e/ou possuam projetos didático pedagógicos para esse tipo 
atendimento.
Seção III
Do Previ-Creche
Art. 8º. O Previ-Creche destina-se aos filhos, ou menores sob guarda oututela do
segurado, com idade de 1 a 6 anos no ato da inscrição, devidamente cadastrados 
junto ao órgão pagador, para auxílio no custeio das mensalidades de creches 
privadas oficialmente reconhecidas.Parágrafo único. O valor fixado para o 
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Previ-Creche corresponderá a R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e será pago 
mensalmente.
Art. 9º. Somente farão jus ao Previ-Creche os segurados cujo desconto total para
o FUNPREVI tenha sido igual ou inferior a R$ 205,26 (duzentos e cinco reais e 
vinte e seis centavos), no mês-referência de dezembro 2012.Parágrafo único. Na 
falta, por qualquer razão, de desconto previdenciário no mês de referência, 
farão jus ao Previ-Creche os segurados, cujo somatório das remunerações e/ou 
proventos não tenha ultrapassado R$ 1.866,00 (um mil, oitocentos e sessenta e 
seis reais) no referido mês.
Art 10. O Previ-Rio expedirá ato administrativo regulamentando a entrega da 
documentação comprobatória do Previ-Creche em dezembro de 2013.
Art. 11. A inscrição do Previ-Creche deverá ser realizada a partir da abertura 
das inscrições do Auxílio Educação 2013, enquanto o filho ou menor sob guarda ou
tutela do segurado detiver a idade entre 1 ano a 6 anos.Parágrafo único. Fica 
vedada a inscrição ao Previ-Creche para os menores até 3 anos e 11 meses de 
idade, inclusive, quando beneficiados pelo apoio financeiro concedido a creches 
da Rede Privada que funcionem como instituições sem fins lucrativos e que sejam 
conveniadas à Secretaria Municipal de Educação com base na Resolução SME Nº 962 
de 29 de outubro de 2007.
CAPÍTULO II
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 12. As solicitações do Auxílio Educação serão feitas exclusivamente através
de inscrição via internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/web/previrio, 
inclusive os detentores de guarda que tenham recebido o benefício em 2012, com 
exceção dos segurados que paguem pensão alimentícia, caso em que o detentor da 
guarda do menor deverá se dirigir ao PREVI-RIO, desde que haja ordem judicial 
específica de acordo com o Artigo 23 do Decreto nº 30.543, de 18 de março de 
2009.
Art. 13. O prazo para inscrição do Auxílio Educação será de 28/01/2013 a 
08/03/2013.
1º No caso exclusivo do Auxílio Creche a inscrição será de 28/01/2013 a 
30/11/2013, nas condições estabelecidas no Artigo 8º.
2º Ao efetuar a inscrição na internet o segurado ou pensionista deverá indicar 
uma ou mais modalidades em que se enquadre, nos termos deste regulamento.
3º O ato de inscrição válida e aceita pelo sistema é condição para concessão do 
beneficio, sendo obrigatória a apresentação do comprovante de inscrição em caso 
de recurso.
4º O mês da inscrição é o marco para o direito financeiro ao Previ-Creche, não 
cabendo retroatividade de pagamento de competências anteriores, salvo para as 
inscrições realizadas em fevereiro de 2013, quando o requerente deverá indicar, 
sob sua responsabilidade, o correto mês de matrícula do menor na instituição de 
ensino - se em janeiro ou em fevereiro de 2013.
5º Nos casos de cancelamento da inscrição a pedido do Previ-Creche, o 
restabelecimento do benefício será tratado como novo requerimento, desde que 
formalizado pelo requerente durante o período de inscrição estabelecido no 
Artigo 13, assegurada a data da inscrição anterior, caso não haja intervalo 
entre competências.
Art. 14. O PREVI-RIO publicará a listagem dos pedidos indeferidos no Diário 
Oficial do Município do Rio de Janeiro, que caberá recurso no prazo de 30 
(trinta) dias a contar da data fixada em publicação, cabendo a reconsideração da
decisão de indeferimento pela autoridade que a tiver proferido.
Art. 15. O pagamento do Auxílio Educação será efetuado na conta bancária do 
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segurado, de seu representante legal, ou pensionista, em data a ser divulgada 
oportunamente no Diário Oficial do Município - DORIO.Parágrafo único. O Auxílio 
Educação não será pago ao segurado/pensionista que possua débito junto ao 
FUNPREVI ou ao PREVI-RIO.
Art. 16. Os segurados e pensionistas que se inscreverem no Auxílio Educação 
deverão comprovar a matrícula do beneficiário para fins de recebimento do 
benefício, conforme procedimentos a serem definidos em regulamento 
próprio.Parágrafo único. A verificação por parte do PREVI-RIO de que o segurado,
o pensionista, ou seu representante legal prestou qualquer informação ou 
declaração falsa, imprecisa ou incorreta implicará o desconto dos valores 
indevidamente pagos, sem prejuízo da responsabilidade legal pertinente.
Art. 17. Os casos omissos serão decididos pela Diretoria de Previdência e 
Assistência do PREVI-RIO.
Art. 18. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
Roberto RodriguesPresidente do PREVI-RIOJose Paulo Carralas GrêloDiretor de 
Previdência e Assistência do PREVI-RIO
Disponível em http://doweb.rio.rj.gov.br/ acesso em 25 jan. 2013 (edição de 25 
jan. 2013)
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PREVI-RIO ANTECIPA PAGAMENTO DO AUXÍLIO CRECHE DE DEZEMBRO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/
PREVI-RIO ANTECIPA PAGAMENTO DO AUXÍLIO CRECHE DE DEZEMBRO: [FOTO]
O Previ-Rio deposita, nesta sexta-feira (28), nas contas dos segurados 
habilitados, o 12 lote do Auxílio Creche do ano. No valor de R$ 250 por 
criança,o Auxílio Creche do Instituto é destinado ao pagamento da creche dos 
filhos dos servidores do Município que estejam matriculados em 
estabelecimentosparticulares. Em virtude da proximidade do encerramento do ano, 
o pagamento deste mês de dezembro está sendo antecipado, já que, normalmente,o 
auxílio é depositado apenas no mês subsequente.
Este lote, no valor global de R$ 774 mil, beneficiará 3.044 servidores 
municipais segurados do Previ-Rio.

O Instituto alerta aos servidores, que receberam o benefício ao longo do ano, 
que o prazo para presentação da documentação comprovando ouso dos valores para o
pagamento das creches termina no próximo dia 10 de janeiro.A documentação a ser 
apresentada consiste de:Comprovante de inscrição (a segunda via do comprovante 
de inscrição pode ser impressa no mesmo link em que as inscrições foram 
realizadas em 2012: http://www0.rio.rj.gov.br/previrio/beneficios;Original da 
declaração do estabelecimento de ensino - em papel timbrado, assinado pelo 
responsável da escola, com respectivo carimbo - mostrando o período em que a 
criança esteve matriculada (o modelo, descrito na Portaria 903, pode ser obtido 
na página do Instituto).Os documentos devem ser entregues na Central de 
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Atendimento do PREVI-RIO, no térreo do Bloco 2, da sede da Prefeitura, ou no 
Poupa Tempo de Bangu, localizado no 2º andar do Shopping Bangu.
Caso não faça a comprovação do uso correto do auxílio, o servidor terá de 
devolver o valor recebido e não poderá se inscrever para qualquer outro 
benefício enquanto o débito não for quitado.
Este ano, o Auxílio Creche do Previ-Rio foi pago a servidores estatutários da 
Prefeitura do Rio com filhos com idade entre um e seis anos e que receberam até 
R$ 1.635, em dezembro de 2011.
Disponível em http://doweb.rio.rj.gov.br/ acesso em 28 dez. 2012 (edição de 28 
dez. 2012)
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PREVI-RIO BILÍNGUE: QUARTO LOTE É DEPOSITADO
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http://cvasrio.blogspot.com/PREVI-RIO BILÍNGUE: QUARTO LOTE É DEPOSITADO: [FOTO]
O Previ-Rio deposita, nesta segunda-feira (7), o quarto lote de pagamentos para 
o segurado que já renovou a sua inscrição no Previ-Rio Bilíngue.
Com este pagamento, de R$ 567 por aluno, o servidor já pode efetivar ou renovar 
a matrícula dos seus dependentes, para o primeiro semestre de2013, nos cursos de
inglês escolhidos entre os diversos conveniados com o Instituto. Este terceiro 
lote, no valor global de R$ 1.089.207,00, vai beneficiar mais 1.921estudantes, 
dos cerca de 20 mil inscritos no programa.
O Previ-Rio lembra que o prazo de renovação do Previ-Rio Bilíngue, para o 
primeiro semestre do próximo ano, foi prorrogado até o próximo dia 15 de 
janeiro. A renovação deverá ser feita na página do Previ-Rio, mediante a 
impressão da Carta Benefício. Após a impressão da carta e o recebimento do 
pagamento, o servidor poderá matricular o seu dependente até o próximo dia 8 de 
fevereiro. À medida que os servidores forem imprimindo a carta, o instituto irá 
disponibilizando novos lotes.
O Instituto lembra também que quem não utilizar os valores recebidos - em um 
prazo de até 30 dias após a impressão da Carta Benefício - deverá devolver a 
importância ao Previ-Rio, enviando um e-mail para: 
atendimento.beneficios@previrio.rj.gov.br, com nome, matrícula e a discriminação
da quantia recebida, quando então receberá um boleto para pagamento na rede 
bancária.
Disponível em http://doweb.rio.rj.gov.br/ acesso em 07 jan. 2013 (edição de 07 
jan. 2013)
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Primeiro semestre, a última chance para o Ideb 2013

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Primeiro semestre, a última chance para o Ideb 2013: 

Por Ismael Bravo, pesquisador e doutor em educação.

Já foi revisto o Plano de Gestão e o Projeto Político  Pedagógico para 2013? O 
Índice  de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB esteve na pauta? Se sim,  
ótimo. Caso contrário, esse primeiro semestre é a ultima chance de fazer  algo.

Aos gestores que foram reconduzidos ao cargo e aos  novos, ambos serão os 
consultados sobre os resultados esperados e a posteriori,  os obtidos. E não 
adianta, o resultado do IDEB-2013 já é de sua gestão que esta  iniciando. 
Corroborando com isso, a nossa sociedade também entende e espera que  o gestor 
atual deva responder pelo resultado auferido, seja ele qual  for.

Mesmo aqueles que acham que os resultados obtidos estão  dentro do projetado, é 
bom não esquecer que o índice vai de zero a dez e pelos  resultados apresentados
a grande maioria dos entes federados tem muita margem  para crescer.

Vamos lá, só para rememorar, em poucas palavras, o IDEB  foi desenvolvido pelo 
Inep/MEC para observação de dois aspectos: o fluxo (progressão ao longo dos 
anos) e  o aprendizado (desenvolvimento dos  alunos), um modelo que procura 
mostrar qualitativamente como anda a educação no  Brasil.

Simplistamente e de forma macro o índice apurado para  compor o IDEB é 
resultante matematicamente da operação de multiplicação entre os  indicadores de
fluxo e aprendizado.

Faça uma ultima reflexão nos resultados obtidos  anteriores e nas recomendações,
para não correr risco algum acesse o link: 
http://www.camposebravo.com.br/links.asp e procure em  Indicadores Educacionais 
o Portal IDEB, onde encontrará os resultados,  composições e sugestões.

Em sendo esse semestre a última chance de fazer algo, é  importante e premente 
ter informações em tempo real do aluno, alvo desse  processo de verificação. 
Aqui cabe uma sugestão: Desenvolver e executar uma  gestão de ensino e 
gerenciamento de informações por meio de uma Gestão  Educacional com Tecnologia 
de Resultados.

Com utilização de resultados em tempo  real, a tomada de decisão tornasse mais 
assertiva para um período curto de ação.
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

Principais universidades argentinas disponibilizam acervo para consulta online

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Principais universidades argentinas disponibilizam acervo para consulta online: 

Faculdades e centros de pesquisa do país vizinho reúnem grande parte dos seus 
acervos digitalizados em mídias de vários formatos. Produzidos por diversas 
unidades acadêmicas, são documentos que atendem a diferentes áreas do saber.

O banco de dados da tradicional Universidade Nacional de Córdoba, por exemplo, 
oferece uma grande diversidade de disciplinas. Entre os destaques está uma 
cátedra interdisciplinar voltada ao estudo da obra do escritor José Saramago. 
Abrigada na faculdade de Filosofia e Humanidades, tem por objetivo estudar a 
dimensão ético-política na obra do autor, além de pesquisar fatos e 
procedimentos interpretativos de seu legado.

Além disso, o internauta tem acesso a coleções e livros digitais, periódicos, 
memorandos, teses e artigos, incluindo, por exemplo, publicações do museu de 
antropologia, do centro de documentação e preservação audiovisual e do centro de
estudos superiores de filosofia da ciência e educação

Para educadores, um dos bancos de dados mais relevante é a Memória Acadêmica da 
Faculdade de Humanidades e Ciências da Educação do Servicio de Difusión de La 
Creación Intelectual, da Universidade Nacional de La Plata. Nele estão 
documentos gerados por alunos, como teses e dissertações, por professores, como 
seminários e apresentações em congressos, além dos planos de estudo em carreiras
de graduação e pós, divulgados pelos seus respectivos departamentos.

Outra fonte de pesquisa é a biblioteca digital da Universidade Nacional de 
Rosário, cidade situada na província de Santa Fé, ao norte do país. A 
universidade conta com centros de estudo voltados a investigações acadêmicas 
específicas, como antropologia em contextos urbanos, estudos para o 
desenvolvimento, documentação educativa, produção fotográfica atual, entre 
outros.

Conheça o acervo de outros centros universitários argentinos:
Universidad Nacional de CuyoUniversidad   Nacional del LitoralFacultad de   
Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad   Nacional de Mar del Plata
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Procurando receitas de pratos e sucos desintoxicantes?: 

O cardápio de dietas detox é rico em frutas e verduras. Confira receitas fáceis 
de fazer em casa, como sucos e sopas batidos no liquidificador.Sopa de 
hortaliças e legumes
1 maço pequeno de acelga
1 maço pequeno de espinafre
1 maço pequeno de escarola
1 maço pequeno de couve-manteiga
1 maço pequeno de salsão
3 abobrinhas
3 chuchus pequenos
Sal marinho a gostoModo de fazer:
Cozinhe todos os ingredientes em uma panela e depois bata-os no liquidificador 
até ficar com textura cremosa.
*Suco de maçã, kiwi, couve e limão
1 copo de água de coco
1 folha de couve-manteiga
1 maçã pequena
1 kiwi
Suco de meio limãoModo de fazer:
Bata todos os ingredientes no liquidificador.
*Suco de maçã e cereais
1 maçã
1 cubo de gelo verde (veja abaixo como prepará-lo em casa)
Flocos de amaranto a gosto
Farinha de linhaça dourada a gostoModo de fazer:
Bata todos os ingredientes em um liquidificador ou em uma centífuga com um copo 
de água.
*Gelo verde
O gelo verde pode ser preparado com antecedência e mantido no congelador. Na 
hora de fazer o suco, é só retirar os cubos da forma.
1 maço pequeno de agrião
1 maço pequeno de acelga
1 maço pequeno de hortelã
1 maço pequeno de salsa
1 maço pequeno de salsão
1 maço pequeno de espinafre
1 maço pequeno de couve-manteigaModo de fazer:
Bata todos os vegetais lavados em um liquidificador ou em uma centífuga com um 
pouco de água. Coloque a mistura em formas de gelo e leve ao congelador.
*Raita de pepino -Molho à base de iogurte, indicado para acompanhar pratos 
apimentados da culinária indiana
1 copo de iogurte natural
Meio copo de pepino sem casca e cortado em rodelas finas
1 colher de chá de cominho em pó
1 pitada de pimenta preta
1 pitada de páprica picante ou pimenta caiena
Meia colher de chá de cominho em grão
Sal a gostoModo de fazer:
Em um recipiente misture bem o iogurte, a pimenta preta, o sal e o cominho em 
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pó. Adicione o pepino e misture delicadamente.
Despeje no recipente em que será servido e coloque por cima a pimenta caienna 
(ou a páprica picante) e o cominho em grão.*Com informações da Folha de S.Paulo
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Profissionais de saúde vão ser capacitados para combate à dengue no Rio
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FONTE - http://agenciabrasil.ebc.com.br/16/01/2013 - 20h15SaúdeDa Agência Brasil

 Rio de Janeiro - A Secretaria de Saúde do Rio vai capacitar 65 
profissionais para reforçar o atendimento a pacientes com suspeita de 
dengue no noroeste do estado. Nas primeiras semanas do ano, foram 
registrados 11 casos da doença na região. Em todo o estado, foram 
notificados 592 casos suspeitos entre os dias 1º e 12 de janeiro, sem 
registro de mortes.

 As aulas de capacitação vão começar no próximo dia 18, no município de 
Italva. A cidade foi escolhida por ter registrado aumento de casos. Com o
 projeto, a ideia é agilizar o diagnóstico, o tratamento precoce e 
evitar mortes pela doença, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. De acordo 
com a secretaria, 5.913 profissionais foram capacitados no estado nos últimos 
dois anos.
Historicamente, temos as regiões de Itaperuna, Aperibé, Miracema do
 noroeste fluminense com índices elevados de registros de dengue. Nesses
 locais, estamos mobilizando os centros de hidratação, que são 
estruturas montadas nos hospitais municipais, além de ter uma equipe de 
profissionais para orientação do paciente. Embora, nos demais 92 
municípios do Rio, também vamos intensificar o combate ao mosquito. Com o
 objetivo de atender a população, estamos qualificando os profissionais.
 Já a minha preocupação é com a Baixada Fluminense e a região 
metropolitana 2. Agora, se vai haver uma epidemia é muito cedo para 
dizer, não sabemos, disse o superintendente de Vigilância 
Epidemiológica, Alexandre Chieppe.

 Dentro do combate à dengue, o governo anunciou ontem (15) a distribuição de 10 
mil smartphones (celulares inteligentes com função de computador) para que 
agentes municipais de saúde possam monitorar em tempo real os focos do Aedes 
aegypti.
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Projeto Olhar Brasil prevê assistência oftalmológica para criança em idade 
escolar: 
[FOTO]

Foto: Corbis Images
Problemas de visão podem dificultar o aprendizado e o desenvolvimento das 
crianças. Por isso, o projeto Olhar Brasil do Ministério da Saúde atua na 
identificação e na correção de problemas de visão de crianças da rede pública de
ensino, vinculadas ao Programa Saúde na Escola. Entre as ações, o Ministério da 
Saúde oferece tratamento oftalmológico integral, além de ampliar por meio de 
cadastro nacional a quantidade de estabelecimentos disponíveis para atendimento 
no país.

Em Ribeirão Preto, cidade do interior do estado de São Paulo, o projeto vem 
ajudando diversas crianças. Roberto, de apenas sete anos, reclamava de dores de 
cabeça e dificuldade de enxergar. Com a ajuda do projeto, a agricultora Daniela 
Schnals, mãe de Roberto, consultou o menino que hoje usa óculos e não sente mais
dificuldades para enxergar. Em menos de dez dias eu consultei ele e já peguei o 
óculos. Foi bem rápido. Ele está muito melhor. O desenvolvimento na escola já 
melhorou muito, então foi muito bom.

O coordenador de Média e Alta Complexidade do Ministério da Saúde, José Eduardo 
Fogolin, fala da importância desse projeto para as crianças em todo o país. Você
consegue atingir em idade escolar a criança, identifica em sala de aula, já 
oferta a consulta, e oferta óculos corretivo para que essa criança possa voltar 
ao seu dia a dia normal, a enxergar adequadamente, a aprender adequadamente e 
ter um desenvolvimento social e educacional adequado com a formação dela.

José Eduardo Fogolin detalha como os prefeitos e secretários dos municípios 
devem proceder para aderir ao Projeto Olhar Brasil. Ele tem que ter o 
público-alvo, ele tem que estar aderido ou ao Programa Saúde na Escola, ou ao 
Programa Brasil Alfabetizado. Se ele já tem a adesão pela Atenção Básica por 
esses programas, ele encaminha para o Ministério da Saúde essa adesão e quais 
são os serviços que vão realizar o atendimento oftalmológico. Bastando isso, ele
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recebe o recurso para fazer o Projeto Olhar Brasil.

O Projeto Olhar Brasil foi criado em 2007 em uma parceria entre os Ministérios 
da Saúde e da Educação.
Ouça a matéria da Web Rádio SaúdeFonte: Amanda Mendes / Web Rádio Saúde
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Proteja seu coração comendo uma maçã por dia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blogdasaude.com.br/Proteja seu coração comendo uma maçã por dia: 
[FOTO]
Apelidada de fruto proibido, ela mostra, em laboratórios mundo afora, que 
proibido mesmo é deixá-la longe do cardápio. A última prova vem da Universidade 
de Ohio, nos Estados Unidos, onde se constatou que o consumo de uma unidade 
diária - sim, apenas uma maçã, nem uma mordida a mais - diminui os níveis de LDL
oxidado no sangue. E esse é aquele colesterol ruim pra valer, que todos querem 
varrer das artérias. Os compostos fenólicos da fruta parecem eliminar os 
radicais livres no sangue antes que eles possam chegar ao LDL, explica Robert 
DiSilvestro, líder da pesquisa.A vantagem da fruta é que, nela, há vários 
compostos que agem em conjunto, somando ações positivas no organismo, justifica 
a nutricionista Pamela Cristiani Dias Pereira, mestranda em ciências da saúde 
pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR). Uma dessas substâncias
parceiras na batalha contra o colesterol é a pectina, uma fibra solúvel 
encontrada em doses generosas na casca do fruto da macieira. É ali, aliás, que 
boa parte dos seus antioxidantes fica retida - aproximadamente 50% dos compostos
fenólicos. O resultado desse trabalho deve ser reflexo da sinergia das fibras, 
como a pectina, com os polifenóis da fruta, os compostos fenólicos, arrisca a 
nutricionista Laryssa Maria Mendes de Geus, professora do Centro de Ensino 
Superior dos Campos Gerais (Cescage), em Ponta Grossa, no interior do Paraná.Com
casca e tudo

Para aproveitar o efeito anticolesterol da maçã, o melhor é consumi-la inteira. 
Afinal, é na película que reveste a fruta que encontramos a pectina, fibra 
solúvel que ajuda a reduzir a absorção da substância pelo intestino. A casca 
também concentra grande parte dos compostos fenólicos do alimento, reforça a 
nutricionista Laryssa Maria Mendes de Geus, professora do Cescage, em Ponta 
Grossa, no interior do Paraná. Só não se esqueça de higienizá-la bem, para 
reduzir a quantidade de agrotóxicos.Coma só uma. Mesmo!

Sabe aquela história de que tudo em excesso faz mal? Pois é. Até os compostos 
fenólicos, grandes trunfos da maçã, viram inimigos quando ingeridos de forma 
desenfreada. Isso porque, daí, em vez de combaterem os radicais livres, eles 
passam a ter atividade pró-oxidante. O segredo para não deixar seus poderes se 
esvaírem é se limitar a uma unidade. Se não resistir, a cota máxima pra valer 
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seriam três.As variedades mais comuns
As diferenças entre as maçãs mais presentes nas feiras e supermercados do Brasil
Fuji: A polpa é aromática, firme e crocante. Uma leve acidez caracteriza seu 
sabor, resultado de cruzamentos feitos no Japão.
Verde:É desta cor porque não tem o pigmento antocianina na casca. Apresenta alta
acidez e baixo teor de açúcares.
Gala: A polpa é firme e bem docinha. Trata-se do cultivar considerado mais rico 
em antioxidantes
Argentina: O certo, certo seria chamá-la de red. Sua polpa é mais esbranquiçada.
Para alguns, menos atraente para o paladar. Isso porque a maturidade não lhe cai
bem: dá a impressão que esfarela na boca.
Fonte: M de Mulher
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Provab 2: Saúde convoca médicos a aderirem ao programa

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Provab 2: Saúde convoca médicos a aderirem ao programa: A partir desta 
sexta-feira (11), médicos de todo o país já podem se inscrever para a segunda 
edição do Programa de Valorização dos Profissionais na Atenção Básica (Provab). 
O programa promove a qualificação profissional por meio da atuação em periferias
de grandes cidades, municípios do interior ou áreas remotas. As regras para as 
inscrições constam no edital publicado nesta quinta-feira (10). Após realizar a 
adesão, no prazo de 06 a 17 de fevereiro, os médicos devem indicar em quais 
municípios querem atuar.
Pela nova edição do Provab, os médicos cursarão pós-graduação em Saúde da 
Família e receberão bolsa custeada diretamente pelo Ministério da Saúde no valor
de R$ 8 mil mensais, pelo período de 12 meses. O curso prevê atividades práticas
na Atenção Básica, supervisionadas por instituições de ensino superior (IES), 
bem como atividades teóricas desenvolvidas em (EAD) pela Universidade Aberta do 
Sistema Único de Saúde (UnA-SUS), rede de universidades públicas de referência.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, enfatiza a importância dessa experiência
na qualificação profissional do médico. O principal objetivo do programa é 
complementar a formação médica com a atuação supervisionada na Atenção Básica em
áreas vulneráveis, mais pobres ou no interior do país. Além disso, o programa 
permite que o médico, com essa complementação, seja valorizado quando for 
pleitear uma vaga de especialização, explica Padilha.
Os profissionais bem avaliados pela IES receberão pontuação adicional de 10% nos
exames de residência médica, conforme a resolução 03/2011 da Comissão Nacional 
de Residência Médica (CNRM).
Para o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Mozart Sales, a 
expectativa é que esta nova edição desperte mais interesse nos profissionais. 
Além da mudança com relação à bolsa, que será custeada pelo Ministério da Saúde,
o Provab 2 alia a formação supervisionada nas Unidades Básicas de Saúde com um 
curso de especialização, ou seja, um atrativo a mais para o médico, avalia o 
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secretário.
A adesão dos médicos deve ser efetuada via internet, através do endereço 
eletrônico http://provab2013.saude.gov.br, por meio de preenchimento de 
formulário eletrônico e anexação dos documentos exigidos no edital.Fase da 
Inscrição - Após aderirem ao programa, os profissionais deverão escolher a 
localidade onde desejam atuar, no âmbito dos municípios que aderiram ao 
programa. O profissional poderá selecionar uma opção em cada um dos seis perfis 
estabelecidos pelo Ministério da Saúde como regiões prioritárias: capital ou 
região metropolitana; população maior que 100 mil habitantes; intermediário; 
população rural e pobreza intermediária; população rural e pobreza elevada; e 
populações quilombola; indígena e dos assentamentos rurais. A adesão dos 
municípios ainda está aberta. Os municípios podem aderir ao Provab 2013 até 01 
de fevereiro.
O número de vagas em cada localidade dependerá da demanda informada pela 
respectiva secretaria de saúde, e a distribuição dos médicos obedecerá a 
critérios de preferência nos casos em que o número de profissionais interessados
for maior do que a oferta de vagas.
Terão prioridade na alocação, os médicos que se graduaram, obtiveram certificado
de conclusão de curso ou revalidaram diploma em instituição de ensino localizada
na unidade da federação a qual pertence o município, bem como os nascidos no 
estado. O segundo critério consiste na data e horário da adesão e, o terceiro, 
na idade do profissional, tendo preferência a maior.
Após a definição do local, o médico deverá se apresentar no município em que irá
atuar durante o período de 20 a 26 de fevereiro. Estão aptos a participar do 
programa os médicos que não tenham vínculo empregatício com a Atenção Básica e 
não constem no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde na condição de 
profissional com vínculo ativo em Unidade Básica de Saúde. A lista final dos 
médicos e seus respectivos municípios será divulgada até o dia 28 do próximo 
mês, com início das atividades em 1º de março de 2013.Orientação - Os médicos 
terão acesso às ferramentas do Telessaúde Brasil Redes, programa do Ministério 
da Saúde que promove a orientação dos profissionais da Atenção Básica por meio 
teleconsultorias com núcleos especializados, localizados em instituições 
formadoras e órgãos de gestão. Outra ferramenta disponível aos profissionais é o
Portal Saúde Baseada em Evidências, plataforma que disponibiliza gratuitamente 
um banco de dados composto por documentos científicos, publicações 
sistematicamente revisadas e outras ferramentas (como calculadoras médicas e de 
análise estatística) que auxiliam a tomada de decisão no diagnóstico, tratamento
e gestão.Municípios - Os municípios interessados em receber médicos pelo Provab 
2 podem aderir até o dia 1 de fevereiro, por meio do site do Provab. As 
localidades listadas na Portaria Conjunta N 1.377/2011, terão prioridade. Os 
gestores municipais serão responsáveis por acompanhar os profissionais durante 
sua atuação na unidade básica.
Os médicos serão também tutoreados por instituições formadoras, por meio de 
supervisores remunerados pelo Ministério da Saúde com bolsas no valor de R$ 3 
mil. Os profissionais serão avaliados, mensalmente, pelos gestores e pelas 
instituições. Eles também farão uma autoavaliação.Primeira Edição - Pela 
primeira edição do Provab, foram contratados 381 médicos, que eram remunerados 
diretamente pelas secretarias de saúde, com as quais mantinham o vínculo 
funcional. Entre estes, 347 iniciaram as atividades até 30 de março de 2012. 
Destes, 340 foram avaliados positivamente pela instituição supervisora e pelo 
gestor local, e receberão a pontuação adicional nas provas de residência médica 
do próximo ano.Confira o edital:http://goo.gl/Bf2gkhttp://goo.gl/zU5V9Fonte: 

Página 3096



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
Priscila Costa e Silva /Agência Saúde
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Provab 2 terá bolsa federal e formação em saúde da família

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Provab 2 terá bolsa federal e formação em saúde da família: 
[FOTO]
Estimular a formação do médico para a real necessidade da população brasileira e
levar esse profissional para localidades com maior carência para este serviço. 
Com esse objetivo, o Ministério da Saúde publicou, nesta quinta-feira (26), o 
edital de abertura da segunda edição do Programa de Valorização dos 
Profissionais na Atenção Básica - Provab.

A nova versão do programa prevê o pagamento de bolsa federal para o médico no 
valor de R$ 8 mil mensais, atividade supervisionada por uma instituição de 
ensino e ainda a obrigatoriedade de curso de pós-graduação prático-teórico com 
12 meses de duração. Para os profissionais bem avaliados, o Provab 2 mantém a 
bonificação de 10% nos exames de residência médica, seguindo a resolução 09/2011
da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM).

O programa valoriza profissionais que atuarem durante 12 meses em periferias de 
grandes cidades, municípios do interior ou em áreas mais remotas, como Amazônia 
Legal Brasileira, semiárido nordestino, área de população e atuação indígenas. O
ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirma que além de suprir municípios que 
possuem necessidade do médico, o programa possibilita que o profissional conheça
a realidade da saúde da população brasileira. Nos anos finais da formação, o 
estudante se dedica muitas vezes a estudar para a prova de especialidade e abre 
mão do envolvimento maior na parte prática, que é essencial para o médico por 
causa do contato com o paciente, com a família. É isso que também vai formar um 
bom médico e o Provab vem valorizar quem optar por essa experiência, com a bolsa
federal, a especialização e a bonificação na prova de residência, enfatiza 
Padilha.
Fases - Nessa primeira etapa, o Ministério da Saúde lançou o edital para adesão 
dos municípios. Os gestores interessados em receber médicos pelo programa devem 
aderir no período de 2 de janeiro a 1 de fevereiro de 2013, por meio do site do 
Provab. Terão prioridades as localidades listadas na Portaria Conjunta N 
1377/2011.

Os gestores municipais serão responsáveis por acompanhar os profissionais 
durante sua atuação na unidade básica de saúde. Os médicos serão também 
tutoreados por instituições formadoras, por meio de supervisores remunerados 
pelo Ministério da Saúde com bolsas no valor de R$ 3 mil.
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Para garantir a qualidade do serviço prestado, os profissionais serão avaliados,
trimestralmente, pelos gestores e as instituições, além de realizarem uma auto 
avaliação. Os participantes bem avaliados receberão pontuação adicional de 10% 
em provas para ingresso em programas de residência médica, seguindo a resolução 
09/2011 da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM).
Educação pelo trabalho - A atuação dos médicos nas unidades de saúde está 
condicionada à inscrição e participação obrigatória em curso de pós-graduação em
Saúde da Família - que prevê 32 horas de atividades práticas nas UBS e 8 horas 
de aulas teóricas semipresenciais.

O curso será ministrado pela Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde 
(UnA-SUS), rede de instituições de ensino superior que promove formação e 
qualificação à distância gratuitamente.

Pelo cumprimento da carga horária prática e teórica, o trabalhador-estudante 
receberá uma bolsa custeada pelo Ministério da Saúde, no valor de R$ 8 mil 
mensais.

Para o ministro Padilha, a obrigatoriedade da participação no curso de 
especialização e a mudança no financiamento do incentivo financeiro (bolsa 
federal), torna o Provab mais atrativo para municípios e médicos. Acreditamos 
que com essa nova medida, teremos mais médicos interessados e ajudaremos ainda 
os municípios que mais precisam e que muitas vezes têm dificuldades em garantir 
a manutenção de um médico na atenção básica, tão essencial para a saúde da 
população, acrescenta.
Orientação - Os médicos também terão acesso às ferramentas do Telessaúde Brasil 
Redes, programa do Ministério da Saúde que promove a orientação dos 
profissionais da Atenção Básica por meio teleconsultorias com núcleos 
especializados localizados em instituições formadoras e órgãos de gestão.

Outra ferramenta disponível aos profissionais é o Portal Saúde Baseada em 
Evidências,plataforma que disponibiliza gratuitamente um banco de dados composto
por documentos científicos, publicações sistematicamente revisadas e outras 
ferramentas (como calculadoras médicas e de análise estatística) que auxiliam a 
tomada de decisão no diagnóstico, tratamento e gestão.
Primeira edição - A primeira edição do Provab abrangeu médicos, enfermeiros e 
cirurgiões-dentistas, remunerados pelas secretarias municipais de saúde. Foram 
contratados 603 profissionais - 381 médicos, 112 enfermeiros e 110 
cirurgiões-dentistas.

Entre os médicos, 347 foram avaliados positivamente pela instituição supervisora
e pelo gestor local, e receberão a pontuação adicional nas provas de residência 
médica do ano que vem. Além disso, estão atuando nos municípios participantes 
1.681 bolsistas supervisionados, entre enfermeiros (1.250) e 
cirurgiões-dentistas (431), custeados diretamente pelo Ministério da Saúde por 
meio de bolsa no valor de R$ 2.384,82 mensais. A atuação dos enfermeiros e 
dentistas bolsistas que iniciaram em 2012 permanecerá até julho de 2013.
Confira o editalFonte: Paula Rosa e Priscila Costa e Silva / Agência Saúde
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Relação das Unidades Escolares do Programa Escolas do Amanhã - Consolidação do 
Anexo I

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://crhsmerjecoando.blogspot.com/
Relação das Unidades Escolares do Programa Escolas do Amanhã - Consolidação do 
Anexo I: 
[FOTO]

Resolução SME nº 1.220 de 04/01/2013 (D.O. Rio nº 196 de 07/01/2013 - p. 11 e 
12).Consolida o Anexo Único da Resolução n.º 1.038, de 24 de agosto de 2009, que
dispõe sobre a implementação do Programa Escolas do Amanhã.Acesse a relação das 
Escolas do Amanhã.(Publicado no Ecoando n.º 25 - 2013)
Diário Oficial Eletrônico da Cidade do Rio de Janeiro
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Rio inaugura escola sem salas, turmas ou séries
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http://porvir.org/
Rio inaugura escola sem salas, turmas ou séries: 

O Rio de Janeiro começa, nas próximas semanas, a experimentar um novo tipo de 
escola. Nada de séries, salas de aula com carteiras enfileiradas e crianças 
ordenadamente caminhando pelo espaço comum. A aposta para dar a 180 crianças e 
jovens da Rocinha uma educação mais alinhada com o que o século 21 é o Gente, 
acrônimo para Ginásio Experimental de Novas Tecnologias, na escola Municipal 
André Urani. O espaço, que acaba de ser totalmente reformulado para comportar a 
nova proposta, perdeu paredes, lousas, mesas individuais e professores 
tradicionais e ganhou grandes salões, tablets, famílias, times e mentores.

Não houve pré-seleção. Os alunos que farão parte dessa nova metodologia já são 
os matriculados na escola antes da reforma. Mas agora as antigas séries serão 
extintas e não haverá mais as salas de aula tradicionais, com espaço para 30 e 
poucos alunos. Em vez disso, os jovens - que estariam entre o 7oe 9oanos - serão
agrupados em equipes de seis membros, chamadas de famílias, independentemente de
sua série de origem. A formação das famílias ocorrerá em parte por afinidade, a 
partir da escolha dos próprios membros, e em parte a pelo diagnóstico de 
habilidades ao qual os alunos se submeterão no início do ano letivo.
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crédito ekaterina_belova / Fotolia[FOTO]

Essa avaliação, que ocorre assim que eles chegarem ao Gente, pretende fazer um 
raio-x do estado da aprendizagem de cada um, tanto do ponto de vista do conteúdo
tradicional quanto das habilidades não cognitivas, como comunicação, senso 
crítico, autoria. Cada aluno terá um itinerário de aprendizado pessoal, que 
funciona como uma espécie de playlist, só que em vez de músicas, estarão os 
pontos que ele precisa aprender ou desenvolver. Será o jovem o responsável por 
escolher a forma como o conteúdo lhe será entregue - videoaulas, leituras, 
atividades individuais ou em grupo. Todas as semanas os alunos serão avaliados 
na Máquina de Testes, um programa inteligente que propõe questões de diferentes 
níveis de dificuldade, para garantir a evolução no conteúdo. Quando ele não 
chegar ao resultado esperado, o jovem receberá uma atenção individualizada.

Tal atenção é de responsabilidade do mentor da família, o professor. Cada mentor
será responsável por três famílias, que reunidas serão chamadas de equipe. O 
mentor deve dar uma educação mais ampla, preocupada não só com os conteúdos 
tradicionais, mas com higiene, com aspectos socioemocionais do aluno, com a 
motivação dele, diz Rafael Parente, subsecretário de novas tecnologias 
educacionais da Secretaria Municipal de Educação do Rio, explicando a mudança no
papel do professor naquele contexto. Em vez de dar aula de português ou 
matemática, o mentor vai ajudar o aluno a encontrar a informação de que precisa 
para entender o conteúdo, mesmo que o assunto não seja o da sua formação.

crédito Divulgação[FOTO]

Assim, explica Parente, se um professor de língua portuguesa precisar explicar 
um assunto mais específico de matemática, ele deve pedir ajuda para membros da 
família, se sentar com o aluno para assistir à videoaula da Educopedia com ele, 
tentar aprender junto. O professor não vai ser mais aquele que transmite o 
conhecimento. Ele vai ser especialista na arte de aprender, diz o subsecretário.
O grupo de mentores que fará parte do Gente foi treinado para essa nova forma de
lecionar.

Todos os dias, ao chegarem à escola, os alunos passarão por um momento de 
acolhida, em que compartilharão com seus pares experiências e expectativas para 
o dia. A jornada na escola é integral. Neste tempo, com o auxílio de seu 
itinerário e a liderança do tutor, cada um deverá decidir o que e em que ordem 
estudar e poderá, à livre escolha, se juntar a grupos de estudo de língua 
estrangeira, robótica, esportes, artes, desenvolvimento de blogs. É nesse 
momento que uma pergunta inevitável aparece: mas se o aluno não quiser fazer 
nada, ele não vai fazer nada, certo? Mais ou menos. Os mentores, explica 
Parente, estarão sempre por perto para motivar os alunos a avançarem, as 
avaliações mostrarão quem está ficando para trás e os integrantes da família - o
tal grupo de seis - também deve incentivar uns aos outros. Quando o aluno é 
protagonista do próprio aprendizado, faz suas escolhas, ele se envolve mais, se 
empolga mais com a escola.
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A tecnologia é outro fator importante na forma como o projeto foi organizado. 
Para que os alunos possam escolher entre ambiente virtual ou presencial, era 
preciso que todos os alunos tivessem acesso a equipamentos e internet. Por isso,
cada aluno terá o seu tablet ou netbook e, quando for pedagigocamente 
justificável, vai poder levá-lo para casa. Todas as dependências do André Urani 
terá internet sem fio de alta velocidade.
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Sala de Situação: Combate a Dengue no Rio ganha mais um instrumento de ação 
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Sala de Situação: Combate a Dengue no Rio ganha mais um instrumento de ação 
contra a doença: 
[FOTO]

Com a implantação das Salas de Situação Regional, o trabalho de combate à Dengue
no estado do Rio ganhou mais um instrumento de ação contra a doença. Trata-se de
um espaço onde estarão reunidos representantes das Secretarias Municipais de 
Saúde e das Subsecretarias de Vigilância Epidemiológica e de Atenção à Saúde e 
da Assessoria de Humanização da Secretaria de Estado da Saúde (SES).As salas 
servirão para entendermos como está a dinâmica de transmissão em cada região, a 
questão assistencial, se será preciso intervenção do estado ou mesmo uma 
participação solidária dos municípios do entorno. Será um espaço onde vamos 
discutir todos os aspectos da Dengue e os possíveis encaminhamentos para 
solucionar problemas, que podem ser desde medidas locais até ações da SES que 
possam prover o apoio necessário, disse Alexandre Chieppe, superintendente de 
Vigilância Epidemiológica e Ambiental da SES.
De acordo com a secretaria, serão disponibilizas dez salas que atenderão aos 92 
municípios fluminenses, as quais irão contar com a presença de dois técnicos da 
superintendência em cada unidade. Por sua vez, estes profissionais terão a 
missão de levar informações para o Grupo de Trabalho da Dengue da 
secretaria.Optamos por regionalizar a discussão. Dessa maneira, podemos entrar 
nos detalhes. O município pode ter um cenário de relativa tranquilidade, uma 
taxa de incidência de Dengue baixa, disse Chieppe. Com as salas, esperamos estar
mais próximos dos municípios e entender melhor o que está acontecendo em cada 
local para que possamos antecipar uma resposta caso haja necessidade, 
acrescentou o superintendente.
Ainda conforme a secretaria, o número de mortes por Dengue diminuiu 70% nos 
últimos dois anos. No entanto, houve um aumento de 9% em relação ao total de 
notificações no referido período. Somente na capital fluminense, foram 
registrados 135.193 casos em 2012.
Neste verão, não há previsão para abertura de polos de atendimento e hidratação,
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que funcionaram em diversos pontos da cidade desde 2011. Conforme divulgado pela
secretaria, para receber atendimento a população deverá procurar as Clínicas da 
Família, os Centros Municipais de Saúde e as Unidades de Pronto-Atendimento 
(UPAs). A secretaria informou ainda que os polos são abertos somente quando a 
Coordenação de Vigilância Epidemiológica constata a necessidade de ampliação da 
rede.
Até semana que vem,
Equipe CIEVS RIO.
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Saúde abre seleção de R$ 4 milhões para pesquisas em DST, aids e hepatites 
virais: [FOTO]

O Ministério da Saúde lança nesta sexta-feira (11) seleção para pesquisas em 
DST, aids e hepatites virais. O edital contempla 23 linhas de pesquisa. Um dos 
temas que poderá ser estudado é a aceitabilidade e a efetividade de novas 
tecnologias de prevenção ao HIV, como profilaxia pré-exposição sexual, 
circuncisão, tratamento como prevenção e microbicidas. Outro exemplo de pesquisa
a ser abordada é sobre a ocorrência de casos de hepatite D fora da Amazônia 
Ocidental.
Ao todo, serão investidos R$ 4 milhões no financiamento desses estudos, que 
englobam questões relacionadas à aids, outras doenças sexualmente transmissíveis
(DST) e hepatites virais. As inscrições estão abertas e o edital completo pode 
ser acessado no site aids.gov.br.
Os projetos devem se alinhar a três grandes temas propostos: 1) prevenção e 
epidemiologia; 2) diagnóstico e desenvolvimento tecnológico; 3) gestão e 
avaliação de políticas públicas de saúde. A maior parte dos recursos - R$ 2 
milhões - se destina a pesquisas voltadas para prevenção e epidemiologia.
Na prática, os estudos precisam conter aspectos como análises das condições de 
vida e de saúde de pessoas vivendo com esses agravos e definição de novas 
estratégias de testagem. A abrangência do levantamento incluirá também a 
integração dos instrumentos de planejamento e gestão regionais.
Entre as populações-alvo dos estudos estão profissionais do sexo, homens que 
fazem sexo com homens, travestis e transgêneros. O investimento em pesquisas tem
como foco, ainda, pessoas privadas de liberdade e população de rua. É 
fundamental conhecer as metodologias de intervenções locais bem-sucedidas, 
principalmente com foco em populações em situação de maior vulnerabilidade, 
avalia o diretor do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais do Ministério 
da Saúde, Dirceu Greco. Segundo ele, o incentivo à pesquisa contribui para o 
aprimoramento da política brasileira de aids e hepatites virais, e para a 
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implementação de políticas públicas de saúde.
Podem participar da seleção instituições de ensino superior, institutos e 
centros de pesquisa e desenvolvimento, públicos ou privados, sem fins 
lucrativos. Empresas públicas, organizações não governamentais e serviços de 
saúde que desenvolvam atividades de pesquisa também estão aptos a concorrer ao 
financiamento. A data limite de recebimento no protocolo do Departamento é 11 de
março de 2013. O resultado final da seleção deve ser divulgado no dia 28 de 
março, por meio do site.Fonte:Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais
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Saúde Ambiental: cada lixo no seu lixo, Rio+20 e outros destaques de 2012
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Saúde Ambiental: cada lixo no seu lixo, Rio+20 e outros destaques de 2012: 
[FOTO]

Com a missão de preparar a retrospectiva 2012 - categoria por categoria - 
chegamos a uma conclusão: precisamos bater em algumas teclas mais uma vez em 
2013. Nos últimos dias publicamos os destaques da Saúde Social e Saúde Cultural,
agora, na sequência, confira o que de mais importante aconteceu naSaúde 
Ambientalao longo do ano.
Neste ano fizemos uma cobertura especial sobre a reciclagem. Informações que se 
tornam cada vez mais importantes em um mundo cada vez mais descartável. Você 
acompanhou o nosso Especial Lixo que contou de forma detalhada e simples o lugar
certo pra cada tipo de lixo. Mostramos também soluções naturais que substituem 
de forma eficiente produtos como detergente, multiuso e anti-mofo para limpar a 
casa. Um dos Top Posts do blog!
Tratamos com muita importância da política ambiental, das diversas pesquisas e 
descobertas da ciência, acompanhamos o Rio+20, levantamos discussões sobre a 
nossa responsabilidade em cuidar dos recursos naturais e muitos outros temas 
dentro da categoria. Confira:
Especial LixoVocê realmente sabe qual o destino certo para o seu lixo?
Metal, Papel, Plástico e Vidro: o que deve ser depositado comoreciclávele o que 
deve ir para o lixo comum.Onde devemos descartar pilhas, baterias, celulares e 
lixo eletrônico?
O lixo eletrônico se tornou um grande problema atual. Saiba o que fazer para não
prejudicar a natureza.O lugar correto para despejar entulho de obras, isopor, 
óleo de cozinha, pneus e lâmpadas fluorescentes
Saber o destino correto para o seu lixo é muito importante. Com isso podemos 
evitar muitos transtornos!64% dos brasileiros não têm acesso à coleta seletiva
Pesquisa revela que apenas 36% da população do país conta com coleta seletiva em
suas residências. Entre aqueles que não possuem acesso ao serviço, 85% se dizem 
dispostos a separar os resíduos corretamente, se tiverem onde 
depositá-lo.Produção de adubo caseiro: Um jeito higiênico e simples de eliminar 
o lixo
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É possível ter flores lindas e alimentos mais saborosos sem precisar de um 
quintalzão nem sofrer com o cheiro ruim. Descubra como!Recorde: reciclagem de 
latas de alumínio é quase 100% no Brasil
Em 2011, foram recicladas 250 mil toneladas de latinhas.Você sabia que o 
alumínio é infinitamente reciclável?
O Brasil é um dos países que mais recicla alumínio. E ainda: somos campeões na 
reciclagem de latinhas.Coleta mecanizada promete acabar com o problema do lixo
Prefeitura inicia projeto de coleta de lixo em contêineres subterrâneos. São 
Paulo já tem três pontos instalados.Reciclando com criatividade
Onde muitos enxergam lixo, outros enxergam a oportunidade de criar.
Você sabia?Fumante de um maço de cigarros por dia consome duas árvores em um mês
INCA promove campanha Cigarro não combina com a saúde do planeta. Nem com a 
sua.Os 15 países que mais poluem (e esquentam) o planeta
Brasil ocupa a 12ª posição.
ResponsabilidadeDe cada 100 L de água, 36 L se perdem até chegar na sua casa
A gestão eficiente de recursos hídricos e do esgoto é um desafio urgente para o 
país. De cada 100 litros de água coletados, apenas 64 chegam sãos e salvos na 
casa do brasileiro, diz ONG.Presidenta Dilma sanciona Novo Código Florestal
Dilma Rousseff sancionou novo Código Florestal com nove vetos ao texto aprovado 
no Congresso.Animais não são descartáveis
Hoje, 04 de outubro, é Dia de São Francisco de Assis, protetor dos animais e 
padroeiro da ecologia.Temas do Rio +20 ganham cartilha ilustrada
Cartilha ilustrada O Futuro que Queremos apresenta aos jovens leitores os 
conceitos que serão discutidos no Rio +20.
Truques e tecnologiaLimpeza consciente
Descubra as soluções naturais, que substituem de forma eficiente produtos como 
detergente, multiuso, antimofo, para limpar a casa. Você economiza e ajuda o 
meio ambiente!Mandioca gera etanol e eletricidade
Raiz e resíduos da mandioca são comparáveis aos oferecidos pela cana-de-açúcar.O
clima seco está incomodando? Confira algumas dicas para melhorar a situação
Com o calor acima da média e a umidade do ar em índices de alerta nossa saúde 
fica prejudicada. Confira dicas para manter o seu bem estar e afastar os 
problemas que o clima pode causar.Monte um jardim suspenso na sua janela!
Quem se preocupa em cultivar sua própria horta e garantir a qualidade de seus 
alimentos orgânicos vai gostar muito dessa ideia prática e útil!
CuriosidadesQuer saber qual é a temperatura lá fora? Escute o grilo!
Pode ser um barulho incômodo ou um canto gostoso, o fato é que os grilos querem 
dizer alguma coisa, basta você saber escutar.Hambúrguer polui mais do que 
caminhão a diesel
Um caminhão de 18 rodas movido a diesel precisa rodar 230 km para soltar a mesma
quantidade de partículas de um único hambúrguer feito na chapa.Os surperpoderes 
do xixi humano
Depois da campanha Faça xixi no banho, o xixi humano ganha destaque e é estudado
por cientistas ao redor do mundo como uma nova fonte de energia limpa e 
renovável.O que acontece no mundo em apenas 1 minuto
Em um minuto, 1,8 trilhões de litros de água são usados nos EUA e mais de 5,500 
espécies de animais se tornam ameaçados de extinção.Pimp My Carroça: o projeto 
que vai tunar os catadores de lixo
Essa ação social, sustentável e artística tem como objetivo alcançar a 
visibilidade dos catadores de lixo para que a reciclagem seja feita de forma 
segura e digna.

Página 3104



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-conta-com-programa-de-academia.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 11 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Saúde conta com Programa de Academia Carioca e de Controle do Ttabagismo

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
FONTE: PORTAL DA PCRJ
Com o início do novo ano surgem as listas de resoluções como 
perder peso, adotar hábitos mais saudáveis, praticar exercícios físicos e
 parar de fumar. A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil 
disponibiliza os programas Academia Carioca da Saúde e Controle de 
Tabagismo em todas as regiões da cidade, com o objetivo de estimular a 
promoção da saúde dos cariocas.
A Academia 
Carioca da Saúde busca facilitar o acesso e melhorar a qualidade de vida
 da população que utiliza os serviços de saúde, prevenindo doenças e 
suas complicações, principalmente hipertensão e diabetes. As 73 
academias instaladas nas unidades básicas de saúde já contam com 25 mil 
usuários.
Para fazer parte do programa, basta 
procurar a unidade de saúde mais próxima da residência e ter a indicação
 médica. As academias são equipadas com cerca de dez aparelhos, que 
visam à melhoria da capacidade muscular e aeróbia. Os exercícios são de 
fácil execução e podem ser praticados por diferentes faixas etárias e 
por grupos especiais.
A SMSDC também oferece um 
dos maiores números de centros de tratamento de tabagismo da rede 
pública de saúde do Brasil. Os grupos funcionam em 192 unidades básicas 
de saúde. O programa é desenvolvido em várias etapas: a primeira tem 
duração de um mês e promove encontros semanais entre os usuários. Em 
seguida, as reuniões passam a ser quinzenais e, depois, mensais, até 
completar um ano. Quem deseja parar de fumar deve procurar a unidade 
mais próxima da sua residência.
O tratamento 
divide-se em dois momentos: o primeiro estimula o participante a parar 
de fumar, com a utilização de técnicas cognitivas comportamentais para 
reformular a relação com o cigarro. A etapa seguinte tem como foco 
principal a manutenção da abstinência, visto que várias pessoas sentem 
dificuldades de manter a decisão a longo prazo. Os pacientes também são 
encaminhados para consulta com um estomatologista de um dos Centros de 
Especialidades Odontológicas da rede, para a busca por lesões na boca.
Para mais informações sobre os programas, basta ligar para a central de 
Teleatendimento da Prefeitura, 1746. 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-lanca-campanha-de-prevencao-aids.html

Página 3105



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 31 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Saúde lança campanha de prevenção à aids para o carnaval
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Saúde lança campanha de prevenção à aids para o carnaval: [FOTO]

Artistas participam de campanha de prevenção à Aids | Foto: João Netto / 
Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais
O Ministério da Saúde lançou nesta quinta-feira (31) a campanha de prevenção às 
DST/aids para o carnaval deste ano. Com o tema A vida é melhor sem aids. 
Proteja-se. Use sempre a camisinha, a campanha pretende chamar a atenção para a 
diferença que faz o uso do preservativo na hora da relação. O secretário de 
Vigilância em Saúde, Jarbas Barbosa, representou o ministro da Saúde, Alexandre 
Padilha, na cerimônia de lançamento, na manhã de hoje, na quadra de esportes do 
Morro dos Prazeres, em Santa Teresa, no Rio de Janeiro.
Além da apresentação da campanha, foram homenageados os trabalhos desenvolvidos 
por 18 agentes de prevenção, nas comunidades do Rio. Essas ações fazem parte do 
Projeto Aids e Comunidades, uma parceria entre a ONG Centro de Promoção da Saúde
(Cedaps) e o Ministério da Saúde. As atividades do projeto se alinham à campanha
de carnaval deste ano, cujo público-alvo é a população sexualmente ativa.
Durante a cerimônia, o secretário destacou a importância da campanha para 
conscientizar a população na adoção das medidas de prevenção. Os jovens de hoje 
não viram tantas personalidades morrerem de aids nos anos 80, observou Barbosa. 
Ele lembrou que a doença ainda mata 12 mil pessoas por ano, no Brasil.
Segundo o secretário, a campanha é de fundamental importância para intensificar 
a prevenção à DST/aids. Ele chamou a atenção para pesquisas divulgadas, nos 
últimos anos, que mostram uma queda no uso da camisinha de 58% para 49% , todas 
as faixas etárias, nas relações com parceiros casuais.
O Ministério enviou aos estados e municípios brasileiros mais de 68,6 milhões de
unidades de preservativos para serem distribuídos no período do carnaval. 
Queremos reforçar que o uso da camisinha deve ser um hábito e pode até melhorar 
a relação. É preciso desconstruir o imaginário popular de que fazer sexo sem o 
preservativo é melhor, destacou o diretor do Departamento de DST, Aids e 
Hepatites Virais do Ministério da Saúde, Dirceu Greco.
A campanha também terá anúncios em outdoor, busdoor, taxidoor, esteiras de 
aeroportos, abrigos de ônibus e blimps (balões). Foram produzidos três jingles 
para serem veiculados nas rádios - um em ritmo de axé, cantado por Carlinhos 
Brown, outro de samba e outro de frevo.Fique Sabendo - Durante o período de 30 
de janeiro e 1º de fevereiro, acontece a mobilização de testagem rápida de aids,
hepatites B e C, no estacionamento do Casarão dos Prazeres, no Morro dos 
Prazeres. Também será oferecida vacina contra hepatite B para a comunidade 
local.Fonte: Agência Saúde
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Saúde libera mais recursos para área odontológica
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Saúde libera mais recursos para área odontológica: 
[FOTO]
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, assinou portaria liberando R$ 553 mil 
para a aquisição de equipamentos odontológicos para os municípios de 18 estados 
brasileiros que já implantaram as Equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da 
Família. De acordo com a portaria 3.022, publicada no Diário Oficial da União 
(DOU), desta quarta-feira (26), o repasse será destinado para a compra de 
equipamento odontológico completo, composto por cadeira odontológica, equipo 
odontológico, unidade auxiliar odontológica, refletor, um mocho (cadeira do 
dentista), além do kit de peças de mão (micromotor, peça reta, contra-ângulo e a
caneta de alta rotação).

Caso o gestor municipal já tenha adquirido o equipamento odontológico completo e
o kit de peças de mão, os recursos poderão ser utilizados para a aquisição de 
outros materiais, conforme a necessidade do atendimento de cada localidade.

Os 18 estados beneficiados são Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito 
Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, 
Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.
Custeio - Também foi divulgada, nesta quarta-feira (26), a portaria 3.020, que 
define os recursos financeiros destinados ao custeio mensal de três Centros de 
Especialidades Odontológicas (CEOs). Dois CEOs tipo II nos municípios de 
Alexandria e Parelhas, no estado do Rio Grande do Norte, vão receber o custeio 
de R$ 11 mil/mês, cada um.

E pela portaria 3.021,da mesma data, o município de Queimadas, na Paraíba 
receberá R$ 8,2 mil para o custeio mensal de CEO tipo I.
Atendimento - Inseridos no Programa Brasil Sorridente, os Centros de 
Especialidades Odontológicas (CEOs) oferecem serviços especializados, como 
tratamento endodôntico (canal); cirurgia oral menor; periodontia (tratamento de 
gengiva); diagnóstico bucal, com ênfase ao diagnóstico de câncer bucal, podendo 
ainda oferecer a colocação de implantes e o tratamento ortodôntico.

Atualmente, há 915 centros distribuídos em 758 municípios brasileiros. Os CEOs 
do Tipo I possuem três ou mais cirurgiões dentistas. Já os centros do Tipo II 
possuem no mínimo quatro cirurgiões dentistas, e os CEOs do Tipo III são 
caracterizados por sete ou mais cirurgiões.
Fonte: Cristina Gumiero / Agência Saúde
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SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA - ATIVIDADE ESCOLA MONTE CASTELO
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ATIVIDADE ESCOLA MONTE CASTELO: 

ATIVIDADE ESCOLA MONTE CASTELO
[FOTO]

[FOTO]
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Saúde quer calcular quantos infectados por HIV existem no País
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Saúde quer calcular quantos infectados por HIV existem no País: 
Médicos e laboratórios que fizerem exames de detecção do vírus HIVserão 
obrigados a repassar ao Ministério da Saúde os dados do paciente, em caso de 
resultado positivo, a partir de janeiro de 2013.*Boas e más notícias sobre o 
combate ao HIV
* O que fazer depois de uma relação sexual desprotegida?
A medida tem como objetivo calcular quantos infectados por HIV existem no Brasil
e, assim, expandir tratamentos e propostas educativas para prevenção. Estima-se 
que existam entre 490 e 530 mil pessoas com HIV no País.A aids está na lista de 
40 doenças com notificação obrigatória no ministério, mas a presença do vírus 
HIV não estava.
Quanto mais precoce o HIV for detectado, mais rapidamente o paciente pode 
iniciar o tratamentopara não desenvolver a aids e diminuir a carga viral até que
essa fique indetectável, quebrando a cadeia de transmissão da doença.
Embora o Brasil tenha hoje 217 mil pessoas em terapia com antirretroviral, ainda
há cerca de 150 mil que não sabem que são soropositivas e, consequentemente, não
estão em tratamento.
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SE LIGA - Alimentação na praia exige cuidados...
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Alimentação na praia exige cuidados...: [FOTO]

É difícil resistir as tentações das comidinhas de praia, porém, todo cuidado é 
pouco, tanto com a saúde quanto com a dieta.
Com o calor forte, os alimentos se deterioram rapidamente. Pois, o calor faz com
que as bactérias presentes nos alimentos se multipliquem rapidamente, tornando o
alimento impróprio para o consumo.
Não esqueça de prestar atenção nas características dos alimentos como, odor, cor
textura e aparência. Isso evitará muitos problemas como, ter ficar algumas 
horinhas no hospital tomando soro ao invés de estar na praia, curtindo o sol.
Você vai encontrar pela praia, pastéis, camarão frito, queijo assado, sorvetes, 
sanduíches, salgadinhos, biscoitos, churros, milho verde... de tudo um pouco, e 
você já parou para pensar nas calorias que esses alimentos carregam, além dos 
riscos á saúde? Da uma olhadinha na tabela abaixo:
AlimentosQuantidadeCaloriasAmendoim torrado com sal1 unidade5,1Batata frita1 
palito19,0Biscoito de polvilho salgado1 unidade pequena5,5Calabresa frita1 
fatia11,4Camarão frito1 unidade pequena8,0Caranguejo cozido100 g83,0Castanha de 
caju1 unidade12,6Queijo coalho1 espeto168,0Empada de camarão1 unidade 
pequena228,0Empada de camarão com requeijão1 unidade pequena302,0Empada de 
frango1 unidade pequena241,0Empada de frango com requeijão1 unidade 
pequena298,0Empada de palmito1 unidade pequena224,0Empada de palmito com 
requeijão1 unidade pequena281,0Isca de peixe1 pedaço35,5Lula à dorê100 g175Milho
verde1 espiga132,0Pastel de carne1 unidade grande326Pastel de queijo1 unidade 
grande358Provolone à milanesa1 cubo42,8
Que tal fazer as melhores escolhas e evitar maiores complicações?Para começar, 
evite os vendedores ambulantes. Opte por estabelecimentos fixos, onde no mínimo 
você e os funcionários podem lavar as mãos e utensílios, e há refrigeração para 
os alimentos. Assim, você poderá evitar intoxicações alimentares. Que tem como 
sintomas, vômitos, diarreia, e até cólicas abdominais, cefaleia e febre.Escolha 
alimentos com prazo de validade maior, como biscoitos integrais e de polvilho, 
que são mais leves.Troque os sanduíches calóricos por sanduíches naturais, 
certifique-se de que ele conta com uma fonte de proteína e saladas, além do pão 
e, principalmente, certifique-se de sua procedência e conservação. E evite os 
molhos.Deixe os sorvetes cremosos de lado e prefira os picolés de frutas, menos 
calóricos e mais saudáveis. Escolha marcas confiáveis, pois levam água em sua 
composição e muitas vezes podem ter sido feitos com água contaminada.Frutas de 
maneira geral são uma boa opção. Só não esqueça de higieniza-las bem e conservar
em sacolas térmicas. As frutas secas (desidratadas), também são boa 
pedida.Substitua os refrigerantes por água de coco e sucos de fruta que são 
ricos em nutrientes e importantes para manter uma hidratação adequada, assim 
como os chás gelados que contam ainda, com propriedades antioxidantes.Evite 
alimentos ricos em gorduras como frituras e doces que são de difícil digestão.O 
tão apreciado amendoim é fonte de contaminação por fungos, além disso, 1 xícara 
tem em média 500kcal, e obviamente com o passar do tempo na tranquilidade da 
praia, você vai consumir mais que isso. EVITE.Camarão frito é outro alimento 
bastante calórico e de grande risco para intoxicação alimentar.Nem preciso falar
nada sobre pasteis, coxinhas e outros salgados banhados em óleo, 
preciso??Bebidas alcoólicas favorecem a desidratação e também engordam. 
EVITE-AS.O milho verde é uma boa opção. Porém não acrescente manteiga e não 
exagere no sal que causa retenção de líquidos.Siga estas dicas, beba muuuuuita 
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água e aproveite!!!!
[FOTO]

*** O Texto acima é de responsabilidade do autor. Para dúvidas sobre o conteúdo 
do texto, deixe seu comentário ou entre em contato com o autor através dos 
contatos disponibilizados em sua assinatura.
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Secretaria do Trabalho oferece mais de 1,5 mil vagas de emprego

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

FONTE: PORTAL DA PCRJ

Há vagas para candidatos com ensino fundamental, médio e superior, completo ou 
incompleto
14/01/2013

A Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego oferece 1.690 
oportunidades no mercado profissional. Para realizar o cadastro, o 
trabalhador deverá levar a um dos Centros Públicos de Emprego, Trabalho e
 Renda (CPTRs) documentos como carteiras de identidade, trabalho e CPF. 
Há vagas para candidatos com ensino fundamental, médio e superior, 
completo ou incompleto. Há oportunidades para cozinheiros, arrumadeiras 
de hotel, repositor de supermercados, operador de vendas, fiscal de loja
 gerente de restaurante, operador de telemarketing e analista de 
suporte, entre outros.

Os candidatos poderão se inscrever nos 
seguintes postos: Tijuca (Rua Camaragibe, 25); Jacarepaguá (Estrada do 
Guerenguê, 1.630); Méier (Rua Vinte e Quatro de Maio, 931); Ilha do 
Governador (Estrada do Dendê, 2.080), Campo Grande (Rua Barcelos 
Domingos, 162); Região Portuária (Rua da América, 81), Santo Cristo, 
Morro da Providência e Centro (Av. Presidente Vargas, 1997).
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

SEGREDOS PARA UM BOM 2013

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
SEGREDOS DE UM BOM ANO
 Confie mais
 Aceite mais
 Diga mais "sim"
 Aprenda a dizer "não"
 Respeite seus limites
 Seja generoso com as pessoas
 Seja generoso com o seu tempo
 Leia mais
 Cante mais
 Dance mais
 Estenda a mão
 Abra os braços ao vento
 Viaje mais
 Tome banho de chuva
 Tenha metas
 Ande mais descalço
 Ria alto e ria de si mesmo
 Coma algo que você nunca comeu
 Peça por ajuda
 Compre flores para alguém
 Faça mais exercícios
 Cuide do seu espírito
 Sorria constantemente
 Pare de ter medo de errar
 Ou de estar errado
 Ouse mais
 Reclame menos
 Seja mais pacífico
 Ouça mais
 Fale menos
 Levante-se
 Ame mais
 Odeie menos
 Não leve tudo tão a sério
 Seja paciente.PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA
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SEMANA DE AÇÕES DE SAÚDE - SUPERVIA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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http://cvasrio.blogspot.com/
SEMANA DE AÇÕES DE SAÚDE - SUPERVIA: 
[FOTO]
Nesta semana agentes de vigilância em saúde da Secretaria Municipal de Saúde e 
Defesa Civil (SMSDC) participam de um ação de combate ao dengue em estações da 
SuperVia. Será feito tratamento perifocal em grandes trechos da malha 
ferroviária.
O mutirão se inicia amanhã (29/01) e vai até sexta-feira, dia 1º de fevereiro no
período entre 6h às 12h.
DATASTerça: 29/01 - Trecho da linha férrea de Deodoro à Quintino (Deodoro, 
Marechal Hermes, Bento Ribeiro, Oswaldo Cruz, Madureira, Cascadura, Quintino) 
totalizando 7.500 metros de malha ferroviária.Quarta: 30/01 - Thecho da linha 
férrea de Honório a Cavalcante (Honório Gurgel , Rocha Miranda, Madureira, 
Engenheiro Leal, Cavalcante) totalizando 6.500 metros de malha 
ferroviária.Quinta: 31/01 - Thecho da linha férrea de Honório a Pavuna (Honório 
Gurgel ,Barros Filho, Costa Barros, Pavuna) totalizando 2.500 metros da malha 
ferroviária.Sexta: 01/02 - Thecho da linha férrea de Honório a Deodoro (parte 
dos bairros: Honório Gurgel; Deodoro; Marechal Hermes; Guadalupe) 2.500 metros 
da malha ferroviária.
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SEMANA DE AÇÕES DE SAÚDE - SUPERVIA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
SEMANA DE AÇÕES DE SAÚDE - SUPERVIA: http://cvasrio.blogspot.com/
SEMANA DE AÇÕES DE SAÚDE - SUPERVIA: 
[FOTO]
Nesta semana agentes de vigilância em saúde da Secretaria Municipal de Saúde e 
Defesa Civil (SMSDC) participam de um ação de combate ao dengue em estações da 
SuperVia. Será feito tratamento perifocal em grandes trechos da malha 
ferroviária.
O mutirão se inicia amanhã (29/01) e vai até sexta-feira, dia 1º de fevereiro no
período entre 6h às 12h.
DATASTerça: 29/01 - Trecho da linha férrea de Deodoro à Quintino (Deodoro, 
Marechal Hermes, Bento Ribeiro, Oswaldo Cruz, Madureira, Cascadura, Quintino) 
totalizando 7.500 metros de malha ferroviária.Quarta: 30/01 - Thecho da linha 
férrea de Honório a Cavalcante (Honório Gurgel , Rocha Miranda, Madureira, 
Engenheiro Leal, Cavalcante) totalizando 6.500 metros de malha 
ferroviária.Quinta: 31/01 - Thecho da linha férrea de Honório a Pavuna (Honório 
Gurgel ,Barros Filho, Costa Barros, Pavuna) totalizando 2.500 metros da malha 
ferroviária.Sexta: 01/02 - Thecho da linha férrea de Honório a Deodoro (parte 
dos bairros: Honório Gurgel; Deodoro; Marechal Hermes; Guadalupe) 2.500 metros 
da malha ferroviária.
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Será que tudo é Virose?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blogdasaude.com.br/
Será que tudo é Virose?: 
[FOTO]
A conta é simples. Verão mais férias é igual a praias lotadas. Preocupações com 
trânsito, prazos e contas a pagar deixam de existir ou diminuem 
consideravelmente. Tudo parece melhor: o dia é mais bonito, as pessoas são mais 
simpáticas e a rotina torna-se um agradável final de semana prolongado. Nada 
pode atrapalhar, as situações deixam de ser estressantes. Até que ela surge, de 
repente, como quem não quer nada. Instala-se no organismo, faz estragos no que 
parecia perfeito e alerta para o fato de que as doenças não tiram férias. Dores,
vômitos, náuseas, diarreia, desidratação e febre são alguns dos sinais de que 
ela está ali e tem um nome bem conhecido: virose. Mas por que ela gosta tanto de
praia e de verão?
O infectologista-chefe do Hospital Villa-Lobos, Cláudio Gonsalez, chama atenção 
para o fato de que nesta época do ano a população nas regiões praianas aumenta e
isso explica, em parte, o crescimento dos casos de virose.Em áreas de veraneio 
litorâneas, a grande concentração de turistas acaba por saturar as condições 
sanitárias da região, facilitando a transmissão destes vírus nestes aglomerados 
populacionais, principalmente no verão, afirma. Segundo ele, nas praias as 
ocorrências de surtos de viroses estão relacionadas a vírus cuja transmissão 
ocorre de duas formas: por via respiratória ou orofecal (ingestão de água, 
alimento ou contato com superfícies e objetos contaminados por fezes).Virose é 
um termo que designa qualquer doença causada por vírus. Difícil de tratar, esse 
tipo de micro-organismo - capaz de causar doenças nos seres humanos, animais e 
vegetais - sofre mutações, o que atrapalha o desenvolvimento de remédios 
específicos. O tratamento de uma virose é um desafio para a medicina, pois os 
antivirais disponíveis ainda são medicamentos pouco eficazes. De outra parte, 
muitas viroses são autolimitadas, isto é, desaparecem espontaneamente, sem 
necessidade de tratamento, explica o especialista.
Segundo Gonsalez, na maioria das vezes, os quadros de virose são benignos e 
desaparecem espontaneamente, mas em algumas situações são necessários maiores 
cuidados. Em casos extremos ou em grupos populacionais especiais, como idosos, 
muito jovens ou imunossuprimidos (com baixa resistência imunológica) podem ser 
necessárias hospitalizações para tratamento sintomático, avisa.
Para aqueles que não querem correr o risco de passar as férias doente, o médico 
alerta para o fato de que algumas viroses podem ser prevenidas através da 
vacinação. Tomar medidas sanitárias e de higiene pessoal também ajuda a evitar o
contágio. O hábito da higienização das mãos é fundamental para prevenção destas 
doenças. Outro cuidado é a ingestão de água potável e alimentos de fontes 
sanitárias confiáveis, recomenda.
Por último, o especialista alerta para a necessidade de estruturação sanitária 
de fornecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto adequado para 
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evitar a transmissão da doença. Com todos esses cuidados, fica mais difícil para
a virose fazer parte do roteiro nas férias de verão.Fonte: Assessoria de 
imprensa Hospital Villa-Lobos
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Site ajuda a encontrar atendimento médico e remédios gratuitos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://catracalivre.folha.uol.com.br/Ainda está em processo de organização, mas 
tem bastante coisa legal. O Rio de Janeiro ainda não está atualizado, mas tem 
legislação, processos, fluxos. Interessante dá uma olhada.
Passe por lá!!!http://www.sautil.com.br/
Conheça o Saútil: clique aqui
O Saútil é um portal de internet que facilita
 o acesso aos recursos de saúde gratuitos disponíveis para a população 
brasileira. O nome do site surgiu a partir desse conceito, Saútil = saúde + 
útil.
De maneira simples, o site disponibiliza informações sobre os 
recursos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), Santas Casas, 
dentre outros e também alguns recursos de baixo custo existente no 
mercado privado.

O usuário encontra consultas, exames, atendimento de urgência e 
emergência, vacinas, qual o procedimento para retirar medicamentos (de 
baixo e alto custo), além de informações sobre o Programa Dose Certa, 
Farmácia Popular, Saúde Bucal e notícias sobre saúde atualizadas 
diariamente.

O principal público beneficiário é a população das classes C, D e E que, em sua 
grande maioria, não possui planos de saúde. 
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SONO - Posições corretas 

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.ecologiamedica.net/
Posições corretas: 
[FOTO]

Página 3114



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
teatro-educativo-sobre-o-meio-ambiente.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 9 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Teatro Educativo sobre o meio ambiente
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http://bairroeducador.blogspot.com/

Parabéns a toda equipe pelo excelente trabalho realizado na nossa comunidade!!! 
Teatro Educativo sobre o meio ambiente: 
Em parceria com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, nos meses de outubro e 
novembro, o Projeto Bairro Educador promoveu apresentações teatrais sobre o meio
ambiente para os CIEPs Dom Oscar Romero, Dr. Adão Pereira Nunes e as Escolas 
Municipais Sebastião de Lacerda, Olímpia do Couto e Cornélio Pena, BE Irajá. 
Cerca de 1.200 estudantes, do 1º ao 5º ano, puderam aprender de forma lúdica, e 
interativa, sobre a importância de preservar anatureza.
[FOTO]

Em 2012, em consonância com a Rio + 20, todas as unidades escolares do Bairro 
Educador de Irajá, de primeiro segmento,desenvolveram projetos e atividades 
educativas relacionadas às temáticas do meio ambiente: sua preservação e 
sustentabilidade. Por esta razão, a gestora de projetos decidiu junto com as 
unidades escolares, realizar apresentações de teatro para os estudantes nas 
referidas instituições de ensino.
Nós não somos atrizes profissionais, mas sim agentes educadoras do meio 
ambiente. Resolvemos criar este teatro educativo para que vocês possam aprender 
se divertindo, diziam as atrizes ao final da peça teatral, que divertiu os 
pequenos.

Durante a peça teatral, os alunos tiveram a oportunidade de aprofundar os seus 
conhecimentossobre como podemos preservar a natureza no nosso dia a dia, e as 
conseqüências dos danos causados pelo homem para a natureza.

Ao final da apresentação, as educadoras ambientais fizeram uma roda de bate-papo
com os estudantes sobre os assuntos apresentados na peça. A fim de promover 
reflexão,convidaram alguns estudantes para participar da dinâmica casos, um 
momento onde os próprios estudantes puderam dar exemplos de preservação e/ou 
destruição do meio ambiente, a partir das suas próprias experiências de vida.
[FOTO]

Após o espetáculo, alguns estudantes que participaram das dinâmicas propostas 
pelas educadoras, foram premiados com broches, representando a participação no 
grupo dos guardiões do meio ambiente. Esta é uma forma simbólica de 
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incentivá-los a continuarem zelando pelo meio ambiente na escola e na comunidade
onde vivem.
Porque você está catando esses papéis do chão?Perguntou uma professora ao seu 
aluno, que ganhou o broche. Ele respondeu:Agora eu sou um agente do meio 
ambiente. Tenho que cuidar para que tudo fique limpinho aqui no CIEP, relatou a 
coordenadora pedagógica Ana Lúcia Galrão, do CIEP Dom Oscar Romero.Ana Carolina 
Duarte.Gestora de Projetos do Bairro Educador Irajá
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Todos os dias, cerca de 360 crianças e adolescentes são vítimas de violência no 
país

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Todos os dias, cerca de 360 crianças e adolescentes são vítimas de violência no 
país: 
Por Elaine Patrícia Cruz, da Agência Brasil
Adolescente agitado, Lucas** fica tímido ao mostrar suas mãos. Em uma  delas, há
uma marca de infância. Mas não é uma marca que nasceu com  ele. Ela surgiu 
quando uma pessoa da família utilizou um garfo quente  para repreendê-lo e o 
queimou. Até hoje eu tenho [a marca]. Nas costas  também, mas lá acho que não 
tenho mais as marcas, contou ele à Agência Brasil.
Lucas tem 13 anos. É filho adotivo e começou a apanhar de cinta e  de fio da mãe
e do cunhado depois que o pai morreu. Em vários desses  momentos, fugiu para a 
casa de um amigo para se livrar das agressões.  Tinha vezes em que eu dormia lá,
falou. Se eu não lavasse a louça,  eles [a mãe e um cunhado] me batiam. Se eu 
não acordasse na hora certa,  eles me batiam. Aí eu fugi de casa e esse foi um 
dos motivos que me  levaram ao abrigo, disse o adolescente, um entre milhares de
exemplos  de vítimas de violência doméstica em todo o país.
Dados divulgados pela Secretaria de Direitos Humanos (SDH) da  Presidência da 
República mostraram que 77% das denúncias registradas por  meio do Disque 100, 
entre janeiro e novembro deste ano, são relativas à  violência contra crianças e
adolescentes, o que corresponde a 120.344  casos relatados. Isso significa que, 
por mês, ocorreram 10.940  agressões, o que dá uma média de 364 denúncias por 
dia.
Já o Disque Denúncia 181, serviço criado em 2000 pelo Instituto São  Paulo 
contra a Violência e pelo governo paulista, por meio da Secretaria  de Segurança
Pública, registrou 6.603 denúncias de maus-tratos contra  crianças entre janeiro
e outubro deste ano em todo o estado, o que dá  uma média diária de 22 
denúncias. O número é superior ao do mesmo  período do ano passado, quando foram
registradas 6.028 denúncias.
Para Ariel de Castro Alves, presidente da Fundação Criança e  vice-presidente da
Comissão Especial da Criança e do Adolescente da  Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), é difícil deduzir, por esses  números, se os casos de violência 
envolvendo crianças e adolescentes têm  crescido ou se as pessoas estão 
denunciando mais. É difícil medir se  os casos estão aumentando. Na verdade, a 
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sociedade está muito mais  alerta e mais atuante diante de casos de abusos e de 
violência contra  crianças e adolescentes. Isso é um fator muito positivo no 
país nos  últimos anos. As pessoas estão denunciando mais, sendo menos 
coniventes e  omissas.
Nenhum dos dois serviços de denúncia contabiliza quantos desses  casos 
registrados referem-se especificamente à violência doméstica. Mas  sabe-se que o
número é grande. Hoje, temos muitas vítimas de violência  doméstica. De 
maus-tratos e de espancamento, disse Maria Aparecida  Azevedo, que coordena as 
três casas de acolhimento da Fundação Criança,  uma organização municipal focada
na defesa e na garantia de direitos de  crianças e adolescentes, que funciona em
São Bernardo do Campo (SP).Os casos que chegam para nós são de abuso sexual, de 
criança  negligenciada e abandonada e de criança queimada e espancada. Essa é a 
violência doméstica que está vindo para as casas de acolhimento,  explicou Maria
Aparecida.
A violência doméstica pode gerar traumas para as crianças e os  adolescentes, 
disse Alves. Muitas vezes, elas [crianças e adolescentes]  são vítimas daquelas 
pessoas em quem confiam, que entendem ser as  pessoas que cuidam delas. Por 
isso, há dificuldade para assimilarem uma  situação desse tipo. Esse é o trauma 
maior. A pessoa que tinha que  proteger é a que acaba violando o direito dessas 
crianças e  adolescentes. Isso gera um trauma, uma desconfiança permanente com  
relação aos adultos e dificuldade depois de convivência com outras  pessoas. 
Isso pode, muitas vezes, gerar também prejuízo no  desenvolvimento educacional, 
disse, em entrevista à Agência Brasil.
Segundo Helen Vivili Santana Carmona, diretora técnica adjunta da  Fundação 
Criança, grande parte dessa violência contra crianças e  adolescentes tem como 
motivação principal o uso de álcool ou de drogas  pelos pais. Temos um índice 
grande de pais com problemas psiquiátricos e  que fazem uso abusivo de álcool, 
que são geradores de violência,  explicou.
Outro fator que contribui para a violência doméstica contra crianças  e 
adolescentes, disse Helen, é a ineficiência do Estado. A violência  doméstica é 
gerada por uma ineficiência do Estado. A falta dessa rede de  atendimento e de 
serviços, que contemple a necessidade da família, faz  com que essa violência 
esteja aí, latente, nas famílias mais  vulneráveis, acrescentou. Pela 
ineficiência do Estado, esclareceu  Helen, entende-se a falta de uma política 
habitacional adequada, falta  de políticas envolvendo a empregabilidade e também
questões nas áreas de  saúde, educação e até atendimento psicológico precário ou
inexistente.  Essas famílias têm essa dificuldade financeira e isso acaba 
gerando  outros tipos de violência. A questão financeira é geradora das demais  
violências. Já tivemos relatos de mães que tiveram seus filhos acolhidos  por 
conta da questão financeira e que acabaram agredindo o filho porque  ele pediu 
comida, contou. O Estado precisa olhar para essas  questões.
Alves citou outro motivador da violência doméstica. O que estimula a  violência 
é também a impunidade, disse. Para ele, todos os órgãos que  trabalham com a 
questão envolvendo a defesa dos direitos da criança e do  adolescente, desde a 
denúncia no Disque 100 [federal] ou no 181  [estadual], passando pelo Conselho 
Tutelar, pelas delegacias, pelas  promotorias ou varas especializadas precisam 
funcionar e atuar de forma  integrada para combater a impunidade. Também é 
necessário, destacou,  criar, ampliar ou melhorar as redes de proteção social de
atendimento  familiar para prevenir os casos de violência. A ideia seria, na sua
 opinião, educar os pais para que possam educar seus filhos de maneira  
adequada.
Lucas vive há cerca de um ano em um dos abrigos em São Bernardo do  Campo. Lá, 

Página 3117



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
ele e a família passam por acompanhamento médico,  psicológico, educacional e 
social. Alguns dos fins de semana Lucas passa  com a família. Agora eu não 
apanho mais, contou. A ideia do programa  desenvolvido na Fundação Criança é que
Lucas volte a viver com a  família, agora mais preparada para educá-lo. A nossa 
proposta é a de  reintegração familiar. Acolhimento não é lugar de criança. Ela 
deve  estar no seio familiar, senão biológico, da família extensiva ou até  
comunitária, acrescentou Helen.
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Tosse e Alergia nas crianças
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http://blogdalergia.blogspot.com/
Tosse e Alergia nas crianças: 
[FOTO]
Meu filho tem tosse alérgica. O que é isso?
A expressão tosse alérgica é usada comumente, mas na verdade, por si só, não 
constitui um diagnóstico. A tosse é um sintoma que faz parte do quadro de 
diversas doenças alérgicas, sendo as principais: a asma (ou bronquite alérgica) 
e a rinite alérgica (ou rinossinusite alérgica).

A asma, também conhecida como bronquite alérgica, bronquite asmática ou 
simplesmente bronquite, pode ocasionar crises caracterizadas por falta de ar 
(dispneia), cansaço, dificuldade respiratória, chiados no peito (sibilos) e 
tosse.  Em alguns casos, a tosse pode ser o único sintoma da doença, 
caracterizando-se por surgir aos esforços, ao falar muito, no choro excessivo, 
ao correr ou à noite.

A rinite alérgica se acompanha de: espirros repetidos, nariz escorrendo 
(coriza), congestão nasal e coceira no nariz, olhos, ouvidos e garganta. Em 
alguns casos, ao invés de produzir a coriza, a secreção (catarro) escorre por 
trás das narinas produzindo o que se chama de gotejamento pós nasal  que escorre
em direção à garganta, provocando o aparecimento da tosse. Neste caso, 
caracteriza-se por piorar de forma acentuada à noite, com acessos ao deitar, na 
madrugada ou pela manhã ao acordar. 

Tosse e sibilância (chiados no peito) são sintomas respiratórios muito comuns em
crianças com menos de três anos de idade e podem ser a expressão clínica de uma 
grande variedade de problemas, localizados nas vias respiratórias ou mesmo fora 
delas.Crianças pequenas são mais suscetíveis para tossir, em especial no caso 
dos vírus respiratórios, resfriados e gripes.  Outro fator que poderia agravar 
ou desencadear a tosse na criança alérgica é o refluxo gastroesofágico, isto é, 
nos casos de regurgitação do conteúdo do estômago para o esôfago - tubo que faz 
o trajeto da garganta ao estômago. Em resumo, na criança, vale o antigo 
aforisma:"Nem tudo que chia é asma. Nem toda asma, chia".
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Crianças pequenas mesmo saudáveis e não portadoras de imunodeficiências podem 
ter cerca de 8 a 10 viroses por ano. Após uma infecção respiratória  viral, 
podem tossir por dias ou semanas, sem outro problema associado. Laringite 
estridulosa é uma virose respiratória causadora de tosse rouca, popularmente 
conhecida como "tosse de cachorro". Citam-se ainda os fatores emocionais, que 
podem resultar em tosse crônica sem motivo aparente, ou ainda os casos de 
aspiração de corpo estranho.
Como diagnosticar 
A tosse na criança é um sintoma frequente numa grande variedade de doenças - 
alérgicas ou não, respiratórias ou não-respiratórias, indo desde resfriados e 
gripes até doenças respiratórias graves. Definir a causa da tosse nem sempre é 
uma tarefa fácil já que não há um exame que seja definitivo para tal. O médico 
alergista se baseia nos protocolos para
investigação da tosse, incluindo uma história clínica detalhada seguida de exame
físico cuidadoso.

Como são as características da tosse? Há quanto tempo  começou? É seca ou tem 
catarro? Piora em algum horário, durante o dia ou  à noite? Logo que deita? Na 
madrugada? Tosse após mamar? Ao acordar? A tosse se acompanha de outros 
sintomas? Há  febre? Como está o estado geral da criança? Emagreceu muito? Está 
abatida? Tem alteração da voz ou rouquidão?Há fumantes no domicílio?

Crianças podem ter crises de tosse ocasionadas ou agravadas pelo convívio com a 
fumaça de cigarro. Da mesma forma, as condições ambientais,  como por exemplo, 
ácaros da poeira domiciliar, animais de estimação, focos de  umidade, 
infiltração e mofo podem agravar a alergia e impedir a melhora  da tosse.

Na sequência e baseado nos dados obtidos, o alergista solicitará exames e/ou 
testes alérgicos (na pele ou no sangue) para definir a causa da tosse.

Entenda melhor a tosse infantil
A tosse não é uma doena, mas sim um sintoma que precisa ser investigado. Xaropes
não resolverão se a causa da tosse não for detectada e controlada, o que nem 
sempre é uma tarefa fácil. Os remédios são úteis para aliviar o sintomas, mas o 
principal aspecto do tratamento é o reconhecimento da causa do problema.

- A expressão "tosse crônica" não indica gravidade, mas define a tosse de 
duração longa, com mais de seis semanas. A tosse de início recente é considerada
uma tosse aguda.

- Na tosse por sinusite, a crise aparece algum tempo após o paciente deitar, 
tempo suficiente para escorrer secreção por trás do nariz, irritando a garganta.

- Na tosse por refluxo, os episódios aparecem após se alimentar e deitar em 
seguida. Nos bebes ocorre principalmente após a mamada da noite. Crianças não 
devem mamar deitadas e só devem deitar uma hora após mamar.

- Na tosse por asma, rinite, associada à exposição aos aeroalérgenos, o 
tratamento não se resume a tratar crise. É preciso tratar a a alergia e a 
imunoterapia está indicada.
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Leia mais sobre a tosse - em adultos e crianças, clicando aqui.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
trabalho-precoce-compromete-saude-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 2 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Trabalho precoce compromete a saúde e a vida de crianças e adolescentes

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/Trabalho precoce compromete a saúde e a vida 
de crianças e adolescentes: [FOTO]

Meninos e meninas que trabalham deixam de elaborar um futuro, acumulam doenças, 
acidentes e podem chegar à morte.
Por Yuri Kiddo

Publicado originalmente em Pró-Menino, da Fundação Telefônica-Vivo
Adolescente trabalhando no Brasil só na condição de aprendiz, a partir dos 14 
anos, antes dessa idade é proibido por lei e não é à toa. A luta pela 
sensibilização e conhecimento sobre o trabalho infantil vem crescendo nos 
últimos anos com campanhas, políticas públicas, denúncias e fiscalização, porém 
não é difícil se deparar com pessoas a favor de meninos e meninas em atividades 
laborais. As justificativas são diversas, das questões de classe social à 
cultura da naturalização da exploração infantil e que o trabalho enobrece o 
homem. Nenhuma delas para não levar em consideração os impactos e as 
consequências da criança ser obrigada a pular uma das fases mais importantes da 
vida: a infância.Leia mais:
Crianças que não brincam têm seu desenvolvimento prejudicado
Conheça boas práticas de combate ao trabalho infantil
Trabalho infantil ainda é a principal fonte de renda de muitas famílias 
brasileiras A sociedade tem que entender que o trabalho infantil não traz 
benefícios, pelo contrário, atrapalha o desenvolvimento de crianças e 
adolescentes, causando prejuízos à saúde, à educação, ao lazer e à convivência 
familiar. A afirmação é do coordenador nacional de Combate à Exploração do 
Trabalho da Criança e do Adolescente (Coordinfância) do Ministério Público do 
Trabalho (MPT), Rafael Dias Marques, que chama a atenção e corresponsabiliza a 
população em geral. No momento em que a sociedade se conscientiza, passa a ser 
um agente de cobrança do poder público para que políticas públicas sejam 
desenvolvidas e essas crianças e adolescentes possam se desenvolver de maneira 
integral.
Nessa percepção, Marques faz uma triste análise. Muitas dessas crianças e 
adolescentes estão perdendo a sua capacidade de elaborar um futuro porque estão 
desenvolvendo doenças de trabalho que os incapacitam para a vida produtiva 
quando se tornarem adultos. Essa é uma das mais perversas formas de violação dos
direitos humanos de crianças e adolescentes.Impactos e consequências

Toda pessoa que trabalha está sujeita a acidentes, doenças e, inclusive, morte 
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no trabalho. De acordo com o Ministério da Saúde, crianças e adolescentes se 
acidentam seis vezes mais que adultos em atividades laborais, e pelo menos três 
se acidentaram por dia trabalhando no Brasil de 2009 a julho de 2011. Nesse 
período, no mínimo 37 crianças morreram trabalhando, sendo que uma delas não 
chegou sequer aos 13 anos. Os dados referentes a acidentes com pessoas com menos
de 17 anos foram coletados pelo Ministério da Saúde a partir de comunicação de 
hospitais e postos de atendimento. Nesse primeiro ponto de vista, só nesse 
universo, nós já visualizamos que o trabalho precoce compromete aquilo que há de
mais caro na pessoa: a sua vida e a sua saúde.
Os impactos de trabalho para adultos e crianças são muito diferentes fisiológica
e psicologicamente, podendo apresentar resultados devastadores para crianças e 
adolescentes, como explica a médica diretora da Associação Nacional de Medicina 
do Trabalho (Anamt), Marcia Bandini. Eles são mais suscetíveis por estarem em 
fase de crescimento e desenvolvimento, têm maior vulnerabilidade social com 
menor percepção de perigos e, frequentemente, não têm sequer tamanho suficiente 
para o uso de equipamentos de proteção, que são destinados a adultos.
Além da perda de direitos básicos como educação, lazer e esporte, as crianças e 
adolescentes que trabalham podem sofrer consequências irreversíveis. Os 
trabalhos que exigem esforço físico extremo, como carregar objetos pesados ou 
adotar posições anti-ergonômicas, podem trazer danos irreversíveis ao 
crescimento da criança, afirma Bandini. Devido a pouca resistência, a criança 
está mais suscetível a infecções e lesões, em relação ao adulto. Em termos 
psicológicos, a médica aponta o abuso físico, sexual e emocional também como 
principais fatores de doença. O trabalho infantil cobra seu preço na saúde 
física e mental, bem como na inclusão socioeconômica das crianças de 
adolescentes.
Aos efeitos à saúde mencionados anteriormente, devemos saber de outros porque a 
lista de lesões é grande. Fraturas, amputações, ferimentos cortantes ou 
contusos, queimaduras e acidentes com animais peçonhentos, por exemplo, são 
comuns em boa parte de trabalhos do tipo rural, em construção, em pequenas 
oficinas, na pesca, em processamento de lixo. Crianças e adolescentes estão 
sujeitos a acidentes de trabalho que não são devidamente percebidos pelo sistema
de saúde, já que a notificação é precária por se tratar de trabalho ilegal, 
denuncia a médica do trabalho, que chama a atenção aos atendimentos na área da 
saúde. Quando a criança ou adolescente é atendido no SUS, é necessário 
investigar as condições que levaram à lesão e, em caso de trabalho ilegal, é 
preciso notificar o incidente ao Sinan (Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação), ao Conselho Tutelar e a Delegacia Regional do Trabalho. O 
profissional de saúde pode e deve exercer seu papel social no combate ao 
trabalho infantil.
Há também comprometimento ao aprendizado e a escolaridade, impedindo que a 
criança ou o adolescente tenham uma inclusão social e econômica adequada, 
afetando assim o indivíduo e o país. Toda criança ou adolescente que trabalha, 
acaba se cansando muito facilmente. No momento em que ele consegue acessar a 
escola, não assimila os conhecimentos para desenvolver as suas habilidades e 
competências. Educação e saúde demonstram como uma situação de trabalho infantil
pode prejudicar, conclui Marques e propõe a necessidade do Estado evoluir para 
responder ao trabalho infantil e oferecer escolas e educação em tempo integral. 
Para que a criança esteja todo o dia ocupada na escola, desenvolvendo suas 
habilidades psíquicas e de lazer, sociabilidade, cidadania, em todas as esferas 
para que, no futuro, ela possa ser cidadã, afirma. A diretora da Anamt completa.
Lugar de criança é na escola, brincando e aprendendo. Quem ainda discorda?
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
unicef-promove-concurso-infantojuvenil.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 5 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

UNICEF promove concurso infantojuvenil de vídeo sobre crianças com deficiência

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.onu.org.br/
UNICEF promove concurso infantojuvenil de vídeo sobre crianças com deficiência: 
O Fundo para a Infância das Nações Unidas (UNICEF) promove, globalmente, um 
concurso de vídeo para pessoas de até 25 anos de idade. O concurso Tem a ver com
habilidade! tem o mesmo tema do relatório do UNICEF Situação Mundial da Infância
2013: crianças com deficiência.

Crianças, adolescentes e jovens interessados em participar do concurso devem 
enviar para a sede do UNICEF em Nova York, até o dia 15 de janeiro de 2013, um 
vídeo relacionado às deficiências, seja expressando uma experiência pessoal ou 
comentando sobre os direitos das pessoas com deficiência e os desafios que elas 
enfrentam. Todos os vídeos devem ter um minuto de duração.

Os vídeos - de qualquer gênero: drama, comédia, ação, documentário, ficção, 
animação - podem ser feitos em qualquer idioma. No entanto, os vídeos em outras 
línguas que não o inglês devem estar acompanhados de uma transcrição do texto em
inglês ou ser legendados.

A participação pode ser individual ou em grupo, e cada indivíduo ou grupo pode 
concorrer com apenas um vídeo.
Seleção

Os vídeos serão analisados e selecionados por um painel global formado por 
comunicadores e jovens. O vídeo vencedor será usado como parte dos materiais de 
lançamento do relatório Situação Mundial da Infância 2013 e será também 
disponibilizado para divulgação em todo o mundo e apresentado por canais 
on-line. O realizador do vídeo vencedor receberá uma filmadora Flip HDV da Sony.

Acesse aqui a convocatória e o regulamento.

Imprimir

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
usar-ou-nao-o-cotonete-eis-questao.html
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

Usar ou não o cotonete? Eis a questão
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blogdasaude.com.br/
Usar ou não o cotonete? Eis a questão: 
Durante as pesquisas para escrever este post sobre usar ou não o cotonete 
encontrei opiniões diferentes de alguns profissionais da área de 
otorrinolaringologia e até mesmo nos conteúdos publicados na internet. Então, 
como tirar essa dúvida?
Bom, se você tem esse hábito já deve ter notado que, na maioria das vezes, o 
cotonete entra e sai limpo do ouvido. Então, já se perguntou por que faz isso?  
tem gente que fica até frustrada quando isso acontece - como assim não sai 
nada?.
Entre algumas teorias, esse pode ser um hábito que vem desde criança, cultivado 
pelas mães (aquele excesso de zelo em manter seu neném sempre limpo), até uma 
simples sensação de prazer. O fato é que usamos porque achamos que o ouvido deve
ser limpo.[FOTO]

Nesse ponto, muitos médicos defendem que os ouvidos foram feitos para se 
cuidarem sozinhos e não necessitam de nenhuma higiene. Todos os mamíferos, 
inclusive, têm ouvidos iguais e só o homem se preocupa em limpar os seus.
Segundo o Dr. Pedro Albernaz, otorrinolaringologista do Hospital Israelita 
Albert Einstein, o cerume (ou no popular cera) é uma secreção protetora, não é 
sujeira. A limpeza só deve ser feita pelo médico e no caso de pessoas que estão 
com os ouvidos tapados por excesso de formação de cerume, diz.
Para os que defendem o não uso, o cotonete deve ficar bem longe da orelha. 
Agora, na opinião de alguns médicos, a limpeza regular do pavilhão auditivo 
externo não traz nenhum malefício.[FOTO]

O otorrinolaringologista Leonardo Sá explica: o pavilhão auditivo externo (ou 
orelha) é a parte visível aos olhos. Ele ressalta que NÃO SE DEVE INTRODUZIR 
nenhum objeto no canal do ouvido, pois pode causar lesões desde a formação de 
uma rolha de cerume, passando por infecções otológicas, como a otite externa, 
até mesmo perfurações timpânicas.Para as pessoas que formam quantidades normais 
de cerume o cotonete é quase sempre inútil, muitas vezes causa reação eczematosa
da pele por extrair a pequena película impermeabilizante formada pelo cerume, 
alerta o Dr. Pedro Albernaz.
A pediatra e consultora do programa Bem Estar, Ana Escobar, segue a mesma linha 
de opinião. Na televisão ela chamou a atenção das mamães que costumam exagerar 
na limpeza e retiram a cera durante a higiene do ouvido do filho. Segundo ela, a
cera é uma defesa do organismo contra bactérias e não deve ser retirada em 
excesso. A introdução de cotonetes no canal auditivo é prejudicial.De modo 
geral, recomendamos às pessoas que formam muito cerume a consultar o médico a 
cada seis meses ou a cada ano, mas a maioria das pessoas não necessita de 
check-up dos ouvidos, diz Albernaz.Mesmo com opiniões diferentes, pode-se dizer 
que existe uma conclusão em comum entre usar ou não o cotonete: ele NUNCA deve 
entrar no canal do ouvido.Usar o cotonete só por usar é um hábito que não traz 
benefícios e pode prejudicar a sua saúde. O melhor é seguir a recomendação 
médica de realizar a limpeza apenas na parte externa do ouvido (a visível aos 
olhos).

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 9 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

VACINAÇÃO - A vacina do seu filho está em dia?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cantinhodaenfermeiraregina.blogspot.com/
A vacina do seu filho está em dia?: 

Discutiremos asvacinasdisponíveis paracriançaseadolescentes, tanto na rede 
pública quanto na rede particular.
Aí vai um resumão de tudo:Ao nascer:
BCG-id: dose única;
Hepatite B: 1ª dose (de quatro - as demais doses estão incluídas na 
Pentavalente, aos 2, 4 e 6 meses de vida).Com dois meses de vida:
Pentavalente(DTP + Hib + Hepatite B): 1ª dose (de três - as próximas aos 4 e 6 
meses de vida);
Poliomielite(VIP - injetável, inativada): 1ª dose (de três - as primeiras duas 
doses de vacina contra poliomielite agora são injetáveis - "Zé Gotinha" somente 
na 3ª dose, aos 6 meses de vida);
Rotavírus: 1ª dose (de duas - a próxima aos 4 meses de vida);
Pneumocócica(10 valente): 1ª dose (de três - as próximas aos 4 e 6 meses de 
vida).Com três meses de vida:
Meningocócica(C): 1ª dose (de duas - a próxima aos 5 meses de vida).Com quatro 
meses de vida:
Pentavalente(DTP + Hib + Hepatite B): 2ª dose (de três - a próxima aos 6 meses 
de vida);
Poliomielite(VIP - injetável, inativada): 2ª dose (de três - a próxima dose de 
vacina contra poliomielite será oral - "Zé Gotinha", aos 6 meses de vida);
Rotavírus: 2ª dose (de duas);
Pneumocócica(10 valente): 2ª dose (de três - a próxima aos 6 meses de vida).Com 
cinco meses de vida:
Meningocócica(C): 2ª dose (de duas).Com seis meses de vida:
Pentavalente(DTP + Hib + Hepatite B): 3ª dose (de três);
Poliomielite atenuada(VOP - oral, atenuada): 3ª dose (de três - as duas 
primeiras doses contra poliomielite foram injetáveis - agora é hora da 3ª dose, 
por via oral - "Zé Gotinha");
Pneumocócica(10 valente): 3ª dose (de três - reforço com um ano de idade);
Influenza: 1ª dose (de duas - a próxima com 7 meses de vida).Com seis meses de 
vida:
Influenza: 2ª dose (de duas - reforço anual até 5 anos de idade).Com nove meses 
de vida:
Febre amarela: dose inicial (próxima dose com 10 anos de idade).Com um ano de 
idade (12 meses):
Tríplice viral(SCR - Sarampo, Caxumba, Rubéola): 1ª dose (de duas - a próxima 
com 4-6 anos de idade);
Varicela(Catapora): 1ª dose (de duas - a próxima com 4-6 anos de idade);
Hepatite A: 1ª dose (de duas - a próxima com 18 meses);
Pneumocócica(10 valente): reforço único.Com um ano e três meses de idade (15 
meses):
DTP: 1º reforço (de dois - o próximo com 4-6 anos);
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Poliomielite atenuada(VOP - oral, atenuada): reforço único;
Meningocócica(C): reforço único (pela Sociedade Brasileira de Pediatria, este 
reforço é feito com um ano de idade).Com um ano e seis meses de idade (18 
meses):
Hepatite A: 2ª dose (de duas).Com 2 anos de idade:
Influenza: reforço anual.Com 3 anos de idade:
Influenza: reforço anual.Com 4 anos de idade:
Influenza:reforço anual.Com 5 anos de idade:
Influenza: reforço anual.Com 4-6 anos de idade:
Tríplice viral(SCR - Sarampo, Caxumba, Rubéola): 2ª dose (de duas);
Varicela(Catapora): 2ª dose (de duas);
DTP: 2º reforço (de dois).Com 11-12 anos de idade:
HPV: 3 doses (para meninas).Com 14-16 anos:
dT: reforço.Por toda a vida, reforço a cada 10 anos:
dT;
Febre amarela.
São muitas vacinas, não é mesmo? Tadinho do bebê, né? TADINHO NADA! Graças a 
Deus existem todas essas vacinas. Quisera eu que existissem muitas outras. Assim
teríamos cada vez menosdoenças gravesacometendo nossas crianças.
Nas próximas postagens falaremos especificamente de cada uma delas.
-Calendário vacinal 2012, Portal da Saúde, Ministério da Saúde.

-Calendário vacinal 2011-2012, Sociedade Brasileira de Pediatria.
Fonte: Pediatria Brasil
Foto:Stock.xchng,zeathiel
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<POSTAGEM>
vamos-todos-contra-dengue-entre-nessa.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 22 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

VAMOS TODOS CONTRA A DENGUE ENTRE NESSA GUERRA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://otics-iraja.blogspot.com/
VAMOS TODOS CONTRA A DENGUE ENTRE NESSA GUERRA: 
O dengue é uma doença infecciosa causada por um vírus. O dengue clássico se 
inicia de maneira súbita e pode ocorrer febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos
olhos, dores nas costas. Às vezes aparecem manchas vermelhas no corpo. A febre 
dura cerca de cinco dias com melhora progressiva dos sintomas em 10 dias. Em 
alguns poucos pacientes podem ocorrer hemorragias discretas na boca, na urina ou
no nariz.

[FOTO]

Saiba como evitar:

 Evite deixar plantas em vasos com água, substituindo a água por terra.
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 Troque semanalmente a água dos vasos das plantas e lave com uma escova ou pano 
os pratinhos que acumulam água.
 Lave as jarras de flores para eliminar os ovos dos mosquitos que ficam grudados
nas suas paredes.
 Para não acumular água, as latas devem ser furadas antes de jogadas fora.
 As garrafas vazias devem ser guardadas de boca para baixo.
 Lave os bebedouros dos animais com escova ou bucha e esvazie-os à noite, sempre
que possível.
 Pneus velhos devem ser mantidos em lugares cobertos para não acumular água da 
chuva.
 Os poços, tambores, caixas dágua, cisternas e outros depósitos de água devem 
estar sempre tampados.
 O lixo caseiro deve estar ensacado e posto à disposição da limpeza urbana nos 
horários previstos.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
veja-quais-sao-os-beneficios-saude-e-as.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 10 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Veja quais são os benefícios à saúde e as diferenças entre os queijos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://g1.globo.com/
Veja quais são os benefícios à saúde e as diferenças entre os queijos:

Especialistas explicaram valores nutricionais de cada tipo de queijo.
Provolone é o que tem mais cálcio e gorgonzola é o mais gorduroso.

--------------------------------------------------------------------------------
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Verão: Cuidados com a alimentação infantil garantem férias saudáveis
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http://www.blog.saude.gov.br/
Verão: Cuidados com a alimentação infantil garantem férias saudáveis: 
[FOTO]

Pais devem ficar atentos para que os pequenos não extrapolem com as guloseimas 
nesse período do ano.Foto: Marcello Casal JR/ABr
As férias de verão tiram qualquer um do ritmo habitual, inclusive as crianças. É
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tempo de deixar a meninada se divertir, mas uma série de precauções deve ser 
tomada pelos pais para que a diversão seja garantida e completa. Em casa, na 
praia, no campo ou na colônia de férias, os riscos são bem parecidos e podem ser
evitados. Entre eles, está um problema muito sério que parece ser inofensivo: a 
alimentação. Os responsáveis devem ficar atentos para que os pequenos não 
extrapolem com as guloseimas nesse período do ano.

A coordenadora geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, Patrícia 
Jaime, garante que isso pode ser evitado e dá algumas dicas para que as férias 
não se transformem em um pesadelo. Deve-se observar a qualidade da comida, a 
limpeza do local onde compra, a refrigeração e optar por alimentos frescos e 
saudáveis sempre. Para garantir a diversão e estar preparado para a rotina de 
lazer ao longo de um dia de verão é importante ter um café da manha reforçado. 
Frutas, pães, leites e queijos magros são fundamentais para começar bem o dia, 
orienta.

A má alimentação durante o recesso escolar pode trazer problemas como infecção 
intestinal, enjoos, diarreia e vômitos que vão fazer as crianças perderem alguns
dias de diversão. Ou, se for estendida pelo restante do ano e virar hábito, pode
trazer problemas futuros.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por 
meio de pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, o número de crianças e 
adolescentes com excesso de peso subiu mais de 300% desde a década de 1970 até 
hoje. Na época, o número de jovens obesos era de 4% entre os meninos e 7,5% 
entre as meninas. Agora, é de 18% entre o sexo masculino e 15,5% entre o sexo 
feminino. O que corresponde ao número alarmante de mais de seis milhões de 
crianças e jovens brasileiros acima do peso.

Recentemente aprovada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a prevenção da 
obesidade, diabetes e hipertensão infanto-juvenil passou a ser prioridade da 
rede de atenção às pessoas com doenças crônicas. O Programa Saúde na Escola do 
Ministério da Saúde também desenvolve um conjunto de ações em colégios públicos 
e particulares para promover a saúde da criança com uma alimentação saudável. A 
coordenadora lembra que mesmo durante as férias esse programa de combate e 
prevenção deve ser mantido. Nesse período do ano, as crianças podem se exercitar
mais e ter acesso a diferentes alimentos. Os pais devem apresentar frutas e 
hortaliças diferentes que não faziam parte do hábito alimentar da criança. E 
continuar evitando os alimentos industrializados, doces e gordurosos, alerta.

A ingestão de líquido no verão também é fundamental. Recomenda-se de 1,5 a dois 
litros, no mínimo, por dia. Esses líquidos devem contemplar principalmente água 
natural, mas também podem ser obtidos através de chás, sucos, de preferência de 
bebidas não açucaradas. Porque essas bebidas açucaradas, a exemplo dos 
refrigerantes, contribuem para o ganho de peso e para a obesidade na infância, 
finaliza Patrícia Jaime.
Camilla Terra / Blog da Saúde
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terça-feira, 8 de janeiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO - Campanha  Paradinha 2012 - Parou!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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Visitação ao Zoo tem horário prolongado durante as férias escolares
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FONTE: PCRJ
03/01/2013

  A partir desta segunda-feira, dia 07/01, até o dia 17/02, a 
garotada terá mais tempo para visitar os 2.700 animais do Zoológico do 
Rio, que funcionará em horárioprolongado de 9h às 17h. Neste período, 
devido ao horário de verão eas férias escolares, a procura peloparque é
 maior.

O Zoológico do Rio fica no Parque da Quinta da Boa
 Vista, s/n, em São Cristóvão. Os ingressos custam R$ 6,00 (inteira) e 
R$ 3,00 (meia-entrada). Crianças de até um metro de altura e pessoas com
 deficiência têm entrada gratuita.
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Vitaminas ajudam a prevenir câncer, diz estudo...

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://ligadasaude.blogspot.com/
Vitaminas ajudam a prevenir câncer, diz estudo...: 

A ingestão de suplementos vitamínicos, geralmente associada à prevenção de 
deficiências nutricionais, pode reduzir o aparecimento de câncer. É o que mostra
um estudo americano que acompanhou cerca de 15.000 homens durante mais de dez 
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anos, publicado nessa quarta-feira no periódicoJournal of the American Medical 
Association(JAMA).
Os participantes, acima dos 50 anos de idade, foram divididos em dois grupos: um
deles ingeriu um comprimido multivitamínico por dia, enquanto o outro tomou 
placebos. Após o período analisado, o grupo que ingeriu os suplementos 
vitamínicos apresentou uma quantidade de casos de câncer 8% menor do que outro. 
O câncer de próstata, porém, foi a única variação da doença que não teve a 
incidência reduzida pelo estudo.
De acordo com a pesquisa, a redução da incidência da doença apresentada no 
estudo mostra que uma combinação de vitaminas e sais minerais, como a contida no
multivitamínico, pode ser de grande importância para a prevenção do câncer. "O 
papel de uma estratégia de prevenção de câncer focada na alimentação, como 
consumo de frutas e verduras, continua sendo promissor, mas ainda não é 
comprovado, dada a inconsistência das evidências", disseram os autores.
Para Artur Katz, chefe do serviço de oncologia clinica do Hospital Sírio 
Libanês, o estudo pode dar pistas para uma possível prevenção, mas apresenta 
alguns problemas. "É muito difícil em um estudo com 15.000 homens monitorar os 
efeitos de um único fator. Cada um tem um tipo de hábito, um peso, podem fumar 
ou não, é difícil anular tudo e avaliar apenas os efeitos das vitaminas", 
afirma.Além disso, ele explica que uma pessoa bem nutrida extrai todas as 
vitaminas de que precisa de sua dieta, não existindo necessidade de ingerir 
suplementos vitamínicos. Kartz receia que, ao ingerir vitaminas, as pessoas 
deixem de prestar atenção a outros fatores essenciais para a prevenção do 
câncer. "Se alguém tiver que escolher uma única coisa para fazer,a mais 
importante é parar de fumar. Se já não fuma, ela deve controlar o peso e fazer 
exercícios, que que é mais importante do que tomar vitaminas", diz o 
médico.Fonte: Revista VEJA
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Ministério da Saúde examinará 9,2 milhões de estudantes para diagnóstico de 
hanseníase

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
agenciabrasil.ebc.com.b27/02/2013 - 23h51Saúde
Vladimir Platonow
Repórter da Agência Brasil
Rio de Janeiro - O Ministério da Saúde desenvolverá, entre os dias 18 e
 22 de março, campanha para detecção precoce de hanseníase em mais de 
9,2 milhões de estudantes de escolas públicas, em cerca de 800 
municípios do país. As ações serão executadas por equipes de agentes 
comunitários e profissionais do Programa Saúde da Família (PSF).
A medida foi anunciada hoje (27) pelo ministro da Saúde, Alexandre 
Padilha, durante o Encontro Nacional do Movimento de Reintegração das 
Pessoas Atingidas pela Hanseníase (Morhan). Participaram da abertura do 
encontro a ministra da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da 
Presidência da República, Maria do Rosário, o governador do Rio, Sérgio 
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Cabral, e o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, que 
foi um dos homenageados, por ter promovido, quando presidente, ações de 
combate à doença e reparação aos antigos pacientes que viviam isolados 
em colônias.Serão priorizados estudantes de 5 a 14 anos, em municípios com alto 
índice da doença, que antigamente era conhecida como lepra. Também 
haverá exames para identificar verminoses. Os profissionais de saúde vão
 verificar se os jovens que já foram diagnosticados com hanseníase estão
 recebendo tratamento médico adequado.
Durante o encontro do Mohan, Padilha assinou portaria destinando R$ 1,6
 milhão para equipar dez centros de Prevenção de Incapacidade e 
Reabilitação. Também haverá repasse de verbas, na ordem de R$ 4,4 
milhões, para construção de academias da Saúde em municípios que abrigam
 ex-colônias de hanseníase, com objetivo de proporcionar espaços 
dedicados ao aprimoramento físico, em 30 municípios que têm prioridade 
nos pedidos de construção de novos polos do programa.
Apesar da diminuição do número de casos da doença no país, em 2011 
foram identificados 33.955 doentes, representando uma queda de 25,9% em 
uma década, comparado a 45.874 casos em 2001. Atualmente, a hanseníase 
está mais presente em sete estados (Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, 
Pará, Rondônia, Goiás e Mato Grosso do Sul), que têm coeficiente de 
prevalência [pacientes em tratamento] acima de três casos para 10 mil 
habitantes, o dobro na média nacional, de 1,54 caso por 10 mil 
habitantes.
A hanseníase é transmitida quando se tem um contato muito próximo com o
 doente. Dificilmente é transmitida em um ônibus ou local público, por 
exemplo. A doença tem cura e o Sistema Público de Saúde (SUS) 
disponibiliza medicamentos gratuitos para o tratamento. O uso de 
remédios interrompe a transmissão da doença em 48 horas.
Até a década de 1980, a legislação recomendava o isolamento compulsório
 dos pacientes em colônias, chamadas de leprosários, e obrigava a 
entrega dos bebês de pais com hanseníase para adoção, o que levou à 
separação de milhares de famílias. Em 1986, as colônias foram 
transformadas em hospitais gerais, com a abertura dos portões e a 
derrubada dos muros.
Em 2007, a Lei 11.520, aprovada durante o governo Lula, garantiu pensão
 vitalícia de R$ 750, fornecimento de próteses e cirurgias pelo SUS aos 
pacientes. Lula disse que acredita na erradicação da doença no país. Eu
 acho que a presidenta Dilma [Rousseff] tem todo interesse em fazer com 
que, até 2015, a gente não tenha mais hanseníase no Brasil. Eu estou 
convencido que, quando um governo tem vontade, como tem a presidenta 
Dilma, a gente pode chegar em 2015 e anunciar que finalmente acabou a 
hanseníase no país, disse. Lula recebeu o Prêmio Bacurau, pelas suas 
contribuições para garantir os direitos humanos aos atingidos pela 
doença.Edição: Aécio AmadoTodo o conteúdo deste site está publicado sob a 
Licença Creative 
Commons Atribuição 3.0 Brasil. É necessário apenas dar crédito à Agência Brasil
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4 DE FEVEREIRO - Inca usa Dia Mundial do Câncer para desmistificar doença

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Inca usa Dia Mundial do Câncer para desmistificar doença: 
O Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) quer marcar o 
Dia Mundial do Câncer, 4 de fevereiro, derrubando os mitos e apresentando as 
verdades sobre a segunda maior causa de morte em todo o mundo. Com o slogan Ter 
câncer não é uma questão de destino, a campanha frisa que desenvolver ou não a 
doença, em muitos casos, depende dos nossos hábitos de vida. O tema foi 
escolhido pela União Internacional para Controle do Câncer (UICC), que também 
criou a data, em 2005, para promover a prevenção à doença.

Em parceria com a Rodoviária Novo Rio, o INCA promove uma ação informativa sobre
os mitos do câncer, entre os dias 4 e 8 de fevereiro, com objetivo de chamar a 
atenção da população para questões que envolvem crendices e até fantasias 
relativas ao tema. A ação contará com artistas fazendo intervenções sobre uma 
doença que ainda é vista, por muitos, como uma questão de azar ou destino, sem 
levar em conta os fatores de risco que podem ser evitados. Nos panfletos, 
orientações sobre o que fazer para diminuir em até 30% as chances de desenvolver
diferentes tipos de câncer. Também para celebrar a data, o Morro da Urca ficará 
iluminado de laranja e azul, as cores da UICC.

O tema também será trabalhado em ações informativas, ao longo do ano. Uma delas 
está no site do INCA, com um teste sobre mitos associados ao câncer: 
desodorante, narguilé, fatores hereditários, entre outros. Faça o teste e 
confira a verdade sobre essas e outras questões.

Só no Brasil, de acordo com o INCA, são estimados para este ano 520 mil novos 
casos da doença. Levando em conta que a cada três casos de câncer um pode ser 
prevenido, o Instituto quer desmistificar as crenças sobre a doença, com foco na
prevenção. Apesar de a data ser lembrada uma vez por ano, é importante se cuidar
todos os dias.

Muitos tipos de alimentos têm sido associados ao desenvolvimento de câncer, 
principalmente de mama, cólon e reto (intestino grosso), próstata, esôfago e 
estômago. Para evitar problemas o ideal é não exagerar, buscando balancear a 
ingestão de alimentos rápidos com um cardápio mais saudável. O nutricionista do 
INCA, Fábio Gomes, explica como a alimentação atua na prevenção do câncer. 
Existem três mecanismos nos alimentos que atuam para proteger o nosso organismo 
contra o surgimento de câncer, e os compostos são encontrados, principalmente, 
nas frutas, legumes e verduras. O primeiro protege as células evitando que o 
fator cancerígeno entre em contato e provoque alguma mutação no material 
genético, transformando a célula saudável em uma precursora do câncer, anulando 
a ação dos agentes. O segundo, considerando que esse agressor já chegou na 
célula, tem outros compostos que tem a capacidade de promover o conserto do 
defeito que foi causado pelo agente. E o terceiro, vem de alimentos que têm 
componentes que promovem a morte da célula defeituosa evitando que ela possa se 
propagar e iniciar um câncer, explica Fábio Gomes.
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O nutricionista lembra que os alimentos também podem ser o vilão responsável 
pelo desenvolvimento do câncer. Ele faz um alerta, principalmente, para as 
pessoas que passam muito tempo na rua ou no trabalho e se alimentam de maneira 
indevida. A alimentação também pode aumentar o risco de desenvolver câncer. Não 
é recomendado fritar e nem grelhar as carnes, frango ou peixe porque nesse 
processo de preparação são formadas substâncias cancerígenas que podem aumentar 
o risco de câncer no estômago e no intestino. Em um self-service deve-se comer 
arroz, feijão, legumes e dar preferencia as carnes brancas ou carnes que foram 
cozidas ou ensopadas. E também é bom ter na metade do prato hortaliças e 
legumes. As vezes em um pacote de biscoito você tem mais calorias do que em 
prato inteiro de comida. Substituir a refeição por um lanche aumenta a chance de
ganhar peso e o excesso de peso está relacionado a vários tipos de câncer como 
pâncreas, rins, esôfago, mama, colo e reto. O ideal é que você se cerque de 
alimentos saudáveis e se distancie o máximo de alimentos que ajudam a ganhar 
peso, comenta.

O nutricionista ainda informa que todos os dias o nosso corpo produz agentes 
cancerígenos que ficam em contato com o intestino e que fazem parte do processo 
de digestão, mas se o intestino está funcionando regularmente ajuda a evitar que
esses agentes atinjam o corpo. Alimentos como feijão, grão de bico, lentilha, 
cereais integrais e fibra podem ajudar a prevenir o câncer no intestino, por 
exemplo.
Cigarro e álcool - De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o tabagismo é a
principal causa de morte evitável em todo o mundo. O uso combinado de cigarro e 
álcool traz mais riscos de desenvolvimento de câncer, principalmente de faringe 
e laringe. Outro alerta é sobre o consumo exagerado álcool, associado a 
importantes tipos de tumores malignos, como os de boca, esôfago e fígado. Outra 
modalidade de fumo que vem chamando a atenção é o uso do narguilé, que ao 
contrário do muitos acreditam é bastante prejudicial à saúde.
O ideal para a prevenção de câncer é não consumir bebida alcoolica. Mas para 
quem consome o ideal é consumir até duas doses, cerca de 600 ml de cerveja ou 
duas taças de vinho para o homem e para a mulher a metade disso. O álcool 
aumenta o risco de câncer no fígado. A digestão do álcool gera um produto que é 
cancerígeno e agride o fígado e toda a cavidade oral com qual o álcool tem 
contado como boca e garganta. Essa agressão pode inflamar a célula e causar 
alterações que podem se transformar em um câncer. Pessoas que fumam e bebem tem 
o poder cancerígeno potencializado nessa região.
Sol - No Brasil, o câncer de pele lidera o ranking de cânceres com 120 mil 
casos, o que corresponde a 25% do total dos cânceres. No verão é comum famílias 
inteiras se divertirem ao ar livre, se expondo à luz solar. É importante dar o 
alerta dos cuidados, principalmente, com as pessoas de pele mais clara.
Mitos e verdades
Mito 1: O câncer é apenas um problema de saúdeVerdade: o câncer tem implicações 
sociais, econômicas, de desenvolvimento e de direitos humanos.Mito 2: O câncer é
uma doença somente de idosos.Verdade: em muitos países o câncer está entre as 
maiores causas de morte de crianças entre cinco e quatorze anos. Além disso, a 
maior parte das 750.000 mortes anuais por câncer cervical ou de mama ocorrem em 
mulheres em período fértil.Mito 3: O câncer é uma sentença de morteVerdade: a 
maior parte dos casos de câncer em estágio inicial são menos letais e de mais 
fácil tratamento que em estágio avançado.Mito 4: ter câncer é o meu 
destinoVerdade: com as estratégias certas, mais de um em cada três casos de 
câncer podem ser prevenidos.Camilla Terra / Blog da Saúde
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A HORA É ESSA - Desintoxicação pós-carnaval...
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http://ligadasaude.blogspot.com/
Desintoxicação pós-carnaval...: [FOTO]

A folia acabou! Não dizem por aí que o ano começa após o carnaval? Pois é, se 
2013 para você começa agora após os excessos do carnaval, nada melhor que 
começar o ano com o pé direito e com o corpo limpinho, desintoxicado de tanta 
bebida alcoólica e alimentos e hábitos nada saudáveis.
Vamos às dicas para você desintoxicar seu organismo:

- Beba muita, muita, MUITA ÁGUA, principalmente se extrapolou a dose no álcool. 
Lembre-se a maior parte do seu organismo é constituída de água, se faltar, nada 
funciona como deveria.

- Tome chá verde, um excelente diurético e desintoxicante vai te auxiliar a 
eliminar aquele inchaço indesejado. Não gosta do sabor? Adicione fatias de 
limão, laranja, hortelã, capim cidreira para saborizá-lo. Outros chás com poder 
diurético são: alecrim, salsaparrilha e hortelã, mas o chá verde possui muitas 
propriedades benéficas além da desintoxicação, então seu consumo é importante.

- Nesta semana procure fazer refeições leves com ingredientes naturais para 
colocar seu metabolismo em dia. Aposte em sopas bem coloridas e que não sejam 
industrializadas. Faça saladas com uma boa variedade de legumes e verduras para 
repor vitaminas e minerais ao seu organismo. Carnes magras e grelhadas são uma 
boa pedida e nada de frituras e carnes gordurosas.

- Aposte no arroz integral, se não tem hábito de consumir os alimentos integrais
é uma boa hora para iniciar seu consumo. Além de proporcionar mais saciedade por
seu índice glicêmico ser menor, sendo um grande aliado no processo de 
emagrecimento, de brinde você leva mais nutrientes.

- Abuse das frutas! Com certeza você deve ser daqueles que come 1 fruta ao dia 
ou 1 por semana. Nada disso! Tente criar o hábito de consumir no mínimo 3 frutas
ao dia. A dica que sempre dou ao meus clientes é fazer uma super salada de 
frutas, mas não aquela tradicional que só vai banana, maçã e mamão. Coloque 
laranja, kiwi, melão, pêra, maçã, manga, mamão, pique tudo e coloque na 
geladeira e vá servindo as porções nos lanches, café-da-manhã e leve com você 
uma porção para o trabalho, além de ser muito mais gostoso que uma fruta só você
acaba ingerindo diversas vitaminas de uma vez só.

- Determine horários para as suas refeições. Eu sei que muitas vezes é difícil 
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pela rotina de trabalho, etc, mas procure estabelecer horários para as 
refeições. Nosso corpo gosta de disciplina e estabelecer esta rotina alimentar 
evita que você fique beliscando, exagere nas refeições ou coma alimentos que não
deve, como por exemplo alimentos fritos ou fast food.

- Se não consegue sozinho, procure ajuda! Tem pessoas que são bem organizadas e 
conseguem se disciplinar nas refeições, o que não é garantia de estar se 
alimentando corretamente, mas já é um começo. Acredito que é sempre interessante
procurar um profissional para trocar uma ideia sobre seus hábitos alimentares. 
Muitas vezes as mudanças não são grandes, mas fazem toda diferença. E muitas 
vezes as mudanças precisam ser drásticas e por isso o suporte técnico de um 
profissional é importante para que você não desista no meio do caminho já que 
conseguimos buscar alternativas aos obstáculos.

- E por fim, mas não menos importante, é preciso enraizar o hábito do exercício 
físico, que além de melhorar a circulação, evitando retenção de líquidos, tem 
zilhões de benefícios, incluindo o emagrecimento e melhora da qualidade de vida.

Estas dicas são um incentivo para que você comece a colocar em prática suas 
resoluções de ano novo, e tenho certeza que melhorar seus hábitos alimentares, 
faz parte desta lista.
Leitura Complementar:
Aquivocê encontra todos os posts da Liga da Saúde relacionados a desintoxicação.
Especial da Veja sobre desintoxicação, para acessarclique aqui

*** O Texto acima é de responsabilidade do autor. Para dúvidas sobre o conteúdo 
do texto, deixe seu comentário ou entre em contato com o autor através dos 
contatos disponibilizados em sua assinatura.
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acoes-de-saude-supervia.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 6 de fevereiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

AÇÕES DE SAÚDE - SUPERVIA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/
AÇÕES DE SAÚDE - SUPERVIA: 
[FOTO]
Agentes de vigilância em saúde da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil 
(SMSDC) participam de um ação de combate ao dengue em estações da SuperVia. Será
feito tratamento perifocal em grandes trechos da malha ferroviária.
DATAS:Sexta: 08/02 - Trecho da linha férrea de Deodoro, Ricardo de Albuquerque e
Anchieta totalizando 5.500 metros de malha ferroviária (das 6h às 12h). Ponto de
encontro: Estação de DeodoroQuinta: 14/02 - Trecho da linha férrea de Honório 
Gurgel , Rocha Miranda, Madureira, Engenheiro Leal e Cavalcante. totalizando 
6.500 metros de malha ferroviária (das 6h às 12h). Ponto de encontro: Estação de
Honório GurgelSexta: 15/02 - Trecho da linha férrea de Honório Gurgel, Deodoro, 
Marechal Hermes e Guadalupe. totalizando 2.500 metros de malha ferroviária (das 
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6h às 12h). Ponto de encontro: Clínica da Família Maestro Celestino - Marechal 
Hermes
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agenda-da-promocao-da-saude-02-08-de.html
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AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 02 a 08 de fevereiro

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://elosdasaude.wordpress.com/
AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 02 a 08 de fevereiro: [FOTO]
CARNAVAL E SAÚDE
Carnaval também é época de promoção da saúde! Essa semana, diversas ações 
aproveitam a folia para lembrar que é sempre hora de prevenir a dengue, a Aids e
outras doenças sexualmente transmissíveis (DST). Na segunda-feira, dia 04, a CAP
2.2. promove o Concurso de Marchinhas contra a Dengue, a partir das 13h, na 
quadra do Salgueiro (Rua Silva Teles 104, Andaraí). A festa contará com a 
apresentação dos quinze concorrentes do concurso, além do Bloco da Promoção da 
Saúde e de ações de prevenção das DST/Aids protagonizadas pela Rede de 
Adolescentes e Jovens Promotores de Saúde (RAP da Saúde) e drag queens. Para 
quem não participou do concurso este ano, o evento também lançará o Concurso 
Municipal de Marchinhas para 2014.
Na quarta-feira, dia 06, o Trem da Prevenção circulará do Engenho de Dentro à 
Central, com estandes educativos. A ação contará com a participação de 30 
agentes de saúde e voluntários, grupo de pagode da Comlurb, Bloco da Promoção da
Saúde e drag queens. À tarde, o RAP da Saúde e drag queens realizam ação de 
prevenção das DST/Aids no entorno do prédio da Prefeitura do Rio, na Cidade 
Nova.Na quinta-feira, dia 07,a mobilização acontece no Largo da Carioca, em 
parceria com o Shopping Edifício Avenida Central. Além de uma tenda no Largo da 
Carioca, a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro 
(SMSDC-RJ) montará dois estandes educativos nas principais entradas do shopping.
Uma equipe formada de 50 agentes de saúde e voluntários, integrantes do RAP da 
Saúde e drag queens estará no local para interagir com a população e trocar 
ideias sobre prevenção da dengue e das DST/Aids.[FOTO]

TUBERCULOSE EM PAUTA
O Fórum ONGs Tuberculose / RJ dá início à sua agenda de reuniões nesta 
quinta-feira, dia 07, no auditórioda Fundação Ataulpho de Paiva (Av. Almirante 
Barroso, 54 - 15º andar - Centro). O encontro acontece de 9h30 às 13h e é aberto
a todos os interessados. Na pauta, estão propostas de atividades alusivas ao Dia
Mundial de Luta Contra a Tuberculose, 24 de março; apresentação dos relatórios 
da visita de monitoramento e avaliação do Estado do Rio de Janeiro, realizada em
2012 pelo Programa Nacional de Controle da Tuberculose do Ministério da Saúde e 
a participação do Fórum no bloco carnavalesco Vestiu Uma Camisinha Listrada e 
Saiu Por Aí. Mais informações: forumongstbrj@yahoo.com.br
[FOTO]
ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA
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Estão abertas até domingo, 3 de fevereiro, as inscrições para o curso de 
especialização em Saúde Pública oferecido pela Escola Nacional de Saúde Pública 
Sergio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz (Ensp/Fiocruz). O curso, que está na 
grade curricular da Escola há 57 anos, pretende introduzir o aluno no campo da 
saúde coletiva e gerar competências para sua atuação como sanitarista. O curso 
busca capacitar o aluno para identificar problemas prioritários na área da 
saúde, buscar soluções criativas e aplicar técnicas e instrumentos adequados às 
características da situação de saúde e do sistema de saúde brasileiro. O curso, 
com carga horária total de 690 horas, será ministrado as segundas e 
terças-feiras, em horário integral, entre abril de 2013 e abril de 2014. Confira
a chamada pública para o curso de especialização em Saúde Pública da 
Ensp/Fiocruz.[FOTO]
CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE
O Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes 
Figueira (IFF/Fiocruz) está com inscrições abertas para curso de capacitação 
profissional em Vigilância em Saúde no Contexto Hospitalar. O curso é gratuito e
tem carga-horária de 520 horas, com aulas práticas e teóricas. Com o objetivo de
qualificar a equipe multiprofissional de saúde para ações de vigilânciano âmbito
hospitalar, o programa abordará, entre outras temáticas a prevenção e o controle
de infecções; a investigação de surtos, doenças de notificação compulsória, 
notificações de eventos adversos relacionadas aos processos de trabalho e 
medidas de biossegurança e de gerenciamento de resíduos. São oferecidas seis 
vagas para profissionais de saúde que tenham concluído a formação universitária 
em instituições credenciadas pelo Ministério da Educação (MEC). As inscrições 
podem ser feitas até 14 de fevereiro. Acesse o edital do curso de capacitação 
profissional em Vigilância em Saúde no Contexto Hospitalar do IFF/Fiocruz.
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agenda-da-promocao-da-saude-16-22-de.html
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AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 16 a 22 de fevereiro

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://elosdasaude.wordpress.com/AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 16 a 22 de 
fevereiro: [FOTO]
SAÚDE INDÍGENA
A população autodeclarada indígena no Censo 2010, seus contextos locais e 
questões de saúde identificadas a partir das evidências censitárias são tema 
debate nesta quarta e quinta-feira, 20 e 21 de fevereiro, de 9h às 17h, no Museu
do Índio (Rua das Palmeiras, 55, Botafogo). A iniciativa é promovida pelo Grupo 
de Trabalho de Demografia dos Povos Indígenas da Associação Brasileira de 
Estudos Populacionais (Abep) e as inscrições devem ser feitas até domingo, 17 de
fevereiro, pelo email seminarioindigenacenso2010@gmail.com.Confira a programação
do evento.[FOTO]
DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS
Estão abertas até quinta-feira, 21 de fevereiro, as inscrições para o curso de 
atualização Prevenindo Doenças Crônicas Não Transmissíveis: Tabaco, Álcool, 
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Hábitos Alimentares e Atividade Física, oferecido pela Escola Nacional de Saúde 
Pública Sergio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz (Ensp/Fiocruz). Com o objetivo de
estimular o entendimento sobre a prevenção das doenças crônicas não 
transmissíveis e de incorporar a temática às práticas de saúde pública e de 
atenção básica à saúde no SUS, o curso pretende mostrar aos alunos como 
reconhecer a importância dos fatores de risco envolvidos nas doenças crônicas 
não transmissíveis, com particular ênfase nos fatores passíveis de prevenção por
meio de políticas públicas. Também serão abordados os marcos teóricos da 
prevenção e promoção da saúde, suas principais estratégias e o impacto de 
programas multidisciplinares em diversos contextos, com ênfase em tabaco, 
álcool, atividade física e hábitos alimentares saudáveis. Acesse o edital e 
saiba como se inscrever.[FOTO]
INFORMAÇÃO EM SAÚDE
Os repositórios institucionais e as questões envolvendo o acesso, a organização,
os usos e aplicações da informação científica e tecnológica em saúde são tema da
edição 2013 do curso de especialização em Informação Científica e Tecnológica em
Saúde, oferecido pelo Instituto de Comunicação e Informação Científica e 
Tecnológica em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz (Icict/Fiocruz). Com periodicidade
anual, o curso tem como objetivo contribuir para o aprimoramento do desempenho 
das instituições integrantes do SUS e daquelas voltadas para a ciência e 
tecnologia em saúde, por meio da capacitação dos profissionais que atuam nas 
diversas atividades ligadas à produção, organização, análise e disponibilização 
da informação científica e tecnológica.As inscrições estão abertas até 
quinta-feira, dia 21. Acesse a plataforma Siga e saiba como se inscrever.[FOTO]
SISTEMAS UNIVERSAIS DE SAÚDE
O Instituto Sul-Americano de Governo em Saúde (Isags-Unasul)promove nesta 
quinta-feira, 21 de fevereiro, ao meio-dia, a conferência Sistemas Universais de
Saúde: objetivos e desafios, que será ministrada pesquisadora Asa Cristina 
Laurell. Reconhecida como uma das pesquisadoras mais representativas da corrente
da medicina social latino-americana, Asa Cristina Laurell é autora de mais de 50
artigos para revistas científicas e 10 livros. Professora, pesquisadora e 
coordenadora do curso de pós-graduação de medicina social na Universidade 
Autônoma Metropolitana de Xochimilco, na cidade do México, ela desenvolve 
estudos sobre as relações de trabalho e saúde. O evento será transmitido pela 
internet em tempo real e aberto à participação interativa. Os participantes 
poderão enviar perguntas e comentários pelos 
endereçoswww.isags-unasul.orgouhttp://aovivonaweb.tv/isags,twitterefacebook.

--------------------------------------------------------------------------------
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agenda-da-promocao-da-saude-23-de.html
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AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 23 de fevereiro a 1º de março

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://elosdasaude.wordpress.com/ AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 23 de fevereiro a
1º de março: [FOTO]
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CINEMÃO COMEÇA NESTE SÁBADO
Um carro com um projetor de imagem, telão, sistema de som, megafone,cadeiras e 
pipoqueira, isto éprojetoCinemão, Veículo de Ocupação Tática da Cultura, que vai
exibir gratuitamente filmes brasileiros em áreas pacificadas do Rio de Janeiro, 
a partir de sábado, 23 de fevereiro. A primeira sessão, que acontece às 19h, na 
Vila Olímpica Gamboa, no Morro da Providência, exibe o filme A batalha do 
passinho: os muleque são sinistro, longa metragem vencedor da mostra novos rumos
do Festival do Rio 2012. Em seguida, haverá debate com o diretor e personagens 
do documentário, além de integrantes da agenda do Fórum Social Contra o 
Extermínio da Juventude Negra. O Cinemão deve promover ao longo deste ano 288 
sessões gratuitas de cinema, sempre nos fins de semana, seguidas de debate com 
os realizadores e a comunidade local.[FOTO]
GRANDE TIJUCA LIMPA!
A CAP 2.2. promove nesta quinta-feira, 28 de fevereiro, uma reunião para 
elaboração de estratégias para garantia de uma comunidade limpa e saudável na 
Grande Tijuca. O objetivo é reunir lideranças comunitárias, moradores, 
profissionais de saúde, educação, assistência social e demais interessados para 
planejar ações intersetoriais voltadas à melhoria das condições ambientais da 
região, com foco na retirada de lixo. O encontro será às 9h30, na Rua Conde de 
Bonfim,764 - auditório térreo.[FOTO]
CURSO SUPERA
Estão abertas até domingo, 24de fevereiro, as inscrições para a quinta edição do
curso SUPERA - Sistema para Detecção do Uso Abusivo e Dependência de Substâncias
Psicoativas: Encaminhamento, Intervenção Breve, Reinserção social e 
Acompanhamento. A capacitação, que oferece dez mil vagas para profissionais de 
saúde e assistência social, é pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas
do Ministério da Justiça e integra o programa Crack, é possível vencer. Saiba 
como fazer a inscrição. Mais informações: inscricao.supera5@supera.org.br.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
animacao-pura-e-saude-bloco-da-saude.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 5 de fevereiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ANIMAÇÃO PURA , É SAÚDE - BLOCO DA SAÚDE CLÍNICA DA FAMÍLIA MARCOS VALADÃO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://otics-iraja.blogspot.com/

Participe da folia, mas com saúde. 
BLOCO DA SAÚDE CLÍNICA DA FAMÍLIA MARCOS VALADÃO: 
Foi realizado mais uma ação em Saúde da Clinica da Família Marcos valadão, o 
bloco da Saúde saiu pelas ruas do bairro de Acari para conscientizar a população
onde percorreu a feira de Acari e seus arredores , houve distribuição de 
preservativos e promoção de saúde abordando o tema de DST e HIV.
[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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ATENÇÃO - Álcool e Direção | A cervejinha do aniversário acabou com a vida de 
uma criança

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Álcool e Direção | A cervejinha do aniversário acabou com a vida de uma criança:

Casos tristes causados pela mistura de álcool e direção não são poucos. Hoje, é 
a vez da Anna Lucia Vaz Caldas contar aoBlog da Saúdecomo perdeu a filha, de 
apenas 7 anos.Certo dia, um mecânico estava consertando o freio de um carro, e 
era dia de seu aniversário. Então, durante o trabalho ele estava tomando só uma 
cervejinha e foi experimentar se o freio estava funcionando bem. Com isso, 
quando ele fez a curva para sair numa reta, a minha filha, de 7 anos, foi 
atravessar e não deu tempo de ele frear. Já era tarde, e com o impacto ele jogou
o corpinho dela para cima, bateu no capô do carro e ela foi lançada para o chão,
bateu com a cabeça e morreu. Tudo isso por causa só de uma cervejinha para 
comemorar um aniversário.

Conclusão: nunca mais ele teve paz na vida dele, pois nunca esperava acontecer 
aquilo e acabou perdendo também sua liberdade de viver.Espero que esta história 
seja publicada pois valeu a vida tanto da minha filha como a de quem não se 
preveniu.
Para acabar com histórias assim, é que oMinistério da Saúdedivulgou oVigilância 
de Violências e Acidentes (VIVA), mostrando confirmando os perigos da relação 
entre álcool e direção. O levantamento aponta que uma em cada cinco vítimas de 
trânsito, atendidas nos prontos-socorros brasileiros, ingeriram bebida 
alcoólica. Entre as pessoas envolvidas em acidentes, 22,3% dos condutores, 21,4%
dos pedestres e 17,7% dos passageiros apresentavam sinais de embriaguez ou 
confirmaram consumo de álcool. Entre os atendimentos por acidentes, a faixa 
etária mais prevalente foi a de 20 a 39 anos (39,3%).
Conte ao Blog da Saúde como a relação entre o consumo de álcool e direção afetou
a sua vida. Envie para o e-mailblog@saude.gov.bre nos ajude nesta mobilização 
contra os acidentes de trânsito.*Este espaço é colaborativo, reservado para a 
promoção da saúde. As ideias e opiniões expostas nos artigos são de 
responsabilidade única dos seus autores. O conteúdo é avaliado de acordo com 
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aPolítica de Moderação do Blog da Saúde.Blog da Saúde
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ATENÇÃO - Beijar várias bocas no carnaval pode trazer doenças, diz médico da 
UFSCar

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://g1.globo.com/
Beijar várias bocas no carnaval pode trazer doenças, diz médico da UFSCar:

Pela boca, podem ser transmitidos desde resfriado e gripe, até hepatite B.
Mesmo que a pessoa não esteja com o sintoma, pode contaminar a outra.
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ATENÇÃO - CURSOS DO TELESSAÚDE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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ATENÇÃO  !!!MUITO ALÉM DO PESO
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http://elosdasaude.wordpress.com/

Já postei uma vez, mas vale repetir!!!  
MUITO ALÉM DO PESO: 
Por que 33% das crianças brasileiras pesam mais do que deveriam?

Esse é o ponto de partida para a reflexão proposta pelo documentário Muito além 
do peso, de Estela Renner e Marcos Nisti. O filme discute por quê, pela primeira
vez na história da humanidade, crianças apresentam sintomas de doenças de 
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adultos, como problemas de coração, respiração, depressão e diabetes tipo 2 - 
todos relacionados à obesidade. O documentário pode assistido online e o 
download gratuito, para exibição em contextos educativos, é encorajado pelos 
diretores.
[VÍDEO]
Assista e compartilhe o filme Muito Além do Peso
Assista também à entrevista concedida pelos diretores do documentário,Estela 
Renner e Marcos Nisti, ao programa Agora é tarde, da TV Band.
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atencao-nsec05-e-nsec06-reunioes-para.html
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ATENÇÃO - NSEC05 E NSEC06 - REUNIÕES PARA PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DO PSE 2013

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Reservem as datas abaixo:
Tendo em vista o início do ano letivo e a necessidade de planejarmos as 
atividades do PSE para 2013, solicitamos a presença dos gerentes ou, na 
impossibilidade, de algum representante da unidade de saúde que tenha poder de 
decisão, e dos representantes PSE das unidades de saúde na reunião programada 
com os diretores das escolas e representantes das CREs de nossa área.
Segue o cronograma das reuniões conforme o território:
Eixo 1 - Guadalupe / Marechal Hermes-25/02/2013 - 8:00 às 12h - Auditório da 6ª 
CRE-R dos Abacates-Vila Militar
Unidades de Saúde: 1- CMS Augusto Amaral Peixoto, 2- CSF Josuete Sant'Anna, 3- 
CSF Raimundo Alves, 4- CSF Maestro Celestino , 5- CSF Dante Romanó.

Eixo 2 - Pavuna / Anchieta - 25/02/2013 - 13:30 às 17h - Auditório da E.M. 
Grandjean de Montigny-Praça dos Ucranianos,S/n- Pavuna
Unidades de Saúde : 1- CSF Epitácio Soares, 2- CSF Manoel Fernandes - Seu Neco, 
3- CSF Maria Azevedo - Santinha , 4- CMS Flávio do Couto Vieira, 5- CMS 
Nascimento Gurgel.

Eixo 3 - Acari / Costa Barros - 27/02/2013 - 13:30 às 17h - Auditório da E.M 
Monte Castelo-R. Ouseley, s/n - Coelho Neto
Unidades de Saúde: 1- CMS Sylvio Brauner , 2- CMS Portus e Quitanda, 3- CMS 
Fazenda Botafogo , 4- CMS Edma Valadão, 5- CSF Marcos Valadão.

Eixo 4 - Irajá / Rocha Miranda - 28/02/2013 - 8:00 às 12h - Auditório da 5ª 
CRE-R. Guarama, 186 - Rocha Miranda
Unidades de Saúde: 1- CMS Alice Tibiriçá, 2- CMS Carlos Cruz Lima, 3- CMS 
Clementino Fraga, 4- CSF Ana Conceição (IPASE), 5- CMS Morro União, 6- CMS 
Carmela Dutra.

Eixo 5 - Madureira / Cascadura - 28/02/2013 - 13:30 às 17h -Auditório da 5ª 
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CRE-R. Guarama, 186 - Rocha Miranda
Unidades de Saúde: 1-CMS Alberto Borgerth, 2- CMS Mário Olinto, 3- CSF Souza 
Marques, 4- CSF Carlos Nery, 5- PAM Cavalcante.

Favor acusar recebimento, confirmando a presença.
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ATENÇÃO - PL fortalece diretriz de atendimento às vítimas de violência

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
PL fortalece diretriz de atendimento às vítimas de violência: [FOTO]

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o presidente da Câmara dos Deputados, 
Henrique Alves, discutiram proposta para acelerar a votação do projeto de lei. 
|Foto: Jamie Grill/Tetra Images/Corbis
O Projeto de Lei (PL - 60/99) que trata do atendimento hospitalar às mulheres 
vítimas de violência sexual deverá ser votado pela Câmara dos Deputados na 
semana em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher (8 de março). A garantia
foi dada pelo presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, ao ministro da 
Saúde, Alexandre Padilha, durante reunião com a bancada feminina da Câmara, 
realizada nesta quarta-feira (20).
A votação do projeto transformará em lei as diretrizes já definidas pelo 
Ministério da Saúde, desde 2004, na Política Nacional de Atenção Integral à 
Saúde da Mulher. A estratégia tem como princípio a humanização do atendimento, a
não fragmentação das ações em saúde, a expansão das redes de atendimento das 
mulheres em situação de violência e a melhoria do acesso e da qualidade do 
atendimento. O projeto original era de 1999, mas jamais chegou a ser 
regulamentado.
O PL estabelece que o atendimento deve ser imediato e multidisciplinar para o 
controle e tratamento do ponto de vista físico e emocional da vítima, conforme 
já preconizado pelo Ministério da Saúde dentro das políticas de atendimento às 
mulheres. De autoria da deputada federal Iara Bernardi, já foi aprovado pelas 
comissões de Seguridade Social e Família (CSSF)e de Constituição e Justiça e de 
Cidadania(CCJC).O próximo passo será a votação no plenário da Câmara.
No Sistema Único de Saúde (SUS) não é necessária a apresentação de Boletim de 
Ocorrência Policial (BO) para atendimento, inclusive nos casos de violência 
doméstica e/ou sexual. Os hospitais e centros de saúde devem orientar a mulher 
sobre a necessidade de buscar a defesa de seus direitos e a responsabilização de
agressores, segundo a Lei Maria da Penha (nº 11.340/2006), que coíbe a violência
doméstica e familiar contra a mulher.
O SUS oferta, atualmente, 584 serviços para atendimento a vítimas de violência 
sexual e doméstica, como exames clínicos e laboratoriais, vacinação, 
planejamento familiar, acompanhamento psicológico, entre outros.
A mulher vítima de violência deve procurar a unidade mais próxima da sua casa, 
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onde será atendida por uma equipe especializada, formada por médico, psicólogo e
técnicos de enfermagem.
O Ministério da Saúde também vem intensificando a qualificação dos profissionais
de saúde que atuam nos serviços de atendimento aos agravos decorrentes de 
violência sexual.Fonte: Silvia Cavichioli e Lívia Nascimento /Agência Saúde
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atencao-professores-poderao-ser.html
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ATENÇÃO - Professores poderão ser treinados para identificar abusos contra 
crianças

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Professores poderão ser treinados para identificar abusos contra crianças: 
[FOTO]

Projeto de lei está sendo analisado na Câmara dos Deputados.
Publicado originalmente na ProMenino Fundação Telefônica
Professores, educadores, assistentes sociais e demais profissionais da área 
social poderão ter, em sua grade curricular, cursos voltados com conteúdo que 
ajude a identificar situações de abusos cometidos contra crianças e 
adolescentes. A proposta é da deputada Benedita da Silva está sendo analisada 
pela Câmara dos Deputados, em Brasília.
De acordo com o Projeto de Lei 4753/12, os cursos de formação de professores de 
educação básica e de profissionais de saúde, assistência social e segurança 
pública terão conteúdos programáticos, treinamento e orientações para 
identificar sinais físicos e psicológicos motivados por maus-tratos, negligência
e abuso sexual praticados contra o público infantojuvenil.
Benedita lembra alguns direitos garantidos pela Constituição a crianças e 
adolescentes, como saúde, dignidade e respeito, para justificar sua proposta. 
Além disso, a deputada cita o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que 
também garante o recebimento de proteção e socorro a essa população. Com a 
capacitação, os profissionais poderão assegurar a dignidade de meninos e meninas
vítimas de maus-tratos, explica.
A deputada ressalta ainda que, conforme dados do Ministério da Saúde, as 
agressões constituíram, em 2005, a primeira causa de morte de pessoas entre 0 a 
19 anos (39,7%), com proporção mais expressiva na faixa etária de 15 a 19 anos 
(55,1%). Segundo o levantamento, a maior parte desses atos violentos ocorre no 
ambiente doméstico.
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ATENÇÃO - Recomendações médicas não cumpridas podem causar riscos à saúde e 
dificultar tratamento

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Recomendações médicas não cumpridas podem causar riscos à saúde e dificultar 
tratamento: [FOTO]

Foto: Hero/Corbis
Dizem que todos nós temos um lado médico. Mas fazer automedicação, abandonar um 
tratamento na metade, esquecer-se de tomar um comprimido e negligenciar dores 
contínuas são alguns erros comuns que as pessoas cometem quando tem alguma 
enfermidade. Essas falhas podem piorar o problema e colocar a saúde em risco, e 
seguir a orientação médica é fundamental. Veja quais são os erros mais comuns e 
por que evita-los.
Ao tomar um remédio por conta própria, o risco de cometer erros pode colocar 
nossa saúde em jogo. Por isso, é melhor confiar o tratamento a profissionais. Se
um amigo tem uma tosse e você também tem, pode achar que é a mesma coisa. Mas 
existem tosses causadas por pneumonia, bronquite, e para cada tipo de patologia 
se tem um tipo de tratamento. Por isso, a automedicação é contraindicada, pois a
pessoa precisa ter o diagnóstico correto, e em cima disso a prescrição 
medicamentosa de acordo com seu caso, recomenda o clínico geral Armando Augusto 
Peixoto, da Coordenação de Atenção à Saúde do Servidor (CAS/CGESP/SAA/SE/MS).
O especialista cita o caso de uma mãe cujo filho estava com o pé inchado. Como o
colega torceu o pé e seu médico receitou ácido acetilsalicílico, a mãe pensou 
que o inchaço no pé do filho era pelo mesmo motivo e deu o mesmo medicamento a 
ele. Mas seu filho tinha uma anemia falciforme, e isso complicou o caso a ponto 
de a criança chegar a óbito. Por isso, coisas que parecem ser banais, às vezes 
são muito perigosas. E não se deve usar medicamentos indicados por pais, 
familiares e amigos, explica o médico.
É comum, também, os pacientes abandonarem o tratamento na metade achando que já 
está curado. E dependendo da enfermidade, pode haver reincidência e tornar o 
tratamento mais difícil e demorado. Com o uso de antibióticos, por exemplo, após
24 ou 36 horas não se tem mais sintomas como a febre. Mas a infecção bacteriana 
continua no organismo e parar o tratamento antes do recomendado faz com que essa
bactéria volte a se multiplicar rapidamente, explica Armando.
Os horários dos medicamentos também precisam ser respeitados, principalmente 
daqueles de uso controlado, como no tratamento da hipertensão. Ele pode não 
fazer o efeito desejado caso haja falhas ou esquecimento na hora de tomá-lo. 
Extrapolar a dosagem recomendada para adiantar o tratamento também não é uma boa
opção. Os medicamentos passam por exames científicos comprovados sobre a dosagem
necessária a se ter um benefício, e se passar daquele limite corre-se o risco de
intoxicação. Além de não fazer o efeito desejado, pode causar uma reação adversa
e complicar a saúde, complementa o clínico geral.
Na hora de fazer uma consulta médica, é importante não esconder nada. Através de
uma boa conversa, o paciente deve explicar todos os incômodos para o diagnóstico
correto. Assim como a conversa, o exame físico faz parte da consulta médica. As 
queixas e os sintomas que o paciente traz ao médico são essenciais para uma 
conduta correta, lembra Armando. O paciente também deve lembrar-se de informar 
os medicamentos ou vitaminas que esteja tomando e que possam causar reações com 

Página 3144



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
medicamentos prescritos.Autocuidado - Valorizar a própria saúde é melhor que se 
automedicar. Segundo Armando, ter uma alimentação saudável, realizar exercícios 
físicos de forma contínua e evitar vícios como o álcool e o cigarro é a melhor 
maneira de se evitar doenças e os erros comuns em seu tratamento. Caso sinta 
dores prolongadas e persistentes, não se deve negligenciar os sintomas e 
procurar logo um especialista. Dores agudas no peito, que a pessoa pode pensar 
que não significam muito, na verdade podem indicar um infarto. Uma dor contínua,
que até mesmo impede de realizar atividades, também deve ser investigada, 
recomenda Armando.Fonte: Fabiana Conte / Comunicação Interna do Ministério da 
Saúde
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ATENÇÃO - Saúde faz alerta para homens caírem na folia com segurança, sem abusar
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Saúde faz alerta para homens caírem na folia com segurança, sem abusar do 
álcool: [FOTO]

Foto: Daniel Reiter/Stock4B/Corbis
De acordo com a última pesquisa Vigitel - Vigilância de Fatores de Risco e 
Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico - do Ministério da 
Saúde, 26% dos homens brasileiros fazem uso abusivo de bebidas alcóolicas. Por 
isso, o Governo Federal faz um alerta para aqueles que vão aproveitar os dias de
folia.
Para evitar acidentes de trânsito ou brigas fatais, por exemplo, o coordenador 
da Saúde do Homem do Ministério da Saúde, Eduardo Chakora, pede para que o 
público masculino aproveite o feriado com moderação. Beba moderadamente. Se for 
dirigir não beba, se beber não dirija. Vá pela carona solidária, pegue 
transporte coletivo e aproveite tudo, mas aproveite tudo com consciência, saiba 
o que está fazendo. Um dos maiores prazeres da vida é você poder fazer as coisas
de forma lúcida e podendo aproveitar o prazer mesmo de cada situação.
Eduardo Chakora lembra que tradicionalmente são os homens que mais se envolvem 
em acidentes fatais ou em casos de violência, especialmente em períodos de 
festas, quando aumentam a ingestão de bebidas alcoólicas. Ele geralmente corre 
risco desnecessários porque ele pode não morrer, mas ele pode ficar 
tetraplégico, paraplégico, ou pode ficar com alguma sequela, em função de uma 
bala tomada de uma arma de fogo, ou muitas vezes leva a óbito mesmo. São vidas 
que teriam um longo caminho à frente, um belo percurso, que simplesmente são 
perdidas. É uma festa, uma festa coletiva maravilhosa e de celebração. Então 
celebrar com consciência e não celebrar com acidentes. Essa é a mensagem que 
fica para os jovens brasileiros.
A Política de Atenção Integral à Saúde do Homem do Ministério da Saúde 
desenvolve ações de prevenção aos acidentes ao longo de todo o ano. Para saber 
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mais acesse a área de Saúde do Homem no Portal da Saúde.Ouça a matéria da Web 
Rádio SaúdeFonte: Débora Rocha / Web Rádio Saúde
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ATENÇÃO - SINAIS DO CÂNCER DE MAMA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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BATATA DOCE -  DE VILÃ  A QUERIDNHA..
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Crouton de batata doce...: 
Eu sempre amei e indiqueibatata doce. Por muito tempo ela foi considerada um 
pouco vilãzinha por se achar que ela era, sei lá, meio prima-irmã dabatata 
inglesa(a branca mais tradicional). E, por isso,carboidrato simples(aquele que 
vira rapidinhoaçúcarno sangue). A verdade é que as duas batatas têm em comum 
apenas o fato de seremraízes e fontes de carboidrato.A batata doce, diferente da
inglesa, possui umacarga glicêmica mais baixa, devido a presença de fibras. Ela 
começa a chamar a atenção por ter se tornado a queridinha dosmarombeiros. E não 
é por acaso: ela libera a glicose devagar, favorecendo a queima de gordura e o 
ganho de massa magra (Quem não quer?). Esse último efeito ocorre também por seu 
potencial alcalinizante sanguíneo. A situação é fundamental para o ganho de 
massa e para asreações bioquímicasacontecerem direitinho. É ou não é umadoçurado
bem essa batata, minha gente?Eu estava aqui de bobeira e umas batatas doces ali 
na geladeira. E começou o processo do famoso: O que temos para hoje?. Piquei em 
quadradinho nem sei porque. No meio do caminho vi que estavam parecendo croutons
e pensei: E se coloco azeite, sal e alecrim e forno, será que funciona?. 
Funcionou tanto que fui beliscando, quase comi tudo e não sobrou para a salada. 
Joguei sobre uma salada de alface, tomatinho e salmão (que tinha sobrado do 
almoço rs).Crouton de batata doceIngredientes1 batata doce média picada em 
cubinhos1 colher de sobremesa de azeitesal e alecrim a gostoModo de 
fazer:Coloque os cubinhos de batata em uma forma antiaderente, jogue por cima o 
azeite mexendo para que ele envolva todos os cubinhos, o sal e o alecrim. Leve 
ao forno alto (aqui coloquei 300 graus. Mas meu forno é daqueles mais baratinhos
e elétricos, então é bom que você conheça o potencial do seu forno). Mexa sempre
para não queimar e fique de olho. A idéia é formar crostinhas por fora e ficar 
cozidinho por dentro. Vai lá eahazafia!Beijinhos. Carol!Mais 
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dicas:http://www.falecomanutricionista.com.br[FOTO]

*** O Texto acima é de responsabilidade do autor. Para dúvidas sobre o conteúdo 
do texto, deixe seu comentário ou entre em contato com o autor através dos 
contatos disponibilizados em sua assinatura.
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BE Irajá reinicia suas atividades com os novos gestores de projeto
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BE Irajá reinicia suas atividades com os novos gestores de projeto: Com as 
mudanças relativas a gestão do projeto do Bairro Educador de Irajá (redução do 
número de unidades escolares por gestor de projeto e entrada de novos gestores),
a reunião com a coordenadora pedagógica Gisele Cardoso, no dia 26 de fevereiro 
de 2013, marcou o reinício das atividades do Projeto BE no CIEP Doutor Adão 
Pereira Nunes. Participaram do encontro o gestor de núcleo Adriano de Araujo, o 
gestor de projetos de Irajá e Pavuna, Diogo Dutra e a gestora de projetos de 
Irajá, Fernanda Souza. 
O encontro teve como finalidade a apresentação da nova gestora de núcleo do 
Bairro Educador de Irajá, Fernanda Souza e Diogo Dutra à Diretora Ademilda 
Maria, à Coordenadora Pedagógica Gisele Cardoso e aos demais funcionários e 
alunos da unidade escolar.[FOTO]
Novos gestores de projetos, com a coordenadora pedagógica e os alunos monitores.
Um dos destaques do encontro foi a participação de dois estudantes, que são 
monitores da escola e que acompanharão o Projeto Bairro Educador. Caberá a eles 
apoiarem a coordenadora pedagógica, de acordo com perspectiva da unidade 
escolar, que é a de incentivar o protagonismo e a participação dos estudantes na
vida e organização do ambiente escolar.
Outro tema importante do encontro foi o início do planejamento das atividades 
que serão realizadas pelo BE em parceria com o CIEP. A coordenadora pedagógica 
apresentou para a equipe o projeto pedagógico anual (PPA) que servirá de 
fundamento para o início das atividades. Este PPA está centralizado na temática 
da diversidade das culturas mundiais, tendo como subtemas: Cultura Greco-Romana;
Cultura Oriental, com ênfase na Cultura Chinesa; Cultura Pré-colombiana e 
Cultura Africana.[FOTO]

A Coordenadora Pedagógica Gisele Cardoso falou sobre a parceria com o Bairro 
Educador: Eu considero o Projeto Bairro Educador como um ótimo parceiro, pois 
promove um trabalho conjunto com base em interesses da comunidade. Sendo um 
apoio no planejamento das ações do CIEP Dr. Adão Pereira Nunes, disse.
A coordenadora já sugeriu possíveis atividades, como a visita ao novo Museu de 
Arte do Rio, a Nave do Conhecimento e a Biblioteca de Irajá, entre outros.[FOTO]
Equipe reunida com a Coordenadora Pedagógica e com dentista do PSEPor fim, a 
reunião também contou com a participação do Dentista Guimarães, do Programa de 
Saúde da Família (PSE), que apresentou um projeto intitulado Olimpíadas da 
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Saúde, Esporte e Cultura. A Equipe do projeto Bairro Educador conheceu a 
proposta das atividades e ficou sinalizada uma reunião para tratar 
especificamente deste projeto.
O Projeto Bairro Educador aproveita para agradecer a acolhida da Diretora do 
CIEP Doutor Adão Pereira Nunes, Ademilda Maria, a receptividade da coordenadora 
pedagógica, Gisele Cordeiro, e do corpo docente. Por Fernanda Souza - Gestora de
Projeto do Bairro Educador de Irajá.
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http://www.blogdasaude.com.br/
Brasileiros poderão acessar ficha de médicos especialistas antes de marcar 
consulta: [FOTO]

A partir do segundo semestre do ano os brasileiros poderão acessar a ficha 
profissional de médicos especialistas de todo o país por meio do Cadastro 
Nacional de Especialistas. O banco de dados está sendo elaborado em ação 
conjunta do Ministério da Saúde e Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 
Por meio dele, os usuários dos sistemas de saúde privado (planos) e público 
(SUS) poderão procurar pelo nome do profissional, conhecer a sua formação e onde
atua. Segundo o ministério, as informações irão contribuir para o paciente ter 
mais segurança sobre o atendimento que será feito, quando a consulta for 
marcada.
Os números do banco de dados também irão direcionar os investimentos do governo 
e instituições parceiras na formação de novos profissionais. Segundo o 
secretário da Gestão do Trabalho e da Educação do ministério, Mozart Sales, a 
iniciativa da criação do Cadastro Nacional é o ponto de partida para a 
formulação de uma política de formação de especialistas no país nos próximos dez
a 15 anos.Por meio do banco de dados vamos ter uma radiografia da situação da 
saúde em todas as regiões. Saberemos quais especialidades estão mais em falta e 
poderemos investir na formação destes profissionais para suprir os gargalos de 
cada região, explica o secretário.
Investimentos que, segundo Mozart, já começaram. Só este ano, informa, foram 
distribuídas 1.623 novas bolsas de residência para 19 especialidades em todo o 
país. De acordo com o secretário, a previsão é que o banco de dados seja 
disponibilizado para consulta ao público no segundo semestre. Os dados serão 
reunidos em uma página especial, que ficará hospedada nosite do ministério.
A iniciativa conta com a parceria do Observatório de Relações Humanas da Santa 
Casa de Misericórdia de São Paulo e do Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva da 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Para a elaboração deste banco de 
dados, serão utilizadas inicialmente informações do Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde (CNES), da Comissão Nacional de Residência Médica 
(CNRM), do Conselho Federal de Medicina (CFM) e da Associação Médica Brasileira 
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(AMB).
O representante do Ministério da Saúde destacou, ainda, a importância de 
construir com a ANS um caminho para entender como é desenvolvido o trabalho das 
especialidades que atuam na área de saúde suplementar.
O Diretor-Presidente da ANS, André Longo, reiterou que para que o Cadastro 
Nacional de Especialistas cumpra o seu papel é fundamental a integração de 
esforços entre as instituições parceiras para que haja o compromisso com a 
atualização periódica dos dados, facilitando o acesso às informações pelos 
beneficiários de planos de saúde, gestores e sociedade em geral sobre a atuação 
dos profissionais do setor de saúde no país.
Fonte: O Globo
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BROMIDROSE | Mau odor nas axilas
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http://www.mdsaude.com/
BROMIDROSE | Mau odor nas axilas: O mau odor corporal é chamado em medicina de 
bromidrose (do grego bromos = mau cheiro; hidros = suor). Popularmente conhecido
como cê-cê, a bromidrose é um fenômeno relativamente comum nos homens após a 
puberdade. Sua origem costuma ser o suor das axilas.

Neste artigo iremos abordar os seguintes pontos sobre o mau odor nas axilas:Como
surge o mau cheiro.Fatores que favorecem o aparecimento do mau odor 
corporal.Como tratar o mau cheiro nas axilas.
Abordamos o mau odor dos pés, conhecido como chulé, em um texto à parte, que 
pode ser acessado neste link: COMO ACABAR COM O CHULÉ.
Como surge o odor nas axilas (bromidrose)

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------

Página 3149



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
<POSTAGEM>
caia-na-folia-sem-sair-do-compasso.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 5 de fevereiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Caia na folia sem sair do compasso: festeje sem sair da dieta

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://br.blog.consultaclick.com/
Caia na folia sem sair do compasso: festeje sem sair da dieta: 

Olá, fique de olho em mais uma dica diária de Saúde e Bem Estar!

O feriado mais famoso do Brasil está chegando e em fevereiro as nossas dicas 
estão direcionadas a todos que querem seguir uma alimentação saudável. A 
hidratação é um das coisas mais importantes para quem quer perder peso de 
maneira saudável e segura. Por isso, listamos algumas dicas para você não 
descuidar da dieta e da saúde mesmo na festa da carne.

Muitas vezes, na febre da comemoração, as pessoas se esquecem de beber água e 
acabam consumindo bebidas alcoólicas em sua substituição. Hábitos como esse 
provocam desidratação e a famosa ressaca e podem quebrar uma rotina alimentar 
equilibrada e saudável.

A indicação é sempre alternar uma bebida com a ingestão de água, não somente por
conta do álcool, mas também pela transpiração do corpo e ao calor característico
à época. Segundo nutricionistas, a ingestão de líquidos - de preferência água, 
sucos naturais e água de coco - deve ser maior quando a pessoa estiver exposta 
ao sol ou temperaturas mais altas.

Além da hidratação, a boa alimentação também é aliada para manter um regime 
equilibrado e saúde. Comidas leves, frutas, verduras e legumes completam a folia
de quem quer ser saudável, mas sem deixar de curtir o feriado mais quente do 
ano.

Não deixe de consultar sempre seu médico e principalmente, um nutricionista, 
antes de começar qualquer dieta.

Fonte: BVS - Biblioteca Virtual em Saúde

O post Caia na folia sem sair do compasso: festeje sem sair da dieta apareceu 
primeiro em Portal ConsultaClick.com.br.
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Campanha de prevenção à aids adota tom sério

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Campanha de prevenção à aids adota tom sério: [FOTO]
A campanha de prevenção às DST/aids do Ministério da Saúde, para o carnaval 
deste ano, tem como marca um tom mais sério em todo o seu conteúdo. Com o 
enfoque,A vida é melhor sem aids. Proteja-se. Use sempre a camisinha, a campanha
pretende chamar a atenção para a diferença que faz o uso do preservativo na hora
da relação. O público-alvo é a toda a população sexualmente ativa.
O lançamento aconteceu nessa quinta-feira (31), no Rio de Janeiro, com a 
presença de autoridades, atores, agentes comunitários de saúde e lideranças 
engajadas com a causa da prevenção de 16 favelas da capital carioca.
A abordagem da campanha dá ênfase a um novo conceito, a uma nova metodologia. 
Estamos falando mais sério, mostrando que viver com aids, apesar de possível, 
não é fácil, destaca o secretário de Vigilância em Saúde, do Ministério da 
Saúde, Jarbas Barbosa. Para o secretário, há uma tendência de distanciamento e 
de negação da população em relação à aids e a outras doenças sexualmente 
transmissíveis. Essa atitude, segundo ele, costuma afastar as pessoas de 
comportamentos seguros de prevenção.
O vídeo da campanha já está sendo exibido e a mensagem aborda a gravidade da 
doença. O filme mostra que a aids não é como gripe e queimadura de sol, que 
podem ser curados com tratamento médico. Os cuidados com a saúde, no caso do 
HIV, exigem acompanhamento pelo resto da vida. O protagonista do vídeo, Diego 
Calixto, é portador do vírus e descobriu sua sorologia há dois anos, ou seja, o 
fato é real.
A campanha conta ainda com anúncios em outdoor, busdoor, taxidoor, esteiras de 
aeroportos, abrigos de ônibus e blimps, com o tema principal e a frase de apoio:
Proteja-se. Use sempre a camisinha. Dois jingles de rádio também estão sendo 
veiculados, um em ritmo de frevo e outro, de samba.
O Ministério da Saúde também confeccionou a arte gráfica para abadás, adesivos, 
bandanas, bandeiras, camisetas, cartazes, dispensadores de camisinhas, 
estandartes, faixas, filipetas, flâmulas, folderes, garrafinhas, 
porta-documentos e ventarolas, todos disponíveis no site do Departamento de DST,
Aids e Hepatites Virais para serem reproduzidos por estados e municípios.Fique 
Sabendo - O governo federal também está incentivando a testagem nos estados e 
municípios, por meio da ação Fique Sabendo - estratégia de mobilização 
direcionada à ampliação do diagnóstico precoce de aids. A meta é possibilitar às
pessoas que vivem com HIV e não sabem disso, público estimado em 150 mil, façam 
o teste. O diagnóstico precoce, seguido do acesso a medicamentos 
antirretrovirais e do acompanhamento clínico adequado, são os grandes 
responsáveis pelo aumento da qualidade de vida dos portadores do HIV, observa o 
diretor do Departamento, Dirceu Greco.
Atento a isso, o Ministério da Saúde tem investido na ampliação do acesso à 
testagem. De 2005 - quando o teste rápido foi implementado no país - a 2012, 
houve aumento de 430% no número de testes ofertados (de 528 mil para 2,8 
milhões). Com apenas uma gota de sangue, o resultado do teste sai em 30 minutos 
e a pessoa recebe aconselhamento antes e depois do exame.
O exame é 100% nacional desde 2008, produzido pela Biomanguinhos/Fiocruz e pela 
Universidade Federal do Espírito Santo. Nos Centros de Testagem e Aconselhamento
(CTAs), a entrega do resultado é sigilosa e, caso o resultado final der 
positivo, a pessoa é encaminhada para tratamento nos serviços de referência.
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O Fique Sabendo atua em duas frentes: em Unidades Básicas de Saúde, CTAs e 
ambulatórios ou em locais como praças, feiras e eventos específicos. Além da 
realização de testes rápidos, o serviço distribui insumos para prevenção, como 
camisinhas, gel lubrificante e material informativo sobre HIV/aids, DSTs e 
hepatites virais.Fonte: Gabriela Afonso /Agência Saúde
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CAMPANHA SEM DENGUE, COM SAÚDE
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CAMPANHA SEM DENGUE, COM SAÚDE: clique aqui e compartilhe

[FOTO]

A Prefeitura do Rio, por meio da Coordenação de Vigilância Ambiental em Saúde, 
lança a campanha SEM DENGUE, COM SAÚDE - COMPARTILHE ESSA IDEIA, que consiste em
disponibilizar no facebook tags com informações, curiosidades e dicas de 
prevenção da Dengue. 
Internautas ligados ao nosso perfil na internet e que curtem nossa fanpage terão
acesso ao material disponibilizado diariamente.
Colabore, Curta, Compartilhe!
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Cardápios a Serem Praticados nas Unidades Escolares - Semana de 04 a 10/02/2013:

[FOTO]
[FOTO]

Aviso E/SUBG/CIN de 31/01/2013 (D.O. Rio nº 215 de 01/02/2013 - p. 55 a 58).O 
Coordenador da Coordenadoria de Infraestrutura em atendimento ao Decreto nº 
30.863 de 02/07/2009 divulga os cardápios do Programa de Alimentação Escolar a 
serem praticados na semana de 04 a 10/02/2013.A Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro, através do Programa de Alimentação Escolar (PAE), atende aos alunos 
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matriculados na rede municipal de ensino, escolas e creches, com cardápios 
elaborados por nutricionistas, tendo o objetivo de garantir às crianças o acesso
a uma alimentação saudável e adequada, que compreende o uso de alimentos 
variados, seguros, que respeitem a cultura e que promovam a formação de hábitos 
alimentares saudáveis, levando em consideração o tempo de permanência do aluno 
na unidade e a faixa etária nas creches.O planejamento dos cardápios é composto 
por quatro semanas (semana A, semana B, semana C e semana D) de acordo com o 
tipo de refeição a ser fornecida. Os cardápios são os mesmos para toda a rede 
municipal de ensino e a sua execução ocorre de forma alternada, ou seja, as 
Coordenadorias Regionais de Educação (CRE) utilizam semanas diferentes, conforme
anexos.Anexo I - EscolaAnexo II - Creche e EDI(Publicado no Ecoando n.º 26 - 
2013)
Diário Oficial Eletrônico da Cidade do Rio de Janeiro
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Cardápios a Serem Praticados nas Unidades Escolares - Semana de 18 a 24/02/2013:

[FOTO]

Aviso E/SUBG/CIN de 14/02/2013 (D.O. Rio nº 221 de 15/02/2013 - p. 45 a 51).O 
Coordenador da Coordenadoria de Infraestrutura em atendimento ao Decreto nº 
30.863 de 02/07/2009 divulga os cardápios do Programa de Alimentação Escolar a 
serem praticados na semana de 18 a 24/02/2013.A Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro, através do Programa de Alimentação Escolar (PAE), atende aos alunos 
matriculados na rede municipal de ensino, escolas e creches, com cardápios 
elaborados por nutricionistas, tendo o objetivo de garantir às crianças o acesso
a uma alimentação saudável e adequada, que compreende o uso de alimentos 
variados, seguros, que respeitem a cultura e que promovam a formação de hábitos 
alimentares saudáveis, levando em consideração o tempo de permanência do aluno 
na unidade e a faixa etária nas creches.O planejamento dos cardápios é composto 
por quatro semanas (semana A, semana B, semana C e semana D) de acordo com o 
tipo de refeição a ser fornecida. Os cardápios são os mesmos para toda a rede 
municipal de ensino e a sua execução ocorre de forma alternada, ou seja, as 
Coordenadorias Regionais de Educação (CRE) utilizam semanas diferentes, conforme
anexos.Anexo I - EscolaAnexo II - Creche e EDI(Publicado no Ecoando n.º 26 - 
2013)
Diário Oficial Eletrônico da Cidade do Rio de Janeiro
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Cardápios a Serem Praticados nas Unidades Escolares - Semana de 25/02 a 
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Aviso E/SUBG/CIN de 22/02/2013 (D.O. Rio nº 225 de 20/02/2013 - p. 69 a 74).O 
Coordenador da Coordenadoria de Infraestrutura em atendimento ao Decreto nº 
30.863 de 02/07/2009 divulga os cardápios do Programa de Alimentação Escolar a 
serem praticados na semana de 25/02 a 03/03/2013.A Prefeitura da Cidade do Rio 
de Janeiro, através do Programa de Alimentação Escolar (PAE), atende aos alunos 
matriculados na rede municipal de ensino, escolas e creches, com cardápios 
elaborados por nutricionistas, tendo o objetivo de garantir às crianças o acesso
a uma alimentação saudável e adequada, que compreende o uso de alimentos 
variados, seguros, que respeitem a cultura e que promovam a formação de hábitos 
alimentares saudáveis, levando em consideração o tempo de permanência do aluno 
na unidade e a faixa etária nas creches.O planejamento dos cardápios é composto 
por quatro semanas (semana A, semana B, semana C e semana D) de acordo com o 
tipo de refeição a ser fornecida. Os cardápios são os mesmos para toda a rede 
municipal de ensino e a sua execução ocorre de forma alternada, ou seja, as 
Coordenadorias Regionais de Educação (CRE) utilizam semanas diferentes, conforme
anexos.Anexo I - EscolaAnexo II - Creche e EDI(Publicado no Ecoando n.º 26 - 
2013)
Diário Oficial Eletrônico da Cidade do Rio de Janeiro
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Caso Diane-35: médico explica condições propensas à trombose [vídeo]: 
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O médico José Bento falou durante o programa Bem-Estar, da rede Globo, sobre a 
suspensão do Diane-35 na França. Ele ressalta que a pílula anticoncepcional pode
causar trombose, mas só em alguns tipos de mulheres: obesas, fumantes e acima 
dos 35 anos de idade. E ainda, completa, andar de avião, o próprio cigarro, o 
sedentarismo também podem dar a trombose.
Leitoras e usuárias de Diane-35, vale assistir o vídeo para ver que não há 
motivos para pânico. Clique na imagem para acessar o programa.

Imagem: rede Globo
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Choque elétrico pode matar; proteja bem as tomadas de casa: A mãozinha é apenas 
a porta de entrada para problemas mais graves, como arritmia cardíaca  De onde 
menos se espera, surgem motivos para acontecer os acidentes domésticos. Entre 
eles, os choques elétricos, até mesmo de baixa voltagem, podem causar Continuar 
lendo 
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Leia no Estadão: Os caminhos para a educação integral: 
[FOTO]

Por Claudia Costin * (fotografada por Fabio Motta/Estadão).
[FOTO]

Quando observamos as características da educação oferecida nos países mais bem 
colocados no Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa), um dado chama
a atenção: nenhum conta com apenas quatro ou cinco horas de aula. O processo de 
ensino-aprendizagem demanda tempo.  Por muito tempo se pensou em organizar a 
jornada escolar de tempo integral nas escolas públicas apenas como forma de 
atender às necessidades dos pais que trabalham ou ofertar às crianças mais 
pobres oportunidades de utilização do tempo livre com atividades como artes e 
esportes, que alunos de classe média recebem naturalmente de suas famílias. Os 
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resultados do Brasil no Pisa nos obrigam a olhar com muita seriedade para os 
imensos desafios que ainda devem ser enfrentados se nos quisermos colocar não 
apenas entre as nações com economias forte, mas também entre as que têm chances 
de construir um futuro melhor para as novas gerações.  Esse olhar implica ir 
além das expectativas imediatas dos pais e oferecer mais que um espaço seguro ou
oportunidades de diversificação de repertório das crianças. Envolve a 
consolidação do que é básico na educação: desenvolver a capacidade de leitura, 
interpretação e escrita, raciocínio matemático e o fomento de mentes 
investigativas. Para isso, além da oferta de mais tempo na escola, deve-se 
trabalhar com mais tempo significativo de ensino e enriquecimento de repertório.
Ou seja, a escolha não é entre oficinas pós-escola ou mais aulas, ambas são 
importantes.  Ao buscar um salto na qualidade da educação carioca, a partir de 
2009, tínhamos consciência de que se deve iniciar o processo de transformação 
pela definição do que se espera que as crianças aprendam. Isto é, não iniciamos 
o trabalho fixando metas de escolas em tempo integral, mas estabelecendo um 
currículo claro e instrumentos pedagógicos a ele associados. Prosseguimos o 
percurso investindo em duas peças-chave para a melhoria da aprendizagem: 
capacitação de professores e constituição de um sistema forte de reforço 
escolar. Com essas medidas conseguimos avançar muito no Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e em avaliações externas de que os 
alunos do município participam.  Nas escolas em áreas conflagradas, onde 
crianças e jovens são mais vulneráveis, oferecemos uma modalidade de educação em
tempo integral com oficinas após as aulas, com base no Mais Educação, iniciativa
interessante oferecida pelo MEC. Nelas a escola pôde selecionar, com base em 
critérios próprios, um grupo de alunos que frequentaram oficinas de artes, 
esportes e reforço escolar. Para que tudo funcionasse bem um educador 
comunitário acompanhava as crianças nas oficinas e fazia a ponte entre estas e 
as atividades mais acadêmicas. Dado o sucesso da iniciativa, resolvemos estender
essa forma de estruturação do tempo integral a mais escolas, em especial as com 
desempenho educacional mais fraco. Mas ainda não se tratava de educação integral
para todos e com uma grade curricular de tempo integral.  Assim, embora essas 
escolas tenham apresentado desempenho melhor, percebemos que seria fundamental 
estender o tempo de aula reservado ao currículo básico para podermos, de fato, 
dar um salto na qualidade na educação. Projeto de lei proposto na Câmara 
Municipal abriu uma oportunidade nessa direção. Estabelecia o projeto a 
exigência de pôr toda a rede, progressivamente, em período integral. Numa rede 
formada por 1.074 escolas, essa progressividade fazia muito sentido. Além disso,
o Rio, mais que outras cidades, vive um processo acelerado de transição 
demográfica, dado que o número médio de filhos por mulher caiu para 1,6. Assim, 
se construíssemos rapidamente o número de escolas necessárias para todos 
estudarem em tempo integral, em pouco tempo elas estariam ociosas.  Aprovada a 
proposta, elaboramos um plano diretor para pôr toda a rede em turno único de 
sete horas de aula para escolas que atendem do 1.º ao 6.º anos e de oito horas 
para as que têm alunos do 7.º ao 9.º, seguidas de oficinas de artes, esportes e 
reforço escolar. Nesse plano não previmos só obras e contratação de professores,
mas identificamos para cada território a dinâmica demográfica prevista e quantas
unidades de cada tipo de escola seriam necessárias, considerando a 
especialização dos prédios escolares por tipo de atendimento: espaços de 
desenvolvimento infantil, ensino fundamental I e II.  Mas não é suficiente pôr 
todas as escolas em tempo integral. A carreira do professor precisa ser adequada
a essa realidade. Não faz sentido ter um professor dando aulas em três escolas 
diferentes, ou com uma carga horária de 16 horas, se os alunos ficam o dia todo 

Página 3156



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
na escola. A implantação da escola em tempo integral é um bom momento para fazer
cada professor se dedicar integralmente a apenas uma delas, com mais tempo para 
o processo de ensino e para maior interação com os alunos. Assim, a partir do 
final de 2010 passamos a realizar concursos apenas para professores com carga 
horária de 40 horas. É um grande desafio de gestão definir o sequenciamento da 
construção de cada escola, da lotação de professores de 40 horas, do 
investimento em formação para assegurar um perfil mais voltado para a formação 
integral do aluno, que fica agora o dia todo no ambiente escolar, e para 
trabalhar melhor com parceiros da comunidade que integram as oficinas 
pós-escola.  Esse novo perfil também inclui elementos do que Edgard Morin chamou
de religação dos saberes, a possibilidade de tornar o professor o mediador do 
processo de aprendizagem, e não mero fornecedor de aulas, dentro de sua 
especialidade. Um professor mais polivalente, especialista não numa área 
específica, e sim profundo conhecedor de como o aluno aprende.  Esses cuidados, 
integrados a uma política educacional não fragmentada, com definição clara do 
que se espera que a criança e o adolescente aprendam, podem estar no centro do 
processo do salto de qualidade que o Rio e o País precisam dar. Ainda falta 
muito, mas já dá para enxergar o caminho, que será longo e não sem percalços. * 
Claudia Costin é Secretária Municipal de Educação do Rio de Janeiro.  Acesso em 
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,os-caminhos-para--a-educacao-integra
l-,991186,0.htm  LEIA TAMBÉM:   Aplicativo brasileiro finalista em prêmio da ONU
traduz português para língua de sinaispor   Mariana Congo, acessando 
http://blogs.estadao.com.br/radar-tecnologico/2013/01/31/finalista-do-wsa-mobile
-aplicativo-brasileiro-hand-talk-traduz-portugues-para-libras/ O aplicativo Hand
Talk é um dos dois brasileiros entre os 40 finalistas mais bem votados do 
WSA-Mobile, premiação da Organização das Nações Unidas (ONU) para os melhores 
aplicativos móveis do mundo. O prêmio será entre 3 e 5 fevereiro, em Abu-Dahbi. 
Criado por três empreendedores de Maceió (Alagoas), o aplicativo tem a função 
básica de traduzir o português para a Língua Brasileira de Sinais (Libras), da 
comunidade surda.  Mãos que falam  O Hand Talk ainda está em fase de 
desenvolvimento. É um processo minucioso, segundo os criadores, pois a precisão 
dos gestos é fundamental.  O avatar, batizado de Hugo, é quem faz a tradução. As
expressões faciais são muito importantes na Libras. O personagem precisa 
representar os gestos de forma clara. É como no português, em que a entonação 
define se uma frase é uma pergunta ou uma afirmação, explica Thadeu Luz, COO do 
projeto, responsável pela animação em 3D e operação.  No vídeo abaixo, os 
criadores demonstram as três funções do app: traduzir texto, voz e imagem para a
Libras.   A Língua Brasileira de Sinais tem uma estrutura gramatical própria, 
diferente do português. Por isso, parte da comunidade surda não chega a entender
textos em português.  O projeto:Estamos entre os cinco melhores aplicativos do 
mundo na categoria inclusão. Para Alagoas, para nós e para o Brasil é muito bom 
estar entre grandes projetos, diz Ronaldo Tenório, CEO do Hand Talk, responsável
pelo planejamento e marketing. Além de Ronaldo e Thadeu, completa a equipe 
Carlos Wanderlan, CTO, responsável por tecnologia e desenvolvimento.  A ideia do
Hand Talk já existe desde 2008, mas começou a se tornar realidade em 2012. O app
participou do Demoday, evento de startups de Alagoas, e foi vencedor do Rio Info
em 2012, tradicional salão de inovação.  Alguns investidores e organizações já 
fecharam parcerias com o Hand Talk, dentre eles a Artemísia, que apoia negócios 
sociais.  Nos chamou atenção a característica da equipe. Eles têm conhecimentos 
complementares e visão de negócio, um caso raro. Muitas startups têm boas ideias
mas dificuldade de executar o trabalho, diz Nelo Brizola, responsável pelo 
programa de aceleradores de impacto da Artemísia, que recebe inscrições o ano 
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todo.  Ainda neste ano, o plano dos empreendedores é finalizar o protótipo e 
disponibilizá-lo para aplicativos móveis e computador.  O avatar Hugo traduz 
português para língua de sinais / Imagem: Reprodução
[FOTO]
WSA-Mobile: No evento entre 3 e 5 fevereiro, em Abu-Dahbi, os aplicativos serão 
apresentados para uma banca de júri, que elegerão os vencedores de cada uma das 
oito categorias. Uma votação aberta na internet (encerrada no dia 29/01) vai ter
peso na decisão final dos jurados. Nesse quesito, o Hand Talk ficou entre os 
primeiros.  Os concorrentes: Na mesma categoria de inclusão e acessibilidade do 
WSA-Mobile, concorrem outros quatro finalistas:  MagicReader: aplicativo japonês
que permite uma nova experiência de leitura em iPad. Apenas com o gesto da 
cabeça (detectado pela câmera do aparelho), o usuário consegue trocar a página 
da publicação. Pode ser usado, por exemplo, por deficientes ou pessoas feridas, 
com dificuldade para usar as mãos. Disponível no iTunes. AlzNav: de Portugal, 
esse aplicativo para Android foi pensado para auxiliar idosos ou pessoas com 
doenças degenerativas (em estágio inicial), como o Mal de Alzheimer. Ajuda os 
usuários e familiares a terem maior sensação de segurança, estabelecendo um 
limite de raio em que a pessoa pode andar pela cidade, gerando alertas e 
facilitando pedidos de ajuda. Tem função de navegação, indicando rotas como ir 
para casa.  Blanco  Negro: aplicativo para pessoas com deficiência visual, 
criado no Equador. Usa gestos e sintetizador de voz para acessar as funções do 
celular. Ainda em fase de desenvolvimento.  WheelMap: da Alemanha, o app é um 
mapa online que indica as melhores rotas para pessoas que usam cadeira de rodas.
Os usuários podem contribuir, marcando no mapa os melhores e piores locais 
públicos para circulação. Estabelecimentos, como restaurantes e teatros, podem 
ser avaliados pelo nível de acessibilidade. Disponível para download no iTunes e
Google Play. Origem das fontes  http://www.estadao.com.br/educacao/
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coloque-saude-na-escola-2.html
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COLOQUE SAÚDE NA ESCOLA  2

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Mais uma idéia interessante com atividades já organizadas, pelo Ministério da 
Saúde, para serem utilizadas:
Guia sugestao atividades from Cre Educação
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<POSTAGEM>
coloque-saude-na-escola-3.html
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quinta-feira, 7 de fevereiro de 2013
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COLOQUE SAÚDE NA ESCOLA  3
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Alguns textos interessantes editados pelo Programa "Um Salto para o futuro" - 
Canal Futura, que falam um pouca deste trabalho de Promoção de Saúde na Escola. 
Um salto para o futuro saúde na escola from Cre Educação
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COLOQUE SAÚDE NA ESCOLA --  NO SEU PLANEJAMENTO POLÍTICO PEDAGÓGICO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Vamos colocar no Blog algumas sugestões e leituras para a abordagem de temas de 
saúde na escola, usaremos para isso todas as ferramentas já disponibilizadas 
pelo pelo MEC, MS, Canal Futura e muitas outras que nos ajude a pensar Saúde 
dentro do espeço escolar.

1ª idéia é leiam os Parâmetros Curriculares - Temas Transversais - SAÚDE

Parametros curriculares temas transversais - saúde from Cre Educação

Espero que gostem!!!
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Comer carboidrato à noite engorda?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.falecomanutricionista.com.br/
Comer carboidrato à noite engorda?: 

Saiu na revista e agora tá todo mundo esperançoso, feliz e angustiado. Enfim, 
comer carboidratos à noite pode? É bom? A resposta é SIM, pode ser. Ou NÃO. 
Depende do tipo de carboidrato, da quantidade, do horário e, claro, do seu 
estilo de vida. O que a reportagem traz não é novidade nenhuma. Carboidrato 
(leia-se glicose) é essencial o tempo todo dentro do nosso corpo. É nossa moeda 
corrente, nosso combustível que permite que tudo funcione, inclusive, queimar 
gordura.

Por um curto período de tempo sem carboidratos temos aquela sensação de murchar,
exatamente porque colocamos nosso corpo em uma situação emergencial e, dessa 
maneira, ele encontra outras vias para a produção de energia. Entre elas está a 
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queima de gordura. Porém, queimar gordura é caro pro nosso corpo. Isso porque 
ele sempre tende a queimar primeiro massa magra, isto é, aqueles músculos 
maravilhosos que você construiu com tanto suor e que garantem um metabolismo 
mais acelerado (que raiva, né?)

Tô sendo clara? A longo prazo, e isso vai depender da pessoa (mas em poucos 
dias), o seu corpo, além de usar os seus músculos, deixa de usar a gordura e seu
metabolismo ainda diminui. Sem falar nos outros efeitos como dor de cabeça, 
fraqueza, compulsão alimentar - especialmente por doces - e mais um tantão de 
coisas ruins. Por isso e muito mais, CARBOIDRATO SIM. Mas carboidrato do bem: 
complexo, integral e alimento de verdade. Para sinalizar ao seu corpo que está 
tudo bem, que pode usar o que está na despensa aquela reserva de gordura que ele
guarda para situações emergenciais.

Achei um trecho ótimo no blog do meu professor e amigo querido Henrique Freire, 
onde ele explica lindamente a parte bioquímica e eu assino embaixo:
A preocupação com os carboidratos à noite acontece em virtude da capacidade 
destes nutrientes em liberar muita insulina, e este hormônio, conforme o ciclo 
circadiano, é pouco metabolizado à noite, além de ser um estimulador da 
lipogênese, ou seja, formação de gordura. Na verdade, respeitando o ritmo 
circadiano, seria interessante evitar a liberação excessiva de insulina em todos
os momentos onde ela não é bem metabolizada e o gasto energético de cada um 
esteja reduzido. Se uma pessoa sai do seu trabalho e vai caminhar no calçadão ou
vai para academia à noite, quando retorna, tem todo direito e dever de consumir 
carboidratos. Agora, se você é mais do tipo sedentário, também defendo a ideia 
de que o consumo de carboidratos seja reduzido no período após o entardecer e, 
principalmente, consumir carboidratos complexos integrais, que tenham baixo 
índice e carga glicêmica.

Em resumo, carboidratos complexos, leia-se arroz integral, aveia e outros, são 
interessantes sim, em um jantar mais cedo, para estimular a queima de gordura. A
quantidade? A única resposta é: procure um nutricionista.
Beijos, Carol!

O carboidrato do bem, arroz integral, e a capa de SAÚDE!
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Como combater a obesidade infantil na páscoa?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.dicaspramamae.com/
Como combater a obesidade infantil na páscoa?: A Páscoa está chegando e 
geralmente as crianças ganham aquela montanha de chocolate. E quando elas já são
obesas, estão passando por dietas e não podem se entupir dessas delícias?[FOTO]
Existem diversas saídas para combater a obesidade infantil na Páscoa. Um dos 
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exemplo trago de casa, minha enteada, tem oito anos e é gordinha, já há alguns 
anos que o coelhinho trás para ela brinquedos e não chocolate. Se ela passa 
vontade? Com certeza não! Ela ganha chocolate de outras pessoas, o que nós 
tentamos é não aumentar ainda mais essa quantidade.
Aqui vão algumas ideias para combater a obesidade infantil na Páscoa.Não 
substitua o chocolate comum pelo diet! Ele tem menos açúcar, mas é muito 
calórico e engorda do mesmo jeito. Deixe esses apenas para quem não pode 
consumir açúcar, como os diabéticos, ainda assim com cautela!Se a criança já 
ganha muito chocolate, dos avós, tios e outros familiares, você pode fazer como 
eu faço, troque por outra coisa, pode ser brinquedo, livro etc.Se a deixar o 
chocolate de lado for muito radical, compre ovos pequenos, aqueles de 200g, ou 
ainda menores. Monte uma cesta com um bichinho de pelúcia ou outro brinquedo 
para dar volume ao presente.Prefira dar vários chocolates pequenos do que um 
enorme. Os pequenos permitem ter um maior controle sobre o que a criança 
come.Faça do chocolate a sobremesa. Não permita que substitua refeições por ele,
por exemplo na hora do lanche.
Via. Até mais!
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COMPARTILHANDO IDÉIAS - Cartazes com combinados - parte 2

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://pedagogiccos.blogspot.com/

Muito Legal!!!Compartilhando idéias!!
Cartazes com combinados - parte 2: 

Mais alguns cartazes com os combinados (regras de convivência) para a sala de 
aula.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]
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Compartilhe na Rede | Use camisinha

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Compartilhe na Rede | use camisinha: 
[FOTO]
Mídia ImpressaBlimp e Bola; Adesivo Banheiro Químico (Cartaz A3); Bandana 
(8045);Bandeira (200150);Camiseta;Cartaz HSH (4664); Cartaz do Carnaval; Cartaz 
Genérico; Cartaz Homo; Cartaz Pop; Cartaz Travesti; Embalagem Camisinha; 
Filipeta; Fórmula Bicicleta;Folder GLS;Porta Documentos;Squeeze;Ventarola 
abanadorMídia OnlineVídeo Prevenção; [FOTO]
E-mail Marketing; [FOTO]
Capa do Facebook; [FOTO]
Avatar do Facebook; [FOTO]
Avatar Twitter; [FOTO]
BG Twitter; [FOTO]
Capa do Twitter; [FOTO]
[VÍDEO]
Youtube; [FOTO]
Keep Calm; Instagram @minsaude;

Jingle AxéJingle FrevoJingle SambaMatériasMinistério da Saúde lança perfil no 
InstagramCampanha de prevenção à aids adota tom sérioSaúde lança campanha de 
prevenção à aids para o carnavalVídeos

Blog da Saúde
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Campanha contra a exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
COMUNICADO
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Desenvolvimento Social lança campanha contra a exploração e abuso sexual de 
crianças e adolescentes

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS) lança nesta 
quinta-feira, dia 7 de fevereiro, a versão carioca da campanha NãoDesvie o 
Olhar, voltada para o enfrentamento à exploração e abuso sexualcontra crianças e
adolescentes. A abertura oficial da mobilização nacional, desenvolvida em 
parceria com os Governos Federal e Estadual, acontece a partir das 10h , no 
Unicirco Marcos Frota, na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão.

No lançamento serão realizadas apresentações artísticas, atividades educativas, 
panfletagem de material da campanha com a relação de serviços existentes para o 
atendimento psicossocial de crianças e adolescentes

vítimas de violência sexual, dentre outras ações. A promoção da campanha Não 
Desvie o Olhar continuará ao longo de todo o carnaval, com divulgação em blocos,
bailes, no Sambódromo, assim como funcionarem caráter permanente com promoção 
continuada em todas as regiões do Rio de Janeiro.

A SMDS mantém um serviço de enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de 
crianças e adolescentes dedicados exclusivamente ao atendimento deste público 
nos 14 Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) da 
cidade. Nestes locais, o município realiza o atendimento psicossocial e garante 
o acesso da vítima e de seus familiares à Rede de Serviços da Prefeitura do Rio.
Dentre os programas e projetos oferecidos para este público estão o Jovem 
Protejo e o ProJovem Adolescente.

Para denunciar qualquer tipo de violência contra crianças e adolescentes, basta 
ligar para o Disque 100, da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da 
Presidência da República. O serviço funciona diariamente de 8h às 22h, inclusive
nos finais de semana e feriados. Além do telefone, os denunciantes podem 
procurar atendimento nos Conselhos Tutelares do município do Rio de Janeiro
Confira abaixo os endereços dos CREAS da Prefeitura do Rio:

1ª CAS - Centro

1- CREAS SIMONE DE BEAUVOIR

Endereço: Rua da Carioca, nº 72

Bairro: Centro

Tel.: 2224-8777

Bairros de abrangência: Benfica, Caju, Catumbi, Centro, Cidade Nova,

Estácio, Gamboa, Mangueira, Paquetá, Rio Comprido, Santa Teresa,

Santo Cristo, São Cristóvão, Saúde, Vasco da Gama.

2ª CAS - Zona Sul e Grande Tijuca
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2- CREAS ARLINDO RODRIGUES

Endereço: Rua Desembargador Isidro, nº 48

Bairro: Tijuca

Tel.: 2268-7115 / 2557-6524

Bairros de abrangência: Alto da Boa Vista, Usina, Muda, Andaraí, Grajaú,

Maracanã, Praça da Bandeira, Tijuca, Vidigal, Vila Isabel.

3- CREAS MARIA LINA DE CASTRO LIMA

Endereço: Rua São Salvador, nº 56

Bairro: Laranjeiras

Tel.: 2265-8165 / 2285-3695

Bairros de abrangência: Botafogo, Catete, Copacabana, Cosme Velho,

Flamengo, Gávea, Glória, Humaitá, Ipanema, Jardim Botânico, Lagoa,

Laranjeiras, Leblon, Leme, Rocinha, São Conrado,Urca,

3ª CAS - Meier

4- CREAS JANETE CLAIR

Endereço: Rua Dr. Leal, nº 706

Bairro: Engenho de Dentro

Tel.: 3278-6724

Bairros de abrangência:

Abolição, Água Santa, Cachambi, Complexo do Alemão, Del Castilho,

Encantado, Engenho da Rainha, Engenho de Dentro, Engenho Novo, Higienópolis,

Inhauma, Jacaré, Jacarezinho, Lins de Vasconcelos, Maria da

Graca, Meier, Piedade, Pilares, Riachuelo, Rocha, Sampaio, São Francisco

Xavier, Todos os Santos, Tomas Coelho.

4ª CAS - RAMOS

5- CREAS NELSON CARNEIRO
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Endereço: Rua Professor Lacet, nº 57

Bairro: Ramos

Tel.: 2573-2176

Bairro de abrangência: Ramos, (até o Viaduto Cosme e Damião), Bonsucesso,

Complexo do Alemão, parte de Manguinhos (lado da Leopoldo Bulhões).

6- CREAS STELLA MARIS

Endereço: Estrada dos Maracajás, nº 973

Bairro: Ilha do Governador

Tel.: 3393-3058 / 3975-5478

Bairro de abrangência: Ilha do Fundão, Ilha do Governador, Galeão,

Guarabu, Jardim Carioca, Jardim Guanabara, Praia da Bandeira, Cacuia,

Zumbi, Pitangueiras, Ribeira e parte do Cocotá.
5ª CAS - MADUREIRA

7- CREAS PROFESSORA MARCIA LOPES

Endereço: Rua Carvalho de Souza nº 274

Bairro: Madureira

Tel.: 3018-0636

Bairro de abrangência: Bento Ribeiro,Cavalcanti, Engenheiro Leal,Quintino

Bocaiuva, Cascadura (parte) e Campinho, Honório Gurgel, Madureira, Marechal

Hermes, Osvaldo Cruz, Rocha Miranda,

Tomáz Coelho, Turiaçú.
8- CREAS WANDA ENGEL ADUAN
Endereço: Estrada Borges Freitas, 144
Bairro: Irajá
Tel.:2471-0292
Bairros de abrangência: Coelho Neto(parte), Colégio, Irajá, Vaz Lobo,
Vicente de Carvalho, Vila da Penha, Vila Kosmos, Vista Alegre.
6ª CAS - Deodoro, Guadalupe
9- CREAS JOÃO HÉLIO FERNANDES
Endereço: Rua Luís Coutinho Cavalcanti, nº 576
Bairro: Guadalupe
Tel.: 3018-5906
Bairros de abrangência:Acari, Anchieta, Barros Filho, Coelho Neto,
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Costa Barros, Guadalupe, Parque Anchieta, Parque Columbia, Pavuna,
Ricardo de Albuquerque.

7ª CAS - Jacarepaguá, Barra da Tijuca e Recreio

10- CREAS DANIELA PEREZ

Endereço: Rua Albano, nº 313

Bairro: Praça Seca

Tel.: 2435-5607

Bairros de abrangência: Anil, Barra da Tijuca, Camorim, Cidade de Deus,

Curicica, Freguesia Jacarepaguá, Gardênia Azul, Grumari, Itanhangá, Jacarepaguá,

Joá, Pechincha, Praça Seca, Recreio dos Bandeirantes, Tanque,

Taquara, Vargem Grande, Vargem Pequena, Vila Valqueire.

8ª CAS - Bangu, Realengo

11- CREAS PROFESSORA ALDAÍZA SPOSATI

Endereço: Rua Prof. Carlos Wenceslau, nº 211

Bairro: Realengo

Tel.: 3331-1367 / 2401-5507

Bairros de abrangência:

Bangu, Campo dos Afonsos, Deodoro, Gericino, Jardim Sulacap, Magalhães

Bastos, Padre Miguel, Realengo, Senador Camará, Vila Militar.

9ª CAS - Campo Grande

12- CREAS ZILDA ARNS

Endereço: Praça José Euzébio, s/nº

Bairro: Campo Grande

Tel.: 3394-1049

10ª CAS - Santa Cruz e Guaratiba

13- CREAS JOÃO MANOEL MONTEIRO

Endereço: Rua Aurelio de Sampaio, nº 105
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Bairro: Paciência (antigo Sesi-Senai)

Tel.: 3395-4410 - 9889-1966

14- CREAS PADRE GUILHERME DECAMINADA

Endereço: Rua Lopes de Moura, nº 46

Bairro: Santa Cruz

Tel.: 3292-7438 / 3292-9588

Bairros de abrangência: Barra de Guaratiba, Guaratiba, Paciência, Pedra

de Guaratiba, Santa Cruz, Sepetiba.
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Conheça dez jogos educativos online gratuitos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/

Tem temas de Saúde como Dengue, meio ambiente, noções de território, cidades, 
preconceito.

Dê uma olhada.
Conheça dez jogos educativos online gratuitos: 
[FOTO]

A lista reúne games voltados a todas as faixas etárias, que auxiliam no 
aprendizado e na formação integral dos sujeitos.
Professores e especialistas na área já perceberam que educar vai muito além dos 
clássicos giz e lousa da sala de aula. Utilizar jogos digitais que aliam 
aspectos lúdicos a conteúdos pedagógicos pode auxiliar tanto no processo de 
aprendizagem das disciplinas tradicionais, quanto no desenvolvimento integral 
dos alunos. Não à toa, escolas de todo o mundo têm incluído os games no 
currículo dos mais variados níveis de ensino.

Para estimular o contato com essa ferramenta educativa, o Portal Aprendiz 
preparou uma lista com os finalistas nacionais nas premiações do setor e com os 
principais destaques do exterior, com a ajuda do pesquisador da Universidade de 
São Paulo (USP) e diretor da Games For Change, rede internacional que defende o 
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potencial socialmente transformador dos jogos digitais, Gilson Schwartz. 
Confira!
Em Português
1 - Olimpíadas de Jogos Dirgitais e Educação (OjE)

Imagine uma olimpíada do conhecimento em que alunos dos ensinos Fundamental e 
Médio podem acumular pontos jogando durante todo ano letivo. Uma iniciativa da 
Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, a OjE funciona como uma rede 
social com games que desafiam os jogadores em uma aventura de RPG que estimula 
habilidades cognitivas e colaborativas. Há desde enigmas inspirados no Enem e 
wikigames, que exploram competências interpretativas de leitura, a jogos de 
realidade alternativa, que misturam atividades virtuais e presencias. Foi 
considerado o melhor jogo educativo da Games Show 2012, a maior feira de jogos 
da América Latina
2 - Ludo Primeiros Passos

Desenvolvido em parceria com à Fapesp, o portal Ludo Educa Jogos reúne diversos 
jogos educativos com acesso gratuito. Um deles é o Ludo Primeiros Passos, 
lançado no ano passado, que auxilia no processo de alfabetização de crianças. Em
uma espécie de tabuleiro virtual, o jogador precisa conduzir o seu carro até o 
final, vencendo desafios que brincam com letras, palavras e sílabas. Foi um dos 
finalistas na categoria Jogos Educativos da Games Show 2012.
3 - Contra a Dengue

Outro game do site Ludo Educa Jogos que teve destaque na maior feira de games 
latino-americana foi o Contra a Dengue. Para passar por casa fase, o personagem 
deve eliminar o mosquito causador da doença em diversos cenários e com 
diferentes desafios. Voltado a um público variado, o game auxilia na 
conscientização do combate à dengue, ensinando práticas para erradicar o inseto 
inimigo.
4 - Cidade Verde

Premiado no exterior, City Rain ganhou uma versão gratuita em português 
destinada ao uso nas escolas. No ambiente virtual, o aluno é um prefeito que 
deve construir sua cidade de forma sustentável, atendendo às necessidades 
sociais e desenvolvendo a economia com preocupação ambiental. Por meio de 
desafios lúdicos, são abordados temas como mobilidade, coleta de lixo, 
tratamento de esgoto, desmatamento, consumo e gestão pública de gastos.
5 - Mito da Caverna

Considerado o melhor jogo educativo da edição 2011 da Games Show, a aventura em 
3D se inspira na famosa parábola do filósofo Platão, que mostra como o ser 
humano pode se libertar da escuridão que o aprisiona por meio da luz da verdade.
Voltado a estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, o conteúdo 
pedagógico do Mito da Caverna foi construído com base nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais. São disponibilizados um Guia do Professor, que orienta 
como o jogo pode ser usado como prática educadora, e um sistema para avaliação e
acompanhamento do aluno.
Em inglês
6 - September 12th

Ao expor a futilidade da guerra contra o terrorismo, liderada pelos Estados 
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Unidos, o game logo se tornou um sucesso viral. September 12th (12 de setembro) 
inspirou a criação do termo newsgame, que são jogos eletrônicos baseados em 
notícias jornalísticas. Na realidade virtual, as bombas não só matam, mas causam
danos colaterais e, quando os civis choram, os mortos inocentes se transformam 
em terroristas enquanto o jogador vai percebendo que não é possível ganhar 
atirando. Ao transmitir a mensagem atemporal que violência gera violência, o 
jogo já foi exibido em museus de diversos países e tem sido utilizado por 
professores como ferramenta para discutir o terrorismo.
7 - Way

Em Way (Caminho), o indivíduo começa a aventura sozinho, mas depois percebe que 
está jogando simultaneamente com outro jogador, de qualquer parte do mundo. 
Durante a jornada, um dependerá do outro para continuar e completar os desafios,
estimulando o senso de colaboração entre dois estranhos. Foi eleito em 2012 o 
jogo do ano pela Games for Change
8 - Elude

Uma parceria entre o Instituto de Tecnologia de Massachussets (MIT), dos Estados
Unidos, e universidades de Cingapura, o protótipo explora a consciência dos 
seres humanos com o objetivo de aumentar a compreensão do que é a depressão 
clínica. O jogo pretende desmentir a visão de que a doença é simplesmente uma 
tristeza, mas um sentimento complexo que representa uma falha de conexão com o 
mundo exterior. Por meio de uma experiência metafórica, Elude (Iludir) mostra ao
jogador como a ascensão e queda de humor podem ser vivenciados em diferentes 
perspectivas.
9 - Closed World

Criado por institutos de pesquisa de Cingapura, a o game revela os desafios 
enfrentados pela juventude LGBT, estimulando a luta por seus direitos. Em Closed
World (Mundo fechado), o personagem deve desconsiderar os rumores de que existem
demônios na floresta que supostamente poderiam destruir a aldeia, e superar as 
dificuldades de uma relação proibida explorando o que está dentro da floresta.
10- Climate Challenge

Em Climate Challenge (Desafio do Clima), o jogador assume o papel de presidente 
da Europa e deve promover políticas públicas adequadas para cumprir a meta de 
reduzir as emissões de carbono até 2100. Ao mesmo tempo, deve verificar se há 
água, energia e alimentação suficiente para a população, controlando seus 
gastos. O game foi desenvolvido pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças 
Climáticas (IPCC) e pelo Centro para o Meio Ambiente da Universidade de Oxford, 
ambos dos Estados Unidos, e pode ser jogado gratuitamente no site da BBC.
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Contra a violação da fragilidade de crianças e adolescentes com deficiência
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Contra a violação da fragilidade de crianças e adolescentes com deficiência: 
Segundo o IBGE, 46 milhões de brasileiros apresentam alguma deficiência, sendo 
que 7,5% têm até 14 anos. São quase três milhões e meio de crianças e jovens que
precisam ser olhados em suas necessidades para não ficarem expostos à violência.
Embora instituições e profissionais venham desenvolvendo trabalhos 
significativos nos casos de abuso contra crianças, a socióloga Marlene Vaz, que 
há mais de 30 anos estuda a violência sexual infanto-juvenil afirma que faltam 
parcerias entre governo e instituições que atendem deficientes, Continue lendo 
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CONVITE - BLOCO DE CARNAVAL CMS FAZENDA BOTAFOGO
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BLOCO DE CARNAVAL CMS FAZENDA BOTAFOGO: 
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Curso da Atualização em Atenção ao uso prejudicial de Álcool e outras Drogas.: 
[FOTO]
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Divulgando.... 
Curso de Atualização em Atenção ao uso prejudicial de Álcool e outras Drogas: 
[FOTO]
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Declaração Universal dos Direitos da Criança: [FOTO]

Toda criança tem Direitos:

Princípio I - À igualdade, sem distinção de raça, religião ou nacionalidade.A 
criança desfrutará de todos os direitos enunciados nesta      Declaração. Estes 
direitos serão outorgados a todas as crianças, sem      qualquer excepção, 
distinção ou discriminação por motivos de raça, cor,      sexo, idioma, 
religião, opiniões políticas ou de outra natureza,      nacionalidade ou origem 
social, posição económica, nascimento ou outra      condição, seja inerente à 
própria criança ou à sua família.
Princípio II - Direito a especial proteção para o seu desenvolvimento físico, 
mental e social.A criança gozará de protecção especial e disporá de oportunidade
e      serviços a serem estabelecidos em lei e por outros meios, de modo que    
 possa desenvolver-se física, mental, moral, espiritual e socialmente de      
forma saudável e normal, assim como em condições de liberdade e dignidade.      
Ao promulgar leis com este fim, a consideração fundamental a que se      
atenderá será o interesse superior da criança.
Princípio III - Direito a um nome e a uma nacionalidade.A criança tem direito, 
desde o seu nascimento, a um nome e a uma      nacionalidade.
Princípio IV - Direito à alimentação, moradia e assistência médica adequadas 
para a criança e a mãe.A criança deve gozar dos benefícios da previdência 
social. Terá      direito a crescer e desenvolver-se em boa saúde; para essa 
finalidade      deverão ser proporcionados, tanto a ela, quanto à sua mãe, 
cuidados      especiais, incluindo-se a alimentação pré e pós-natal. A criança 
terá      direito a desfrutar de alimentação, moradia, lazer e serviços médicos 
    adequados.
Princípio V - Direito à educação e a cuidados especiais para a criança física ou
mentalmente deficiente.A criança física ou mentalmente deficiente ou aquela que 
sofre de      algum impedimento social deve receber o tratamento, a educação e 
os      cuidados especiais que requeira o seu caso particular.
Princípio VI - Direito ao amor e à compreensão por parte dos pais e da 
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sociedade.A criança necessita de amor e compreensão, para o desenvolvimento     
pleno e harmonioso de sua personalidade; sempre que possível, deverá      
crescer com o amparo e sob a responsabilidade de seus pais, mas, em      
qualquer caso, em um ambiente de afecto e segurança moral e material;      salvo
circunstâncias excepcionais, não se deverá separar a criança de      tenra idade
de sua mãe. A sociedade e as autoridades públicas terão a      obrigação de 
cuidar especialmente do menor abandonado ou daqueles que      careçam de meios 
adequados de subsistência. Convém que se concedam      subsídios governamentais,
ou de outra espécie, para a manutenção dos      filhos de famílias numerosas.
Princípio VII - Direito á educação gratuita e ao lazer infantil.O interesse 
superior da criança deverá ser o interesse director      daqueles que têm a 
responsabilidade por sua educação e orientação; tal      responsabilidade 
incumbe, em primeira instância, a seus pais.A criança deve desfrutar plenamente 
de jogos e brincadeiras os      quais deverão estar dirigidos para educação; a 
sociedade e as autoridades      públicas se esforçarão para promover o exercício
deste direito.A criança tem direito a receber educação escolar, a qual será     
gratuita e obrigatória, ao menos nas etapas elementares. Dar-se-á à      criança
uma educação que favoreça sua cultura geral e lhe permita - em      condições de
igualdade de oportunidades - desenvolver suas aptidões e sua      
individualidade, seu senso de responsabilidade social e moral. Chegando a      
ser um membro útil à sociedade.
Princípio VIII - Direito a ser socorrido em primeiro lugar, em caso de 
catástrofes.A criança deve - em todas as circunstâncias - figurar entre os      
primeiros a receber protecção e auxílio.
Princípio IX - Direito a ser protegido contra o abandono e a exploração no 
trabalho.A criança deve ser protegida contra toda forma de abandono,      
crueldade e exploração. Não será objecto de nenhum tipo de tráfico.Não se deverá
permitir que a criança trabalhe antes de uma idade      mínima adequada; em caso
algum será permitido que a criança dedique-se, ou      a ela se imponha, 
qualquer ocupação ou emprego que possa prejudicar sua      saúde ou sua 
educação, ou impedir seu desenvolvimento físico, mental ou      moral.
Princípio X - Direito a crescer dentro de um espírito de solidariedade, 
compreensão, amizade e justiça entre os povos.A criança deve ser protegida 
contra as práticas que possam fomentar      a discriminação racial, religiosa, 
ou de qualquer outra índole. Deve ser      educada dentro de um espírito de 
compreensão, tolerância, amizade entre os      povos, paz e fraternidade 
universais e com plena consciência de que deve      consagrar suas energias e 
aptidões ao serviço de seus semelhantes.
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Dengue: número de mortes reduz, mas população deve manter vigilância: 
A dengue aparece e se dissemina, especialmente, nos países tropicais, onde as 
condições do meio ambiente favorecem o desenvolvimento e a proliferação do Aedes
aegypti, principal mosquito transmissor. Segundo a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), entre 50 milhões e 100 milhões de pessoas são infectadas anualmente em 
mais de 100 países da maioria dos continentes. A dengue é uma doença febril 
aguda causada por um vírus de evolução benigna na maioria dos casos. Desde a 
década de 70, o mosquito transmissor mostrou alta capacidade de adaptação ao 
ambiente criado pela urbanização acelerada e pelos novos hábitos da população.
Existem dois tipos de dengue, a clássica e a hemorrágica. A primeira geralmente 
apresenta sintomas como febre, dor de cabeça, dor no corpo, nas articulações e 
por trás dos olhos, podendo afetar crianças e adultos, mas raramente causa 
óbito. A dengue hemorrágica é a forma mais severa da doença, pois, além dos 
sintomas comuns, é possível ocorrer sangramento, ocasionalmente choque e morte. 
A OMS estima que três bilhões de pessoas vivem em áreas de risco para contrair 
dengue no mundo. Estima-se que anualmente 50 milhões de pessoas se infectam e 
500 mil casos são de Febre Hemorrágica da Dengue (FHD), além de 21 mil óbitos, 
principalmente em crianças.
Giovanini Coelho, coordenador geral do Programa Nacional de Controle da Dengue, 
lembra que no período de janeiro a maio existe uma maior transmissão da doença 
no Brasil, devido às condições favoráveis para proliferação e transmissão do 
mosquito. Nesse período é necessário que as ações sejam intensificadas. Tanto 
por parte das autoridades locais, ou seja, o município deve intensificar ações 
de limpeza urbana, os agentes de saúde devem visitar e orientar a população. 
Como também contamos com a efetiva participação da população adotando hábitos 
que visem à prevenção e a proteção do seu ambiente doméstico contra a 
proliferação do mosquito, destaca o coordenador.
O grande desafio para combater o mosquito Aedes aegypti é que sua reprodução 
ocorre em qualquer recipiente utilizado para armazenar água, tanto em áreas de 
sombra, como ensolaradas. Por isso, a prevenção e as medidas de combate exigem a
participação e a mobilização de todos, com a adoção de medidas simples, como 
evitar o acúmulo de água limpa nas casas, visando à interrupção do ciclo de 
transmissão e contaminação. Por isso, o coordenador alerta: Cada cidadão deve 
fazer ações simples como, verificar se a sua caixa dágua está tampada, se a 
calha está desobstruída, colocar areia no pratinho do vaso de plantas. Medidas 
para identificar todo e qualquer recipiente que possa acumular água e que tenha 
potencial de se transformar em um criadouro do Aedes aegypti.
Giovanini Coelho explica que o Ministério da Saúde não executa ações de combate 
a dengue, que são de responsabilidade dos estados e municípios, e reforça a real
missão da pasta. O papel do ministério é de financiamento das ações, tanto que 
no fim do ano passado foram repassados mais de 170 milhões para todos os 
municípios para aprimorar e qualificar melhor as ações de combate a dengue. O 
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ministério também presta assessoria técnica aos estados e municípios. Além de 
garantir o suprimento de insumos como inseticidas e kits diagnóstico, 
finaliza.Dados - De acordo com o Levantamento de Índice Rápido de Infestação por
Aedes aegypti (LIRAa), divulgado nesta segunda-feira (25), pelo MS, os casos 
graves de dengue caíram 44% e o número de mortes teve retração de 20%, até 16 de
fevereiro de 2013, em relação ao mesmo período de 2012. Apesar de os números 
serem positivos, o coordenador explica que o combate não pode parar. Mesmo com a
redução nos casos graves e nos óbitos, hoje, comparado com o ano passado, nós 
temos um aumento de casos de pessoas com dengue. É fundamental que se tenha um 
processo de intensificação das medidas de prevenção. Até porque, esse aumento 
não se dá de forma homogenia, em todas as unidades federadas e nem em todos os 
municípios. Eles estão concentrados, mais de 80% dos casos, em cerca de oito 
estados. Esses municípios devem intensificar suas medidas de resposta e os 
outros devem manter as medidas, comenta Giovanini.Histórico do Ministério no 
Combate - Em 1996, o Ministério da Saúde propôs o Programa de Erradicação do 
Aedes aegypti (PEAa). Ao longo do processo de implantação desse programa, 
observou-se a inviabilidade técnica de erradicação do mosquito no curto e médio 
prazo. O PEAa teve méritos ao propor a necessidade de atuação multissetorial e 
prever um modelo descentralizado de combate à doença, com a participação das 
três esferas de governo: Federal, Estadual e Municipal. Os resultados levaram o 
Ministério da Saúde a fazer uma nova avaliação dos avanços e das limitações. O 
objetivo era estabelecer um novo programa que incorporasse elementos como a 
mobilização social e a participação comunitária.
Tais ações são indispensáveis para responder de forma adequada a um vetor 
altamente domiciliado. O Ministério da Saúde implantou ações permanentes de 
combate à doença, como o desenvolvimento de campanhas de informação e 
mobilização social, o fortalecimento da vigilância epidemiológica e entomológica
para detectar antecipadamente surtos da doença e o desenvolvimento de 
instrumentos mais eficazes de acompanhamento e supervisão das ações 
desenvolvidas pelo Ministério da Saúde.Camilla Terra / Blog da Saúde
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Dermatologista explica como se proteger das doenças de pele no verão: 
[FOTO]

Foto: Divulgação
Apesar das chuvas que vêm caindo com frequência nas regiões Sul e Sudeste, com o
verão chegam também as preocupações com as doenças de pele, como miliária 
(brotoeja), micoses, acnes, queimaduras solares e, principalmente, o câncer de 
pele, conforme alerta a coordenadora do Serviço de Dermatologia Ocupacional da 
Escola Nacional de Saúde Pública (Ensp/Fiocruz) Maria das Graças Mota Melo. Usar
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roupas leves, passar protetor solar diariamente, hidratar-se e evitar a 
exposição ao sol entre 10h e 16h são algumas das principais dicas dos 
dermatologistas para adultos, crianças e trabalhadores expostos diariamente ao 
sol.

Os cuidados vão além dos já citados. Como a incidência dos raios ultravioleta 
está cada vez mais agressiva, pessoas de todos os tons de pele devem estar 
atentas, evitar exposição solar e se proteger quando expostas ao sol. A 
recomendação, segundo a dermatologista, vai além do uso correto do filtro solar.
Devem ser usados chapéus com abas largas e, na praia, barracas de algodão ou 
lona que absorvem 50% da radiação ultravioleta. Existem, inclusive, chapéus e 
roupas com proteção solar que podem ser utilizados conforme a necessidade.

O ideal é que o fator de proteção solar (FPS) do filtro seja 30 ou mais. Os pais
devem estar atentos às crianças, pois são mais sensíveis ao sol. Já os homens 
devem ser informados sobre a importância de proteger a pele, pois as mulheres se
cuidam mais com a utilização de hidratantes e filtro solar, explica a 
pesquisadora. Em relação aos trabalhadores, Maria das Graças revela que 
jardineiros, trabalhadores da construção civil, garis, guardas de endemias, 
agentes de saúde, salva-vidas e demais profissionais cuja atividade envolve 
exposição solar devem tomar os mesmos cuidados.
Como fazer o autoexame da pele?

1. Em frente ao espelho, com os braços levantados, examine seu corpo de frente, 
de costas e os lados direito e esquerdo

2. Dobre os cotovelos e observe cuidadosamente as mãos, antebraços, braços e 
axilas

3. Examine as partes da frente, detrás e dos lados das pernas, além da região 
genital

4. Sentado, examine atentamente a planta e o peito dos pés, assim como entre os 
dedos

5. Com o auxílio de um espelho de mão e de uma escova ou secador, examine o 
couro cabeludo, pescoço e orelhas

6. Por fim, ainda com auxílio do espelho de mão, examine as costas e as nádegas
Orientações para a prevenção do câncer de pele

1. Use protetor solar todos os dias, mesmo em dias nublados e chuvosos

2. Evite exposição solar

3. Examine regularmente sua pele em busca de ferida que não cicatriza ou sinal 
que está crescendo ou mudando de cor

4. Procure um serviço de dermatologia ao encontrar alterações suspeitas na pele
Dicas especialmente voltadas para a exposição ocupacional

1. Use protetor solar diariamente
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2. Além do filtro solar, fazem parte da proteção chapéus de abas largas, camisas
de mangas compridas, calças e óculos escuros

3. Procure lugares com sombra sempre que puder

4. Se possível, evite trabalhar exposto ao sol sem proteção adequada, 
principalmente nos horários mais quentes do dia (entre 10 e 16 horas)

5. Evite exposição ao sol quando não estiver trabalhando

6. Procure um serviço de dermatologia ao encontrar alterações suspeitas na pele
Fonte: Fiocruz
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Beber água e comer maçã ajudam a proteger a voz e evitar a rouquidão:

Em um ambiente barulhento, falar perto da pessoa também ajuda.
Médicos deram dicas também para aliviar e tratar a dor de garganta.
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Folião Consciente: Amanhã, 08/01, os brasileiros entrarão, oficialmente, no 
clima de Carnaval. Viagens, desfiles de escolas de samba, blocos de rua, trios 
elétricos, festas à fantasia o feriado pode ser aproveitado de várias maneiras, 
mas no fundo todos querem a mesma coisa: cair na folia e se divertir!Curtir o 
Carnaval, no entanto, não precisa ser sinônimo de irresponsabilidade e 
destruição. Dá para aproveitar os quatro dias de festa com muita alegria e sem 
contribuir para a depredação da cidade onde você está e do meio ambiente. 
Duvida?
Confira, abaixo, 10 dicas supersimples para os foliões que estão dispostos a 
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aproveitar o Carnaval sem deixar de lado a consciência socioambiental.[FOTO]
1- SEJA UMA BOA VISITA

Não importa se você vai viajar nesse feriado ou ficará na sua cidade: quando 
estiver curtindo o Carnaval, na rua, respeite o espaço público! Fazer xixi no 
asfalto, destruir placas de sinalização, subir em cima de árvores e depredar 
monumentos não tem nada a ver com diversão, mas sim com falta de cidadania.2- 
FAÇA DO DITADO UMA MARCHINHA: LUGAR DE LIXO É NO LIXO

A sujeira que o Carnaval deixa nas cidades é um dos maiores problemas do 
pós-feriado: latas de alumínio, garrafas de vidro, copos plásticos e panfletos 
de divulgação são facilmente encontrados nas ruas, entupindo bueiros e 
aumentando o risco de enchentes. Até mesmo os mares são feitos de lixeira pelos 
foliões, o que polui a água e prejudica a biodiversidade marinha. Em 2010, a ONG
internacional Global Garbagepostou fotos chocantes do fundo do mar de Salvador, 
10 dias depois do Carnaval: mais de 1.500 latinhas e garrafas, além de pedaços 
de abadás e outros objetos plásticos, foram encontrados por mergulhadores. Jogar
o lixo no lixo, durante a folia, daria muito menos dor de cabeça na ressaca do 
pós-Carnaval!3- GASTE ENERGIA, APENAS, NAS COMEMORAÇÕES

Se você for viajar, não esqueça de tirar da tomada todos os aparelhos 
eletroeletrônicos - como televisão, computador e microondas -, que ficam na sua 
casa. Segundo o Instituto Akatu pelo Consumo Consciente, tirar esses 
equipamentos da tomada, quando eles estão fora de uso, pode reduzir a conta de 
luz em até 25%. Com o dinheiro que você economizar, dá até para trazer umas 
lembrancinhas de artesanato para os amigos e, de quebra, incentivar a economia 
local da cidade que você visitar.4- NÃO TOLERE A EXPLORAÇÃO

O problema acontece o ano inteiro, mas no Carnaval - por conta do aumento da 
circulação de pessoas nas cidades e, também, do clima de pode tudo - a 
incidência de crimes sexuais contra crianças e adolescentes aumenta. Em 2012, 
entre os meses de janeiro e abril, a Secretaria de Direitos Humanos (SDH) 
recebeu mais de 34 mil denúncias de abuso e exploração sexual de menores, o que 
representa um aumento de 71%, em relação ao mesmo período de 2011. Para tentar 
mudar essa realidade, o governo preparou para 2013 a campanha Não desvie o 
olhar. Divulgada por todo o Brasil, a ação incentiva a população a denunciar 
esses casos no Disque 100, que funciona 24h por dia. Portanto, já sabe: se você 
presenciar alguma cena de exploração neste feriado, não exite em denunciar e 
aproveite para transmitir essa mensagem para todos os seus amigos e parentes.5- 
ABUSE DA CRIATIVIDADE PARA SE FANTASIAR

Viagens e abadás já custam tanto dinheiro que economizar na hora de se fantasiar
é uma ótima ideia. Que tal liberar a criatividade e utilizar materiais usados 
para confeccionar sua roupa de Carnaval? Além de poupar o bolso, você dá uma 
trégua para o meio ambiente e, depois da folia, dá para reciclar a fantasia ou, 
então, trocá-la com amigos. Aproveite e já combine com eles o roteiro do próximo
Carnaval!6 - PROGRAME O FERIADO DOS SEUS ANIMAIS

Acredite: tem gente que planeja a viagem de Carnaval com tanto entusiasmo e fica
tão ansioso para os dias de folia que acaba esquecendo dos cuidados que deve 
tomar com os animais de estimação enquanto estiver fora. Ou, pior, os abandona 
na rua. Se seu bicho não o acompanhar na viagem, lembre de deixá-lo aos cuidados
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de um vizinho ou parente. O ideal é que alguém passe na sua casa todos os dias, 
para brincar com ele, passear e limpar a sujeira. Também há a opção de hotéis 
para animais domésticos, que dispensam a preocupação do viajante.7 - ECONOMIZE 
COM O TRANSPORTE

Se optar por viajar de carro, lembre de oferecer carona para amigos e parentes 
que vão ao mesmo destino ou, então, que passem pelo seu caminho. Com mais gente 
no carro, todos economizam dinheiro e também poupam o meio ambiente, que deixa 
de receber os gases do efeito estufaliberados pela queima do combustível. A 
carona ainda alivia o trânsito, que pode ser infernal em feriados prolongados. 
Quão desagradável não é uma viagem que dura o dobro - ou mais - do que o 
necessário por causa do excesso de veículos?8 - PREPARE O SEU CARRO 

Para pegar a estrada e dirigir de forma confortável, lembre-se de fazer uma 
vistoria geral no seu veículo. A atitude garante mais segurança para você e, 
também, para os outros motoristas. Pneus calibrados, água no depósito do 
limpador pára-brisa, nível certo do óleo e parte elétrica em dia são, apenas, 
alguns dos itens necessários. Não se esqueça também do kit macaco, triângulo e 
chave de roda, para o caso do pneu furar.9 - CAMISINHA NA CABEÇA E SAMBA NO PÉ

Faça as contas: nove meses depois do Carnaval, o número de bebês chegando ao 
mundo cresce bastante. Além de evitar a gravidez indesejada, a camisinha previne
da contaminação de doenças sexualmente transmissíveis. Por isso, como faz todos 
os anos, o Ministério da Saúde já lançou sua campanha para 2013: a A vida é 
melhor sem Aids, que lembra os foliões a respeito da importância de usar 
preservativo nas relações sexuais. Não dá nem para usar a desculpa de que 
esqueceu de levar a camisinha para a festa: o governo anunciou que distribuirá 
gratuitamente aos foliões 68 milhões de preservativos durante as festas de 
Carnaval de todo o Brasil.10 - MANEIRE NO ÁLCOOL

Lembre-se que condutores de veículos são proibidos de consumir bebidas 
alcoólicas. A lei que mudou o Código de Trânsito Brasileiro não é à toa: o 
álcool altera a capacidade de reação e prolonga a resposta do motorista. 
Trata-se de um poderoso catalisador de acidentes. De acordo com especialistas, 
não existe uma quantidade segura para se beber e dirigir. Então, para se 
divertir sem preocupação, combine com a turma quem será o motorista da vez e não
beberá - ou pegue um taxi. Também é importante ter em mente que o álcool 
desidrata o organismo: para evitar a ressaca, beba água, isotônicos e sucos 
naturais.
Fonte: Planeta Sustentável
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DICA INTERESSANTE - Projeto Alimentação saudável e  saúde
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http://espacoeducar-liza.blogspot.com/
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Projeto Alimentação saudável e  saúde
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DICA - Volta as Aulas - Projeto Volta as aulas
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http://meustrabalhospedagogicos.blogspot.com/
Volta as Aulas - Projeto Volta as aulas: 

Projeto volta as aulas. A Aventura de aprender e projetar-se no mundo infantil.

Recebi esse excelente material da Simone, mais um por sinal.

Ela sempre me manda materiais maravilhosos e não posso deixar de agradecer e 
dividí-los com vocês.

Este material é de volta as aulas, tem dicas de rotina,recepção de alunos, 
sugestões de atividades, planejamento e mais, confiram, vai ajudar muito com o 
planejamento anual.
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Receba nossas atividades Digite aqui seu email:

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dicas-de-carnaval-caindo-na-folia.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 6 de fevereiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DICAS DE CARNAVAL  - Caindo na folia
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Caindo na folia: 

Todos os anos as pessoas esperam ansiosas para se reunir com os amigos e 
familiares para festejar o Carnaval. Essa data fez do Brasil o país do samba e 
da alegria e tudo que envolve esse período é referenciado com muita curtição, 
felicidade, diversão e euforia.
Mas nesse clima de diversão é preciso tomar alguns cuidados para não acabar 
virando parte de uma estatística. Acontece que o Carnaval também é referência em
outros aspectos como a imprudência e os exageros. Por isso, é importante ter 
cautela mesmo nas coisas simples, como não se expor ao sol sem proteção solar, 
tomar cuidado com os alimentos que consumir na rua, planejar a viagem para 
evitar imprevistos e nunca dirigir embriagado.

Equipe Qualidade de Vida Victory e Blog da Saúde
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DICAS DE PÁSCOA - Ovos decorados para a mesa da Páscoa

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.dicaspramamae.com/
Ovos decorados para a mesa da Páscoa: Feliz Páscoa!! Decore em sua casa ovos 
normais com tintas, tecidos, gliter, entre outros! Deixe a sua imaginação fluir 
e arrase com sua mesa de decoração! Os ovos que você vai usar pode ser só a 
casca, você faz um furinho bem pequeno numa parte do ovo e tira a gema ea clara.
Depois em vez de jogar a casca fora, olha ai o que você pode fazer:[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]
Criatividade é tudo né gente?! Até a próxima dica de Páscoa!
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Festa de carnaval em casa para as crianças: 

Pra você que não gosta de levar a criançada para as tradicionais matines de 
carnaval, temos uma sugestão:que tal preparar uma festa na sua casa? Reúna os 
amigos do seu filho que não viajaram e se divirtam pra valer! Vejam algumas 
dicas fundamentais abaixo!
[FOTO]
Onde fazer?
Se você mora em casa, aproveite o quintal ou a garagem. No apartamento também é 
possível. Afaste os móveis da sala para garantir um espaço seguro para as 
crianças.
Como decorar?
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É tudo muito simples:
- Se a festa rolar em um ambiente fechado, grude no teto serpentinas coloridas e
pendure algumas máscaras, que você pode fazer em casa. O mesmo enfeite serve 
para as janelas e paredes. Não deixe de jogar confetes no chão, para dar o clima
de Carnaval;- No jardim da casa, você pode isolar um espaço para a brincadeira 
com ajuda de serpentinas. Pufs espalhados no quintal são bem-vindos para o 
momento de descanso.
O que servir?
Como em toda festa, e esta é uma vantagem de não estar nos salões de Carnaval, 
prepare os quitutes para a comemoração. Coloque uma mesa com doces e salgados em
um local que não atrapalhe a dança das crianças. Não deixe de decorá-la com os 
mesmos motivos do salão. No cardápio, tudo bem leve e fresquinho.
Confira algumas ideias de receitinhas do nosso blog:Gelatina de camadas 
coloridasMaria mole com frutasDanoninho CaseiroCachorro Quente com 
carinhaCopinhos Indianos com PãoCupacake salgado

Anime a festa
- Customização de máscaras: você pode fazê-las em branco e deixar que as 
crianças pintem como desejar. Lembre-se: vai precisar de guache, pincel, 
lantejoula, cola, canetinha e palitos de sorvete para segurá-las;
- Você ou algum adulto que está na festa é bom de samba no pé? Separe alguns 
minutos para ensinar passos para a criançada;
- Prepare um cantinho para pintar o rosto das crianças. Só tenha cuidado de usar
tintas atóxicas e especiais para esse tipo de pintura na pele.
Cuidados
- Fique atento com a brincadeira das crianças com confetes e serpentinas, para 
que não joguem no rosto do amigo;
- Ofereça líquidos. Em geral, no meio da farra, eles esquecem de beber e com o 
calor é fundamental para evitar a desidratação;
Dicas da Revista Crescer.
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Em encontro com secretários Padilha reforça parceria entre Ministério da Saúde e
municípios
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Em encontro com secretários Padilha reforça parceria entre Ministério da Saúde e
municípios: 

Ministro Alexandre Padilha participa da abertura do Acolhimento Nacional de 
Secretários e Secretárias Municipais de Saúde, em Brasília. | Foto: Erasmo 
Salomão - ASCOM/MSVocês resolveram assumir um desafio que é bastante ousado. Mas
precisam saber que a cada dificuldade encontrada, crítica, pesquisa de opinião, 
cada angustia em não conseguir respostas rápidas, vocês têm que saber que não 
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estão sozinhos. Não estão sozinhos na tarefa de garantir o direito à saúde com 
qualidade nesse país, destacou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, nesta 
quinta-feira (31) durante o Acolhimento Nacional de Secretários e Secretárias 
municipais de Saúde, em Brasília.
Após o Encontro de Prefeitos e Prefeitas (de 28 a 30/01), foi a vez dos 
secretários de saúde conhecerem as políticas do Ministério. Alguns dos anúncios 
feitos pelo ministro na última terça-feira (29) foram reafirmados durante o 
evento de ontem à noite. Alexandre Padilha também assinou algumas portarias que 
trazem melhorias e novidades à saúde. Dentre eles estão o Programa Nacional de 
Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica de 2013, a universalização 
do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), a Requalificação das Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) e das UBS Fluviais.
A portaria que trata sobre UBS Fluvial institui o componenteConstrução de UBS 
Fluviaisno âmbito do Programa de Requalificação de UBS aos municípios da 
Amazônia Legal e Pantanal Sul Matogrossense, o que permite o repasse fundo a 
fundo para prover infraestrutura adequada às equipes de Atenção Básica. O valor 
máximo dos incentivos financeiros para o financiamento da construção de cada 
UBSF é de R$ 1,6 milhão, dividido em três parcelas. O total de recursos será de 
R$ 102,4 milhões até o final da gestão.
Também foi assinada uma portaria que beneficia os agentes comunitários de saúde,
com a fixação do valor de R$ 950 por agente a cada mês como incentivo 
financeiro. O valor praticado atualmente era de R$ 871/mês. Outra portaria 
assinada foi a que permite a todos os municípios do Brasil ter pelo menos uma 
equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). Nela foi estabelecida a 
modalidade 3 (de uma a duas equipes), e redefinido os parâmetros de vinculação 
das modalidades 1 (de cinco a nove equipes) e 2 (de três a quatro equipes). Esta
redefinição representa um aumento do teto de implantação dos NASFs para os 
municípios, com ampliação dos repasses financeiros federais. O NASF é uma 
equipe, integrada por profissionais de diferentes áreas de conhecimento que 
atuam em conjunto com os profissionais das equipes de Saúde da Família (SF), 
compartilhando e apoiando as práticas em saúde.
O investimento de R$ 1,6 bilhão do Ministério da Saúde no Programa de 
Requalificação das Unidades Básicas de Saúde (UBS), para construção, reforma e 
ampliação das Unidades, também foi um dos anúncios realizado pelo ministro. Além
da disponibilização de recursos para a construção de mais Unidades Pronto 
Atendimento (UPA 24h) e ações, como o Brasil Sorridente e Olhar Brasil, que 
integram o Programa Saúde na Escola. Mais da metade das unidades básicas de 
saúde do País precisam de reforma e ampliação. Nove mil reformas precisam ser 
feitas. Não vai faltar dinheiro do ministério pra reformar e ampliar, afirmou o 
ministro Padilha.PMAQ - O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, também 
incentivou os municípios que possuem equipes de Atenção Básica a aderirem ao 
Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica 
(PMAQ-AB). O programa busca induzir a instituição de processos que ampliem a 
capacidade das gestões federal, estaduais e municipais, além das Equipes de 
Atenção Básica, em ofertarem serviços que assegurem maior acesso e qualidade, de
acordo com as necessidades concretas da população. Alexandre Padilha reforçou 
aos presentes que as equipes de Saúde da Família inscritas no PMAQ, que 
obtiverem sucesso na avaliação pelo programa, podem chegar a receber até o dobro
de recursos disponibilizados para a área.
Outro assunto mencionado pelo ministro, e aplaudido pelos secretários, foi o 
financiamento de Internet banda larga para as Unidades Básicas de Saúde para que
eles tenham conectividade adequada para passar as informações de saúde, exames e
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acompanhamentos. O que nós temos hoje não é banda larga é banda lerda. Nós 
decidimos que o ministério vai bancar a banda larga para todas as unidades de 
saúde que participarem do PMAQ. Aos poucos a gente vai fazendo o SUS entrar no 
século 21, disse Padilha. Os Ministérios da Saúde e das Comunicações vão fazer 
uma ata nacional para a compra de banda larga e pagar a banda larga das unidades
que participam do PMAQ.Nenhum país do mundo tem na sua constituição que a saúde 
é direito de todos e dever do estado. Nenhum país com mais de 100 milhões de 
habitantes assumiu o desafio de ter um sistema universal, público e gratuito de 
Saúde. Nós participamos de um momento histórico de nosso país. E temos que ter 
muito orgulho do SUS. Venho aqui vestindo essa camiseta para estimular vocês. A 
logomarca do SUS tem que estar em cada UBS do Brasil, em cada ambulância do 
SAMU, em cada uniforme, incentivou o ministro.Provab -O Brasil precisa de mais 
vagas na medicina. Precisamos de médicos com qualidade que se fixem nas regiões 
mais vulneráveis do país. Vamos identificar, vamos fazer chamada, campanha, 
vamos trazer médicos para o nosso município. Tem residente que quer sair mais 
cedo do estágio para ir para casa ficar decorando texto para o passar no teste. 
Não é assim que se forma um médico. Precisamos dessas pessoas atendendo o povo 
brasileiro e aprendendo o que é ser médico. Ou nos damos um banho de realidade 
na escola médica ou não se consolida o sistema único de saúde, enfatizou o 
ministro Padilha após lembrar aos secretários que hoje é o ultimo dia para se 
inscrever no Provab.
O Programa de Valorização dos Profissionais da Atenção Básica (Provab) surgiu 
com o objetivo de estimular a formação do médico para a real necessidade da 
população brasileira e levar esses profissionais para as localidades com maior 
carência para este serviço. Os médicos interessados em participar devem se 
inscrever até o dia 5/02.NASF -Agora qualquer município pode ter NASF, afirmou o
ministro. O NASF deve ser constituído por equipes compostas por profissionais de
diferentes áreas de conhecimento, para atuarem em conjunto com os profissionais 
das Equipes Saúde da Família, compartilhando as práticas em saúde nos 
territórios sob responsabilidade das Equipes de SF no qual o NASF está 
cadastrado.Transforme o seu mandato em uma marca histórica do SUS no seu 
município. Antes de ir para a secretaria vá a uma unidade Básica de Saúde, vá a 
secretária de educação, de desenvolvimento social, de obras, circule pelo 
município. Não se prenda ao seu gabinete. A saúde do SUS nós construímos nas 
unidades básicas de saúde, junto com a comunidade, aconselhou o ministro, 
finalizou o ministro.
Nesta sexta-feira (01) os secretários de saúde terão à disposição 40 mesas de 
atendimento e esclarecimento de dúvidas, além de 14 oficinas onde serão 
apresentados e debatidos temas como Construção e Reforma de Unidade Básica de 
Saúde, Cartão SUS, PROVAB, Rede Cegonha, UPA, dentre outros.Camilla Terra / Blog
da Saúde
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Escolas públicas municipais do Rio estarão fechadas nos dias 14 e 15
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05/02/2013

  Decreto do prefeito Eduardo Paes, nesta terça-feira, 05/02, 
determina que as escolas públicas municipais do Rio não terão expediente
 nos dias 14 e 15, quinta e sexta-feira da próxima semana.

Na publicação do Diário Oficial do Município, esse período de dois dias será 
considerado recesso escolar. 
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HGIENE - PIOLHOS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

<TÍTULO DA POSTAGEM>

http://espacoeducar-liza.blogspot.com/
<TÍTULO DA POSTAGEM>
Estas atividades são bem bacanas einteressantes, foram tiradas do BlogESPAÇO 
EDUCAR, passem por lá.
<TÍTULO DA POSTAGEM>
Atividades e bilhetes: Combate ao piolho!
Daqui a alguns dias as aulas 
retornarão. E com elas, normalmente, um probleminha que precisa ser 
combatido. Seguem aqui algumas sugestões de atividades para trabalhar o 
tema 'piolho' com a turminha! Se desejar ver mais atividades com este tema, 
clique aqui. 
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Exames de Rotina Femininos e sua Importância
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Exames de Rotina Femininos e sua Importância: 

Olá, fique de olho em mais uma dica diária de Saúde e Bem Estar!

É fundamental que as mulheres tomem o cuidado de realizar todos os exames de 
rotina femininos, para verificarem como anda a sua saúde e evitar possíveis 
doenças, as quais ficam vulneráveis de acordo com a fase da vida.

A partir do início da vida sexual é necessário fazer uma série de exames 
regularmente que previnem doenças e salvam vidas.

Você sabe quais os exames ginecológicos todas as mulheres devem se submeter 
regularmente? Vejam abaixo uma relação:
Autoexame das mamas para detectar nódulosPapanicolau e exame pélvico- Prevenção 
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do câncer de colo do úteroUltrassom pélvico- Examina útero e ovários e 
identifica alteraçõesUltrassom de mamas- Identifica alterações nas 
mamasMamografia - realizada em geral a partir dos 30 anos para detecção precoce 
de câncer de mama e prevençãoColposcopia - exame do colo do útero para 
identificar possíveis lesõesExames de sangue - verificação e rastreamento de 
possíveis doenças contagiosas, sexualmente transmissíveis
Alguns exames são solicitados com uma periodicidade de 6 meses ou 1 ano de 
acordo com a idade e o histórico de saúde na família.

Fazer um acompanhamento com check-ups regulares é cuidar bem do seu corpo e da 
sua saúde!

Encontre um (a) médico (a) ginecologista de confiança e não deixe de realizar 
estes exames.

O post Exames de Rotina Femininos e sua Importância apareceu primeiro em Portal 
ConsultaClick.com.br.
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Exercício físico antes do carnaval garante mais ânimo, mas é importante não 
exagerar:
[FOTO]

Foto: Divulgação
O verão é o período mais movimentado nas academias. E depois das festividades de
virada de ano e das férias, a preocupação é passar o carnaval com o corpo em 
forma e ter energia para aguentar a folia. Com o tempo curto, os exercícios que 
trazem benefício para nossa saúde podem se tornar perigosos pelo exagero e os 
excessos na pressa de conseguir bons resultados. Com moderação, disciplina e 
acompanhamento profissional, ainda dá tempo de garantir um fôlego extra para as 
festas sem arriscar a saúde.
Segundo os professores do Programa de Melhoria da Qualidade de Vida, o Geração 
Saúde (CGESP/SAA/SE/MS), em poucas semanas já não dá mais tempo de eliminar 
aquela gordurinha extra, mas começar um exercício agora ajuda a aguentar na 
maratona carnavalesca. Para ganhar um condicionamento físico e ter fôlego ao 
acompanhar festas e trios elétricos, já se consegue bons resultados. Mas em 
termos de estética, não vai ter muita diferença, explica o coordenador Rodrigo 
Rocha.
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Isso porque nosso corpo passa por um processo de adaptação ao se iniciar uma 
atividade física, variável para cada pessoa, e a visibilidade dessas mudanças no
corpo levam tempo. Respeitar a individualidade e o aumento gradual dos 
exercícios fazem parte desse período e é importante para evitar lesões. Se uma 
pessoa sair do ócio agora, no carnaval estará na metade do período de adaptação.
O bom é que com a preocupação do carnaval, ela nota que precisa sair do 
sedentarismo. Então mesmo que não haja mudanças estéticas, para a saúde já 
começam a surgir melhorias, garante a professora Lucinéa Fernandes.
E não adiantar exagerar nos treinos na tentativa de apressar os resultados. Além
de arriscado, pegar pesado logo de início pode desestimular a prática dos 
exercícios. Nós temos que ter por objetivo a saúde e não só a parte estética. O 
professor não pode passar um treino para o aluno hoje e no dia seguinte ele não 
conseguir voltar. Através do planejamento, o condicionamento físico se vai 
lapidando para que haja um aumento gradativo no treinamento e melhores 
resultados, afirma o professor Josimar Barbosa.Malhar sem se matar - Segundo 
Rodrigo, para garantir um bom condicionamento físico de forma saudável e com 
qualidade de vida, não se deve ir à academia com o objetivo de malhar até a 
completa exaustão. A pessoa pode alcançar seu objetivo malhando três ou quatro 
vezes por semana ou meia hora todos os dias, por exemplo. Isso vai depender 
muito do planejamento e da orientação profissional. Quando alguém vai para a 
academia com o pensamento que precisa se esforçar ao máximo vai colocar a 
própria saúde em risco.Fonte: Fabiana Conte/ Comunicação Interna do Ministério 
da Saúde
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Empenho da população faz a diferença na redução de casos de dengue:[FOTO]

Foto: Agência Brasil
De acordo com o Levantamento de Índice Rápido de Infestação por Aedes aegypti 
(LIRAa), anunciado pelo Ministério da Saúde na segunda-feira (25), o número de 
casos de dengue no Brasil no começo de 2013 quase triplicou em relação ao mesmo 
período de 2012. Apesar de os casos graves terem diminuído 44% e o número de 
mortes reduzido em 20%, a elevação na quantidade de casos de dengue se deve a 
circulação de um novo tipo da doença, o DEN 4. Um dos quatro tipos de dengue 
existentes no país e, segundo o levantamento, responsável por mais de 52% das 
amostras verificadas nos casos confirmados da doença.
Segundo o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Jarbas 
Barbosa, o DEN 4 foi identificado no Brasil no final de 2010 e é muito parecido 
com os outros tipos. Toda vez que a gente tem um novo sorotipo chegando a 
estados onde ele nunca circulou, ele encontra todo mundo suscetível. Os outros 
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sorotipos a gente tinha praticamente em todos os estados do Brasil tendo 
epidemia, como aconteceu em 2010 com a recirculação do DEN 1 que chegou a um 
milhão de casos. Agora o DEN 4 encontra todo mundo suscetível, porque ninguém 
teve e isso faz com que a gente tenha esse aumento no número de casos. Ele 
começou a percorrer em 2011, 2012 e agora começou a atingir municípios grandes. 
De lá para cá começou a se disseminar e a gente considera que ele está 
praticamente em todos os estados do Brasil. Mas ele vai se disseminando de uma 
maneira menos rápida que os outros, explica o secretário.
A maior parte dos focos de dengue é encontrada em residências. Por isso, a 
cooperação da população é fundamental no combate à dengue. O mosquito só se 
reproduz em locais que têm água parada. Logo, toda casa corre o risco de se 
transformar em foco para o Aedes aegypti. O Ministério da Saúde pede que todos 
façam parte dessa luta. Veja se na sua casa existe foco da dengue e ajude a 
passar as informações de prevenção adiante. É muito fácil e, além de proteger a 
sua saúde, você protege a sua família.[FOTO]
Como combater a dengue:Remova tudo que possa impedir a água de correr pelas 
calhas;Lave com escova e sabão os utensílios usados para guardar água;Vire todas
as garrafas com a boca para baixo;Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a
lixeira fechada fora do alcance de animais;Mantenha bem tampado a caixa, tonéis 
e barris dágua;Encha de areia, até a borda, os pratos de plantas.
Para mais informações ou para denunciar um foco de dengue próximo a sua casa, 
procure a Secretária de Saúde.Camilla Terra / Blog da Saúde
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Conhecer fontes saudáveis de gordura ajuda a manter boa forma e a controlar 
colesterol: [FOTO]

Foto: David Papazian / Corbis
As gorduras geralmente possuem fama de vilãs quando o assunto é saúde e boa 
forma. Mas nem todas podem ser totalmente eliminadas da dieta. Entre as funções 
mais conhecidas da gordura, estão a manutenção da temperatura corporal, formação
de hormônios, reserva de energia, proteção dos órgãos internos contra acidentes 
mecânicos e absorção das vitaminas A, D, E e K que são lipossolúveis, isto é, 
precisam da gordura para serem absorvidas. Além disso, o equilíbrio das taxas de
colesterol depende da escolha e da quantidade de gordura consumida.
As gorduras insaturadas são consideradas boas para o consumo, sendo divididas 
entre os ácidos graxos poliinsaturados, o ômega 3 e o ômega 6 e os 
monoinsaturados, o ômega 9. A gordura poliinsaturada auxilia na redução do 
colesterol total e do LDL, o colesterol ruim. Porém, se consumida em grande 
quantidade poderá reduzir também o HDL, colesterol bom. A ingestão dos 
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poliinsaturados deve representar até 10% das calorias totais da dieta e os 
monoinsaturados até 20%, afirmam Raquel Franz e Nádia Amore, nutricionistas da 
Coordenação de Atenção à Saúde do Servidor (CAS/CGESP/SAA/SE/MS).
Já a gordura saturada merece sinal amarelo: deve ser consumida com cuidado. Isso
porque quando em excesso, aumenta o colesterol sanguíneo, sendo recomendado a 
ingestão de menos de 7% das calorias totais. Outro fator que eleva o colesterol 
é o consumo em excesso de colesterol de origem alimentar que é encontrado 
especialmente nas vísceras, leite integral e derivados, embutidos, pele de aves,
frutos do mar e outros alimentos de origem animal. A recomendação para o consumo
de colesterol é menor que 200mg por dia, releva as nutricionistas.
A verdadeira vilã para a saúde é a gordura trans. Esse tipo de gordura é formada
por um processo de industrialização dos óleos vegetais, que de forma natural são
bons, transformando-os em gordura vegetal hidrogenada, perigosa à saúde. A 
gordura trans além de aumentar o colesterol ruim e os triglicerídeos, ela reduz 
o colesterol bom. A ingestão deve ser menor que 1% das calorias totais, alerta 
Raquel.Controlando o colesterol - A escolha dos alimentos, segundo Raquel, é 
essencial no controle das taxas de colesterol. Quem precisa reduzir ou controlar
o colesterol deve dar preferência às carnes magras assadas, cozidas ou 
grelhadas, leite desnatado, queijo branco e margarina light. Outra dica é 
retirar a pele do frango e a gordura aparente das carnes antes de consumi-los. 
Já pessoas que possuem triglicerídeos elevados devem reduzir a ingestão de 
doces, açúcar, pães, massas e biscoitos feitos com farinha branca, alimentos 
gordurosos, frituras e álcool.
As fibras também desempenham um papel importante. As solúveis, encontradas em 
alimentos como aveia, farelo de aveia, frutas em geral e leguminosas como 
feijão, grão de bico, soja, ervilha, lentilha são capazes de reduzir a absorção 
do colesterol. Já as fibras insolúveis, presentes em cereais integrais e nas 
hortaliças, não atuam no colesterol sanguíneo, mas promovem a sensação de 
saciedade, o que auxilia no emagrecimento ou controle do peso corporal, completa
Nádia.
Confira, abaixo, algumas fontes de gorduras e veja quais alimentos você deve 
evitar ou consumir com moderação.Gorduras boas:Poliinsaturadas - óleos vegetais 
como o óleo de soja, milho e girassol possuem ômega 6; soja, óleo de canola, 
linhaça e peixes de águas frias, como cavala, sardinha, salmão e arenque são 
ricos em ômega 3.Monoinsaturadas - azeite de oliva, azeitona, óleo de canola, 
abacate e nas oleaginosas (castanhas, nozes, amêndoas, amendoim).Gorduras 
ruins:Saturada - carnes gordurosas, leite integral e derivados, polpa e leite de
coco e óleo de dendê.Trans - sorvetes cremosos, chocolates, pães recheados, 
molhos para salada, sobremesas cremosas, biscoitos recheados, alimentos com 
consistência crocante (nuggets, croissants, tortas), bolos industrializados, e 
alguns alimentos produzidos em redes de fast-foods.Fonte: Fabiana Conte / 
Comunicação Interna do Ministério da Saúde
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4 Mitos mais comuns sobre a osteoporose: [FOTO]
A palavra osteoporose é a designação para ossos porosos. A doença envolve a 
diminuição de cálcio nos ossos, com consequente degradação e redução da 
estrutura óssea. Quando os ossos estão fragilizados, há maior predisposição às 
fraturas. Trata-se de uma condição silenciosa, e o portador raramente percebe 
que a está desenvolvendo. Para diagnosticá-la, é preciso submeter-se a exames 
regulares.Fatores de risco
A osteoporose está atrelada a uma série de fatores de risco que ocorrem ao longo
da vida. Deficiência nutricional de cálcio, sedentarismo, baixo peso e consumo 
excessivo de álcool e tabaco estão entre eles. De acordo com o Dr. Sérgio 
Lanzotti, reumatologista consultor da farmácia online Netfarma e diretor do 
Instituto de Reumatologia e Doenças Osteoarticulares (Iredo), o histórico 
familiar e individual de saúde também precisa ser levado em conta.A absorção do 
cálcio - que ocorre por meio da síntese da vitamina D - é mais eficiente em 
algumas pessoas do que em outras. E essa é uma característica hereditária, 
explica o médico.Não há cura para a osteoporose
O que existem são tratamentos que amenizam os sintomas. A recomendação médica 
varia conforme o nível da doença. Há casos que podem ser amenizados por meio de 
mudanças na rotina e na alimentação, enquanto outros são acompanhados por 
medicamentos prescritos pelo médico.
A seguir, confira quatro mitos sobre a osteoporose:1) Apenas mulheres 
desenvolvem a osteoporose - Mito. Embora a incidência seja maior no sexo 
feminino, os homens não estão imunes à doença. De acordo com as estatísticas, 
após os 50 anos, uma em cada três mulheres e um em cada cinco homens sofrerão 
uma fratura associada à osteoporose. O Dr. Sérgio Lanzotti explica que isso 
ocorre por dois motivos: A osteoporose é mais comum nas mulheres por conta dos 
ossos serem mais leves e finos, e também porque no período da menopausa, o 
organismo feminino sofre uma deficiência de estrogênio, hormônio que influencia 
na saúde das células ósseas, diz.2) Leite e derivados são as únicas fontes de 
cálcio - Mito. O consumo de laticínios integrais ou desnatados é recomendado na 
prevenção da doença, por serem importantes fontes de cálcio - elemento essencial
para a saúde óssea. Quem não gosta de leite e derivados ou possui intolerância à
lactose deve consultar o médico ou nutricionista e priorizar outras fontes de 
cálcio, como espinafre, couve, sardinha, aveia, nozes, chia, gergelim, entre 
outros. O médico poderá receitar suplementos para combater o déficit de cálcio 
no organismo em casos específicos.3) Quem tem osteoporose não deve praticar 
atividades físicas - Mito. A prática de atividades físicas é essencial em todas 
as fases da vida. Exercícios aeróbicos e de força são aliados na prevenção e 
combate da osteoporose, desde que sejam feitos sem exageros e sob orientação. No
caso dos portadores de osteoporose, são recomendados exercícios de baixo impacto
e treinos personalizados para prevenir fraturas. As atividades ajudam a renovar 
as células dos ossos, tornando-os mais fortes, afirma o reumatologista.4) A 
prevenção da osteoporose começa após os 50 anos - Mito. A prevenção da 
osteoporose precisa acontecer ao longo da vida, e não apenas no início da 
maturidade. A estrutura óssea começa a ser fortalecida na infância e seu pico 
ocorre por volta dos 20 anos de idade. Manter uma alimentação saudável, 
associada à prática regular de atividades físicas e exposição solar adequada é 
suficiente para que crianças e jovens fortaleçam as células ósseas. O consumo 
excessivo de bebidas alcoólicas e tabaco devem ser evitados sempre, reforça o 
especialista.[FOTO]

Página 3192



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
10 milhões de brasileiros têm osteoporose. Fique de olho nos fatores de risco 
para não fazer parte da estatística!
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Álcool está associado a 49% das agressões físicas e a 21% dos acidentes no 
trânsito: [FOTO]

Ministros da Saúde e das Cidades apresentam estudo sobre a influência do álcool 
em acidentes e agressões | Foto: Erasmo Salomão - Ascom / MS
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou nessa terça-feira (19) que o 
consumo de álcool está relacionado a 49% das agressões físicas cotidianas e a 
21% dos acidentes no trânsito. Em 2011, mais de 42 mil pessoas morreram no 
trânsito e mais 51 mil morreram por homicídio, revela o estudo inédito realizado
pelo programa Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA), do Ministério da 
Saúde. Os dados foram extraídos de 71 hospitais de todo o país, que fazem 
atendimentos de urgência e emergência pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
Para o ministro Padilha, esses acidentes e agressões têm forte impacto nos 
serviço do SUS e na economia do país. Um dos dados da pesquisa aponta que 66% 
das vítimas têm de 5 a 11 anos de escolaridade. Ou seja, estamos perdendo 
pessoas que são altamente produtivas e que têm alto índice de escolaridade, 
afirma. O levantamento ainda aponta que uma em cada cinco vítimas de trânsito 
atendidas nos prontos-socorros brasileiros ingeriram bebida alcoólica. Entre as 
pessoas envolvidas em acidentes, 22,3% dos condutores, 21,4% dos pedestres e 
17,7% dos passageiros apresentavam sinais de embriaguez ou confirmaram consumo 
de álcool. Entre os atendimentos por acidentes, a faixa etária mais prevalente 
foi a de 20 a 39 anos (39,3%).Veja a apresentação feita durante a coletiva
Alexandre Cordeiro Macedo, ministro das Cidades em exercício, apresentou os 
dados da pesquisa junto com o ministro Padilha e reforçou a importância das 
campanhas de mobilização social e da Lei Seca. Os três pilares da segurança no 
trânsito são: conscientização, legislação efetiva e fiscalização eficiente. Esse
número de mortes é muito elevado. Nós temos uma guerra no trânsito e isso tem 
que mudar. A gente começa a ver mudanças significativas com a aplicação da nova 
Lei Seca. Tivemos resultados impressionantes, como a redução de 24% das mortes 
durante a campanha de carnaval desse ano, comenta.
Padilha concorda com a posição de Macedo, e ao ser questionado sobre os 
aplicativos para celular existentes para driblar as blitz o ministro é enfático:
Nós queremos salvar vidas. A relação entre o álcool e a direção é fatal. Alguns 
dados apontam que, os estados que aumentaram o número de blitz reduziram os 
números recorrentes de acidentes no trânsito. Sou contra quem bebeu e dirigiu e 
eu vou ser contra qualquer instrumento que possa burlar a associação disso, 
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qualquer coisa que estimule quem bebeu a dirigir, ressalta.
As vítimas mais acometidas por agressões físicas estão na mesma faixa etária dos
envolvidos em acidentes de trânsito - 20 a 39 anos - e representam 56% dos 
casos. Em 2011, 28.352 homens com idade entre 20 a 39 anos foram assassinados e 
16.460 perderam a vida no trânsito, o que corresponde a quase metade de óbitos 
registrados nesta faixa etária, 31,5% e 18,3%, respectivamente. O VIVA também 
mostra que a proporção do consumo de bebida alcoólica entre os pacientes homens 
foi bem superior ao das mulheres: 54,3% dos homens que sofreram violência e 
24,9% dos que sofreram acidente de trânsito tinham ingerido álcool, enquanto os 
índices entre as pessoas do sexo feminino foram de 31,5% e 10,2%, 
respectivamente.
O ministro da Saúde reforçou ainda a importância de se obter informações 
qualificadas em saúde para que as ações de prevenção e de intervenção sejam cada
vez mais eficientes. Estas informações que apresentamos aqui têm papel decisivo 
para que tenhamos, nós e todos os demais órgãos federais, estaduais e 
municipais, mais segurança para agir. Também vamos utilizá-las em nossas 
campanhas de conscientização de motoristas, passageiros e pedestres, destacou 
Padilha.Vida no Trânsito- Para apoiar estados e municípios a orientar condutores
sobre o risco da combinação entre o álcool e direção, o Ministério da Saúde 
desenvolve o Projeto Vida no Trânsito. As cinco capitais brasileiras que 
participam do projeto (Curitiba, Teresina, Belo Horizonte, Campo Grande e 
Palmas) reduziram, entre 2009 e 2011, o percentual de atendimentos de vítimas de
acidentes alcoolizadas nas emergências dos prontos-socorros. Em setembro de 
2012, o Ministério autorizou o repasse de R$ 12,8 milhões para os 26 estados, o 
Distrito Federal, todas as capitais, além de Guarulhos e Campinas. No total, 
foram cerca de R$ 25 milhões para as ações do Projeto Vida no Trânsito.
Uma das ações do projeto Vida no Trânsito é a qualificação dos sistemas de 
informação sobre acidentes, feridos e vítimas fatais. Com o banco de dados 
atualizado, os gestores de saúde podem identificar os fatores de risco e os 
grupos de vítimas mais vulneráveis nos respectivos municípios, assim como os 
locais onde o risco de acidente é maior.Camilla Terra / Blog da Saúde
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Alimentos não saudáveis: 
Parece, mas não é! O bordão da propaganda antiga (alguém se lembra do shampoo 
Denorex?) vale para alguns alimentos, equivocadamente considerados saudáveis 
pelo senso comum e pela imprensa. Mas eles são realmente saudáveis? A resposta é
não.

Sobre esse assunto, dia desses li uma matéria super bem feita da Revista 
Crescer. Ela lista quais são esses alimentos falsamente saudáveis e, mais, 
explica porque eles são nocivos à saúde. É pra ler e fazer uma listinha negra 
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(brinks, hein gente?). Nos itens que julguei necessário, fiz meus comentários.

(Ah, de quebra ela derruba o tabu de uma listinha de outros ALIMENTOS que, sim, 
fazem bem!) Observe que os legais são sempre os ALIMENTOS DE VERDADE! Então para
não errar sempre vale a velha regrinha: ALIMENTO DE VERDADE = SIM / produto 
alimentício = NÃO!
Beijinhos, Carol!
1 - Barrinha de cereais
Elas prometem ser uma ótima opção para o lanche das crianças porque são práticas
de armazenar e contêm fibras - nutrientes que aumentam a sensação de saciedade, 
dão energia e ajudam no funcionamento do intestino e na absorção de gorduras. 
Pelo menos na teoria. Especialistas alertam que muitas das barrinhas de cereais 
que existem no mercado são, na verdade, ricas em açúcar e sódio. Para saber se a
que você compra é assim, compare os ingredientes que estão no rótulo. O que vem 
primeiro é o que está em maior quantidade, então procure marcas em que a fibra 
esteja no começo da lista. Prefira as de fruta, que são menos gordurosas, e as 
que contêm flocos de milho, mel, aveia e castanhas. Também fique de olho porque 
a lecitina de soja, substância usada para dar liga no alimento, pode causar 
alergia nas crianças, alerta a nutricionista Elaine Pádua, autora do livro O Que
Tem no Prato do Seu Filho? - Um Guia Prático de Nutrição Para os Pais (Ed. Alles
Trade). Você pode fazer uma barrinha mais natural em casa ou substituí-la pela 
bananada (doce de banana em massa) sem açúcar, que também tem fibra e mais 
vitaminas. Nesse caso, a banana não é desidratada, como na barrinha, mantendo 
seus nutrientes.
Olha uma sugestão MARA de lanche saudável feita com maçã e castanhas no lugar da
terrível (hohohoho) barrinha de cereal!

2 - Suco de caixinha
Algumas dessas bebidas, também chamadas de néctar de fruta, têm tanto quanto ou 
até mais açúcar do que os refrigerantes. São até duas colheres de sopa a cada 
200 ml, além de uma quantidade grande de sódio, substância que, em excesso, pode
sobrecarregar os rins e aumentar as chances de a criança ter pressão alta no 
futuro. Os corantes e aromas também aparecem no suco de caixinha (inclusive nos 
de soja), ou seja, mais química ainda. A saída é alterná-lo com o suco natural 
(ou água mesmo!). Você pode dar o industrializado no lanche, por exemplo, e o 
caseiro, no jantar. Na lancheira térmica, o suco natural dura até três horas sem
estragar. Para aumentar a duração da bebida, misture-a com água de coco, que 
retarda o processo de oxidação, é um hidratante natural e não tem muito sódio 
nem na versão das prateleiras. Outra alternativa são os sucos prontos integrais,
que não têm açúcar e só precisam ser dissolvidos em água. Mas não abuse. 
Qualquer tipo de suco deve ser consumido no máximo duas vezes ao dia, pois são 
calóricos - pense que, para fazer apenas um copo do de laranja, é preciso três 
frutas!
O mais importante não são as calorias, mas a quantidade de frutose e a carga 
glicêmica, por conta da ausência das fibras que equilibram tudo na fruta 
inteira. Clica aqui para saber mais sobre os sucos de caixinha e muito mais, ó!

3 - Peito de peru

Apesar de ser visto como uma alternativa melhor do que o presunto, os dois têm a
mesma quantidade de sódio e gordura porque são uma mistura de carne e pele 
(eca!) do animal. Para conservar o produto, as indústrias usam nitritos e 
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nitratos, substâncias químicas que, segundo algumas pesquisas, podem causar 
câncer se consumidas por muito tempo. Por isso, libere esses alimentos embutidos
ou processados (e, nessa categoria, entra também a salsicha e a mortadela) 
apenas uma vez por semana, de preferência a versão sem capa de gordura.
Eu acho que não tem que liberar nunca. Faz mal, gente. Ou então vai liberar 
cerveja se seu filho pedir também?! Hellooo!
4 - Sobremesa láctea

As sobremesas lácteas (como o queijo petit suisse ou aquelas sabor chocolate, 
baunilha), fazem sucesso com as crianças porque são bem docinhas e saborosas. 
Mas não se engane pela aparência de iogurte, pois elas têm bem menos quantidade 
de cálcio - um mineral essencial para o crescimento e fortalecimento dos ossos, 
dentes e cabelos. Além disso, esses produtos são gordurosos e têm pouca 
proteína. No lugar da fruta, mais nutritiva, muitos contêm aromas e corantes 
artificiais, que devem ser evitados nos primeiros anos de vida pois estão 
relacionados a uma série de problemas - de alergia à hiperatividade, afirma 
Elaine Pádua. Ela explica que os corantes amarelos e vermelhos são os mais 
perigosos. É claro que seu filho vai querer comer essas guloseimas de vez em 
quando. Porém, sempre que possível, substitua por uma mistura de iogurte natural
com a fruta que ele mais gosta. Basta bater essa combinação no liquidificador ou
amassá-la com um garfo. Se o seu filho quiser algo mais doce, coloque açúcar 
mascavo. Essa preparação deve ser consumida entre 30 minutos e 1 hora.
Já sabemos que leite e derivados não são as fontes mais inteligentes de cálcio.
5 - Leite de soja

A soja é classificada como um alimento saudável, mas nem sempre é uma boa ideia 
oferecê-la para as crianças. Isso porque pode ser tão alergênica quanto a 
lactose, presente no leite de vaca. A soja é uma proteína de difícil digestão, 
por isso, pode causar alergias alimentares em crianças menores de dois anos, que
têm um sistema digestivo imaturo, afirma a nutricionista Santhi Karavias, do 
projeto Lancheira Saudável, em São Paulo. Alguns especialistas até questionam o 
nome leite, já que ele não oferece os mesmos nutrientes, como os aminoácidos e o
cálcio. Se o seu filho tem intolerância à lactose, você já encontra bebidas com 
adição de cálcio. Também vale substituir por leite de arroz, amêndoa e de cabra.
6 - Bisnaguinha
Ela é molinha e fofinha graças a muuuita gordura hidrogenada! Esse tipo de pão é
feito de farinha branca e açúcar, ou seja, tem poucos nutrientes e nada de 
fibras. Não faz mal oferecê-lo uma vez por semana, mas, nos outros dias, opte 
pela versão integral ou de fôrma, recheando com requeijão ou até geleia, 
contanto que seja sem açúcar. Os pães de padaria ou feitos em casa, naquelas 
panificadoras portáteis, também são ótimos substitutos, pois têm menos 
conservantes. Outra opção rápida e saudável: minipizza de pão sírio! Chame seu 
filho para ajudar você a montar essa delícia com muçarela de búfala, queijo 
prato ou queijo branco, tomate - pode ser o cereja, que as crianças adoram - e 
algumas folhinhas de manjericão fresco. Aí, é só colocar no forno em fogo baixo 
por 15 minutos e se deliciar.
Clica aqui para descobrir alternativas de lanche saudável para crianças. Elas 
vão muito além do pão. Aliás, se a vontade do pão for muita, aqui tem uma 
receita de um pão super do bem.
7 - Frozen yogurt

Eles parecem saudáveis por conta do iogurte, que tem pouca gordura e é fonte de 
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cálcio. Realmente são uma boa opção, mas só se a marca de frozen usar iogurte de
verdade em sua formulação. Esse ingrediente é bom porque é natural e não tem 
aromatizante, explica Santhi Karavias, do projeto Lancheira Saudável (SP). Em 
2011, o Proteste analisou oito lojas e constatou que apenas uma usava mesmo a 
bebida láctea, enquanto as outras misturavam sorvete comum ou à base de iogurte.
Esses últimos têm gordura saturada e trans, que aumentam o colesterol ruim e 
ainda diminuem o bom, completa Santhi. Para se proteger dos falsos, analise o 
rótulo (quando tiver) e pergunte a porcentagem de gordura (quanto mais próxima 
de zero, melhor). Ah, e controle as coberturas escolhidas pelo seu filho, que 
costumam ser uma bomba calórica.
Esquece o frozen yogurt. O shake de amor é o que há OU O SORVETE DE BANANA!
8 - Cereal matinal

Já reparou no que sobra no saquinho quando acaba o cereal do seu filho? Açúcar 
puro. Pode ser uma boa fonte de energia, já que cada grão do cereal é um grão de
milho, mas só. É possível conseguir a mesma quantidade de carboidratos em outros
alimentos, como pão integral e mingau, explica a nutricionista Priscila 
Maximino, da Nutrociência, que presta assessoria nutricional, em São Paulo. Há, 
no entanto, opções sem açúcar (em geral, destinadas aos adultos). Você pode 
adicionar uma fruta, como banana ou morango, para deixar a mistura mais docinha.
Depois que seu filho tiver um ano, também dá para usar mel. Se quiser usar 
açúcar mesmo, prefira o cristal (uma colher de chá basta), que é menos 
processado do que o refinado.
Nao indico light e diet nunca jamais em tempo algum. Nem pra criança, nem pra 
adulto. Alimento que nem gente é bom integral e não reduzido ou com aditivo. Se 
liga nessa! Ah, no lugar do cereal matinal, que tal um mingau de aveia de 
verdade que explico direitinho como fazer nesse post aqui?
9 - Empanados de frango 

Parece carne de frango, mas o empanado é o que os nutricionistas chamam de 
compensado, uma mistura de ingredientes nada nutritivos, como partes de frango, 
pele, farinha e leite em pó. Então, mesmo que você faça assado em vez de frito, 
ele não é saudável. Para piorar, o que dá gosto à mistura é o glutamato 
monossódico. A substância realça o sabor e interfere no paladar da criança, 
deixando a papila gustativa acostumada a esse tipo de alimento, conta a 
nutricionista funcional Gabriela Maia, do Rio de Janeiro. Muitas vezes o 
empanado industrializado é usado como substituto da carne de boi ou de frango, 
que são proteínas completas. Só que eles não são equivalentes. Uma opção é 
fazê-lo em casa. Não tem tempo? Então, para suprir a quantidade de proteínas da 
carne, que tal cozinhar cerca de quatro ovos de codorna? O preparo vai levar os 
mesmos cinco a dez minutos.
Que tal oferecer um peito de frango caseiro para o seu filho. Basta clicar aqui 
para saber como preparar.
10 - Produtos light e diet

Se você tinha a impressão de que poderia consumi-los sem restrições, esqueça! 
Para crianças, os diet e os light são indicados apenas em casos de doenças como 
obesidade e diabetes. Achar que eles podem ser servidos à vontade, já que têm 
menos açúcar e gordura, é um erro. Isso porque o fabricante adiciona sódio para 
manter o sabor. Então, melhor ingerir uma quantidade menor da versão tradicional
do que o dobro da light, orienta Virginia Weffort, nutróloga do Departamento 
Científico de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). E a criança
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precisa de energia para crescer, então não é indicado tirar totalmente o açúcar 
da dieta - lembrando que ele é encontrado em vários alimentos, como frutas e 
massas.
Eles são saudáveis, quem diriaAtum enlatado

A versão conservada em água em vez de óleo é fonte de ômega 3 e tem gordura boa.
Bom substituto para os embutidos.
Legumes congelados

São práticos e têm boa conservação de nutrientes e fibras. O congelamento faz 
com que percam apenas um pouco de vitamina C.
Pipoca

É rica em fibras e substâncias antioxidantes, que podem prevenir até câncer. Mas
preste atenção no preparo: de micro-ondas não vale. Faça na panela com um fio de
óleo vegetal. E não exagere no sal!
Azeite!

Pipoca é saudável, sim!
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FIQUE SABENDO - Atividades do cotidiano fazem tão bem quanto ir à academia - 
Saúde - Notícia - VEJA.com
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http://veja.abril.com.br
Atividades do cotidiano fazem tão bem quanto ir à academia - Saúde - Notícia - 
VEJA.com
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FIQUE SABENDO - AUXÍLIO ADOÇÃO
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http://cvasrio.blogspot.com/
AUXÍLIO ADOÇÃO: 
O que é?Um auxílio destinado ao segurado que adotar crianças, com idade 
compreendida entre zero e doze anos incompletos, na data da publicação da 
sentença.

Página 3198



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
[FOTO]
Quem tem direito?Servidores ativos e inativos do Previ-Rio.
Qual a documentação necessária?Último contracheque do servidor;Sentença de 
adoção do menor;Certidão de nascimento do filho do servidor;Identidade e CPF do 
servidor.Certidão "Nada Consta", emitida pela SMA, comprovando que o servidor 
não está sob Inquérito Administrativo
Obs: todos estes documentos devem ser apresentados no original e cópia ou cópia 
autenticada
Qual o prazo para requerer?O prazo é de até seis meses após a publicação da 
sentença de adoção.
DECRETO N30.543 (arts. 9º ao 14) 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fique-sabendo-brasil-e-exemplo-de-como.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 13 de fevereiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - Brasil é exemplo de como reduzir mortes por tabagismo, diz 
revista britânica - Saúde - Notícia - VEJA.com

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://veja.abril.com.br
Brasil é exemplo de como reduzir mortes por tabagismo, diz revista britânica - 
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Caderno de Atenção Básica Nº 27 Diretrizes do NASF: Núcleo de Apoio a Saúde da 
Família: 

TÍTULO:Diretrizes do NASF: Núcleo de Apoio a Saúde da FamíliaTIPO DE 
DOCUMENTO:LivroAUTOR:Ministério da SaúdeANO:2010EDITORA:Ministério da 
SaúdePALAVRAS-CHAVE:Saúde da Família no NASF. Saúde Mental no NASF. Saúde do 
Idoso no NASF. Alimentação e Nutrição no NASF.CATEGORIA E SUB CATEGORIA:Atenção 
Básica. Atenção Primária à Saúde. Políticas Públicas em Saúde. Núcleos de Apoio 
à Saúde da Família.OUTRAS INFORMAÇÕESCadernos de Atenção Básica, n. 27ACESSO AO 
DOCUMENTO:Clique aqui para realizar o downloadLINK PARA ACESSAR VERSÃO 
ONLINEClique aqui para ACESSARREFERÊNCIA:BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes
do NASF: Núcleo de Apoio Saúde da Família. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 
(Cadernos de Atenção Básica, n. 27) (Série A. Normas e Manuais 

Página 3199



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
Técnicos)RESUMO:Caderno de Atenção Básica que trata do Nasf, o qual é composto 
de nove áreas estratégicas: saúde da criança/do adolescente e do jovem; saúde 
mental; reabilitação/saúde integral da pessoa idosa; alimentação e nutrição; 
serviço social; saúde da mulher; assistência farmacêutica; atividade 
física/práticas corporais; práticas integrativas e complementares. Voltado 
especificamente para o tema dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família, com o 
intiuto de fortalecer a APS no Brasil, por meio do aumento do conhecimento das 
equipes que nela atuam, sejam das equipes de SF, dos Nasf, sejam da gestão em 
geral.
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FIQUE SABENDO - Deficiência de B12
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Deficiência de B12: 
Deficiência de vitamina B12 é causa de anemia acompanhada ou não por dificuldade
para andar e parestesias ou formigamentos de distribuição simétrica, 
principalmente nas pernas, pés e mãos.
Pode haver ainda palidez, inchaço, hiperpigmentação da pele, icterícia e 
fraqueza muscular. Inflamações na língua, má absorção de nutrientes, 
infertilidade e tromboses são menos frequentes.
A vitamina B12 é essencial para a formação, integridade e maturação das 
hemácias. Em sua ausência, elas aumentam de volume e o tamanho do núcleo fica 
desproporcional ao do citoplasma. Na medula óssea - local em que são produzidas 
- o número de células chega a aumentar tanto que o aspecto simula o das 
leucemias.
É uma vitamina necessária para o desenvolvimento e manutenção das funções do 
sistema nervoso. Sem ela, a mielina que recobre os nervos (como a capa de 
proteção faz com os fios elétricos) sofre um desgaste que recebe o nome de 
desmielinização, processo que ocorre tanto em neurônios de nervos periféricos, 
quanto naqueles da substância branca do cérebro.
A principal fonte de B12 está nos alimentos de origem animal. Mas, para 
absorvê-la, o tubo digestivo depende de fatores intrínsecos presentes num grupo 
especial de células do estômago (células parietais) e de receptores localizados 
no íleo.Anemia perniciosa
A causa mais frequente da deficiência de B12 é a perda desse fator intrínseco 
produzido pelas células parietais, associada a um tipo de gastrite (gastrite 
atrófica). A anemia resultante é denominada anemia perniciosa, nome inadequado, 
porque não leva em consideração as manifestações neurológicas.
A anemia perniciosa resulta de um mecanismo autoimune em que a própria resposta 
imunológica destrói as células parietais do estômago. Como consequência, ocorre 
perda do fator intrínseco necessário para a ligação com a vitamina B12 ingerida.
Doenças autoimunes, como diabetes do tipo 1, vitiligo e as que afetam a 
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tireoide, aumentam o risco de anemia perniciosa.
A prevalência é de 50 a 4.000 casos em cada 100 mil habitantes. É mais comum em 
descendentes de africanos e europeus do que em asiáticos. É preciso estar atento
às formas leves de gastrite atrófica que ocorrem em até 20% das pessoas mais 
velhas.
Se alimentados exclusivamente com leite materno, filhos de mães portadoras de 
deficiência de B12 podem apresentar a partir dos quatro meses de idade: anemia, 
hipotrofia cerebral, retardo de desenvolvimento, hipotonia muscular, perda de 
apetite, irritabilidade, tremores, letargia e coma.
A reposição de B12 provoca regressão rápida do quadro. Quanto mais prolongada a 
deficiência, mais lenta e incompleta a recuperação.Outras causas da deficiência:
1) Cirurgias que reduzem as dimensões do estômago, como as gastrectomias totais 
ou parciais e as cirurgias bariátricas;
2) Doenças inflamatórias do intestino e as que provocam má absorção;
3) Uso crônico de medicamentos para reduzir a concentração de ácido no suco 
gástrico (omeprazol, ranitidina, etc.);
4) Uso de metformina no diabetes;
5) Dietas vegetarianas ou pobres em alimentos de origem animal.Diagnóstico e 
tratamento
Embora níveis sanguíneos de B12 muito baixos estejam associados à deficiência, é
raro encontrá-los. Resultados na faixa de normalidade não excluem a 
possibilidade de haver déficit. Exames falso-negativos e falso-positivos são 
frequentes.
O diagnóstico é feito com base nas dosagens sanguíneas de ácido metilmalônico e 
homocisteína, que se encontram elevadas em 98% dos casos. Como a reposição 
vitamínica provoca diminuição progressiva dessas concentrações, a primeira 
dosagem deve ser pedida antes de iniciar o tratamento.
A reposição começa com uma dose de ataque de 8 a 10 ampolas de 1.000 
microgramas, por via intramuscular; seguidas de uma ampola por mês. A dose por 
via oral é de 1.000 a 2.000 microgramas diárias.
A anemia geralmente é corrigida em dois meses. O quadro neurológico regride 
parcial ou completamente em seis meses. O tratamento é mantido por períodos 
longos ou pela vida toda.
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FIQUE SABENDO - Dengue: LIRAa indica 487 municípios em alerta

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Dengue: LIRAa indica 487 municípios em alerta: 
[FOTO]

Foto: Fiocruz MultimagensLevantamento de Índice Rápido de Infestação por Aedes 
aegypti (LIRAa) mostra que, em janeiro deste ano, 267 municípios brasileiros 
estavam em situação de risco para dengue; 487 em situação de alerta e 238 em 
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situação satisfatória. A pesquisa, que serve para identificar onde estão 
concentrados os focos de reprodução do mosquito transmissor da dengue, foi 
realizada em 983 municípios. No mesmo período do ano passado, 765 cidades 
fizeram o levantamento, sendo que 146 foram consideradas em risco; 384 em alerta
e 235 em situação satisfatória.
Por região, a maior concentração das larvas do mosquito em reservatórios de água
ocorreu no Nordeste, com 76,2%. Por outro lado, foi na Região Sudeste onde se 
concentraram os maiores focos em depósitos domiciliares, com 63,6%.[VÍDEO]
Assista o vídeo do Canal Saúde
Quanto às capitais, o LIRAa deste ano apontou situação de risco em Palmas (TO) e
Porto Velho (RO); de alerta em Belém (PA); Manaus (AM); Rio Branco (AC); Aracaju
(SE); Fortaleza (CE); Maceió (AL); Recife (PE); Salvador (BA); São Luís (MA); 
Belo Horizonte (MG); Rio de Janeiro (RJ); Brasília (DF); Campo Grande (MS) e 
Goiânia (GO). Já Boa Vista (RR); João Pessoa (JP) e Teresina (PI) apresentaram 
índice satisfatório.O levantamento deve servir para alertar os estados e os 
municípios. Os gestores locais devem combinar as ações nas casas das pessoas, 
seja na coleta do lixo ou na limpeza das caixas dágua. Devemos agir para evitar 
mais óbitos e casos graves, afirmou o secretário de Vigilância em Saúde, do 
Ministério da Saúde, Jarbas Barbosa.RegiãoAbastecimento de águaDepósitos 
domiciliaresLixoNorte
26,8%
27,2%
46,1%Nordeste
76,2%
18,7%
5,1%Sudeste
4,9%
63,6%
31,5%Centro-Oeste
17,7%
38,9%
43,4%Sul
12,6%
43,4%
44%Campanha - Com o slogan Dengue é fácil combater, só não pode esquecer, a 
campanha desde ano incentiva a população a praticar medidas simples de prevenção
contra o mosquito Aedes aegypti. A campanha também alerta sobre os sinais e 
sintomas da doença e quais as principais medidas que devem ser adotadas, em caso
de suspeita. A campanha é dirigida à população em geral, gestores, lideranças 
comunitárias, movimentos sociais, entre outros.Fonte: Agência Saúde
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http://ligadasaude.blogspot.com/
DÚVIDAS FREQUENTES SOBRE MUSCULAÇÃO PARTE II - GRUPOS ESPECIAIS (gestantes, 
idosos, crianças, hipertensos, diabéticos, obesos e lesionados): [FOTO]

A musculação é uma atividade física muito segura e
ampla, que pode ser indicada para qualquer objetivo. Existem inúmeros métodos
para atender as necessidades de pessoas saudáveis e grupos especiais. Mas para
isso, é muito importante o aluno procurar um professor ou um personal trainer
que seja FORMADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA, para não colocar em risco a sua saúde.
Os grupos especiais devem sempre ter um acompanhamento
médico e apresentar os laudos para o seu professor e caso sintam alguma
indisposição durante o exercício, o mesmo deverá ser interrompido e a causa
averiguada.
A musculação terapêutica para lesionados é uma
excelente opção na qual utiliza-se de exercícios de reabilitação com aparelhos,
caneleiras, elásticos e pesos com o objetivo de recuperar os movimentos
articulares que foram limitados por alguma lesão.Idosos e portadores de 
Osteoporose por exemplo podem
ter uma expectativa de vida maior e melhor, através do fortalecimento de seus
ossos e músculos gerando uma maior independência física nas atividades diárias.

A gestante pode ter uma gravidez e um período
pós-parto muito melhor com a musculação presente na sua vida, evitando dores
articulares, inchaços, flacidez abdominal pela distensão do reto abdominal e
pelo excesso de peso corporal, além de prevenir depressão pós-parto.Diabéticos 
que aderem a musculação passam a necessitar
de menos insulina, além da melhora do estado geral de saúde.
Crianças com tendência a obesidade e ao sedentarismo
devem desde cedo aderir aos exercícios para garantir uma vida mais saudável.
Seguem abaixo algumas dúvidas muito comuns: 
1-Quem apresenta DORES NOS JOELHOS pode fazer
musculação?RE: Primeiramente,
a dor deverá ser investigada através de exames recomendados por um ortopedista.
Após os resultados, o laudo deverá ser apresentado ao professor da academia
durante a avaliação, para ser montado um programa de treino com exercícios
adequados. Para cada tipo de lesão existem exercícios que devem ser feitos para
melhorar (musculação terapêutica) e outros que não devem ser feitos enquanto
houver dor. Um caso muito comum, é a dor pelo excesso de peso
corporal. Neste caso, os exames costumam não apresentar lesões e a dor se dá
somente pela compressão sofrida pelas estruturas da articulação. Sendo assim,
os exercícios permitidos serão os de cadeia cinemática aberta (pés livres -
cadeira extensora, mesa flexora, exercícios com caneleiras e elásticos), para
fortalecer os músculos sem gerar compressão. Além disso, dieta e exercícios
aeróbios sem impacto e pouca sobrecarga deverão fazer parte do programa de 
treino
para a redução do peso corporal e assim, diminuir a sobrecarrega corporal sobre
os joelhos.
2-Portadores de DIABETES podem praticar musculação?RE: Sim. Muito importante 
para
o controle da glicose e melhora da qualidade de vida. Veja neste link a
importância e 
recomendações:http://ligadasaude.blogspot.com.br/2012/07/beneficios-da-musculaca
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o-para.html
3-GESTANTES podem fazer musculação?RE: Sim. Muito importante para
fortalecer músculos e articulações em geral, evitar o excesso de peso e
amenizar os sintomas e possíveis patologias decorrentes da gestação, tais como:
dores lombares, diástase dos retos (separação dos retos abdominais gerando
flacidez), veias varicosas, fraqueza do assoalho pélvico, frouxidão ligamentar
e diabetes gestacional. Veja neste link a importância e recomendações: 
http://ligadasaude.blogspot.com/2012/05/atividade-fisica-para-gestantes.html?utm
_medium=twitterutm_source=twitterfeed
4-HIPERTENSOS podem fazer musculação?RE: Sim. De 3 a 5
vezes por semana, com a intensidade de 50 a 60% da FC (Frequência cardíaca), e
para estimular a circulação periférica, utilizar o método circuito, alternando
os grupos musculares, com mais repetições (acima de 15) e menos sobrecarga.
5-OBESOS podem fazer musculação?RE: Sim. Muito importante para melhorar e manter
a integridade das articulações, na maioria das vezes desgastadas e com
patologias devido ao excesso de peso. Veja as recomendações neste 
link:http://ligadasaude.blogspot.com/2012/07/prescricao-de-exercicios-para-obeso
s.html
6-IDOSOS podem fazer musculação?RE: Sim. É uma excelente opção, não somente para
a
saúde física como também para a saúde mental. Veja neste link os 
benefícios:http://ligadasaude.blogspot.com/2012/11/exercicios-para-idosos-minhas
.htmlhttp://ligadasaude.blogspot.com/2012/11/exercicio-fisico-e-melhor-do-que.ht
ml
7-Portadores de OSTEOPOROSE podem fazer musculação?RE: Sim. É a atividade mais
segura e indicada. Veja as recomendações neste 
link:http://ligadasaude.blogspot.com/2012/06/musculacao-uma-arma-contra-osteopor
ose.html
8-Portadores de DESVIOS, HÉRNIAS OU DORES NA COLUNA
VERTEBRAL podem praticar musculação ?RE: Sim. E é muito importante seguir as 
recomendações contidas nestes 
links:http://ligadasaude.blogspot.com/2012/06/coluna-vertebral-e-exercicio-fisic
o.htmlhttp://ligadasaude.blogspot.com/2012/06/coluna-vertebral-e-exercicio-fisic
o_25.html
9-Quem sente dores no ombro pode fazer musculação?RE: Sim, após a realização de 
exames indicados por
um ortopedista, veja aqui os exercícios mais 
indicados:http://ligadasaude.blogspot.com/2012/09/musculacao-para-lesoes-no-ombr
o.html
10-Criança pode fazer musculação? A partir de quantos
anos?RE: Sim, muito importante
na prevenção da obesidade, já que esta nova geração é muito influenciada pela
tecnologia, o que estimula ao sedentarismo e suas patologias. Recomendo a partir
de 12 anos. Porém, até 16 anos, recomendo priorizar exercícios de cadeia
cinemática aberta (pés e braços livres, como cadeira extensora, mesa flexora, e
exercícios com pesos livres), e os de cadeia cinemática fechada (agachamentos,
leg press e desenvolvimentos) com pouca sobrecarga, para não prejudicar o
crescimento.
[FOTO]

*** O Texto acima é de responsabilidade do autor. Para dúvidas sobre o conteúdo 
do texto, deixe seu comentário ou entre em contato com o autor através dos 
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contatos disponibilizados em sua assinatura.
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Ministério da Saúde vai avaliar atendimento odontológico no SUS: [FOTO]

A partir deste ano, os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) também 
passam a fazer parte do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade 
(PMAQ). Com essa iniciativa divulgada por meio da Portaria 261 publicada nesta 
sexta-feira (22), o Ministério quer promover a melhoria do atendimento prestado 
à população. Por meio da adesão ao PMAQ-CEO, o gestor pode dobrar os recursos 
recebidos pelo Ministério da Saúde se cumprir os padrões de qualidade.
Os CEOs oferecem serviços especializados como tratamento endodôntico (canal), 
cirurgia oral menor, periodontia (tratamento de gengiva), diagnóstico bucal, com
ênfase ao diagnóstico de câncer bucal, e podem oferecer ainda a colocação de 
implantes e o tratamento ortodôntico. Atualmente, há 948 centros em 
funcionamento e outros 100 em fase de construção em todo o país. A adesão ao 
programa será voluntária para todas as unidades que estão em funcionamento.
O PMAQ é composto pelas seguintes fases: adesão e contratualização; 
desenvolvimento; avaliação externa; e recontratualização. A fase de adesão ao 
PMAQ-CEO será realizada nos meses de fevereiro e março de 2013. Com a adesão e 
contratualização, o Centro passa a receber 20% do incentivo do programa. Os CEOs
que aderirem serão monitorados por meio de indicadores de produção, de gestão, 
de processo de trabalho e satisfação do usuário, de acordo com o tipo de Centro 
(I, II ou III).
Após avaliação externa, o CEO poderá ampliar para 60% ou para 100% o incentivo, 
manter os 20% ou perdê-lo. Os valores de incentivo do programa serão publicados 
em portaria específica, a ser publicada oportunamente. O Ministério da Saúde 
também irá produzir materiais de apoio para auxiliar os CEO no processo de 
qualificação e cumprimento dos padrões de qualidade.Ao fazer parte do PMAQ, os 
Centros de Especialidades Odontológicas poderão alcançar um padrão de qualidade 
comparável em âmbito nacional, regional e local, explica Gilberto Pucca, 
coordenador-geral de Saúde Bucal do Departamento de Atenção Básica do Ministério
da Saúde. Periodicamente, todas as equipes e gestões municipais serão objeto de 
acompanhamento do ministério e de avaliação externa feita por especialistas de 
universidades. Também será pesquisada a satisfação do usuário. Dessa forma, 
teremos subsídios para qualificar o cuidado e aperfeiçoar a saúde bucal dos 
brasileiros, completa Pucca.
O PMAQ, que já acompanha o atendimento prestado por equipes do Saúde da Família,
é um programa que tem como principal objetivo induzir a ampliação do acesso e a 
melhoria da qualidade dos serviços. Assim, permite maior transparência e 
efetividade das ações governamentais direcionadas à Atenção Básica em 
Saúde.Brasil Sorridente - O Programa Brasil Sorridente é a primeira política 
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nacional feita especificamente para tratar de saúde bucal no país. Inclui, além 
das ações de prevenção e tratamento básico, o atendimento especializado e a 
reabilitação em saúde bucal.
Atualmente o país conta com 22.213 Equipes de Saúde Bucal, cobrindo 88% dos 
municípios brasileiros, 948 CEO, 1.409 Laboratórios Regionais de Próteses 
Dentárias (LRPD) e 185 Unidades Odontológicas Móveis (UOM) em funcionamento. O 
número de dentistas atuando no Sistema Único de Saúde (SUS) chegou, em 2012, a 
62.430 profissionais.
Para 2013, o Ministério da Saúde irá ampliar ainda mais a rede assistencial em 
saúde bucal, levando acesso a áreas de menor cobertura, principalmente na região
Norte do Brasil, com a implantação de 100 novos CEO. Outro objetivo é aumentar 
as ações de reabilitação protética, iniciando a produção em 250 novos 
municípios, distribuídos em regiões prioritárias do Plano Brasil Sem Miséria. 
Além disso, está prevista a doação de três mil equipamentos odontológicos para 
novas equipes de saúde bucal e em substituição a equipamentos antigos.Fonte: 
Silvia Cavichioli /Agência Saúde
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Ministério da Saúde promove alimentação saudável nas escolas: 
Para promover hábitos mais saudáveis entre as crianças, o Ministério da Saúde 
criou o Manual das Cantinas Escolares: promovendo a alimentação saudável. O 
documento foi desenvolvido para incentivar os colégios a oferecerem às crianças 
alimentos com menos sódio, açúcar e gordura. A coordenadora da área de nutrição 
do Ministério da Saúde, Patricia Jaime, conta que a comunidade escolar está cada
vez mais empenhada a seguir o Manual das Cantinas Saudáveis. Tivemos uma 
excelente receptividade dos diretores das escolas particulares, dos 
administradores das cantinas das escolas e também da comunidade escolar: os 
professores e a associação de pais e mestres. Porque as pessoas já reconhecem a 
necessidade de ações de educação e de apoio às crianças para a adoção de uma 
pratica alimentar mais saudável.
Patricia também chamou a atenção para um dado levantado em 2009 pela Pesquisa 
Nacional de Saúde do Escolar: os refrigerantes e as frituras estão no cardápio 
de 40% das crianças. Patricia Jaime acredita que o Manual das Cantinas Escolares
Saudáveis pode ajudar a mudar o mau hábito. O manual traz o que é esse trio de 
responsabilidade pela formação de hábitos alimentares saudáveis das crianças, 
que significa a família, a escola e os serviços de saúde. É este o nosso 
esforço: trabalhar esses três arcos de responsabilidade.
A expectativa do Ministério da Saúde é que pelo menos 18 mil instituições de 
ensino passem a oferecer aos estudantes lanches menos calóricos e com maior 
valor nutritivo. O Manual das Cantinas Escolares Saudáveis: promovendo a 
alimentação saudável está disponível no site www.saude.gov.br/nutricao.Ouça a 
matéria da Web Rádio SaúdeFonte: Débora Rocha / Web Rádio Saúde
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Período de observação dos alunos, hora de conversar também com a sua Unidade de 
saúde de Referência, informe-se sobre quem é responsável pelo seu território na 
sua CRE. Na volta às aulas, atenção: dificuldade na aprendizagem pode ser um 
sinal de problemas de saúde: [FOTO]

Para as crianças tudo é novidade. São curiosas, agitadas, observam tudo que 
acontece ao seu redor. Estão sempre em busca de novos aprendizados. Entretanto, 
o prazer das descobertas pode ser abalado por deficiências visuais e auditivas, 
e o pior, em muitos casos, sem que os pais e professores notem. A dificuldade na
aprendizagem pode ser um sintoma de que algo não vai bem com a saúde!
Com a volta das crianças à escola, pais e professores devem ficar atentos ao 
comportamento dos filhos e alunos. Os pequenos dão sinais de que não estão 
enxergando ou ouvindo bem, o que pode comprometer, inclusive, o desempenho nos 
estudos.
Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 30% das crianças apresentam algum tipo 
de problema nos olhos. Destas, 20% vão precisar de óculosna idade escolar. Por 
isso, devem ser considerados sinais como chegar muito próximo à televisão, ter 
dores constantes de cabeça, franzir a testa para conseguir ler ou enxergar algo 
e esfregar os olhos com frequência. O médico oftalmologista Marcello Colombo 
Barboza, diretor do Hospital Oftalmológico Visão Laser, em Santos (São Paulo), 
alerta ainda aos professores que observem se o aluno demora para copiar as 
atividades, tem falta de atenção ou necessidade de sentar muito perto da lousa. 
No fundo, o motivo de desatenção, desinteresse e da dificuldade em aprender pode
ser um problema de visão, que ainda não foi descoberto. Daí a importância de 
levar a criança ao oftalmologista anualmente, já a partir do primeiro ano de 
vida, diz Colombo Barboza.Os professores, muitas vezes, são os primeiros a 
identificar problemas de visão nos alunos, que reclamam de dificuldade para 
enxergar a lousa. Na perda auditiva, a situação não é diferente. Lentidão no 
aprendizado ou falta de concentração podem ser sinais de perda auditiva, afirma 
Talita Donini, fonoaudióloga do Hear the World. Estima-se que no Brasil a cada 
mil crianças recém-nascidas 3 a 5 são surdas. Crianças em idade escolar que são 
portadoras de deficiência auditiva leve e flutuante chegam a 15%, sendo que 2% 
delas exigiriam o uso de aparelhos de amplificação sonora. A falta de atenção é 
um dos sinais, assim como, pedir com frequência para aumentar o volume da 
televisão, preferir brincar sozinha, se mostrar avoada.
É de extrema importância ter estes profissionais bem orientados, pois eles 
convivem com as crianças boa parte do tempo e precisam estar capacitados para 
reconhecer a perda auditiva ainda no princípio. Como o problema é assintomático,
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registros comprovam que, em média, as pessoas levam sete anos entre detectar o 
problema e iniciar o tratamento, informa Talita. É fundamental detectar o 
problema precocemente para não comprometer o desempenho escolar da criança e 
assegurar a qualidade visual para toda a vida, uma vez que o olho humano adquire
sua forma definitiva aos sete anos de idade, finaliza Colombo Barboza.
Preocupados com os dados, uma iniciativa inédita no Brasil se propõe a alertar 
os pais e educadores a identificar os sintomas da perda auditiva nos alunos e a 
procurar a solução adequada. A ação faz parte do Hear the World 
(www.hear-the-world.com/br) que tem por objetivo conscientizar o público em 
geral sobre os cuidados com a audição, e no Brasil, acabam de incluir a produção
de um vídeo, o filmeOuvir e Aprender para ampliar os resultados.Sinais de 
problemas visuais nas crianças:
Dor ou coceira nos olhos/ Dificuldade em distinguir coresOlho torto/ Testa 
franzida para focar imagensAssistir televisão muito próximo ao aparelhoDores de 
cabeça após a leitura e as aulas/Olhos vermelhos e irritadosDificuldade em 
enxergar o que está escrito na lousa/ Desinteresse em sala de aula/Lentidão ao 
copiar as informaçõesAproximar demais dos olhos livros e cadernos para ler e 
escreverSinais de problemas auditivos nas crianças:
a criança não reage a barulhos fortes;não atende quando é chamado pelo nome;pede
para aumentar o som da TV, computador ou telefone com frequência;dificuldade em 
manter a atenção;- se mostra avoada;parece irritada e dificilmente faz vínculos 
com outras crianças;prefere brincar sozinha;dificuldade na alfabetização/ troca 
de fonemas na escrita/ dificuldade de 
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PROTESTE: Conheça os verdadeiros riscos da pílula Diane-35: 
O risco está na AUTOMEDICAÇÃO. Mulheres que tomam a pílula com acompanhamento 
médico, não devem entrar em pânico. Se notar algum efeito adverso (como os 
descritos abaixo), procure o seu médico. O que a PROTESTE diz sobre o Caso 
Diane-35:O medicamento Diane 35 do laboratório Bayer, como qualquer outro que 
combina estrogênios e progestágenos, apresenta riscos de efeitos colaterais como
acidente vascular cerebral e trombose venosa, como claramente estão descritos em
sua bula. Sua principal indicação é para tratamento de distúrbios 
andrógeno-dependentes como acne, alopecia androgênica, hirsutismo e síndrome de 
ovários policísticos, mas tem se tornado comum seu uso como método 
contraceptivo.
Muitas mulheres estão fazendo o uso do Diane 35 sem orientação médica e 
desconhecem os riscos dos efeitos colaterais e as diversas contraindicações. O 
fato é que qualquer anticoncepcional oral combinado apresenta efeitos colaterais
graves para mulheres com determinadas condições de saúde. Veja abaixo quais são 
as contraindicações:AbsolutasAlgum tipo de enfermidade que afete a circulação 
sanguínea, principalmente trombose venosa.Sintomas que podem significar a 
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ocorrência de um ataque cardíaco (como angina pectoris ou dor no peito) ou de um
acidente vascular cerebral.Diabetes mellitus com lesão dos vasos 
sanguíneos.Icterícia (pele e mucosas amareladas) ou doença grave do fígado 
(incluindo hepatite viral ativa).Câncer de mama, útero e ovários.Tumor hepático 
benigno ou maligno.Lúpus eritematoso sistêmico.Hipertensão arterial grave.Para 
mulheres com a presença das alterações acima, a indicação é optar por outro 
método contraceptivo.Caso a pílula combinada, como o Diane 35, seja utilizada na
presença de qualquer das situações abaixo, a paciente deve manter-se em rigoroso
acompanhamento médico.Contraindicações relativas:
Tabagismo.Diabetes.Excesso de peso.Hipertensão.Doença valvular cardíaca ou algum
tipo de alteração do ritmo cardíaco.Varizes.Histórico familiar de trombose, 
ataque cardíaco ou derrame cerebral.Enxaquecas constantes.Epilepsia.Apresente 
níveis altos de colesterol ou triglicérides.Histórico familiar de câncer de 
mama.Doença do fígado ou da vesícula biliar.Apresente melasma (manchas escuras 
de coloração pardo-amareladas na pele, particularmente da face). Em caso 
afirmativo, evite a exposição excessiva ao sol ou à radiação ultravioleta.
Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), se você faz uso do 
Diane 35 com recomendação e acompanhamento médico adequado não existe motivo 
para preocupação, até o momento. Mas também é importante ficar atento: em caso 
de qualquer efeito adverso procure seu médico. Veja o comunicado da Anvisa.
Nos casos de mulheres que fazem uso deste medicamento ou qualquer outro 
anticoncepcional combinado e se encaixam nos grupos de contraindicações 
descritos acima, é preciso procurar um ginecologista para decidir sobre o método
contraceptivo mais adequado.
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Puericultura, você sabe o que é?: 
A Puericultura é a ciência médica dedicada aoestudo e cuidados para com os bebês
em seu processo de desenvolvimento. Tradicionalmente é uma sub-especialidade de 
pediatras, mas, envolve também ações pré-natais e mesmo pré-concepcionais 
dedicadas à prevenção de enfermidades e anormalidades que se desenvolvem na fase
fetal e podem afetar a vida do futuro recém-nascido.
A Puericultura, como sub-especialidade da pediatria, está focada diretamente ao 
acompanhamento do desenvolvimento das crianças pós nascimento. É nesta fase que 
os pediatras tem condições de detectar (precocemente) diferentes enfermidades e 
distúrbios das áreas do crescimento estatural, nutrição e desenvolvimento 
neuropsicomotor. No caso de distúrbios a detecção precoce é essencial para os 
tratamentos, uma vez que, quanto mais cedo se iniciam os tratamentos, maior a 
chance de atenuarem-se sequelas.Doenças graves que se apresentam com poucos 
sintomas preocupantes para os pais podem ser detectadas e tratadas pelo 
pediatra, antes que cheguem a causar prejuízos irreversíveis, tais como a anemia
ferropriva, o raquitismo, as verminoses, as deficiências vitamínicas, os erros 
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nutricionais e inúmeras outras doenças próprias da primeira infância.
Cabe ao pediatra também supervisionar a administração da vacinação básica contra
as doenças comuns da infância, como apoliomielite, arotavirose, otétano, 
adifteria, acoqueluche, ashepatitesA e B, avaricela, entre outras. Além disso, o
pediatra pode prevenir uma série de problemas, fornecendo adequada supervisão 
higiênica, dietética, comportamental e nutricional.
Por isso fica a recomendação de profissionais da saúde e grupos de apoio 
familiar para que os novos pais busquem e mantenham orientação e contato 
permanente com médicos pediatras para apoio tanto na fase gestacional quanto no 
crescimentos de seus filhos. Pessoalmente, costumo recomendar que o casal ou a 
futura mãe visite os pediatras recomendados por sua rede de relacionamento 
(muitas vezes recomendados pelos próprios obstetras, quando há um pré-natal bem 
feito) e busque estreitar o relacionamento, eliminando dúvidas sobre a chegada 
do bebê e os primeiros cuidados necessários.
Lembrem que a supervisão do desenvolvimento neuro-lingüístico-psico-motor e a 
orientação especializada para a adequada estimulação desse desenvolvimento será 
oferecida por este médico e cabe aos pais sabê-lo melhor, para que possam 
confiar no profissional e compreender a parceria que pode e deve ser alcançada 
entre médicos e família.

* O termo Puericultura surgiu em1762, criado pelo suíço Jacques Ballexserd e 
anos mais tarde passou a ser difundido pelo mundo. No Brasil passou a ser 
utilizado, a partir de um contato com a França, por Moncorvo Filho, que fundou, 
em 1899, o Instituto de Proteção e Assistência à Infância do Rio de Janeiro. 
Surgiu como uma atividade focada essencialmente na saúde pública, para mais 
tarde firmar-se como uma complementação da pediatria personalizada dos 
consultórios.
*A primeira obra que trata do tema especificamente neste na fase fetal foi 
escrita em 1998 pelo médico brasileiro Dr. Celso Eduardo Olivier e encontra-se 
disponibilizada integralmente em seuWeb Site.

(Fonte: wikipedia)
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aceitas no Farmácia Popular: 
O programa Farmácia Popular garante medicamento gratuito ou com desconto para 
todo cidadão brasileiro. Basta apresentar o documento de identidade, CPF e 
receita médica com validade indicada para cada tipo de medicamento. A receita 
pode ser emitida tanto por um profissional do Sistema Único de Saúde (SUS), 
tanto por um por médico que atende em hospitais ou clínicas privadas. De acordo 
com levantamento feito em agosto, 53% das receitas apresentadas para a retirada 
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de medicamentos nas farmácias vêm do serviço de saúde privado e 47% do público. 
Em 2012, 13,8 milhões de pessoas foram beneficiadas pelo programa. Desse total, 
80% dos pacientes tiveram acesso gratuito aos medicamentos para hipertensão, 
diabetes e asma.
Pela Portaria 2928/2011, que regulamenta a dispensação de medicamentos no SUS, 
documentos do serviço privado também são aceitos. Desde então, todo tipo de 
prescrição é aceita no Programa Farmácia Popular, permitindo maior interação 
entre os serviços de saúde. No entanto, é muito importante que o médico 
prescreva o medicamento pelo princípio ativo e não pelo nome comercial. Pois os 
estabelecimentos não são obrigados a disponibilizar todas as marcas de um 
medicamento.
Desde 2011, com a criação da ação Saúde Não Tem Preço, a população tem acesso a 
11 medicamentos gratuitos para hipertensão e diabetes. A partir de junho de 
2012, mais três medicamentos para asma passaram a ser ofertados de graça. Em 
sete meses, a iniciativa já beneficiou 401 mil brasileiros.
Medicamentos para colesterol, glaucoma, rinite, osteoporose, doença de 
Parkinson, dislipidemia, anticoncepção e fraldas geriátricas também são vendidos
com até 90% de desconto nas farmácias populares e unidades credenciadas ao 
programa em todo o país, identificadas com o cartaz Aqui tem Farmácia Popular. 
São 113 itens nas farmácias próprias e 25 itens nas drogarias 
conveniadas.Aumento - No último ano, o programa registrou um crescimento de 34% 
com relação a 2011, quando 10,3 milhões de pessoas foram beneficiadas. O número 
de farmácias credenciadas também aumentou de 20 mil para 25 mil unidades. 
Atualmente, o programa está presente em 3.730 municípios brasileiros, dos quais 
1.278 são considerados de extrema pobreza.Veja as principais dúvidas sobre o 
temaFonte: Rhaiana Rondon /Agência Saúde
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Síndrome do Pânico: um curto-circuito psíquico: 
O coração dispara, o suor é abundante e a sensação de falta de ar aumenta. Medo 
e desespero tomam conta rapidamente e a morte parece estar ao lado. Essas 
reações física e emocional caracterizam o Transtorno (ou Síndrome) do Pânico. 
Diferente de uma reação qualquer de medo ou ansiedade, o quadro mais marcante 
nesse caso é a frequência e a intensidade das crises, que são repentinas e 
repetidas.As crises acontecem sem motivo aparente, tornando a pessoa como uma 
espécie de refém de si mesmo e de seus pensamentos. São vários ataques no 
período de semanas ou meses, explica a psicóloga Sandra Aurea Hamzeh.
A causa do transtorno ainda é desconhecida. Alguns estudos indicam que, apesar 
da genética ser preponderante nesses quadros, em geral, a crise ocorre sem que 
haja nenhum histórico familiar. Segundo Sandra, os sintomas normalmente começam 
antes dos 25 anos, mas podem ocorrer depois dos 30. Não temos como determinar 
causas específicas, elas são definidas individualmente de forma que o paciente 
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encontre o significado e o sentido do seu pedido de socorro psicológico, 
diz.Sintomas Físicos: aceleração do batimento cardíaco, suor abundante nas mãos 
ou pés, tonturas, sensação de desmaio e dificuldade de respirar.Sintomas 
Psicológicos: medo de morrer, medo de enlouquecer, medo de perder o controle 
sobre si, sensação de estar fora da realidade, entre outros.No caso da minha 
experiência clínica, percebo o transtorno como uma espécie de curto-circuito 
psíquico geralmente impulsionado por conteúdos emocionais que não foram 
resolvidos pela pessoa e a mesma reprimiu o máximo que lhe foi possível - Sandra
Aurea Hamzeh. Muito medo de morrer
A psicóloga explica que o ataque de pânico se configura por uma ansiedade muito 
intensa, associada ao medo de algo ruim acontecer repentinamente, mesmo sem a 
presença de um estímulo que justifique essa ameaça de morte. Os sintomas são, 
inclusive, fisiológicos: a sensação de sufocamento, taquicardia, sudorese e 
desmaio desenham um cenário propício para a crença na morte durante o período de
crise.[FOTO]
Transtorno do Pânico pode ser confundido com outras crisesCrises provocadas por 
uso de estimulantes - Há substâncias que podem gerar reações de pânico, ou mesmo
crises de abstinência que podem provocar o quadro, e nesse caso não se pode dar 
esse diagnóstico.Fobia social - Diferente do Transtorno do Pânico, que tem como 
característica crises recorrentes e sem um motivo aparente, a fobia social tem 
uma queixa bem definida que é a dificuldade, ou melhor, o sofrimento da pessoa 
quando exposta à observação de terceiros ao desempenhar tarefas como falar, 
comer, dirigir e escrever, ao ponto de impedir e prejudicar a pessoa de realizar
tais tarefas. Portanto, a fobia social precisa desse estímulo definido para 
desencadear o ataque de ansiedade, diferente do transtorno do pânico em que os 
estímulos são considerados inespecíficos e indefinidos. Outra diferença, 
sublinha a psicóloga, é na manifestação dos quadros: a fobia social começa de 
forma muito discreta, dificilmente os pacientes apontam uma data ou evento a 
partir de quando começou, ao contrário do Transtorno do Pânico.A eficácia do 
tratamento ocorre pelo diagnóstico correto desses quadros. Sempre muito 
importante a avaliação médica concomitante à avaliação psicológica para 
descartar doenças clínicas, ao exemplo do hipertireoidismo, hipotireoidismo, 
doenças cardíacas, alguns tipos de convulsão, entre outros onde os sintomas se 
assemelham ao transtorno de pânico e podem confundir o diagnóstico-Sandra Aurea 
Hamzeh.Tratamento e cura
O tratamento do transtorno é realizado com a combinação de medicações e 
psicoterapia. As medicações mais utilizadas são os antidepressivos e 
ansiolíticos para o bloqueio das crises intermitentes.Já a psicoterapia, relata 
Sandra, terá a função de aumentar a compreensão do paciente sobre seus limites e
motivos que o levaram às crises, o resgate de sua autonomia, o controle sobre 
sua vida e pensamentos, e assim a consolidação de sua cura.Tudo que deixamos 
debaixo do tapete para esconder de si, uma hora aparece como certa assombração, 
e o trabalho psicoterapêutico terá a função de desmistificar essas emoções, 
absorvendo os medos e aos poucos estruturando essas memórias emocionais 
reprimidas ajudando o paciente admitir para si suas inseguranças e 
principalmente compreendendo porque teve a necessidade de reprimi-la a esse 
ponto-Sandra Aurea Hamzeh.Procure um psiquiatra ou psicólogo, pois, assim, terá 
os encaminhamentos necessários para fazer o diagnóstico mais completo possível. 
A liberdade e felicidade estão ao alcance de todos.
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Teste rápido detecta infecção por hanseníase: 
Um teste simples e barato para detectar a infecção pela bactéria causadora da 
hanseníase foi desenvolvido por pesquisadores americanos e será fabricado por 
uma empresa brasileira, a OrangeLife. O preço máximo, segundo um acordo firmado 
com a empresa, será de US$ 1.
Muitos consideram a hanseníase uma relíquia do passado, mas, a cada ano, 200 mil
pessoas são infectadas, segundo a Organização Mundial da Saúde. O Brasil é um 
dos países mais afetados. Em 2010, foram detectados 34,9 mil novos casos da 
doença. Índia, Filipinas, Indonésia e República Democrática do Congo também 
entram no rol dos países com maior presença da infecção.
A doença tem cura, então uma melhora do diagnóstico precoce pode significar que,
um dia, a hanseníase possa se juntar a outros males, como a poliomielite, que 
estão próximos da erradicação.MAIS FÁCIL
Os responsáveis pelo novo teste afirmam que o resultado sai em menos de dez 
minutos. O método é muito mais simples do que o atual, que requer uma incisão na
pele e a análise da bactéria ao microscópio. Funciona como um teste de gravidez 
e requer só uma gota de sangue, afirmou Malcolm Duthie, líder do desenvolvimento
do teste no Instituto de Pesquisa de Doenças Infecciosas de Seattle, nos EUA. 
Posso ensinar qualquer um a usá-lo.
A facilidade de uso é importante, segundo os pesquisadores, porque nem todas os 
locais onde a doença tem maior prevalência contam com profissionais treinados 
para realizar o exame para detectar a bactéria ao microscópio ou com 
laboratórios. No novo teste, basta inserir a gota de sangue em um recipiente com
uma fita plástica. Em seguida, são colocadas três gotas de uma solução. O 
resultado vem como o de um teste de farmácia: duas linhas querem dizer um 
diagnóstico positivo.
O que é ainda mais importante, segundo Duthie, é que espera-se que o teste 
detecte infecções até um ano antes de os sintomas aparecerem. Quanto mais cedo 
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começa o tratamento com antibióticos, melhor é o resultado. A hanseníase é 
causada pela Mycobacterium leprae, bactéria aparentada da causadora da 
tuberculose, mas que se reproduz de forma muito mais lenta. Os sintomas podem 
levar mais de cinco anos para aparecer.Estamos animados com o resultado, afirmou
Bill Simmons, presidente das Missões Americanas de Hanseníase, um grupo cristão 
que combate a doença desde 1906.A bactéria só é transmitida após um contato 
próximo e prolongado. O micro-organismo se espalha para as partes mais frias do 
corpo: mãos, pés, bochechas e orelha. Os primeiros sinais visíveis são, em 
geral, partes sem cor nem sensibilidade na pele. Muitas vezes, as lesões são 
confundidas com as causadas por fungos ou com doenças como psoríase e lúpus.
O paciente pode sofrer queimaduras e cortes frequentes, pela falta de 
sensibilidade. Os pés desenvolvem feridas. Segundo Simmons, é aí que o doente 
acaba percebendo que o problema é grave e procura atendimento. Aí ele recebe a 
notícia ruim: Sim, você tem hanseníase e gostaríamos que você tivesse vindo aqui
seis meses atrás. Depois de seis meses, o dano nervoso pode ser permanente. 
Mesmo que o paciente seja curado -o que envolve um tratamento com três tipos de 
antibiótico por até 12 meses- ainda há o risco de desenvolver feridas.
À medida que a bactéria atinge os nervos, os músculos atrofiam e os dedos podem 
ficar curvados. Hoje, a maioria dos pacientes é curada antes desses danos, mas o
estigma da doença ainda resiste.
Fonte: Folha de S. Paulo
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Usou um cosmético e teve uma reação adversa? Saiba o que fazer: [FOTO]
Você usou um cosmético, mas achou estranha a reação do seu corpo a ele e 
resolveu deixar de usá-lo. Você agiu corretamente, segundo dermatologistas. É 
melhor não arriscar a sua pele com produtos que já indicam alguma reação 
adversa. Mas, além de evitar o uso, você sabia que é importante notificar a 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesses casos? Sim, pois a 
entidade tem um programa para investigar a reação adversa a produtos 
cosméticos.A reação adversa é qualquer resposta prejudicial ou indesejável, não 
intencional, a um produto, medicamento etc. No caso doscosméticos, as reações 
podem ser leves, como coceira, ardor ou ressecamento, e profundas, 
comoinflamação da pele.
Hoje, ninguém está livre de ter uma reação adversa, afinal, são tantos produtos 
no mercado e com tantas fórmulas que não é fácil fazer uma prevenção. Até por 
isso é importante notificar a Anvisa, que pode vigiar melhor esse mercado e 
tomar providências, se necessário. Pessoas que já sabem quais elementos não 
fazem bem à sua pele conseguem evitar o problema mas, claro, por já terem 
passado por ele alguma vez.
Como proceder quando um produto cosmético causa reações adversas?
Deve-se registrar o ocorrido em uma ficha cadastral na Anvisa, seguindo os 
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seguintes passos:Acessando o link 
http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/formularios.htmEscolha a opção 
Cosméticos e preencha a ficha com as informações sobre o ocorridoEnvie a ficha 
para o e-mail cosmetovigilancia@anvisa.gov.br. Este mesmo e-mail pode ser 
mantido para contato em relação ao assunto
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Videogame pode fazer crianças serem mais saudáveis: 

Pesquisadores da Universidade de George Washington trazem uma boa notícia, 
especialmente para pais de crianças em idade escolar que vivem em cidades 
grandes: videogames ativos, como Kinect e Wii, podem ajudar os pequenos a terem 
o gasto energético diário considerado adequado para a idade e, com isso, afastar
o risco de obesidade. A pesquisa, Can E-gaming be Useful for Achieving 
Recommended Levels of Moderate to Vigorous-Intensity Physical Activity in 
Inner-City Children (ou Será que videogames podem ser úteis para atingir os 
níveis recomendados de atividade física em crianças que moram em grandes centros
urbanos?, em livre tradução), foi publicada em janeiro no jornal Games for 
Health. Ela envolveu 104 alunos do 3o ao 8o ano, sendo 46 meninos e 58 meninas, 
de uma escola em Colúmbia, nos Estados Unidos. Dentre os participantes, 85% 
deles eram afrodescendentes e 65% cumpriam os pré-requisitos necessários para 
receber subsídio para o lanche, benefício concedido a alunos de baixa renda.

A intenção do estudo era avaliar se esses estudantes alcançavam o nível de 
atividade física recomendado pelo governo norte-americano, que defende 60 
minutos de exercícios diários. Nos Estados Unidos, onde escolas de 10 estados já
adotam videogames ativos em suas aulas de educação física, o problema da 
obesidade infantil já afeta 17% de crianças e adolescentes. No Brasil, esse 
número é ainda mais alarmante: a estimativa é que 30% das crianças brasileiras 
estejam acima do peso. Muitas pessoas dizem que o tempo gasto diante da tela é 
um importante fator na onda crescente de obesidade infantil, disse o principal 
autor do estudo, Todd Miller, professor associado da Escola de Saúde Pública e 
Serviços de Saúde, ao jornal da universidade. Mas, se um garoto odeia jogar 
queimada, mas adora DanceDanceRevolution, por que não deixá-lo se exercitar 
jogando jogos eletrônicos?, pergunta o especialista, fazendo referência a um 
game que incita o uso de passos de dança.

crédito Viperagp / Fotolia.com[FOTO]

As crianças que participaram do estudo tiveram os 60 minutos de suas aulas de 
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educação física tradicionais divididos em três grupos de 20 minutos. Em 20 
minutos, eles faziam exercícios normais de suas aulas de educação física, como 
jogar basquete ou queimada, correr em circuitos com obstáculo, pular corda. Em 
outros 20 minutos, as crianças jogavam o DDR (DanceDanceRevolution), no qual 
dançavam com passos gradativamente mais complicados. Nos outros 20 minutos, 
jogavam o Orbis (Winds of Orbis: An Active Adventure), um jogo em que as 
crianças se tornam superherois virtuais que escalam, pulam e deslizam e outras 
formas de aventuras ativas. Em todos os momentos, o gasto energético dos alunos 
era medido por meio de um aparelho.
Se esses videogames podem fazê-los se movimentar na escola, então, talvez eles 
possam brincar também em casa. Essa mudança pode aumentar seu nível de atividade
física para um nível mais saudável.
Ao fim do estudo, os pesquisadores descobriram que, na média, os alunos gastavam
mais energia quando participavam da educação física, em comparação com quando 
jogavam videogames ativos. No entanto, eles também concluíram que, para crianças
do 3o ao 5o ano, os jogos ativos eram suficientes para fazê-los alcançar o nível
adequado de gasto energético. Esse dado sugere, dizem os autores, que tais 
videogames podem ser uma alternativa útil à aula de educação física tradicional 
- pelo menos para as crianças mais novas.

E como o estudo foi feito com uma população que pode ter dificuldade de 
encontrar, no bairro onde moram, espaços ao ar livre seguros para se exercitar, 
fazer exercícios in door é uma possibilidade a ser considerada. Muitas dessas 
crianças vivem em bairros que não possuem espaços seguros para brincar ou andar 
de bicicleta depois da escola, disse Miller. Se esses videogames podem fazê-los 
se movimentar na escola, então, talvez eles possam brincar também em casa. Essa 
mudança pode aumentar seu nível de atividade física para um nível mais saudável.

Os resultados são menos positivos entre crianças mais velhas e adolescentes, já 
que os videogames não se provaram suficientes para atingir a meta do governo. Os
meninos até conseguiram atingir a meta de gasto energético, mas apenas quando 
fizeram os exercícios de educação física tradicional. As meninas, no entanto, 
não atingiram o gasto em nenhuma das três circunstâncias, nem com os games nem 
com os exercícios. Esse estudo comprova pesquisas anteriores que mostram que a 
atividade física diminui com o passar dos anos. O que é mais alarmante é que 
crianças, especialmente meninas, param de se exercitar com jogos coletivos e 
acabam se expondo a um risco maior de obesidade ou de doenças, como diabetes do 
tipo 2.
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VÔMITO E DIARREIA | Gastroenterite viral: A gastroenterite viral é uma das 
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doenças mais comuns da humanidade, perdendo em incidência apenas para as 
infecções respiratórias. A gastroenterite viral pode ser provocada por vários 
vírus diferentes e acomete pessoas de todas idades, sexo, etnia e condição 
econômica. Seus principais sintomas são diarreia aquosa, cólicas e vômitos.

Estima-se que, em todo o mundo, as gastroenterites de origem viral sejam 
responsáveis por mais de 5 bilhões de episódios de diarreia a cada ano. Enquanto
o número de casos de gastroenterites de origem bacteriana e parasitária está em 
queda, devido a gradual melhoria das condições de saúde pública e 
infraestrutura, como rede de esgoto, saneamento básico, maior disponibilidade de
água potável e maior educação da população, os casos de gastroenterite viral 
mantém-se mais ou menos estável, com um ritmo de redução bem mais lento.

Neste artigo vamos abordar os seguintes pontos sobre a gastroenterite viral:
O que é uma gastroenterite viral.Causas da gastroenterite viral.Transmissão da 
gastroenterite viral. Sintomas da gastroenterite viral.Diagnóstico das 
gastroenterites virais. Tratamento gastroenterite viral.

Neste texto iremos falar apenas sobre as diarreias de origem viral. Se você 
deseja mais informações sobre diarreia em geral, leia: DIARREIA | Causas e 
tratamento.

O que é gastroenterite viral.

[FOTO]
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Fumar maconha pode duplicar o risco de AVC em adultos jovens: Pessoas que 
sofreram derrame isquêmico eram 2,3 vezes mais propensas a ter cannabis 
detectada em exames de urina
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Funcionamento das unidades de saúde no feriado: 
[FOTO]

Comunicado SMSDC de 05/02/2013 (D.O. Rio nº 217 de 05/02/2013 - p. 83).A 
Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil informa que hospitais de emergência
e unidades 24 horas funcionarão normalmente, de forma ininterrupta, durante todo
o período de Carnaval. Já as unidades primárias de saúde (centros municipais e 
clínicas da família) estarão abertas nos pontos facultativos de sexta-feira, dia
8, até as 12h, e de quarta-feira, dia 13, a partir das 13h. Os postos não 
funcionarão de sábado, dia 9, até a terça-feira, dia 12. Para mais informações a
população deve ligar para o Disque-Rio da Prefeitura, no telefone 1746.Veja a 
relação da unidades.(Publicado no Ecoando n.º 26 - 2013)
Diário Oficial Eletrônico da Cidade do Rio de Janeiro
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Hanseníase: cura está associada ao diagnóstico e tratamento precoces: [FOTO]

Diagnóstico precoce é essencial para o tratamento e cura da hanseníase. Ciente 
disso, o Ministério da Saúde irá ao encontro de mais de 9,2 milhões de 
estudantes, de 5 a 14 anos, de escolas públicas, localizadas em municípios com 
alta carga da doença para avaliar e aumentar o diagnóstico precoce de hanseníase
em 800 municípios brasileiros. Para isso, agentes comunitários e profissionais 
do Programa Saúde da Família foram convocados a visitar regiões de maior 
incidência de hanseníase em busca de sinais e sintomas da doença.
A campanha Hanseníase e Verminoses tem cura. É hora de prevenir e tratar, também
deixará os profissionais atentos aos estudantes que já foram diagnosticados pela
doença para garantir o acesso ao tratamento e à cura. Os casos suspeitos serão 
encaminhados à Rede de Atenção Básica de Saúde para confirmação do diagnóstico e
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início imediato do tratamento.
O coordenador nacional do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela 
Hanseníase (Morhan), Arthur Custódio, reconhece essa ação como um passo 
fundamental para a disseminação da informação e fim do preconceito. Essa 
sensibilização dos alunos é muito importante para a divulgação dos sinais e 
sintomas. Muitos alunos vão levar informação para suas casas sobre a hanseníase 
e estimular que os pais e familiares façam o teste. Essa iniciativa é muito 
importante também para que através da educação a gente diminua o preconceito e 
ajude a fazer o reconhecimento, analisa.
Os principais sinais e sintomas da hanseníase são manchas na pele, diminuição ou
perda de sensibilidade. As seqüelas mais comuns são atrofias nas mãos e nos pés,
além de infecções graves que levam a amputação ou a perda da visão. Mas todos 
esses problemas podem ser evitados se o diagnóstico e o tratamento forem feitos 
no início.Tratamento - O tratamento é feito com uso de medicamentos, que são 
doados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e distribuídos gratuitamente nas 
Unidades Básicas de Saúde, dura de seis meses a um ano. Também é necessária 
avaliação mensal feitas nas UBS. Os casos graves podem ser encaminhados para 
internação hospitalar.Contágio - A hanseníase é uma doença infecciosa de 
evolução crônica causada por um microorganismo que atinge, principalmente, a 
pele e os nervos das mãos e dos pés. A doença tem um passado de forte 
discriminação e um triste histórico de isolamento dos seus doentes. Porém, há 
alguns anos já se sabe que o índice de contágio é baixo e que a informação e o 
diagnóstico precoce são essenciais.A transmissão da hanseníase acontece através 
da respiração. A pessoa doente, sem tratamento, pode passar para alguém que não 
tenha proteção no organismo. Mas o contagio não é fácil e o medicamento corta a 
cadeia de transmissão. Tem tratamento, tem cura, explica o coordenador.Academia 
de Saúde e ex-colônias - A instalação de Academias da Saúde em municípios onde 
se localizam ex-colônias de hanseníase é uma das iniciativas do Ministério da 
Saúde para a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. As prefeituras de 30 
cidades onde existem essas colônias terão prioridade nos pedidos de construção 
de novos polos do programa, o que corresponderá a um investimento de R$ 4,4 
milhões. Nas áreas de ex-colônia também serão verificadas as ações de saúde como
a disponibilidade de transporte que viabilize o atendimento e a gestão dos casos
mais graves que precisem de atendimento em outros pontos da Rede de Atenção 
Básica.As academias da saúde, além de auxiliar nos processos de melhoria de 
qualidade de vida para as pessoas com hanseníase, avançam também na compensação 
desses antigos hospitais colônias que hoje são verdadeiras comunidades, comenta 
Arthur.Verminose - A iniciativa também pretende reduzir a carga das verminoses 
(parasitas intestinais conhecidos como lombrigas, que causam anemia, dor 
abdominal e diarreia). Estes parasitas podem prejudicar o desenvolvimento e o 
rendimento escolar da criança. O tratamento será realizado pelos profissionais 
das Unidades Básicas de Saúde (UBS). Esta ação também prevê a distribuição de 10
milhões de cartilhas para orientação de professores e estudantes.Para mais 
informações ligue no Telehansen - 0800 026 2001Camilla Terra / Blog da Saúde
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I Baile de Carnaval do CAPSi Pequeno Hans

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://saudementalrj.blogspot.com/
I Baile de Carnaval do CAPSi Pequeno Hans: 
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
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ideia-atividade-para-trabalhar.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 27 de fevereiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIA - ATIVIDADE PARA TRABALHAR IDENTIDADE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://edu-infantilcriativa.blogspot.com/

Iéias, idéias repaginadas, muito legal!!! 

ATIVIDADE PARA TRABALHAR IDENTIDADE: Uma ótima ideia para trabalhar identidade é
pedir que as crianças se olhem no espelhopor algum tempoe depois façam seu 
desenho, eles retratam a visão que têm de si mesma, meus alunos adoraram fazer, 
alguns colocaram detalhes que eu mesma não percebi. Olha que coisa mais 
linda![FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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IDÉIA PARA PÁSCOA -  ideia genial
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.artedefazerartesanato.com.br/

Muito bacana este post publicado no blog Arte de fazer Artesanato, realmente 
genial e muito fácil!!! 
Páscoa: ideia genial: Amamos esta ideia e nos obrigamos a compartilhar com 
vocês.

Além de bonita, será superdivertido estimular as crianças a saber como o 
chocolate foi parar no meio do ovo.

[FOTO]
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ideias-atividades-para-creche-desafios.html
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quinta-feira, 28 de fevereiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - Atividades para a creche: desafios corporais

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://espacoeducar-liza.blogspot.com/
Atividades para a creche: desafios corporais: Depois que aprendem a andar, os 
pequenos precisam ser instigados a 

correr, pular, saltar - tudo sob a orientação cuidadosa do educador. A 

proposta desta atividade permanente é mostrar como montar circuitos 

variados, dentro e fora da sala de atividades, para trabalhar desafios 

corporais com os bebês. De quebra, esse aprendizado contribuirá para 

desenvolver um estilo de vida
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IDÉIAS BACANAS - Tema da Festa: Arco-Iris

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.dicaspramamae.com/
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Tema da Festa: Arco-Iris: 
Para quem estava procurando um tema bem alegre e colorido para sua festinha ai 
vai uma sugestão: Tema Arco-Iris! Já postei alguns bolos para este tema aqui, e 
agora to postando algumas sugestões de lembrancinhas, guloseimas e decorações 
lindas que você pode fazer com estas cores lindas! Esta festa é Perfeita para as
meninas e com certeza todos iram adorar! Vamos as dicas?
Cubos cheios de balas e chicletes coloridos dão uma bela lembrancinha. Com um 
laço bonito e uma etiqueta com foto ou nome doaniversariantevão dar o toque 
final![FOTO]

Esta gelatina de camadas já é sucesso aqui no blog. A receita para fazê-la você 
encontra aqui.
[FOTO]

Um jeito de decorar lindo e baratinho! Tiras de TNT coloridos pendurados no 
teto, você também pode pendurar na parede atras da mesa da festa, ficará lindo!!

Os arroz colorido para segurar os pirulitos tambémjáfoi postado o passo a passo 
aqui no blog. Super fácil e um resultado radiante! Pirulitos coloridos você 
encontra em qualquer loja de festas da sua cidade!
[FOTO]

Cupcakes mega coloridos também! Para esta cobertura você pode usar chantili com 
corante ou glace! Aqui no blog tem uma receita de como fazer um cupcake de 
arco-iris, veja aqui.
[FOTO]

Mais pirulitos coloridos, desta vez o suporte são mais guloseimas... balinhas de
chocolates!! Hummm.....
[FOTO]

Cake Pops também são opções muito bem vindas nas festas coloridas! Receita aqui.
[FOTO]

[FOTO]

Lembrancinha da mesa feita com bexigas muchas! Ainda não tenho o PAP, mais vou 
procurar!
[FOTO]

Você pode fazero número do aninho que o seu filho esta fazendo, bem grande de 
papelão e colar muitos botões coloridos como na foto! E usar o numero 
paradecorar o painel da festa!
[FOTO]

Pipocas nunca podem faltar numa festa infantil! No caso do tema Arco-Iris você 
pode corá-las com várias cores e colocar em cones coloridos também!
[FOTO]

Neste tema você pode usar e abusar de todas as cores! Ninguém se importa, o 
importante é fazer uma festa linda! Boa Sorte!
Imagens do Pinterest.
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<COMENTÁRIOS>
oieeee gostei do tema...parabéns
<COMENTÁRIOS>
Muito lindo mesmo!!Obrigada por comentar.
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IDÉIAS - Cartazes com combinados para pintar

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://pedagogiccos.blogspot.com/

Mais uma do Blog Pedagógicos.
Cartazes com combinados para pintar: 
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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IDÉIAS - Desenhos: bonecos palitos - parte 2

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://pedagogiccos.blogspot.com/
Repassando do Blog Pedagógicos.
Desenhos: bonecos palitos - parte 2: 
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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IDÉIAS  - MÁSCARAS PARA COMEMORAR O CARNAVAL  - parte 1
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://pedagogiccos.blogspot.com/
MÁSCARAS PARA COMEMORAR O CARNAVAL  - parte 1: O Carnaval é uma festa que se 
originou na Grécia em meados dos anos 600 a 520 a.C.. Através dessa festa os 
gregos realizavam seus cultos em agradecimento aos deuses pela fertilidade do 
solo e pela produção. Passou a ser uma comemoração adotada pela Igreja Católica 
em 590 d.C. 

Que tal fazer uma máscara para os seus alunos comemorarem esta data? Então segue
alguns modelos retirados da net que poderam ser impressos e pintados ou servir 
como molde para recortar em cartolina ou no EVA.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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Ideias para creche.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://edu-infantilcriativa.blogspot.com/

Boas idéias e iniciativas são sempre compartilhadas!!! 
Ideias para creche.: 
Algumas imagens com brinquedos que podem ser usados na creche, cuidado apenas 
com as peças pequenas é melhor evitar, é sempre bom trabalhar com material de 
tamanho maior para evitar acidentes e sempre de olho na criançada.
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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Identificar sintomas iniciais do AVC é decisivo para o tratamento

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Identificar sintomas iniciais do AVC é decisivo para o tratamento: [FOTO]

Foto: Erasmo Salomão - ASCOM/MS
Um diagnóstico rápido e preciso é determinante para a cura e tratamento de 
diversas doenças. O Acidente Vascular Cerebral (AVC), também conhecido como 
derrame, é um dos problemas cujas consequências podem ser amenizadas se tratado 
em tempo hábil. Saber identificar os sintomas iniciais e acionar prontamente o 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) pelo telefone 192 pode salvar a 
vida ou evitar sequelas graves ao paciente.
O AVC é uma alteração vascular no cérebro que causa um defeito neurológico na 
área afetada ou em todo o órgão. Segundo o coordenador do serviço de neurologia 
do Hospital Conceição, do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), vinculado ao 
Ministério da Saúde, Rodrigo Targa, o AVC pode ter diversas causas. Os dois 
grandes grupos de AVC são os isquêmicos e os hemorrágicos. Pode-se ter 
obstruções de artérias, que são as isquemias cerebrais, ou a ruptura de uma 
artéria, as hemorragias. Existem as causas congênitas, quando por exemplo, 
alguém que nasce com uma malformação vascular, mas isso é mais raro, explica.
Segundo o especialista, doenças como hipertensão, diabetes, tabagismo, ou 
alterações no colesterol e na taxa de lipídios que aceleram o envelhecimento 
vascular, causam uma doença chamada aterosclerose, que é o deposito de gorduras 
nas artérias e aumenta as chances da pessoa ter obstruções ou ruptura de vasos 
sanguíneos e, portanto, as chances de se ter um AVC.
É importante estar atento aos primeiros sinais do problema. Os sintomas apontam 
qual área do cérebro foi afetada. Quando são do hemisfério esquerdo do cérebro, 
se tem alterações de força, sensibilidade e perda de visão do lado direito do 
corpo, e ainda problemas na linguagem e na fala. Isquemias ou hemorragias no 
lado direito do cérebro são percebidas no lado esquerdo do corpo, também com 
alterações na visão, na sensibilidade e na força, mas sem alterações na 
linguagem. AVC na parte de trás do cérebro provoca alterações do equilíbrio e da
capacidade de se manter em pé, da movimentação do rosto e do movimento 
ocular.Além disso, existem sintomas não tão específicos, como dor de cabeça 
forte e súbita, principalmente se acompanhada de alguns sintomas anteriores. 
Qualquer defeito do sistema nervoso de início agudo deve-se suspeitar de um AVC,
recomenda Rodrigo. O tempo é determinante, quanto antes se confirmar ou não essa
impressão, melhor para o paciente. O ideal, portanto, é que se chame um serviço 
de emergência como o SAMU, onde serão tomadas as medidas iniciais como 
verificação da pressão, da glicose, avaliar a respiração e outras para manter a 
vida, além do encaminhamento para um centro hospitalar com disponibilidade para 
o tratamento, completa.Investindo no atendimento rápido - As sequelas do AVC 
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podem ser a perda da função neurológica afetada pelo evento, como a paralisação 
de membros, perda da visão, incapacidade de comunicação e autonomia, além do 
risco de morte. Para diminuir ao máximo essas graves consequências e melhorar o 
tempo de atendimento e diagnóstico dessa e de outras doenças, a Rede Saúde Toda 
Hora reorganiza a atenção às urgências e emergências no SUS. A estratégia de 
atendimento está diretamente relacionada ao trabalho do SAMU, que prepara o 
fluxo de atendimento e encaminha o paciente ao serviço de saúde adequado à 
situação. Segundo Rodrigo, acelerar o atendimento médico especializado em AVC 
aumentam as chances de recuperação do paciente. Com um atendimento rápido e 
tratamento certo, o número de pessoas alcançadas por essa recuperação 
significativa sem grandes sequelas é bem maior que senão houvesse esse 
tratamento.Fonte: Fabiana Conte/ Comunicação Interna do Ministério da Saúde
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IMPORTANTE - De cada dez pessoas, seis não têm acesso a saneamento

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blogdasaude.com.br/
De cada dez pessoas, seis não têm acesso a saneamento: 

Seis em cada dez pessoas não possuem acesso asaneamentoadequado. O dado, 
divulgado pelaACS - Sociedade Americana de Química- no último sábado, 
corresponde à média mundial, calculada a partir de pesquisa realizada em 167 
países. Segundo o estudo, 40% da população global utiliza formas improvisadas de
saneamento e mais de 4 bilhões não possuem acesso a algumas facilidades, como 
sanitários com descarga.
A publicação classifica como saneamento adequado condições que possam proteger 
os usuários e o ambiente ao redor de efeitos prejudiciais à saúde, como o 
contato direto com excrementos. Nesta classificação não estão incluídas medidas 
mais elaboradas, como tratamento de esgoto ou ações que evitem a contaminação de
rios, lagos e oceanos.[FOTO]

Segundo a pesquisadora doNúcleo de Pesquisa em Direito Sanitário da USP, Luciana
Vieira Seixas, a situação identificada pelo estudo pode provocar doenças e 
mortes. As diarreias respondem por mais de 50% das doenças relacionadas ao 
saneamento básico inadequado, diz. A ausência de saneamento básico também 
favorece doenças como a hepatite A, a febre tifóide, a cólera, a giárdia e os 
salmonelos.PANORAMA PREOCUPANTE
Segundo dados daOMS - Organização Mundial de Saúde -, mais de 1 bilhão de 
pessoas não possuem facilidade alguma quanto ao saneamento, e são obrigadas a 
fazer suas necessidades a céu aberto. Entre os índices mais baixos de acesso 
estão a África Subsaariana e o sul da Ásia, onde, respectivamente, 70% e 59% da 
população não têm contato com métodos mais aprimorados de saneamento.
No ranking dos piores países da OMS, o Níger ocupa a primeira posição, com 
apenas 9% da população beneficiada. Países como Bélgica, Canadá e Dinamarca 
apresentam 100% de acesso ao saneamento. O Brasil fica no meio do ranking, com 

Página 3228



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
79% da população alcançada. Cerca de 1,5 milhão de crianças morrem a cada ano de
doenças diarreicas, uma média de 5.000 por dia. Grande parte dessas doenças são 
evitáveis por meio de saneamento adequado e melhor higiene, diz Luciana.OPINIÃO 
DO ESPECIALISTALuciana Vieira Seixas, pesquisadora do Núcleo de Pesquisa em 
Direito Sanitário da USP:Segundo dados do ranking realizado pelo Instituto Trata
Brasil, as regiões Norte e Nordeste do País tiveram as menores parcelas de 
domicílios atendidos por saneamento básico, com 13,5% e 33,8%, respectivamente, 
do total de domicílios da região. A região com maior índice de esgoto tratado é 
a Centro-Oeste, com 43,1%. Sabe-se que as doenças causadas pela falta de 
saneamento básico são responsáveis por 65% das internações noSUS - Sistema Único
de Saúde -. Investir no saneamento básico de um país acarreta em grandes 
economias no que diz respeito à Saúde Pública como um todo.
Fonte: Planeta Sustentável
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INSS muda regras e prazos para perícias nos casos de doenças
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INSS muda regras e prazos para perícias nos casos de doenças: 

O INSS mudou a regra para o agendamento de perícias médicas em pedidos de 
concessão de auxílio-doença. A partir de agora, quem tiver uma solicitação do 
benefício negada pelo perito não poderá agendar novo exame no prazo de 30 dias.
A diretora de saúde do trabalhador do INSS, Verusa Guedes, afirma que a medida 
pretende acelerar o atendimento dos segurados que ainda não foram examinados. 
Quem não concordar com o resultado do exame terá o direito de solicitar nova 
avaliação com um perito, desde que apresente um fato novo, como complicações 
relacionadas ao problema de saúde adquirido, outros exames ou comprovantes da 
doença.
A instrução derruba também a regra que dizia que o exame de reconsideração não 
poderia ser feito pelo mesmo médico da perícia inicial. Segundo Verusa Guedes, 
em 2012, dos 7,3 milhões de perícias médicas realizadas no Brasil, 23% eram 
repetições: os mesmos segurados que já tinham passado por uma primeira perícia 
agendaram novo exame.
No levantamento do INSS foi identificado o caso de um segurado que passou por 17
perícias iniciais no mesmo mês.
Fonte: Folha de S. Paulo
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Instituto promove fórum sobre Câncer de Próstata e Saúde do Homem

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Instituto promove fórum sobre Câncer de Próstata e Saúde do Homem: 
O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens (atrás apenas do 
câncer de pele não-melanoma). Em 2010, houve mais de 10 mil óbitos em 
decorrência da doença e no ano passado, mais de 60.000 homens foram acometidos 
por este tipo de câncer.
Para tratar do tema de forma clara e simples e conscientizar a população, o 
Instituto Lado a Lado pela Vida, em parceria com o Hospital São José promove o I
Fórum de Debates para a Comunidade em Geral: O Câncer de Próstata e a Saúde do 
Homem - Prevenção e Tratamento. O encontro acontecerá no dia 2 de março de 2013 
no Sheraton WTC Hotel em São Paulo, das 9h às 17h30.
Este evento pioneiro reunirá importantes especialistas que abordarão questões 
como, nutrição, direitos dos pacientes com câncer, o tratamento do câncer de 
próstata no Brasil, cuidados paliativos, integrativos e muito mais!
O encontro tem como finalidade esclarecer dúvidas, falar dos avanços da medicina
através de uma abordagem acessível sobre o câncer, prevenção, tratamentos, além 
de ter um olhar especial para a família e o paciente, seus medos e desafios.
De acordo com a presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida, Marlene Oliveira,
esta será uma grande oportunidade para a população ter contato com grandes 
especialistas da área médica e poder esclarecer suas dúvidas sobre a doença e a 
saúde de uma forma geral. O objetivo é que todos voltem para suas casas mais 
conscientes de que a saúde é realmente nosso maior patrimônio e que a prevenção 
e exames periódicos são fundamentais, acrescenta.
Os principais temas que serão abordados neste Fórum serão: Bate papo sobre 
câncer de próstata: o que é câncer de próstata? O câncer de próstata tem cura? 
Quais são as novidades?; Vamos falar de Câncer! Por que eu? O impacto do câncer 
na família, Câncer de Próstata: Vivência e Superação; Como os pacientes e as 
famílias devem enfrentar um diagnóstico de câncer?, entre outros, tratados por 
especialistas no assunto.
As inscrições gratuitas e todas as informações estão disponíveis no site: 
http://www.ladoaladopelavida.org.br/i-forum-de-debates/. As vagas são 
limitadas.I Fórum de Debates para a Comunidade em Geral - O Câncer de Próstata e
a Saúde do Homem - Prevenção e Tratamento

Data: 02 de março de 2013
Local: Sheraton WTC Hotel
Endereço: Av. das Nações Unidas, 12559 - Brooklin Novo - São Paulo
Horário: das 9h às 17hFonte: Instituto Lado a Lado Pela Vida
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http://www.blog.saude.gov.br/
Into amplia atendimento a vítimas de trauma ortopédico no Rio: 
[FOTO]

Foto: Tetra Images / Corbis
Em convênio com a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, o Instituto 
Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad (Into) amplia o atendimento 
em trauma ortopédico em toda a rede estadual de hospitais do Rio de Janeiro 
através do programa Trauma Referenciado. A iniciativa faz parte de um conjunto 
de medidas determinadas pelo Ministério da Saúde para reduzir o tempo de espera 
e aumentar o acesso de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Com o programa, o Into recebeu 147 profissionais para trabalharem no Centro de 
Trauma Referenciado, contratados pela Secretaria de Estado de Saúde. Entre eles,
estão médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e técnicos 
de radiologia. O aporte de pessoal permitiu dobrar o número de leitos de 
internação no trauma, que passou de 34 para 68. No mês de janeiro foram 
realizadas 215 cirurgias, a maioria vítimas de acidentes de trânsito com casos 
de fratura e politraumatismo. A previsão é de que a média mensal chegue a 300 
cirurgias de trauma.

Em contrapartida, o Into intensifica a assistência especializada em trauma, 
oferecendo suporte aos centros de trauma do Estado para a realização de 
cirurgias ortopédicas de alta complexidade. Entre as Unidades de Saúde 
assistidas, destaca-se o atendimento referenciado a pacientes do Hospital da 
Posse, em Nova Iguaçu, que concentra a demanda de toda a região da Baixada 
Fluminense.

O Coordenador do Centro de Trauma Referenciado, ortopedista Leonardo Rocha, 
destaca a importância da comunicação entre os órgãos gestores para a melhoria do
atendimento à população do estado. A rede de comunicação montada no Trauma 
Referenciado permitirá ao paciente ser atendido precocemente e, quando 
necessário, ser direcionado de forma rápida para receber o cuidado 
especializado. Com isso, poderemos, em muitos casos, evitar sequelas 
características das lesões mais graves.
Fonte: Into
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http://www.avidaquer.com.br/IV Encontro Internacional contra o Trabalho 
Infantil: [FOTO]
Na América Latina, existem 14 milhões de crianças, entre 5 e 17 anos, em 
situação de trabalho infantil, o que representa cerca de 10% do total de 
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crianças nessa faixa etária (141 milhões). Destes, 9,4 milhões realizam 
trabalhos perigosos, que ameaçam sua integridade física e psicológica. Erradicar
o trabalho infantil é um compromisso internacional, partilhado por governos, 
organizações sociais, professores, pesquisadores, empresas, famílias e membros 
da comunidade em geral.
Nesta semana andei vendo excertos da novela Salve Jorge e revivendo parte dos 
debates e das reflexões sobre o trabalho que ainda temos que incentivar sobre o 
trabalho escravo e o tráfico de pessoas. Eis que recebo notificação de que no 
dia 25/02 começou a etapa virtual do IV Encontro Internacional contra o Trabalho
Infantil, que culminará com a realização de um encontro, no dia 21/03/2012, no 
México, e que traz um texto de Mónica Salazar, Coordenadora do Grupo Contra o 
Tráfico de Pessoas, sobre o Tráfico para fins de exploração laboral em contextos
de migração, e um vídeo com uma entrevista concedida por Silvano Cantú, 
consultor da OIT, sobre Estratégias e Planos Nacionais para a prevenção e 
erradicação do trabalho infantil.
Vale conferir as atividades dos outros dois eixos temáticos do encontro: um 
texto de Diana Karen González, da Direção de Educação Indígena da SEP, acerca de
Políticas educativas para a eliminação do trabalho infantil em povos indígenas, 
e um vídeo de Florencia Nesis, Consultora da OIT, sobre Modelos de intervenção 
para a prevenção e erradicação do trabalho infantil.Participe, debata, 
contribua: cadastre-se. Ajude-nos a avançar na luta contra o trabalho infantil.
O IV Encontro Internacional contra o Trabalho Infantil, denominado Aportes para 
a eliminação do trabalho infantil na América Latina. Um caminho rumo a 
Conferência Mundial 2013 nasceu com o intuito de identificar, analisar e 
compartilhar estudos, práticas e experiências bem-sucedidas na prevenção e 
erradicação ao trabalho infantil na América Latina e acontece em quatro etapas, 
sendo que cada uma delas conta com um encontro presencial, acompanhado por 
etapas virtuais de discussão, culminando com o evento em agosto de 2013, no qual
serão abordados temas relativos ao Cone Sul no quarto e último encontro 
sub-regional que ocorrerá no Brasil, com a participação de Argentina, Brasil, 
Chile, Paraguai, Uruguai e Venezuela. E sim, você e eu podemos participar como 
cidadãos. Quem se engaja são os comumente relacionados à luta por esta causa e 
citados no Roteiro para Eliminação das Piores Formas de Trabalho Infantil 
estabelecido na II Conferência Global de Haia em 2010 - instituições 
governamentais, interlocutores sociais, ONG e organismos internacionais e 
regionais - mas creio que o tema é pertinente para todos.
Afinal, todos desejamos alcançar os objetivos abaixo, concordam?

- Tráfico para fins de exploração laboral em contextos de migração. A discussão 
estará centrada em distintos aspectos como o perfil das vítimas, as modalidades 
de cooptação, os setores mais atingidos, os vácuos legislativos e institucionais
e o papel dos empregadores e dos trabalhadores, bem como as respostas 
institucionais.
- Políticas educativas para eliminar o trabalho infantil em populações 
indígenas. Busca-se analisar o impacto das políticas educativas em populações 
indígenas tanto no que se refere à cobertura básica, retenção e rendimento 
escolar como na redução do trabalho infantil.
- Estratégias e Planos nacionais para a prevenção e erradicação do trabalho 
infantil. Busca responder questões sobre a oportunidade de elaborar um plano 
específico para a PETI no México, sua relação com outros planos federais, 
estatais e municipais, modelos de referência, setores, atores que devem 
participar. 
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- Modelos de intervenção para a prevenção e erradicação do trabalho infantil. 
Neste eixo serão discutidos modelos de intervenção muito diversos contemplados 
na Hoja de Ruta, prestando-se especial atenção a modelos de intervenção em 
setores com alta incidência de trabalho infantil e cujos resultados tenham sido 
positivos.
Como apoiar e participar?
- Qualquer pessoa pode se inscrever e participar das atividades da segunda fase 
da etapa virtual do IV Encontro - Panamá.
- Todos os participantes que tiverem presença mínima de 50% na plataforma do 
encontro receberão uma Declaração de Participação. Ela poderá ser baixada por 
meio do perfil no prazo de 45 dias após o término das atividades virtuais.
- De 25/02 a 30/03/2013 será possível participar das atividades (textos, vídeos 
e chats) sobre os quatro eixos temáticos que serão abordados no Encontro, tendo 
como objetivo contribuir para a Conferência Mundial de 2013 no Brasil.
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Meu filho quer um cachorro: 
por Denise Gurgel,
colunista do Pediatria Brasil e responsável pelo Curso Shantala
Quero um cachorro!
Se você ainda não escutou esse pedido do seu filho, tenho certeza que um dia 
ouvirá.
Ter um animal é bom demais, até hoje guardo lembranças dos meus cachorros! Já 
dividi pirulito com a Fofura (eu confesso) e rolei muito no chão com o Bandit!
Os cães são ótima companhia para as crianças, auxiliam no desenvolvimento dos 
pequenos e ensinam o significado da palavra respeito e a dar e receber carinho.
Esse contato com animais é tão positivo que muitas pessoas donas de cães dóceis 
realizam trabalho voluntário com seus animais em casas de repouso e instituições
de crianças. Todo mundo se distrai com a presença dos animais e passa o dia de 
forma diferente.
Mas é preciso ter cuidado
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http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem
Jogando e aprendendo: Uma safra de games recém-chegada às escolas brasileiras 
está ajudando a quebrar o medo e a despertar o interesse pela mais temida de 
todas as disciplinas - a matemática
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Jogos Olímpicos desenvolverão esporte nas escolas, diz MEC: 

Do MEC
[FOTO]

Secretário da Educação Básica do MEC prevê também criação dos Jogos Escolares de
Atletismo.
O secretário de educação básica do Ministério da Educação, Romeu Caputo, disse 
nesta quarta-feira, 30, em Brasília, que os investimentos para a realização dos 
Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro terão reflexo na infraestrutura do 
esporte nas escolas. Caputo fez palestra a gestores públicos municipais, no 
Encontro Nacional com Novos Prefeitos e Prefeitas, na qual previu benefícios 
para a educação com o legado olímpico.

O secretário também falou sobre parceria entre os ministérios da Educação e do 
Esporte para a criação, ainda em 2013, dos Jogos Escolares de Atletismo. A 
competição seguirá os moldes da Olimpíada da Língua Portuguesa, com etapas 
intraescolares, municipais, estaduais e uma final nacional. Os jogos contarão 
com alunos de 12 a 17 anos, em provas de corridas e saltos e servem como 
iniciação esportiva, disse.
Leia mais:
Copa do Mundo e Olimpíadas podem ajudar a desenvolver o esporte nas escolas 
brasileiras
País do futebol não tem nenhum clube com cursos válidos no sistema nacional de 
aprendizagem

No Encontro Nacional de Novos Prefeitos e Prefeitas, Caputo participou, ao lado 
do presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), José 
Carlos Freitas, de oficina na qual foram apresentados o Plano de Ações 
Articuladas (PAR) e o sistema de compras por meio de registro de preços nacional
(RPN). Durante a oficina, os prefeitos puderam tirar dúvidas sobre o plano e o 
sistema.

O PAR, planejamento em educação de cada município, contempla iniciativas de 
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gestão, formação, práticas pedagógicas e infraestrutura escolar. A adesão ao 
plano pelas prefeituras é fundamental para permitir o acesso a programas do MEC.
O registro de preços nacional é uma forma de reduzir as despesas dos municípios 
ao aproveitar o poder de compra em escala do governo federal. Além do custo 
reduzido, as compras pelo registro são mais ágeis, uma vez que não há 
necessidade de fazer nova licitação.
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Lembrança para a Páscoa - Envelope de coelhos: 
Oi mamães!
E a tão esperada páscoa está quase chegando! As crianças super ansiosas para 
este dia, né? O que você acha de fazer uma festinha em casa mesmo para comemorar
a páscoa com afamíliae a criançada da casa? Ótima ideia né?Então para te 
auxiliar neste projetinho, vou postar ao longo deste mês algumas ideias de 
páscoa para você mesmo fazer em casa!
Para começar bem, ai esta uma lembrancinha que você pode encher de chocolates e 
balas e dar para a criançada! Vamos tentar?
[FOTO]

Os moldes já estão até ilustrados, é só você ampliar, clicando em cima, e depois
imprimir!
[FOTO]

[FOTO]
Daqui!
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.childhood.org.br/
Ligue 180 já atendeu mais de 3 milhões de mulheres: A Central de Atendimento à 
Mulher, conhecida como Ligue 180, foi criada em 2005 para fornecer orientação a 
mulheres em situação de violência, disponibilizando acolhimento, orientação com 
relação aos seus direitos e encaminhamento para os diversos serviços da Rede de 
Enfrentamento à Violência contra Mulheres em todo o Brasil. O atendimento é 
gratuito e funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive finais 
de semana e feriados. O serviço tem contribuído para que muitas mulheres 
consigam quebrar Continue lendo 
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Manter as unhas limpas pode evitar furúnculo e outras infecções na pele: Coçar a
pele pode causar fissuras que favorecem a entrada de bactérias.
Médicos deram dicas também para evitar e tratar a hidroadenite e o berne.
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Manual orienta profissionais de saúde a atender adolescentes que vivem com aids:

O Ministério da Saúde lançou este mês a segunda versão do Manual de Atenção 
Integral a Adolescentes e Jovens Vivendo com HIV/Aids. A publicação contêm 
orientações para os profissionais de saúde que tratam de jovens e adolescentes 
que vivem com aids. O objetivo é que esses profissionais ajudem os pacientes no 
tratamento e na prevenção da doença.
O diretor adjunto do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais do Ministério 
da Saúde, Eduardo Barbosa, diz que o manual ajuda o profissional a se comunicar 
melhor com os jovens. Estão voltadas especialmente para os profissionais de 
saúde para trabalhar todos esses aspectos que vão desde conhecer o que é esse 
adolescer, essa transição da fase de adolescência para juventude, ao mesmo tempo
podemos estar participando aí de um processo muito dialogado, explica.
Eduardo Barbosa conta também que no manual os profissionais de saúde encontram 
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orientações sobre como conscientizar o paciente para seguir corretamente o 
tratamento e também a melhor forma de assistência, principalmente na hora de 
revelar o diagnóstico de quem é soropositivo. É difícil você receber um 
resultado. Para uma criança, que chega à adolescência, que se descobre 
soropositiva, quais são as melhores alternativas para você fazer essa revelação,
quando é o melhor momento para revelação, não temos receita, mas as 
recomendações orientam para encontrar o melhor caminho, para que isso tudo possa
levar a uma melhor qualidade de vida para essas pessoas, independentemente do 
estigma, da grande carga de discriminação e preconceito pelas quais ainda passam
essa epidemia, destaca o diretor.
Serão dez mil unidades do Manual de Atenção Integral a Adolescentes e Jovens 
Vivendo com HIV/Aids distribuídos nos postos de saúde que realizam tratamento 
desse grupo. O manual também está disponível na internet, no endereço: 
www.aids.gov.br/publicacoes.Ouça a matéria da Web Rádio SaúdeFonte: Hortência 
Guedes / Web Rádio Saúde
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Material educativo traz dicas para navegação de crianças e adolescentes na web: 
Direitos e deveres online, conecte-se com respeito é o tema desta edição Dia da 
Internet Segura.
Por sua natureza polivalente e livre, a internet pode ser o meio de difusão de 
crimes bastante diversos, que vão desde os mais notórios, como fraudes e 
pedofilia, até outros menos comentados, mas igualmente nocivos, como o 
preconceito, difamação e a injúria. O Dia da Internet Segura, ação articulada em
85 diferentes países busca a conscientização para combater esses crimes.
No Brasil, a data é comemorada nesta terça-feira, diz 5/2. A iniciativa visa 
conscientizar os usuários sobre o uso seguro e responsável da rede. Direitos e 
deveres online, conecte-se com respeito é o tema da campanha para este ano.
Para os educadores interessados em tratar do tema em sala de aula, um dos 
materiais disponíveis são as cartilhas online do movimento Família Segura na 
Internet. Com uma apresentação gráfica atraente e de fácil leitura, o material é
dividido em 4 publicações digitais, disponíveis para download.
A primeira delas, Criança Segura na internet é um guia geral com informações 
voltadas tanto à crianças e adolescentes quanto a pais e professores. São 
tratados assuntos recorrentes no cotidiano do internauta, como recomendações nos
casos de cyberbullying, até cuidados básicos que os próprios jovens e as 
crianças devem ter ao baixar um arquivo em seu computador.
O Guia de Postura em Redes Sociais traz um resumo dos crimes praticados no 
ciberespaço, com a respectiva lei e penas previstas. Minha Primeira Compra na 
Internet traz dicas para realizar compras online com segurança. Completa o 
conjunto o livreto A internet segura do Menino Maluquinho, de Ziraldo. A 
narrativa mostra o entusiasmo do protagonista com a chegada da banda larga e a 
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possibilidade de descoberta de novos vídeos e games. No percurso da história são
apresentadas várias dicas para a aumentar a segurança durante a navegação.
Entre as atividades programadas para a data está um bate-papo online com o 
jornalista Marcelo Tas, o deputado federal Jean Wyllys e a ministra dos Direitos
Humanos, Maria do Rosário. O debate acontece hoje (5/2), às 16h e será 
retransmitido pelo Portal EBC. Jovens comprometidos com a cidadania na web 
também participarão, como é o caso de Isadora Faber, estudante de Santa Catarina
que criou a página Diário de Classe, no Facebook, contando as mazelas de sua 
escola.
Outra novidade é lançamento do portal voltado a adolescentes da SaferNet Brasil,
associação da sociedade civil responsável pela organização da data no país. 
Outras 60 atividades estão previstas. Acesse aquiprogramação completa.
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Princípios e Direitos  da Educação On-line: 

Um grupo formado por 12 especialistas em educação on-line do mundo se reuniu 
para elaborar uma Declaração de Princípios e Direitos da Educação On-line, 
dentre eles Sebastian Thrun, da Udacity, e Betsy Corcoran, cofundadora do 
Edsurge. Durante mais de um mês, eles se debruçaram sobre os limites éticos do 
ensino virtual, até onde se pode ir e que valores respeitar. Eles produziram um 
documento, traduzido do EdSurge pelo Porvir, com os 9 direitos e 10 princípios 
da educação no contexto virtual.
Acreditamos que os cursos on-line podem criar oportunidades de aprendizado 
significativas e em escala (). Estamos cientes do quanto ainda não sabemos: que 
ainda teremos que explorar todo o potencial pedagógico do aprendizado on-line, o
quanto isso pode mudar a forma com ensinamos, aprendemos e nos conectamos, 
disseram os autores no preâmbulo do documento. Agora eles convidam os 
interessados no tema a contribuir com o refinamento da declaração. As pessoas 
podem participar na própria plataforma ou via Twitter usando a hashtag 
#learnersrights.

Confira, a seguir, o infográfico que resume a declaração e abaixo o texto em 
português.

crédito Regiany Silva / Porvir[FOTO]

DIREITOS

Nós acreditamos que, na nossa cultura, o aprendizado, o desaprendizado e o 
reaprendizado são fundamentais para a nossa sobrevivência e prosperidade, assim 
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como respirar. Por isso, acreditamos que todos os estudantes têm direitos 
inalienáveis que se transferem para novos e emergentes ambientes digitais. Eles 
incluem:
Direito ao acesso

Todos devem ter o direito de aprender: estudantes tradicionais, estudantes não 
tradicionais, adultos, crianças e professores, independenetemente de gênero, 
raça, classe social, orientação sexual, situação econômica, nacionalidade, 
condições físicas em qualquer lugar do mundo. A aprendizagem deve ser acessível 
e disponível, oferecida em diversos formatos, para alunos que estão em um lugar 
específico ou aqueles que estão em algum lugar remoto, adaptando-se aos 
diferentes estilos de vida das pessoas, às necessidades de mobilidade e 
horários. A aprendizagem on-line tem o potencial de garantir que este direito 
seja uma realidade para uma maior porcentagem da população mundial, algo antes 
impossível.
Direto à privacidade

A privacidade dos alunos é um direito inalienável, não importando o lugar onde o
aluno aprenda, seja física ou virtualmente. Os estudantes têm o direito de saber
como os dados de sua participação foram coletados pela plataforma on-line e como
serão usados pela organização e se estarão disponíveis para terceiros. Quem 
oferece o ensino deve ser claro quanto às implicações que as escolhas dos alunos
têm em sua privacidade.
Direito de criar conhecimento público

Aprendizes em comunidades digitais e globais têm o direito de trabalhar, 
organizar-se em rede e contribuir para o conhecimento público; partilhar suas 
ideias e seu aprendizado de forma visível e conectada, se assim o desejarem. Os 
cursos devem incentivar a participação aberta e envolvimento significativo com o
público real onde for possível, incluindo os pares e o público em geral.
Direito à propriedade intelectual

Os estudantes também têm o direito de criar e ter propriedade intelectual e 
dados associados a sua participação em cursos on-line. Programas on-line devem 
encorajar a abertura e o compartilhamento, já que entre os seus deveres, está o 
de educar os alunos sobre como proteger e licenciar seus dados e trabalhos 
criativos. Qualquer mudança em termos de serviço deve ser claramente comunicada 
por quem está oferecendo o serviço e elas nunca poderão contrariar os termos 
originais de prividade e de propriedade intelectual com os quais os estudantes 
concordaram.
Direito à transparência financeira

Os estudantes têm o direito de saber como a sua participação suporta a saúde 
financeira do sistema on-line do qual faz parte. Eles têm o direito à justiça, à
honestidade e a uma contabilidade financeira transparente. Isso também deve ser 
verdade para os cursos gratuitos. A instituição que oferece o curso deve dar 
explicações claras sobre as implicações financeiras das escolhas dos alunos.
Direito à transparência pedagógica

Os estudantes têm o direito de entender os resultados esperados - do ponto de 
vista educacional, vocacional ou mesmo filosófico - de um programa ou de uma 
iniciativa on-line. Se uma condecoração, uma menção honrosa ou um certificado é 
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prometido por quem oferece o curso, sua autenticidade, significado, seu 
reconhecimento histórico ou pretendido (por empregadores ou instituições 
acadêmicas, por exemplo) devem estar claramente estabelecidos e explicados.
Direito à qualidade e ao cuidado

Estudantes têm direito ao cuidado, à diligência, comprometimento, honestidade e 
inovação. A eles não está sendo vendido um produto - muito menos eles são 
produtos a serem vendidos. Eles não são apenas consumidores. A educação se 
baseia em confiança. O aprendizado, e não o lucro, é o principal objetivo da 
educação.
Direito de ter professores excelentes

Todos os alunos precisam de professores reflexivos, facilitadores, mentores e 
parceiros na aprendizagem; precisam também de ambientes de aprendizagem atentos 
às suas metas e necessidades específicas. Enquanto apenas alguns são a favor de 
comunidades de aprendizagem, todos nós reconhecemos que, em contextos educativos
formais, os alunos devem esperar - na verdade, até exigir - que as pessoas que 
estão organizando, orientando e facilitando a sua aprendizagem on-line sejam 
financeira, intelectual e pedagogicamente valorizadas e apoiadas por 
instituições de ensino superior e pela sociedade. A experiência dos professores 
e suas condições de trabalho são as condições de aprendizagem dos alunos.
Direito de ser professor

Em um ambiente on-line, professores não precisam mais ser as únicas autoridades.
Em vez disso, devem compartilhar responsabilidades com os alunos. Estudantes 
podem participar e ajudar a moldar o aprendizado uns dos outros por meio da 
interação entre pares, novos conteúdos, do aprimoramento dos materiais de 
aprendizagem e da formação de redes virtuais e reais. Estudantes têm o direito 
de participar da construção do próprio aprendizado. Estudantes são atores, 
pensadores, colaboradores e não apenas receptores passivos das aulas ou métodos 
de alguém. Eles são colaboradores críticos em suas áreas de interesse, 
disciplinas e do projeto de educação.

crédito alswart / Fotolia.com[FOTO]

PRINCÍPIOS

Os pontos que se seguem são os princípios para os quais o aprendizado on-line 
deveria apontar. Nós acreditamos que o mérito de cursos específicos, programas e
iniciativas podem ser julgados pela adesão a esses princípios. Seu sucesso 
também pode ser medido pelo incentivo a estudantes e professores para que 
busquem e criem ambientes de aprendizado digital que fortaleçam esses 
princípios.
Contribuição global

O aprendizado on-line deveria emergir de todo o mundo, não apenas dos EUA e 
outros países tecnologicamente mais avançados. Os melhores cursos serão globais 
em design e colaboração, oferencendo perspectivas múltiplas e envolvendo vários 
países. Eles devem maximizar oportunidades para que estudantes de diferentes 
países colaborarem uns com os outros, contribuam com conhecimento e histórias 
locais e aprendem com os métodos, valores, conhecimentos e pontos de vista de 
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seus pares.
Valores

A função do aprendizado é permitir que os estudantes se preparem para enfrentar 
os desafios e demandas da vida e do trabalho. O aprendizado on-line pode servir 
como um meio para desenvolver habilidades. Ele também pode dar o suporte para o 
aperfeiçoamento, o envolvimento da comunidade, o desafio intelectual ou a 
diversão. Todas estas funções são válidas.
Flexibilidade

Os estudantes devem ter opções para o aprendizado on-line. Elas não devem ser 
apenas uma cópia dos cursos das universidades convencionais. Os melhores 
programas de ensino on-line não vão apenas replicar formatos pré-existentes de 
ensino universitário, mas vão oferecer uma série de oportunidades flexíveis de 
aprendizado. Tais oportunidades se valem de novas ferramentas digitais e 
pedagógicas para ampliar os horizontes tradicionais e, assim, atender melhor os 
interesses dos alunos do século 21 e as demandas de um aprendizado para a toda a
vida. A ideia é que os alunos também deem sugestões e apoiem as novas formas de 
pesquisa interdisciplinar, que não são mais dependentes das fontes tradicionais.
Aprendizado híbrido

Sem amarras a tempos ou espaços, a aprendizagem on-line deve estar conectada com
vários locais do mundo, e não exclusivamente localizada no mundo digital. Essa 
conexão com o mundo real pode acontecer por meio de estágios ou mesmo da 
resolução de problemas baseados, por exemplo, em dilemas existentes ou a partir 
de uma comparação histórica ou perspectivas culturais.
Persistência

O processo de aprendizagem acontece ao longo da vida, e não apenas em um período
específico. As divisões muito nítidas que existiam entre trabalho, educação e 
diversão parecem não fazer mais sentido no século 21. A aprendizagem começa em 
um playground e, ao longo da vida, continua em outros playgrounds, em espaços 
individuais e compartilhados de trabalho, em comunidades. A aprendizagem até 
pode ser avaliada, mas não deve se voltar exclusivamente para a avaliação.
Inovação

As inovações técnicas e pedagógicas devem ser a marca dos melhores ambientes de 
aprendizagem. Os alunos aprendem de diferentes formas e, por isso, devem ser 
auxiliados por meio de uma grande variedade de abordagens pedagógicas, de 
ferramentas de aprendizagem, de métodos e práticas distintos. O aprendizado 
on-line deve ser flexível, dinâmico e individualizado, em vez de enlatado ou 
padronizado. Um formato ou abordagem não é o único apropriado para todo mundo.
Avaliação formativa

Os alunos devem ter a oportunidade de rever e reaprender até atingir o nível de 
domínio desejado em um tema ou uma habilidade. Os programas devem se esforçar 
para transformar a avaliação em um processo rico de feedback, centrado no aluno,
no qual os alunos recebem informações constantes e destinadas a orientar os seus
caminhos de seu aprendizado. Em termos pedagógicos, isso significa dar ênfase a 
uma avaliação individualizada e a ser completada em um tempo específico, em de 
ser aplicada no fim do aprendizado. Da mesma forma, os professores devem usar a 
avaliação para melhorar suas práticas em sala de aula. A avaliação só é útil na 
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medida em que ajuda a promover a cultura de sucesso e prazer em aprender.
Experimentação

Experimentação deve ser uma base reconhecida e benéfica da aprendizagem on-line.
Os alunos devem estar aptos a experimentar um curso e abandoná-lo sem que isso 
incorra em rótulos pejorativos, tais como insuficiência (para o estudante ou a 
instituição que oferece o curso). Por meio da discussão aberta sobre os pontos 
fortes e fracos dos programas, a indústria deve desenvolver, em grupo, guias de 
avaliação para ajudar os alunos na escolha do melhor curso on-line que se adapte
às suas necessidades.
Civilidade

Os cursos devem incentivar a interação e colaboração entre os estudantes, onde 
quer que isso agregue à experiência de aprendizado. Tais programas devem 
encorajar as contribuições de conteúdo, perspectivas, métodos, refletindo sobre 
seus próprios pontos de vista culturais e individuais. Programas ou iniciativas 
de aprendizagem on-line têm a responsabilidade de compartilhar essas 
contribuições em uma atmosfera de integridade e respeito. Os alunos têm o 
direito e a responsabilidade de promover e participar de forma generosa, gentil 
e construtiva dentro do seu ambiente de aprendizagem.
Brincadeira

A educação on-line aberta deve inspirar o inesperado, a experimentação e o 
questionamento - em outras palavras, incentivar a brincadeira. Brincar permite a
familiarização com as coisas novas, o aperfeiçoamento de novas habilidades, a 
experimentação dos movimentos e, mais importante, abertura para abraçar a 
mudança - um ponto-chave para o sucesso no século 21. Devemos cultivar a 
imaginação e a disposição para questionar, mexer e se conectar. Devemos lembrar 
que o melhor aprendizado, acima de tudo, transmite o dom da curiosidade, a 
maravilha da realização, e a paixão por conhecer e aprender cada vez mais.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
o-que-e-tdah-saiba-como-identificar-se.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 25 de fevereiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

O que é TDAH? Saiba como identificar se seu filho sofre desse transtorno

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blogdasaude.com.br/
O que é TDAH? Saiba como identificar se seu filho sofre desse transtorno: [FOTO]
O consumo do medicamento para tratamento de hiperatividade, o metilfenidato, 
aumentou em 75% no país entre crianças de 6 a 16 anos, de 2009 a 2011, revela 
pesquisa inédita da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
O Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) é um transtorno 
neurobiológico, de causas genéticas, que aparece na infância e frequentemente 
acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Ele se caracteriza por sintomas de 
desatenção, inquietude e impulsividade. É chamado às vezes de DDA (distúrbio do 
déficit de atenção) e ocorre em 3 a 5% das crianças, em todo mundo.
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Um dos fatos que mais chamam atenção no boletim é o pico de consumo durante os 
últimos meses letivos do ano e a brusca queda no período de férias, 
especialmente em 2011. Os sinais desses transtornos, de fato, são identificados,
em sua maioria, na escola, mas não são restritos ao ambiente escolar. Essas 
crianças têm dificuldades nas funções cognitivas de atenção e memória, e, em 
alguns aspectos do desenvolvimento da linguagem, social e até emocional. E é na 
escola que estas dificuldades se tornam um problema maior.
Pesquisas cientificas, realizadas por vários países, inclusive o Brasil, 
demonstram que quanto mais cedo estes transtornos forem identificados por 
profissionais de saúde, melhor será o processo educacional, pois, tendo o 
conhecimento o professor poderá usar recursos pedagógicos adequados para o 
aprendizado. Esse diagnóstico ainda é um problema, pois, nem toda criança 
agitada tem o TDAH, e para esclarecer algumas dúvidas sobre o transtorno 
conversamos com a psicóloga Rita Calegari, do Hospital São Camilo.Blog da Saúde:
Como saber se a criança é hiperativa ou apenas agitada, como uma criança 
completamente normal?Rita Calegari: É importante procurar um especialista 
(neurologista ou psicólogo) para realizar a avaliação. O TDAH é uma doença e, 
portanto, deve ser diagnosticada por um especialista na área. É muito comum que 
as pessoas da família rotulem as crianças como hiperativas e isso pode 
atrapalhar seu desenvolvimento, pois cria uma espécie de desculpa para a criança
ser assim, além de não ajudar os responsáveis a tratar o problema de forma 
adequada.Quais são os sintomas?
Desatenção, impulsividade e excesso de agitação psicomotora. Essa combinação 
deve ser avaliada na sua frequência, intensidade e impacto na vida da criança 
para que o diagnóstico seja realizado. No entanto, se os pais observarem a 
combinação em seus filhos procurem um especialista.Dizem que a sala de aula é o 
ambiente mais propício para se notar se a criança tem o transtorno, os 
professores estão preparados para detectá-lo?
Sim, na sala de aula (pela questão de exigirmos que as crianças fiquem sentadas 
e concentradas) é mais nítido e mais fácil observar isso. Porém, os professores 
podem sinalizar os casos de TDAH e nem sempre eles são confirmados pelo 
especialista, pois o sistema de ensino ainda não parece beneficiar essa nova 
geração de crianças. Precisamos lembrar que, em muitas escolas, as salas de aula
ainda são organizadas de forma muito parecida como era há décadas e, no entanto,
as crianças são muito diferentes, em virtude do desenvolvimento social, acesso a
tecnologias, entre outros. Há também a questão do despreparo técnico de 
professores em lidar com crianças consideradas mais difíceis, menos cooperativas
nesse modelo de ensino e ai o diagnóstico de TDAH vira a desculpa perfeita, pois
coloca o problema na criança e não no método de ensino antiquado.Essas crianças 
possuem uma capacidade de memorização muito aquém de crianças normais, correto? 
Há alguma forma de elas conseguirem acompanhar o aprendizado do restante da 
turma?
Como tem a capacidade de concentração reduzida, sim, eles são mais esquecidos. 
No entanto, podem acompanhar o restante da turma (o quanto vai depender da 
avaliação do grau de TDAH, se é leve, moderado ou grave), porém precisam de mais
estímulo, tarefas complementares e apoio familiar.Há um tratamento específico 
para o TDAH? Algum medicamento?
Sim, psicoterapia e acompanhamento médico, pois além de medicações específicas, 
a orientação e apoio a criança e sua família são muito importantes, devidos às 
questões culturais fortemente associadas ao quadro.Crianças com TDAH devem ter 
acompanhamento médico rigoroso? Tem que haver alguma atividade em especial 
durante a rotina dessa criança?
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Após o diagnóstico realizado, sim, especialmente quando houver prescrição de 
medicação. Bem, passar por acompanhamento médico e psicológico regularmente já é
uma atividade bem especial, quando comparamos às outras crianças. Dessas 
atividades, outras podem ser sugeridas para complementar o tratamento como 
atividades físicas, artes, entre outras).O que é aconselhável colocar na rotina 
da criança para que ela consiga ter uma vida normal?
Eu realmente acredito que pouca atenção é dada aos pais e familiares nesse 
sentido. Ainda temos o princípio de avaliar causa e efeito, e neste caso, a 
causa parece ser a criança então todas as medidas de tratamento recaem sobre 
ela. Mas a família próxima, pode influenciar negativamente o tratamento se não 
estiver consciente de seu papel. A família deve ser tratada também, para não 
piorar o quadro, para não intensificar os sintomas e para ter aptidão para que a
criança supere sua dificuldade e viva uma vida o mais próxima do normal 
possível. Neste caso, eu recomendo que para ajudar a criança, ela tenha a chance
de conviver com uma família bem estruturada.Crianças com TDAH, em muitos casos, 
possuem também algum outro transtorno. As escolas, no atual modelo, estão aptas 
a lidar com essas crianças? Ou tem que haver uma mobilização do governo em criar
alguma política especial para essas crianças?
No Brasil não há ainda políticas educacionais para esse tipo de problema que, 
embora seja detectado no ambiente escolar, não há uma diretriz em como tratar 
desses casos. Vejo um grande problema, pois muitas vezes a criança com TDAH pode
ser indócil e rebelde, mas nem toda criança rebelde e indócil tem TDAH. Nesse 
caso as escolas devem organizar programas e parcerias em como lidar com essa 
questão sem subestimá-la ou superestimá-la.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
oms-recomenda-limites-de-consumo-de-sal.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 5 de fevereiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

OMS recomenda limites de consumo de sal para crianças

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.sautil.com.br/
OMS recomenda limites de consumo de sal para crianças: De acordo com as novas 
diretrizes da entidade, o limite máximo de 2 g de sódio (ou 5 g de sal) deve ser
ajustado

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
os-10-mandamentos-dos-pais-inteligentes.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 13 de fevereiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Os 10 Mandamentos dos pais inteligentes emocionalmente

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://meustrabalhospedagogicos.blogspot.com/
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Os 10 Mandamentos dos pais inteligentes emocionalmente: 
[FOTO]

Você é um pai preparado emocionalmente para ter filhos, e ainda mais, para criar
filhos?

Filhos precisam de muito mais do que banho, peito e troca de fraldas, precisam 
de pai e mãe inteligentes emocionalmente.

Os 10 mandamentos dos pais inteligentes emocionalmente.

1 - AMOR: Toda criança precisa e espera ser amada pelos pais e sempre oferece 
seu amor em troca.

Um amor feito de gestos, dedicação e não apenas de palavras.

2 - RESPEITO: Aceitar seu filho como ele é. Entender que ele vai crescer e 
construir sua própria vida, de modo diferente do que fizeram o pai e a mãe. 
Saber que a grande meta na vida dessa criança é torna-se ela própria e não uma 
simples repetição do que foram seus pais.

3 - CONFIANÇA: A confiança nasce e se torna firme, quando cada lado sabe que o 
outro está agindo, ou vai agir, dentro de regras conhecidas, esperadas e 
aceitas. Quando confiamos em um filho, sua tendência é sentir-se elogiado e 
esforça-se para continuar merecendo essa confiança.

4 - DIÁLOGO: A medida que um filho cresce, deve-se ir dando condições para que 
ele diga o que pensa e o que sente. Treinando-o para transformar em palavras as 
coisas difíceis de enfrentar: seus medos, suas dúvidas, os sentimentos positivos
e negativos.

5 - LIMITE: A criança deve receber liberdade como um bem preciso, para ser bem 
usado, com responsabilidade. É um direito que ela tem de decidir coisas por 
conta própria, mas dentro de regras que são ensinadas na vida em família.

6 -COMPARAÇÃO: Para a criança a comparação sugere uma preferência, significa que
sua mãe ou pai acha uma outra criança melhor do que ela, e que seus esforços não
estão valendo a pena.

7 - PRIVACIDADE: Sim, os filhos tem não só o direito como necessidade de 
privacidade. Eles precisam, assim como os adultos, excluir outras pessoas de sua
vida em certas ocasiões e isso não significa que não goste delas.

8 - CRÍTICAS: A maioria das crianças acredita no que os pais lhes dizem. E 
observações negativas sobre a criança podem se tornar profecias 
auto-realizadoras.
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9 - ZOMBA: Crianças são afetadas pelo deboche dos pais. Colocações exageradas 
contaminam o amor-próprio do pequeno.

10 - MENTIRA: Sempre tem um jeito de contar a criança o que realmente está 
acontecendo, em qualquer idade. A criança é extremamente sensível e "percebe" 
sempre que há algo errado.

Clarice Skalkowicz Jreissati - SITE GUIA DO BEBE

Receba nossas atividades Digite aqui seu email:

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pensando-no-futuro-do-planeta.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 13 de fevereiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PENSANDO NO FUTURO DO PLANETA - Cientistas investigam impacto de plástico que se
degrada nos oceanos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.ecologiamedica.net/

Cientistas investigam impacto de plástico que se degrada nos oceanos: 
Uma equipe da BBC que fazia um documentário no ano passado sobre vida marinha 
encontrou lixo plástico que viajou milhares de quilômetros pelo oceano até parar
no outro lado do planeta, em uma ilha remota a noroeste do Havaí.

O grupo de documentaristas e biólogos encontrou tartarugas que faziam ninhos no 
meio de garrafas plásticas, isqueiros e brinquedos. E descobriu filhotes de 
albatrozes mortos ou à beira da morte porque seus pais os haviam alimentado com 
plástico.

Alguns dos filhotes morrem quando objetos pontiagudos perfuram seus corpos, 
outros por fome, com seus estômagos cheios de plástico que não conseguem 
digerir.

Sabemos há algum tempo que o plástico é uma ameaça aos albatrozes, mas quão 
perigoso é o lixo plástico para outras espécies - inclusive o homem?

Parte do plástico encontrado nos nossos oceanos foi jogada no mar ilegalmente. 
Uma outra porção é lixo da pesca, mas a maioria vem da terra, de lixões mal 
administrados e de lixo industrial.

O lixo que flutua nos mares é carregado por grandes sistemas de correntes 
marítimas rotativas, como grandes redemoinhos, impulsionados pelo movimento de 
rotação da Terra e os ventos.
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O arquipélago do Havaí está situado no meio de um desses sistemas, conhecido 
como o Giro do Pacífico Norte - um entre cinco sistemas interconectados de 
correntes oceânicas.

Cada um desses sistemas forma uma espiral, girando em torno de um ponto central,
levando detritos para o seu interior.

Essas espirais também podem expelir materiais em direção aos continentes Ártico 
e Antártico, espalhando o plástico por todo o planeta.

O plástico é feito para durar, por isso, se degrada muito lentamente nos mares, 
despedaçando-se em fragmentos cada vez menores. Esses pedaços minúsculos de 
plástico são conhecidos como microplástico.
Mudanças hormonais
Fragmento de plástico encontrado no mar; material causa perigo ao ecossistema

Para demonstrar o que acontece com o plástico que se degrada no oceano, o 
especialista em poluição marinha Simon Boxall, do Centro Nacional de 
Oceanografia britânico em Southampton, na costa sul da Grã-Bretanha, filtrou 400
toneladas de água do mar e levou os detritos para análise em seu laboratório.

A olho nu, era possível ver lama, galhos e penas. Mas observada ao microscópio, 
a amostra continha pequenas partículas de plástico.

Havia pedaços de cordas plásticas, sacolas e fragmentos coloridos, alguns com 
forma pontiaguda. Algumas das partículas tinham menos de um milímetro de 
espessura, o mesmo tamanho de organismos vivos presentes na amostra - 
fitoplâncton (organismos vegetais) e zooplâncton (organismos animais).
Tem havido muita pesquisa nos Estados Unidos para investigar como o plástico 
entra na cadeia alimentar, diz Boxall. Certamente foi demonstrado que ele entra 
nos bivalves, moluscos e ostras no fundo do mar, e exerce um efeito sobre eles.
Eles acumulam biologicamente o plástico na medida em que filtram a água. Isso 
concentra o plástico e efetivamente transforma alguns dos moluscos em 
hermafroditas, afirma. Há alguns anos, achávamos que aquilo era só fibra, e que 
não havia grande impacto, mas sabemos agora que essas partículas muito pequenas 
podem imitar coisas como o estrogênio.

O pesquisador acrescenta, no entanto, que o efeito verdadeiro ainda não é 
conhecido.
Essas partículas plásticas são como esponjas, são ímãs que atraem contaminação, 
coisas como o tributilestanho (substância extremamente tóxica, usada em pinturas
de barcos). As minúsculas partículas absorvem esses materiais e efetivamente se 
tornam muito tóxicas, descreve Boxall.
Não sabemos ainda se isso depois tem impacto sobre a cadeia alimentar. Ainda é 
cedo para saber quão longe na cadeia alimentar essas partículas plásticas 
penetram.
Efeito desconhecido
Muitos albatrozes morrem após a ingestão de plástico

Especialistas do centro de Ecologia e Biologia Marinha da Universidade de 
Plymouth, na Grã-Bretanha, estudam o impacto de poluentes sobre oceanos e rios e

Página 3247



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
sobre as criaturas que os habitam. O cientista Richard Thompson, que trabalha no
centro, foi o primeiro a descrever os minúsculos fragmentos de plástico como 
microplásticos, já em 2004.
Há duas preocupações do ponto de vista toxicológico, diz Thompson. Há o fato de 
que plásticos são conhecidos por absorver e concentrar substâncias químicas da 
água do mar.
E a segunda questão diz respeito a substâncias químicas que foram introduzidas 
nos plásticos desde o momento da fabricação para a obtenção de qualidades 
específicas, como flexibilidade, ou substâncias retardadoras de chama e 
antimicrobianas.

Com o plástico disperso na natureza em pequenos fragmentos, resta saber se 
existe a possibilidade de que essas substâncias químicas também sejam liberadas 
no meio ambiente.

E a resposta, segundo Thompson, é que são necessárias mais pesquisas sobre o 
assunto.

A equipe do especialista examinou peixes encontrados no Canal da Mancha, cerca 
de 500 indivíduos de dez espécies diferentes, entre eles, a cavala e o poor cod 
(peixe da família do bacalhau). Os resultados do estudo foram publicados no 
Marine Pollution Bulletin (Lusher et al, MPB, December 2012).
Encontramos plástico microscópico nas vísceras de todas as espécies, mas em 
quantidades relativamente baixas - uma ou duas partículas por peixe - então 
certamente não há um risco do ponto de vista da população humana que consome 
esses peixes porque normalmente não comemos as vísceras, afirma Thompson.

Mas se o plástico em si não é consumido por humanos, haveria perigo de 
contaminação da carne do peixe pelas substâncias tóxicas contidas no plástico, e
por consequência, do homem que come o peixe?

Thompson diz que ainda não é possível saber. As quantidades de plástico que 
estamos encontrando são tão pequenas que qualquer risco do ponto de vista do 
consumo humano é inexistente, ao menos pelo que sabemos no momento, diz o 
pesquisador. Obviamente, isso é algo que precisamos pesquisar mais.

O especialista acrescenta, no entanto, que a equipe quer saber se o plástico 
representa um perigo para os animais que o ingerem, tanto por sua presença em 
seus organismos como pela possibilidade de que ele transporte consigo 
substâncias químicas nocivas.

Portanto, se por um lado o impacto do alastramento do lixo plástico pelos mares 
pode ser avaliado por especialistas que estudam a vida marinha em lugares 
remotos como o Havaí, o efeito do plástico oculto espalhado pelos oceanos é mais
difícil de avaliar.
Matéria de Susan Watts, Editora de Ciência do Newsnight, BBC News, reproduzida 
pelo EcoDebate, 04/02/2013
Fonte: 
http://www.ecodebate.com.br/2013/02/04/cientistas-investigam-impacto-de-plastico
-que-se-degrada-nos-oceanos/

--------------------------------------------------------------------------------
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<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 27 de fevereiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Pesquisa mostra importância de HQs no aprendizado sobre saúde

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://programajornaleeducacao.blogspot.com/
Pesquisa mostra importância de HQs no aprendizado sobre saúde: As histórias em 
quadrinhos são muito eficazes no aprendizado das crianças sobre questões de 
saúde. A conclusão é da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, que realizou um
estudo para avaliar o potencial deste método no esclarecimento e informação de 
jovens sobre os distúrbios do sono. Segundo a autora da tese Eleida Camargo, que
é designer e doutora em ciências, apesar de a pesquisa ter sido feita sobre um 
tema específico, é bem provável que seus resultados possam também valer para 
outros assuntos da área da saúde. Escolhemos os distúrbios do sono, mas 
poderíamos ter feito sobre diabetes, hipertensão, etc. Por aproximação, podemos 
dizer que essa técnica funcionaria para outras áreas, esclarece.

O objetivo do estudo era elaborar histórias em quadrinhos sobre os distúrbios do
sono mais comuns e testar o quanto elas poderiam informar corretamente as 
crianças. Foram considerados 548 alunos de 6 a 10 anos de escolas públicas e 
privadas. Em primeiro lugar, foi feito um levantamento dos prontuários médicos 
do Ambulatório de Neurosono da Unifesp para que fossem identificados os 
principais distúrbios de sono e o nível de informação que os pacientes tinham 
sobre as doenças. Baseado nisso, foram eleitos quatro problemas principais, que 
se revelaram prevalentes e/ou pouco conhecidos dos pacientes: ronco, higiene do 
sono (que são as medidas que levam a um sono tranquilo e saudável), apneia 
obstrutiva do sono e síndrome das pernas inquietas. A partir disso, 
desenvolvemos personagens para as histórias. Nos preocupamos em aplicar 
características inerentes às crianças que têm esses distúrbios. Por exemplo, a 
personagem que tem apneia obstrutiva é pequena, porque essa é uma das 
consequências do problema, a criança não cresce como deveria, explica a autora. 
Por fim, de três historinhas desenvolvidas pelo estudo, uma foi testada nos 
escolares.
O método consistiu em visitar as crianças nas escolas e entregar a elas um 
questionário com três questões relacionadas ao ronco e higiene do sono. Em 
seguida, os alunos leram uma história em quadrinhos sobre o tema e, na 
sequência, responderam novamente ao mesmo questionário. As respostas dadas antes
e depois da leitura foram então comparadas, e observou-se que:- Em relação ao 
hábito de tomar leite morno antes de dormir, que é uma conduta indicada para o 
sono saudável, 66,8% das crianças considerava que a prática é saudável antes de 
ler a história. Após a leitura, esse número cresceu para 84,5%.- Quanto ao 
ronco, 57,9% achava, antes da leitura, que o hábito é normal e, após, apenas 
37,3% fizeram essa afirmação.- 39,6% das crianças acreditava que o ronco poderia
ser um sintoma, ou seja, sinal de que algo está errado na saúde. Depois de ler a
história em quadrinhos, esse percentual cresceu para 61,4%.- Antes da leitura, 
42,1% considerou que todo mundo ronca, e 23,4% disseram que roncar não é 
educado. Depois dela, somente 25,6% assinalou que todos roncam, e 19% considerou
a prática como falta de educação.- Não foram identificadas distinções entre 
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gênero e condição socioeconômica no que diz respeito à compreensão do conteúdo 
dos quadrinhos.
Constatou-se que houve diferença significante entre as respostas corretas, antes
e depois da leitura, o que pode indicar a eficácia dessa ação de educação em 
saúde, afirma Eleida.Quadrinhos: mais eficazes que leitura?
Na área de educação e saúde, é muito mais eficaz a comunicação que considera o 
público. Muito do material é desenvolvido em forma de panfletos por médicos e 
profissionais da área de saúde em geral, que não são comunicadores. Por isso, há
um predomínio da visão do especialista sobre o repertório do paciente. No caso 
dos pacientes pediátricos, a história em quadrinhos tende a ter eficácia 
superior a uma estratégia tradicional de leitura do texto, pois ela é muito mais
sedutora para este público, argumenta Eleida, que defende a adoção deste recurso
na educação infantil. Eu indico não só o uso dos quadrinhos, mas também de 
outras estratégias lúdicas, como contador de histórias e brinquedos. Toda 
estratégia multissensorial tende a ser mais eficaz do que apenas um apelo. Os 
quadrinhos envolvem percepção visual e o texto em si, e, independente do tema 
que tratam, essa relação de imagem e texto ajuda muito na compreensão do 
conteúdo e estimula a criança a ler mais, discorre.
Segundo a especialista, apesar da pouca pesquisa na área, a importância das 
histórias em quadrinhos no aprendizado infantil já é bastante reconhecida pelo 
poder público. Ela diz que há anos existe um incentivo do Governo Federal para 
que se aumente o acervo de histórias em quadrinhos em bibliotecas públicas, bem 
como um reconhecimento dos próprios professores, que usam a técnica em sala de 
aula.
Mais sobre os distúrbios do sonoA pesquisadora enfatiza que é importante 
conhecer os sinais dos distúrbios para que o diagnóstico seja feito de modo 
rápido e preciso. A apneia obstrutiva é considerada um distúrbio do sono grave e
traz muitas consequências, especialmente para a criança. Se isso persiste, essas
deformidades são irreversíveis. O tratamento na fase adulta, muitas vezes, só 
pode ser cirúrgico, alerta a especialista, advertindo que a operação é de 
grandes proporções, uma vez que interfere diretamente na ossatura da boca. É 
fundamental ampliar as possibilidades de tratamentos menos invasivos e mais 
eficazes, principalmente na fase escolar, entre os 6 e 10 anos de idade, diz 
Eleida, referindo-se também aos tratamentos medicamentosos.
Higiene do sono: as indicações parase ter um sono saudável incluem não fazer 
exercícios físicos ou ingerir cafeína (presente no café, chá, chocolate, 
guaraná, entre outros) por, pelo menos, duas horas antes de dormir, não comer 
muito antes do sono, beber leite morno (sem chocolate) antes de ir para a cama e
diminuir a luminosidade do quarto.Apneia obstrutiva: são pequenas paradas 
respiratórias que acontecem durante toda a noite sem que a pessoa perceba. 
Dentre os prejuízos estão irritabilidade pela manhã, no caso das crianças, e 
sonolência, no caso dos adultos, dificuldade de memorização, déficit cognitivo e
consequente piora no aproveitamento escolar, crescimento não adequado, uma vez 
que o hormônio do crescimento não é liberado plenamente quando não se chega ao 
estado de sono profundo, e deformidades craniofaciais, que trazem prejuízos 
fonoaudiólogos e ortodônticos.
Síndrome das pernas inquietas: é a necessidade de movimentar as pernas causada 
por uma sensação de formigamento, agulhada ou dor incômoda no momento de 
repouso. Nos adultos, é mais comum na hora de dormir, o que obriga o paciente a 
levantar e fazer caminhadas até que a dor passe (por isso, pode ser confundida 
com insônia). Nas crianças, geralmente se manifesta pela manhã, e, no caso do 
aluno que estuda neste horário, não raro é confundida com hiperatividade, uma 
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vez que ele não consegue ficar sentada durante a aula.
O problema pode ser hereditário ou estar ligado à falta de ferro no sangue - 
tanto que é comum nas mulheres grávidas e em período menstrual, situações em que
há uma redução deste componente no organismo. Justamente por ser frequentemente 
confundida com outros problemas, a condição tem de ser investigada junto a um 
especialista para que o tratamento seja adequado.
Fonte:http://www.fmcsv.org.br/Pt-br/noticias/destaquesimprensa/Paginas/Pesquisa-
mostra-import%C3%A2ncia-de-HQs-no-aprendizado.aspx?utm_source=Twitterutm_medium=
quadrinhos270213utm_campaign=MetasTexto originalmente publicado 
em:http://bebe.bolsademulher.com/destaque/materia/pesquisa-mostra-importancia-de
-hqs-no-aprendizado-infantil/
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PLANEJAMENTO DO PSE 2013 - não perca!!!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Está acontecendo neste momento a Reunião de Planejamento do PSE - 6ªCRE - CAP3.3
- 6ªCAS, não fique fora dessa.
Veja o seu dia e horário e venha conversar com nossa equipe!!!
PSE é um programa de transformação da
realidade social através da articulação e união entre várias 
secretarias.Acreditamos que para escrever o futuro dos
nossos alunos precisamos unir forças com todos os serviços disponíveis na nossa
área, por isso estamos convidando você a fazer isso nas datas e hora marcadas
abaixo:
Eixo
1 - Guadalupe / Marechal Hermes-25/02/2013
- 8:00 às 12h - Auditório da 6ª CRE-R
dos Abacatés-Vila
MilitarUnidades
de Saúde: 1- CMS Augusto Amaral Peixoto, 2- CSF Josuete
Sant'Anna, 3- CSF Raimundo Alves, 4- CSF Maestro Celestino , 5- CSF Dante 
Romanó.
Eixo 2 - Pavuna / Anchieta - 25/02/2013 - 13:30 às 17h - Auditório da
E.M. Grandjean de Montigny-Praça
dos Ucranianos,S/n- PavunaUnidades
de Saúde : 1- CSF Epitácio Soares, 2- CSF Manoel Fernandes - Seu Neco, 3- CSF
Maria Azevedo - Santinha , 4- CMS Flávio do Couto Vieira, 5- CMS Nascimento
Gurgel.
Eixo 3 - Acari / Costa Barros - 27/02/2013 - 13:30 às 17h - Auditório
da E.M Monte Castelo-R.
Ouseley,
s/n - Coelho NetoUnidades
de Saúde: 1- CMS Sylvio Brauner , 2- CMS Portus e Quitanda, 3- CMS Fazenda 
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Botafogo , 4- CMS Edma
Valadão, 5- CSF Marcos Valadão.
Eixo 4 - Irajá / Rocha Miranda - 28/02/2013 - 8:00 às 12h - Auditório
da 5ª CRE-R. Guarama, 186 - Rocha MirandaUnidades
de Saúde: 1- CMS Alice Tibiriçá, 2- CMS Carlos Cruz Lima, 3- CMS Clementino
Fraga, 4- CSF Ana Conceição (IPASE), 5- CMS Morro União, 6- CMS Carmela Dutra.
Eixo 5 - Madureira / Cascadura - 28/02/2013 - 13:30 às 17h -Auditório da 5ª 
CRE-R. Guarama, 186 - Rocha MirandaUnidades
de Saúde: 1-CMS Alberto Borgerth, 2- CMS Mário Olinto, 3- CSF Souza Marques, 4- 
CSF Carlos Nery, 5- PAM
Cavalcante.
[FOTO]
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Prazo para construção de creches e pré-escolas é ampliado pelo MEC

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blogeducacao.org.br/
Prazo para construção de creches e pré-escolas é ampliado pelo MEC: 

Crédito: Stock Brasil
O prazo para a construção de creches e pré-escolas nos municípios foi ampliado 
de 720 para 1.080 dias depois do recebimento da primeira parcela do 
financiamento do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos
para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - ProInfância. A mudança foi 
feita pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.
Este ano, o FNDE recebeu cerca de 100 ofícios de municípios com comunicados de 
que não conseguiriam cumprir o prazo estabelecido e, consequentemente, teriam o 
financiamento cortado e as unidades não concluídas. A partir deste diagnóstico, 
o Fundo definiu a ampliação do prazo.
Segundo a assessoria de imprensa do FNDE, a medida não atrapalhará a meta atual 
do governo de construir seis mil novas escolas de educação infantil até 2016, 
uma vez que será aplicada apenas aos contratos já assinados. De 2010 até agora 
foram entregues 755 unidades, o que corresponde a 12,6% da meta.
O Proinfância dá às prefeituras o apoio federal por meio de financiamento para a
construção de unidades de educação infantil para atender a crianças de até 5 
anos, faixa etária da creche à pré-escola. A prefeitura providencia o terreno e 
o Ministério da Educação - MEC financia a construção, os equipamentos e o 
mobiliário.
De acordo com o Instituto Nacional de Geografia e Estatística - IBGE, em 2010, 
1.154.572 crianças na faixa de 4 a 5 anos estavam fora da escola. A matrícula na
pré-escola, no entanto, avançou na última década. Em 2000, 51,4% das crianças 
nessa faixa tinham acesso à educação, patamar que subiu para 80,1%, em 2010.Com 
informações da Agência Brasil.
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Prefeito se reúne com empresários da noite carioca

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

FONTE: PCRJ
Em reunião com a presença do Corpo de Bombeiros, órgãos firmam compromisso de 
diminuir burocracia
05/02/2013
Autor:Foto: Beth Santos 

O
 prefeito Eduardo Paes e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros e 
secretário de Defesa Civil do Estado, coronel Sérgio Simões, reuniram-se
 na manhã desta terça-feira (05/02) com empresários da noite carioca 
para ajustar os procedimentos com relação aos dispositivos de segurança 
que as casas noturnas da cidade precisam adotar para voltarem a 
funcionar em conformidade com as regras. Participaram também do 
encontro, na sede da Prefeitura do Rio, representantes do SindRio e 
Abrasel, ABIH, Polo Novo Rio Antigo, além dos secretários municipais  de
 Ordem Pública, Turismo, Urbanismo, Cultura e do Patrimônio Histórico. 

Segundo
 o prefeito Eduardo Paes, o objetivo da reunião é garantir, acima de 
tudo, a segurança da população e dos frequentadores da noite carioca: 

-
 A prioridade da prefeitura e do Corpo de Bombeiros é com a segurança. 
Não vamos abrir mão disso. Todos os estabelecimentos precisam obedecer 
às exigências dos bombeiros e, na maioria das vezes, são ajustes simples
 a serem feitos. Por outro lado, não queremos prejudicar o lazer, o 
turismo ou a economia da cidade, por isso chamamos o setor para 
conversar.  

Foi firmado o compromisso por parte do 
poder público de diminuir a burocracia a fim de agilizar a retirada da 
documentação necessária em caso de realização de obras físicas para se 
adequar às exigências dos bombeiros. A Prefeitura do Rio publica amanhã 
decreto estabelecendo prazo de 48 horas para análise documental e 
emissão de parecer em caso de estabelecimentos que foram fechados e já 
realizaram as modificações necessárias, inclusive imóveis tombados ou 
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preservados pelo Patrimônio Municipal.

Durante as 
vistorias, o Corpo de Bombeiros está avaliando quesitos simples, porém 
essenciais para a segurança dos frequentadores. Entre os principais 
problemas encontrados nas casas vistoriadas estão o excesso de lotação, a
 desobstrução das vias de escape, a falta de padronização ou de 
sinalização das saídas de emergência, e dispositivos de proteção sem 
funcionar. 
 - Nosso objetivo é a parceria com os proprietários e com
 a prefeitura, entendendo que todos fazem parte de um processo contra a 
redução do risco. Tão logo as exigências apontadas pelos técnicos sejam 
cumpridas, as casas serão liberadas - esclareceu Simões.

Os
 proprietários que tiveram seus estabelecimentos fechados pelo Corpo de 
Bombeiros por risco à população devem se adequar aos quesitos apontados e
 se dirigirem ao Quartel Central. A Diretoria de Serviços Técnicos 
(Praça da República, 39 - Centro) vai centralizar e viabilizar os 
pedidos e a equipe de vistoria para, em caso de cumprimento das regras, o
 estabelecimento ser reaberto imediatamente. 

 O 
SindRio (Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes) estuda a criação de 
um selo atestando a qualidade e segurança das casas noturnas, 
restaurantes e bares da cidade. O sindicato mobiliza ainda todos os 
empresários da noite carioca para que estejam em conformidade com as 
exigências impostas pelos bombeiros e pela prefeitura. Aqueles com casas
 interditadas se comprometeram a atender os requisitos em até 24 horas 
para que possam voltar a funcionar. 

--------------------------------------------------------------------------------
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Prêmio reconhece iniciativas em defesa dos direitos das crianças e dos 
adolescentes

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Prêmio reconhece iniciativas em defesa dos direitos das crianças e dos 
adolescentes: 
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Informações com Rede Andi

Até o dia 5 de abril estão abertas as inscrições para a 3ª edição do Prêmio 
Neide Castanha de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes. Para concorrer, 
os participantes devem ser personalidades e instituições que, assim como Neide 
Castanha, se destacaram na defesa dos Direitos de meninos e meninas, em especial
dos Direitos Sexuais, nas seguintes categorias: Boas Práticas; Produção de 
Conhecimento; Cidadania; Protagonismo de Crianças; e Adolescentes e 
Responsabilidade.

As inscrições podem ser feitas por meio do formulário disponível no edital ou 
ainda noblog do prêmio. O reconhecimento será concedido aos vencedores durante a
mobilização do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes, lembrado no dia 18 de maio.
Neide Castanha

O prêmio recebe o nome de uma das maiores expressões da luta pelos direitos de 
crianças e adolescentes no Brasil. Neide Castanha esteve presente na mobilização
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, na formulação do Plano Nacional de 
Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, que resultou na
criação do Comitê Nacional, do qual esteve a frente até o seu falecimento, em 
2010. Neide também foi uma das fundadoras do Centro de Referência Estudos e 
Ações sobre Crianças e Adolescentes (Cecria). Por sua atuação, recebeu diversas 
homenagens sendo a última, post mortem, o Prêmio de Direitos Humanos 2010, 
concedido pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República.
Informações:http://www.premioneidecastanha.blogspot.com.br
[FOTO]

As inscrições podem ser feitas até 5 de abril.
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Primeira edição do Caderno de Saúde Pública de 2013 traz mudanças

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Primeira edição do Caderno de Saúde Pública de 2013 traz mudanças: [FOTO]

A primeira edição de 2013 da revista Cadernos de Saúde Pública (CSP), uma 
publicação da Escola Nacional de Saúde Pública (Ensp/Fiocruz), já está 
disponível online. O editorial O caminho dos manuscritos em Cadernos de Saúde 
Pública aponta que, em 2012, a publicação obteve 1.846 artigos cadastrados no 
Sistema de Submissões (Sagas), 8,3% a mais que no ano de 2011. No texto, as 
editoras da revista destacaram que é preciso reconhecer o crescimento da 
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produção científica brasileira no campo da saúde coletiva como resultado de uma 
política de ciência e tecnologia consolidada. O volume 29, número 1 traz ainda 
uma discussão sobre os sinais clínicos da dengue em crianças e adolescentes, 
além de um debate sobre regionalização e relações federativas, assinado pelos 
pesquisadores da Ensp, Reinaldo Souza Santos e Tatiana Wargas, respectivamente, 
entre outros assuntos.Leia a íntegra da edição.
A CSP, que desde outubro de 2012 passou a contar com o trio de editoras formado 
pelas pesquisadoras Marilia Sá Carvalho (Fiocruz), Claudia Travassos (Fiocruz), 
e Cláudia Medina Coeli (UFRJ), trouxe mais uma novidade para a primeira edição 
de 2013. É possível acessar alguns artigos da publicação em português, inglês ou
espanhol. Além disso, os leitores podem desfrutar também da seção Perspectivas, 
que traz um debate sobre saúde global e diplomacia da saúde, assinado pelo 
ex-presidente da Fiocruz, Paulo Buss, e também a discussão a respeito de 
alimentos e brinquedos, assinada por pesquisadores do Recife.
No artigo Da atenção primária à hospitalização: sinais clínicos de alarme para 
dengue grave em crianças e adolescentes durante uma epidemia no Rio de Janeiro 
foram avaliados fatores associados à ocorrência de casos graves de dengue em 
crianças e adolescentes hospitalizados durante a epidemia de 2007/2008 no Rio de
Janeiro. Segundo os autores, o estudo foi de caso-controle retrospectivo com 88 
casos graves de dengue, admitidos em quatro hospitais de atenção terciária 
infantil. Os controles foram 22 crianças com dengue não grave residentes na 
vizinhança dos casos. Foram observadas diferenças na prevalência de sinais 
clínicos a partir do terceiro dia do início dos sintomas, ainda na presença da 
febre. Casos e controles receberam o primeiro atendimento médico no mesmo 
estágio clínico da doença, destacaram os autores.
Assinado pelos pesquisadores da Ensp Reinaldo Souza Santos e Gerusa Gibson, pela
editora da CSP, Marília Sá Carvalho, e pelos pesquisadores do Instituto de 
Pesquisa Clínica Evandro Chagas (Ipec/Fiocruz) Patrícia Brasil e Guilherme 
Pacheco, o artigo apontou as hospitalizações dos casos graves que ocorreram de 
forma tardia, em média entre o terceiro e quarto dia da doença. Além disso, a 
liberação precoce de pacientes com quadro febril e potencialmente graves pode 
ter sido consequência do atendimento médico prestado nas unidades de atenção 
primária, sugerindo deficiências na aplicação do protocolo de classificação de 
risco de dengue e triagem de pacientes.
Outro artigo, intitulado Regionalização e relações federativas na política de 
saúde no Brasil, é assinado pela pesquisadora do Departamento de Administração e
Planejamento em Saúde (Ensp/Fiocruz) Tatiana Wargas, na seção Comunicação Breve.
O texto é baseado no livro Regionalização e relações federativas na política de 
saúde no Brasil, fruto de uma pesquisa abrangente e séria sobre os rumos da 
regionalização da saúde no país. Segundo a autora, o livro traz também um 
conjunto de reflexões críticas a respeito do processo de descentralização em 
curso nas últimas décadas, reunindo elementos para a análise da proteção social 
brasileira numa perspectiva histórica e político-institucional.Cadernos de Saúde
Pública - Cadernos de Saúde Pública (CSP) é uma revista mensal, publicada pela 
Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (Ensp/Fiocruz). A revista 
destina-se à publicação de artigos originais no campo da saúde pública, 
incluindo epidemiologia, nutrição, planejamento em saúde, ecologia e controle de
vetores, saúde ambiental e ciências sociais em saúde, dentre outras áreas afins 
(para mais informações, vide instruções aos autores). Todos os artigos são 
criteriosamente avaliados pelo corpo editorial de CSP, organizado com base no 
sistema de revisão pelos pares.
Atualmente, Cadernos de Saúde Pública constitui uma das principais fontes de 

Página 3256



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
informação da área científica em saúde pública editada na América Latina. A 
periodicidade e a regularidade de CSP, aliadas à qualidade gráfica e cuidadosa 
seleção dos artigos publicados, têm garantido ampla disseminação da publicação 
na comunidade acadêmico-científica e nos serviços de saúde, tanto nacional como 
internacional. Visando amplificar o potencial de disseminação dos artigos 
publicados em suas páginas, CSP encontra-se listado nas principais bases de 
indexação bibliográfica internacionais, além de disponibilizar todos os seus 
artigos on-line por meio do projeto SciELO (Scientific Electronic Library 
Online).Fonte: Fiocruz
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Projeto Horta - alimentação saudável - manual para as escolas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://espacoeducar-liza.blogspot.com/
Projeto Horta - alimentação saudável - manual para as escolas
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Projeto torna obrigatório Programa de Ecoeficiência nas escolas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://programajornaleeducacao.blogspot.com/
Projeto torna obrigatório Programa de Ecoeficiência nas escolas: 
A reciclagem correta do lixo é um dos pontos que teria que ser observado pelos 
alunos e funcionários.
Está em análise na Câmara projeto que determina a implantação de Programa de 
Ecoeficiência pelos estabelecimentos de ensino das redes pública e privada. Pela
proposta (PL 4609/12), do deputado Edson Pimenta (PSD-BA), as escolas deverão 
adotar o Programa de Ecoeficiência em suas instalações, como parte da educação 
ambiental formal e não formal. O programa deverá abranger a eficiência no uso de
energia, da água, no reuso e na reciclagem de materiais e na destinação correta 
de resíduos.
De acordo com o projeto, a implantação do programa deverá ocorrer como uma 
prática educativa integrada e como uma ação educativa da sociedade em geral, e 
deve contar com a participação da comunidade escolar e da coletividade para seu 
planejamento, sua organização e sua execução.
Edson Pimenta argumenta que a adoção deste programa nas escolas e universidades 
tem grandes chances de influenciar o comportamento geral da sociedade, uma vez 
que os estudantes verão, na prática, o cuidado com o meio ambiente. Não apenas 
estudantes, professores e funcionários se verão encorajados a replicar a 
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experiência de seus ambientes escolares e de trabalho em suas próprias moradias 
e condomínios, como também, da forma como está proposto no Projeto de Lei, a 
implementação do Programa deverá contar, necessariamente, não apenas com o 
envolvimento da comunidade escolar, mas também da coletividade a sua volta para 
seu planejamento e sua execução, sendo, a implementação por si só, uma prática 
de educação ambiental, afirma o deputado.
O projeto altera a Lei 9.795/99, que trata da educação ambiental e institui a 
Política Nacional de Educação Ambiental.
Tramitação

O projeto tramita em caráter conclusivo e será examinado pelas comissões de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; de Educação e Cultura; e de Constituição
e Justiça e de Cidadania.
Fonte: Agência Câmara
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Prova Brasil passará a avaliar ciência a partir deste ano
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http://porvir.org/
Prova Brasil passará a avaliar ciência a partir deste ano: 

O MEC (Ministério de Educação) anunciou que vai introduzir neste ano, de forma 
amostral, questões de ciência na Prova Brasil. Hoje, o exame mede os 
conhecimentos em português e matemática de alunos do 5º e do 9º ano do ensino 
fundamental e do 3º ano do médio.A Prova Brasil é uma avaliação em larga escala 
do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira), aplicada a cada dois anos em escolas públicas urbanas e rurais que 
possuem turmas de 20 ou mais estudantes.
de O Estado de S. Paulo
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PSE - NSEC06 - REFERÊNCIAS DO PSE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Não sabe a sua refrência na Saúde e na Assistência?
Consulte agora mesmo qual é a Clínica da Família responsável pela sua Escola - 
Creche - EDI.
Se sua Escola , Creche ou EDI, não aparecer nesta listagem ou você tenha uma 
demanda específica, entre em contato com a ProfªDarci, na AI - 6ª CRE ou pelo 
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email psensec06@gmail.com, vamos dar uma solução pra sua demanda.
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Rede quer dar asas a jovens transformadores locais
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http://porvir.org/
Rede quer dar asas a jovens transformadores locais: 
No máximo três minutos para que jovens, de 15 a 29 anos, mostrem, por meio de um
vídeo, como estão superando desafios, de forma criativa, para melhorar a vida 
das pessoas e do planeta. Este é o desafio que propõe aRede Wings For Change,que
vai selecionardez pessoas de todo o país que estejam transformando suas 
comunidade por meio de projetos de empreendedorismo com potencial de ampliar o 
seu impacto social. A iniciativa, que está com inscrições abertas até 3 de 
março, é realizada pelo Instituto Asas, organização sem fins lucrativos que 
realiza ações voltados a adolescentes, em parceria com a Ashoka, organização 
mundial, sem fins econômicos, pioneira na criação do conceito de 
empreendedorismo social.
Em sua primeira edição, a iniciativa busca, em especial, encontrar jovens que 
vivam em condições socioeconomicas menos privilegiadas com menor acesso a 
recursos para viabilizar suas empreitadas, sejam elas movimentos, negócios 
sociais ou até mesmo ONGs. Além disso, um dos principais critérios para a 
seleção é que os empreendimentos sejam desenvolvidos com criatividade, ousadia e
inovação. Para se candidatar, os jovens precisam contar o que estão fazendo para
mudar o mundo e por que estão fazendo isso. Os vídeos precisam ser postados no 
Youtube e os links enviados para: wingsforchange@gmail.com.
deviantART / Fotolia.com[FOTO]

Como parte do programa da Rede Wings For Change, os jovens participarão de 
encontros com pessoas inspiradoras; receberão apoio de consultores para 
fortalecer suas competências de gestão social e terão mentores para 
acompanhá-los no desenvolvimento dos seus projetos. Além disso, a rede oferecerá
suporte a estes jovens no desenvolvimento de um plano de sustentabilidade 
financeira para as suas iniciativas.
De acordo com o Instituto Asas, a ideia é encontrar esses jovens criativos, 
mobilizadores e realizadores, para construir um relacionamento de longo prazo. 
Por meio desse vínculo, inspirá-los para que despertarem para seu potencial como
agentes de transformação social e que, no futuro, possam chegar a ser até mesmo 
fellowships da Ashoka - que reconhece fellows no mundo todo, ou seja, pessoas 
que estão gerando transformações sociais por meio de iniciativas empreendedoras 
inovadoras.
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Rio de Janeiro tem mais de 6 mil casos suspeitos de dengue

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.sautil.com.br/
Rio de Janeiro tem mais de 6 mil casos suspeitos de dengue: Segundo o 
superintendente de Vigilância Epidemiológica e Ambiental da secretaria, 
Alexandre Chieppe, a circulação do vírus tipo 4 no estado deixa a população mais
vulnerável à doença
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SAÚDE PRESENTE NA CRECHE - Orientação Vocal - Creche Hebert de Souza
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2013 já começou para as equipes do PSE. Parabéns a todos e todas, que tenhamos 
um ano com muito trabalho, muitas alegrias e muita Saúde!!!
Orientação Vocal - Creche Hebert de Souza: 
Hoje o Centro Municipal de Saúde Morro União através doPrograma Saúde nas 
Escolasrealizouna Creche Hebert de Souza orientação vocal, técnicas de higiene 
vocal e exercícios com a fonoaudiologa Priscila com o assistente social Elias da
equipe NASF e Agente Comunitário de Saúde Washington.
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]
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Secretarias de Assistência Social e de Saúde do Rio devem apresentar dados de 
atendimentos a usuários de crack | Agência Brasil
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Fonte: Agência Brasil
Secretarias de Assistência Social e de Saúde do Rio devem apresentar dados de 
atendimentos a usuários de crack | Agência Brasil
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Seja um doador - Estoques de sangue caem durante o carnaval. 
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http://www.blog.saude.gov.br/ 
Estoques de sangue caem durante o carnaval. Seja um doador: [FOTO]

Foto: Doe Sangue
Com o ato de doar sangue, você dá esperança para outras pessoas. Esta é a 
definição do agente administrativo Euclides José de Santana, 30 anos, sobre a 
importância da doação do sangue. Para ele, a atitude se torna mais solidária 
nesta época do ano, período do carnaval, quando há queda nos estoques dos 
hemocentros brasileiros.
O coordenador da Área Técnica de Sangue e Hemoderivados do Ministério da Saúde, 
Guilherme Genovez, afirma que as viagens e o maior número de pessoas nas ruas 
aumentam os casos de acidentes e as pessoas necessitam de mais transfusões. 
Esses são os fatores que contribuem para a redução do estoque de bolsas de 
sangue nos hemocentros.
Rio de Janeiro e São Paulo são os estados que mais necessitam de doações, pois a
queda de doadores chega a 40%. Hoje, cerca de 300 mil pessoas doam sangue por 
mês, o que representa 1,8% da população brasileira.
O Ministério da Saúde alerta para a necessidade de reposição do estoque. Com o 
estoque em dia, é possível atender pessoas com doenças crônicas e também as 
emergências que surgem nos hospitais, diz o coordenador. Segundo ele, pacientes 
com anemias, com doenças como talassemia, malária, entre além de situações de 
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traumas e cirurgias, costumam recorrer aos hemocentros.
Para evitar a redução do estoque, no caso de viagens de férias, o doador tem 
como opção procurar o serviço de saúde mais próximo do local onde esteja. O 
servidor Euclides marcou a sua ida ao Hemocentro de Brasília, onde mora, para a 
próxima semana. Há cinco anos faço doação de sangue. Comecei por acaso, por 
influência de amigos e percebi a solidariedade deste gesto, diz o servidor do 
edifício-sede do Ministério da Saúde.Quem pode doar - Pessoas com peso acima de 
50 quilos e idade entre 18 e 67 anos. Podem ser aceitos candidatos à doação de 
sangue com idade de 16 e 17 anos, com o consentimento formal do responsável 
legal. É necessário apresentar documento com foto, válido em todo território 
nacional.Quem não pode doar - Pessoas com diagnóstico de hepatite após os 11 
anos de idade; mulheres grávidas ou amamentando; pessoas que estão expostas a 
doenças transmissíveis pelo sangue como AIDS, hepatite, sífilis e doença de 
chagas; usuários de drogas; aqueles que tiveram relacionamento sexual com 
parceiro desconhecido ou eventual, sem uso de preservativos.Recomendações:Nunca 
vá doar sangue em jejum;Faça um repouso mínimo de 6 horas na noite anterior à 
doação;Não tome bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores;Evite fumar por, pelo
menos, 2 horas antes da doação e evite alimentos gordurosos nas 3 horas 
antecedentes à doação;Pessoas que exercem profissões como, piloto de avião ou 
helicóptero, condutor de ônibus ou caminhões de grande porte e trabalhadores que
sobem em andaimes - devem interromper as atividades por 12 horas, após a doação.
A mesma recomendação é válida para que prática de pára-quedismo ou 
mergulho.Doações virtuais - O Ministério da Saúde possui uma ferramenta de 
incentivo à doação de sangue no Facebook. Na fan page Doe Sangue, o aplicativo 
do Banco Virtual de Doadores tem a missão de agregar e cadastrar doadores de 
sangue em todo o Brasil. Atualmente, 10 mil 320 pessoas fizeram o cadastro nesta
ferramenta.
Entenda como funciona: A pessoa faz um cadastro simples com tipo sanguíneo, 
estado, idade e e-mail no link: http://on.fb.me/JbvCdw
Caso uma pessoa precise de uma doação de tipo sanguíneo específico, um parente 
ou amigo pode clicar no aplicativo e pedir apenas aos doadores virtuais daquele 
estado e daquele tipo sanguíneo pra doarem sangue, para aderirem à causa.
O banco virtual também tem outra novidade: a busca ativa. Caso aceite no ato do 
cadastro, o Hemocentro da região onde a pessoa está poderá chamá-la pra doação 
quando o estoque de um tipo sanguíneo estiver baixo.Confira o endereço de um 
hemocentro mais próximo de vocêFonte:Maria Vitória/ Comunicação Interna do 
Ministério da Saúde
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Semana Saúde na Escola de 2013 já recebe adesões de municípios
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http://www.blog.saude.gov.br/ 
Semana Saúde na Escola de 2013 já recebe adesões de municípios: [FOTO]

Página 3262



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
Os municípios interessados em aderir a Semana Saúde na Escola - promovida pelo 
Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde - têm até o dia 10 de 
março para se cadastrar no endereço dab.saude.gov.br/sistemas/sgdab. É 
importante lembrar que, no ato da inscrição, o gestor precisa estar com a senha 
do fundo municipal de saúde. Este ano a ação acontece entre os dias 11 e 15 de 
março e tem como temas principais a prevenção da obesidade e saúde ocular.
Este ano, a novidade é que creches e pré-escolas também vão participar da 
mobilização. Em 2012, a estratégia alcançava apenas estudantes com idade entre 5
e 19 anos. No total, a iniciativa dos Ministérios da Saúde e da Educação 
conseguiu atingir mais de nove milhões de alunos, em aproximadamente 22 mil 
escolas públicas brasileiras.
A exemplo do ano passado, a atenção à obesidade ainda é prioridade durante a 
ação. Isso porque 7% das crianças com até cinco anos estão com excesso de peso. 
Esta taxa aumenta para 30% quando a comparação é feita entre crianças de cinco a
nove anos. Já nos adolescentes, com idade entre 10 e 19 anos, o percentual chega
a 20%.
Thaís Severino da Silva, coordenadora do Programa Saúde na Escola, explica a 
importância da ação para a saúde das crianças e adolescentes. Este ano, o tema 
vai ser obesidade e qualidade visual, dentro do projeto Olhar Brasil. Em relação
a capacidade visual, foi identificado que, hoje, 30% das crianças em idade 
escolar apresentam problema de refração. Esse problema de refração tem trazido 
muitas influências para a questão da evasão escolar, repetência escolar e 
limitações. Isso cria dificuldades para futura inclusão no mercado de trabalho 
dessas crianças que estão na escola, destaca.
Também foram programadas atividades educativas para tratar temas como o uso de 
álcool, crack, tabaco e outras drogas com os educandos dos dois últimos anos do 
ensino fundamental e para todo o ensino médio.
Além disso, estão previstas ações referentes à educação para a saúde sexual, 
direitos reprodutivos e prevenção das doenças sexualmente transmissíveis 
(DST/AIDS), promoção da cultura de paz, promoção das práticas corporais e 
atividade física e lazer nas escolas.Ações para o Município - Desde 
segunda-feira (18), a equipe do Programa Saúde na Escola (PSE) tem realizado 
videoconferências para esclarecer dúvidas e prestar informações gerais aos 
Grupos de Trabalho Intersetorias Estaduais do PSE. Os encontros virtuais já 
contemplaram 15 estados, e a expectativa é de que até a próxima segunda-feira 
(25) todos já estejam participando.
Veja o cronograma das videoconferências e as acompanhe em tempo real pelo 
endereço www.saude.gov.br/emtemporeal:Dia 18/02 - manhã: (MA; PA; PB) - tarde: 
(PE; RN; AL)Dia 19/02 - manhã: (BA; CE; PI) - tarde: (SE; TO; RR)Dia 20/02 - 
tarde: (AC; AM; AP)Dia 21/02- manhã: (ES; MG; RJ) - tarde: (SP; RS; SC)Dia 22/02
- tarde: (MS; MT; PR)Dia 25/02 - tarde: (RO; DF; GO)
Não deixe de conferir os materiais que serão trabalhados ao longo da Semana 
Saúde na Escola no endereço http://dab.saude.gov.br/portaldab/pse.php. Também 
estão disponíveis para download uma apresentação sobre o processo de adesão, 
veiculada pelas videoconferências e as fichas do e-SUS AB que poderão ser 
utilizadas pelas equipes do PSE, tanto o Mapa de Atividade Coletiva, quanto a 
Ficha de Atendimento Individual.Ação Brasil Carinhoso - Com a sua integração à 
Ação Brasil Carinhoso, em novembro passado o PSE mobilizou 122 municípios a 
realizarem ações de prevenção e promoção da saúde nas pré-escolas. Destes, 31 
receberão incentivo financeiro. No ano de 2013, além das escolas de nível 
fundamental e médio, o PSE também contemplará educandos de creches e 
pré-escolas.
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Os repasses financeiros da Semana Saúde na Escola 2012, tanto para os municípios
que atingiram as metas pactuadas quanto para os participantes da semana saúde na
escola e mobilização Brasil Carinhoso, constarão em portaria prevista para o mês
de março de 2013.
Mais informações - Entre em contato pelo e-mail pse@saude.gov.br ou pelos 
telefones (061) 3315-9091/ 3315-9068 (Ministério da Saúde) e (061) 2022-9298/ 
2022-9209 ou pse@mec.gov.br (Ministério da Educação).Blog da Saúde
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Semana Saúde na Escola de 2013 já recebe adesõess!!
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http://dab.saude.gov.br
20/02/2013

O período para adesões à Semana de Mobilização Saúde na Escola de 2013 ocorrerá 
de 20 de fevereiro a 10 de março

Hoje começa o período para adesões à Semana Saúde na Escola. Para 
participar da mobilização, que acontecerá entre 11 e 15 de março, 
municípios de todo o País devem se cadastrar por meio do endereço 
. Os temas este ano são prevenção
 da obesidade e saúde ocular e as adesões encerram em 10 de março.

Desde segunda-feira, 18/02, a equipe do Programa Saúde na Escola 
(PSE) tem realizado videoconferências para informações gerais e 
tira-dúvidas junto aos Grupos de Trabalho Intersetoriais Estaduais do 
PSE. Mais da metade dos Estados brasileiros (15) já foram contemplados 
com os encontros virtuais. Até segunda-feira, dia 25, espera-se que 
todos os Estados tenham participado.

Veja o cronograma das videoconferências e as acompanhe em tempo real pelo 
endereço www.saude.gov.br/emtemporeal:

Dia 18/02 - manhã: (MA; PA; PB) - tarde: (PE; RN; AL)

Dia 19/02 - manhã: (BA; CE; PI) - tarde: (SE; TO; RR)

Dia 20/02 - tarde: (AC; AM; AP)

Dia 21/02- manhã: (ES; MG; RJ) - tarde: (SP; RS; SC)
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Dia 22/02 - tarde: (MS; MT; PR)

Dia 25/02 - tarde: (RO; DF; GO)

Não deixe de conferir os materiais que serão trabalhados ao longo da Semana 
Saúde na Escola no endereço http://dab.saude.gov.br/portaldab/pse.php.
 Também estão disponíveis para download uma apresentação sobre o 
processo de adesão, veiculada pelas videoconferências e as fichas do 
e-SUS AB que poderão ser utilizadas pelas equipes do PSE, tanto o Mapa 
de Atividade Coletiva quanto a Ficha de Atendimento Individual.

Outras atividades do PSE em 2013

Considerando a grande mobilização nacional em relação à prevenção ao 
uso de álcool, crack, tabaco e outras drogas, serão realizadas 
atividades com os educandos dos dois últimos anos do ensino fundamental e
 para todo o ensino médio voltadas para a temática.

Além disso, estão previstas ações referentes a educação para a saúde 
sexual, direitos reprodutivos e prevenção das doenças sexualmente 
transmissíveis (DST/AIDS), promoção da cultura de paz, promoção das 
práticas corporais e atividade física e lazer nas escolas.

Em 2013, o PSE pode ser aderido por qualquer município do Brasil. 
Será possível pactuar ações de todas as equipes de Atenção Básica e 
equipes de Saúde da Família.

Ação Brasil Carinhoso

Com a sua integração à Ação Brasil Carinhoso, em novembro passado o 
PSE mobilizou 122 municípios a realizarem ações de prevenção e promoção 
da saúde nas pré-escolas. Destes, 31 receberão incentivo financeiro. No 
ano de 2013, além das escolas de nível fundamental e médio, o PSE também
 contemplará educandos de creches e pré-escolas.

Os repasses financeiros da Semana Saúde na Escola 2012, tanto para os
 municípios que atingiram as metas pactuadas quanto para os 
participantes da semana saúde na escola e mobilização Brasil Carinhoso, 
constarão em portaria prevista para o mês de março de 2013.

Mais informações
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Entre em contato pelo e-mail pse@saude.gov.br ou pelos telefones (061) 
3315-9091/ 3315-9068 (Ministério da Saúde) e (061) 2022-9298/ 2022-9209 ou 
pse@mec.gov.br  (Ministério da Educação).

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
seminarios-de-inovacao-na-atencao.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 5 de fevereiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SEMINÁRIOS DE INOVAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA 2013. RIO DE JANEIRO (1 E 2 DE MARÇO) E
MADRID (28 DE SETEMBRO)

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://otics-iraja.blogspot.com/
SEMINÁRIOS DE INOVAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA 2013. RIO DE JANEIRO (1 E 2 DE MARÇO) E
MADRID (28 DE SETEMBRO): Seminários sobre Inovação nos Cuidados Primários 
(SIAP), são revistos os principais problemas de desenvolvimento clínico, 
organização social e trabalho diário dos profissionais da atenção primária.SIAP 
é comemorado desde 2005, e em 2013 será realizado 25 seminários (Rio de Janeiro,
Brasil) e 26  (Madrid, Espanha).Em 1 e 2 de Março irá rever as questões que 
envolvem o pagamento e incentivos, com o seu impacto sobre o processo e 
resultado.Ele também irá apresentar práticas inovadoras, com ênfase na reforma e
implementação de cuidados primários de saúde na cidade do Rio de Janeiro.Em 28 
de setembro do SIAP ser realizada em Madrid, sobre os problemas e soluções para 
o serviço em casa, a partir do ponto de vista clínico, como sobre os aspectos 
tecnológicos e econômicos.Seminários de Inovação na Atenção Básica 2013.Rio de 
Janeiro (1 e 2 de Março, "formas de compensação e incentivos" e "melhores 
práticas inovadoras na prática diária") e Madrid (28 de setembro de "prestação 
de serviços de saúde em casa").Baixe chamada Rio de Janeiro.Baixe chamar Madrid.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
telessaude-cursos-gratuitos.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 26 de fevereiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

TELESSAÚDE - CURSOS GRATUITOS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/
TELESSAÚDE - CURSOS GRATUITOS: [FOTO]
Para os profissionais que atuam nas unidades da Rede municipal de Saúde, a 
SMSDC, em parceria com o laboratório de Telessaúde, oferece diversos cursos, 
seminários e teleconferências, gratuitamente.

Clique aqui e acesse a plataforma.
TELE-EDUCAÇÃO
CURSOS EM REDES TEMÁTICAS
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Cursos exclusivos
Febre Reumática: Diagnóstico, Prevenção e Tratamento -Tuberculose para o 
Clínico: do diagnóstico ao tratamento atualTemas Básicos em PsiquiatriaHepatites
Virais: Prevenção, Diagnóstico e TratamentoDiagnóstico por Imagem na Criança e 
no AdolescenteDoenças cardiometabólicas: Diagnóstico, Prevenção e Tratamento
Rede Saúde do Idoso
Abordagem do Idoso com Episódios de QuedasA Reabilitação na Prática 
GeriátricaEnvelhecimento e a Atenção Integral à Saúde do IdosoNutrição e 
EnvelhecimentoTópicos em Cuidados com o Paciente Geriátrico
Rede Cegonha
Avaliação Fisioterápica do Desenvolvimento Neuropsicomotor de PrematurosDez 
passos para a melhoria na assistência do Pré natalOcorrências no Pré Natal
Rede de Atenção Primária
O Trabalho de Enfermagem e a Relação Saúde-DoençaPromoção da Alimentação 
Saudável no Ambiente EscolarAconselhamento Nutricional da Obesidade na Infância 
e AdolescênciaAnimais PeçonhentosDoença Renal Crônica na Atenção Básica: 
Abordagem pela EnfermagemDoenças de Veiculação HídricaEnfermagem em 
EstomaterapiaFisioterapia Respiratória em DomicílioDiagnóstico, Tratamento e 
Vigilância epidemiológica da HanseníaseHAS na Atenção Básica: Abordagem pela 
EnfermagemIncontinência Urinária Masculina - Abordagem FisioterápicaViolência e 
Abusos: Prevenção e Intervenção com Crianças, Adolescentes, Famílias e 
ComunidadesZoonoses de Importância Clínica
Rede de Urgência e Emergência
Urgência e Emergência: Temas prioritários I
Pesquisa em Saúde
Pesquisa Clínica Baseada em Evidências

TELECONFERÊNCIAS GRAVADAS EM VÁRIAS ÁREAS
Comunidade das Equipes de Saúde da Família
Tele-enfermagemTele Escola Técnica SUSTeleFisioterapiaSaúde do IdosoTeleMedicina
de Família e ComunidadeTeleNutriçãoSaúde Bucal

SEMINÁRIOS GRAVADOS E AGENDA COM A PROGRAMAÇÃO MENSAL DE SEMINÁRIOS EM DIVERSAS 
ÁREAS
Atenção Primária
Dia Internacional da Mulher 2012Cuidados 
PaliativosEnfermagemFisioterapiaMedicina de Família e ComunidadeNutriçãoEscola 
Técnica do SUS - RJ
Álcool e Drogas
Álcool e Drogas
Doenças Infecciosas
Assistência às Hepatites Virais no Estado do Rio de 
JaneiroMeningiteDengueHanseníaseInfluenza A (H1N1)Tuberculose
Saúde Bucal
Odontologia
Saúde da Criança e do Adolescente
NeuropediatriaFibrose CísticaAleitamento MaternoObesidade InfantilOperação 
Sorriso
Saúde do Idoso
GeriatriaPublicar postagemSaúde Mental
Saúde Mental
Urgência e Emergência
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Urgências e Emergências
Saúde do Trabalhador
Saúde do Trabalhador

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
vejam-este-documentario-muito-alem-da.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 5 de fevereiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

VEJAM ESTE DOCUMENTÁRIO - MUITO ALÉM DA ALIMENTAÇÃO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Excelente documentário sobre obesidade infantil.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
vivendo-e-aprendendo-cancer-entenda.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 27 de fevereiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

VIVENDO E APRENDENDO - Câncer: entenda mais sobre a doença

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blogdasaude.com.br/
Câncer: entenda mais sobre a doença: [FOTO]

Christine Battistini
Christine Battistini teve câncer de mama e percebeu que falta informação e apoio
aos pacientes. Para reverter e ajudar outras pessoas com a mesma dificuldade, 
fundou o Instituto Espaço de Vida.
O site conta com a participação de uma equipe multidisciplinar de médicos que 
orientam os pacientes, tiram dúvidas sobre medicamentos, exercícios e 
alimentação específica para cada patologia.Câncer: definições das 
categoriasCarcinomas: originados nas células epiteliais ou glandulares. São os 
mais comuns entre todos os tipos, como o câncer de mama, de pulmão, de bexiga, 
de próstata, de pele, de estômago, de ovário e de pâncreas, entre outros. Podem 
sofrer metástase para outros tecidos e órgãos.Sarcomas: originam-se em ossos, 
cartilagens, gordura, músculo, vasos sanguíneos ou tecidos moles. É mais 
frequente em crianças e adolescentes e os mais comuns são o sarcoma de Kaposi, 
que atinge o tecido que reveste os vasos linfáticos; sarcoma de Ewing, atenuante
no osso; osteosarcoma, o mais comum câncer primário de osso, e o liposarcoma, 
que afeta os tecidos profundos das extremidades do retroperitônio.Leucemias: é o
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câncer na medula óssea. As mais comuns são: leucemia linfoide aguda ou 
linfoblástica, leucemia mieloide crônica e leucemia linfocítica 
crônica.Linfomas: Os linfomas mais comuns são o linfoma de Hodgkin e o linfoma 
não-Hodgkin, ambos são tumores malignos do sistema linfático.Mieloma: é um grupo
de doenças caracterizado pela proliferação descontrolada de células plasmáticas,
principalmente na medula óssea.Tumores do sistema nervoso central: esses 
acometem o cérebro. Os mais comuns são os meningiomas, desencadeados por 
meningites; meduloblastomas, que afetam o cerebelo, e os astrocitomas, que se 
desenvolvem nos astrócitos.[FOTO]
O Blog da Saúde apoia o Instituto Espaço de Vida.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
vivendo-e-aprendendo-hemocromatose.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 18 de fevereiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

VIVENDO E APRENDENDO  - Hemocromatose= doença do excesso de ferro

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cantinhodaenfermeiraregina.blogspot.com/
Hemocromatose= doença do excesso de ferro: 

Hemocromatose, a doença do excesso de ferro

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
vivendo-e-aprendendo-pouco-sono-pouca.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 18 de fevereiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

VIVENDO E APRENDENDO - Pouco sono, pouca memória

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blogdasaude.com.br/Pouco sono, pouca memória: [FOTO]

Noites mal dormidas não causam apenas olheiras. O sono tem, entre outras 
finalidades, a capacidade de proporcionar um funcionamento eficaz para o 
cérebro. Para explicar como isso funciona, o Dr. Ronaldo Maciel Dias, 
neurologista do Hospital Santa Luzia, compara o cérebro a um computador. Ele 
consome bastante energia e necessita ser desligado e reiniciado para sedimentar 
as informações e os conhecimentos adquiridos, explica.
Um estudo norte-americano afirma que idosos têm perda de memória com os 
distúrbios do sono.De acordo com os pesquisadores, há a suspeita de que 
anormalidades da estrutura do sono exerçam papel central em doenças 
neurodegenerativas.Está definitivamente comprovado que os indivíduos que têm uma
boa qualidade do sono apresentam melhor desempenho das funções cerebrais, 
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comenta o Dr. Ronaldo.
As ondas cerebrais lentas geradas durante o sono profundo exercem a função de 
transportar memória do hipocampo, região onde são armazenadas as memórias de 
curto prazo, para o córtex pré-frontal, responsável por armazenar memórias de 
longo prazo.
Com o passar dos anos, a memória fica debilitada por diversos motivos, que vão 
além do processo natural do envelhecimento. Entre os fatores que podem 
contribuir para a perda de memória estão: baixa instrução; pouca atividade 
intelectual; sono precário; doenças cardiovasculares; sedentarismo; e 
alimentação desequilibrada.
A média ideal de sono em um adulto é de 6 a 8 horas, porém, crianças e 
adolescentes necessitam de um período maior. Já os idosos precisam de menos 
horas para atingir um sono reparador, que é o sono profundo responsável pelo 
armazenamento das memórias no córtex pré-frontal.A mensagem que o estudo passa é
que uma higiene do sono correta é mais uma maneira de prevenir declínio das 
funções cognitivas, conclui o neurologista.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
volta-as-aulas-materiais-escolares.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 5 de fevereiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Volta às aulas: Materiais escolares adequados previnem acidentes

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Volta às aulas: Materiais escolares adequados previnem acidentes: 
[FOTO]

Foto: Corbis Images
Na hora das compras dos novos materiais escolares, a escolha deve ir além da 
pesquisa de preço. O momento fundamental para escolher com cuidado produtos que 
não levarão riscos aos novos aprendizes. Os pais devem preferir materiais 
atóxicos e estarem atentos a peças que possam facilmente se soltar e serem 
engolidas, inaladas ou até mesmo causar ferimentos e alergias às crianças.
Colocar objetos na boca ou pegar frascos com líquidos coloridos são 
comportamentos característicos das crianças, mas que também podem colocá-las em 
grande risco de envenenamento e intoxicação não intencional, explica a 
coordenadora Marta Silva, da Área Técnica de Vigilância e Prevenção de 
Violências e Acidentes (CGDANT/DEVDANTPS/SVS/MS). A maioria dos produtos parece 
inofensiva com desenhos e cores para chamar atenção das crianças, mas os pais 
devem se atentar a características que vão além da aparência.

Borrachas com aromas e desenhos, massas de modelar que se transformam em 
comidinhas no imaginário infantil, dedos lambuzados de colas coloridas, todos 
esses produtos devem ser seguros para a brincadeira não perder a graça. A 
criança não tem noção de perigo, portanto, um material escolar mal escolhido 
pode ferir ou causar algum outro dano, como engasgo por peças pequenas e até a 
ingestão de um produto tóxico, afirma Marta.
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Os objetos devem ser escolhidos de acordo com a faixa etária da criança e 
deve-se atentar a detalhes sobre a composição ou indicação do produto descrita 
na embalagem. Cola, corretivo, tintas, canetinhas e massa de modelar podem 
conter substâncias tóxicas ou causar alergias. É importante observar se há 
alguma substância desconhecida pelo responsável, ou se a embalagem informa que o
produto é atóxico.

Crianças até quatro anos de idade tendem a pôr pequenos objetos na boca, o que 
pode causar sufocamento. Material que contenha peças menores do que 3 
centímetros e que podem se soltar não são recomendado aos pequenos. Na hora de 
escolher a tesoura, para estudantes de qualquer idade, dê preferência às sem 
ponta. O ideal é que tesouras tenham um estojo próprio, assim como os compassos.
Em todos os produtos escolhidos, é imprescindível que tenha na embalagem o selo 
de aprovação pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 
(Inmetro).
Fonte: Fabiana Conte / Comunicação Interna do Ministério da Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
325-atividades-corpo-humano-3-4-5-6.html
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325 ATIVIDADES CORPO HUMANO 3 4 5 6 ANOS EXERCÍCIOS CIÊNCIAS PARA IMPRIMIR

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.portalescolar.net/
325 ATIVIDADES CORPO HUMANO 3 4 5 6 ANOS EXERCÍCIOS CIÊNCIAS PARA IMPRIMIR: 
Corpo humano - Atividades 3 ao 6 ano - exercícios para imprimir

Coração

Sistema reprodutor - Caça-palavras

Sistema excretor
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Puberdade

Corpo - Movimento

Partes do corpo humano

Órgãos do corpo humano

Sentidos

Ossos - Esqueleto

Para receber atualizações das matérias:

Digite seu e-mail:  

Feedburner

Você receberá um e-mail - é só seguir o

<COMENTÁRIOS>
Pesquisas relacionadas a Ciências
Atividades de ciências 1ano
Atividades de ciências 2ano
Atividades de ciências 3ano
Atividades de ciências 4ano
Atividades de ciências 5ano
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<POSTAGEM>
5-historias-inspiradoras-de-pessoas-que.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 8 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

5 histórias inspiradoras de pessoas que lutam pelos direitos das mulheres

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blogdasaude.com.br/
5 histórias inspiradoras de pessoas que lutam pelos direitos das mulheres: 
É estranho, em pleno século XXI, falar em direitos das mulheres. Depois de 
tantas conquistas realizadas nos dois últimos séculos, muitas ainda sofrem com a
falta de controle sobre o próprio corpo e com as desigualdades entre os gêneros.
Para aderir às celebrações doDia Internacional da Mulher, 08/03, reunimos 
histórias inspiradoras de gente que luta para fazer valer esses direitos. Entre 
elas, muitas mulheres, mas também homens como o economista brasileiro Sérgio 
Besserman, que diz que odesenvolvimento sustentávelsó será possível se for mais 
feminino.[FOTO]
1) Homem de verdade não bate em mulher
No Brasil, estima-se que uma em cada cinco mulheres já sofreu violência dentro 
de casa. Para chamar a atenção para o problema e acabar com o estigma de que a 
Lei Maria da Penha é contra os homens, a campanha Homem de Verdade Não Bate em 
Mulher, lançada em 01/03 pelo Banco Mundial, tem a adesão de dez brasileiros 
famosos.2) A burca não é uma jaula[FOTO]

Considerada uma das dez melhores artistas do Afeganistão,Shamsia Hassanigrafita 
as ruas de Cabul para mostrar que a burca não é uma jaula. Aos 25 anos, a 
artista de rua acredita que a liberdade não é o que vestimos, mas o que 
decidimos, o que dizemos, o que fazemos para estarmos confortáveis e para termos
paz.
Para esta jovem professora de arte da Universidade de Cabul, mudar o sentido da 
burca com a arte para mostrar mulheres felizes é uma forma de mudar como as 
pessoas enxergam a mulher. Ela não se engana: existem outros grandes problemas 
em sua sociedade. Mas crê que, mesmo com a burca, as mulheres podem fazer de 
tudo: estudar, trabalhar, fazer arte e muitas outras atividades.
Por ser mulher, seu trabalho como artista é complicado: a reação negativa das 
pessoas - inclusive de outras mulheres - e os problemas de segurança são alguns 
dos motivos que a impedem de pintar seus grafites em ruas que não conhece.3) 
Garotas não são tão inocentes
Mais conhecida como Maria João Barbosa, a webdesigner e ilustradora 
portuguesaLuna Kirscheexalta a feminilidade não esterotipada com seu recente 
trabalho criativo Girls arent so innocent. Para a artista, que sempre cria 
desenhos arrojados e com muita personalidade, as mulheres devem ser retratadas 
sem tabus para que a imagem preconcebida que algumas pessoas têm das mulheres 
não motive preconceitos e discriminação.
Com muita cor, sensualidade e tatuagens, as mulheres retratadas por Luna têm 
longos cabelos armados, usam corpete e cinta-liga e tem símbolos - de diversas 
culturas - espalhados pelos cabelos, pela pele ou pelas roupas. Todas podem ser 
vistas emseu site.4) Até que a morte os separe
Para sensibilizar a população de Portugal sobre a violência contra mulheres, a 
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Associação Portuguesa de Apoio à Vítima lançou, no final do ano passado, uma 
campanha que inclui retratos de duas vítimas. Ambas apresentam marcas da 
agressão e estão vestidas de noiva. Ao lado das imagens, a frase até que a morte
nos separe, que sugere o crescente número de mulheres assassinadas por seus 
maridos.5) Contra o tráfico de mulheres
É contra o universo pavoroso do tráfico humano para exploração sexual -terceira 
maior fonte de renda ilegal do mundo e também a que mais cresce- que luta a 
jornalista brasileiraPriscila Siqueira. Muita gente ainda duvida de que esse 
comércio exista ou fica indiferente, talvez acreditando que o problema é grande 
demais para ser enfrentado, declarou a autora do livroTráfico de Mulheres: 
Oferta, Demanda e Impunidadeementrevista à revista Claudia,na edição de abril de
2009.
Para se ter ideia da dimensão do problema, na reportagem Priscila cita o 
depoimento de um cafetão canadense que declarou publicamente que preferia vender
mulheres a drogas e armas porque as últimas só se vendem uma vez - e a mulher 
pode ser revendida até morrer, ficar louca ou se matar.[FOTO]
Conhece outras histórias ou iniciativas inspiradoras em prol dos direitos das 
mulheres? Compartilhe com a gente pelos comentários. FELIZ DIA DA MULHER!
Fonte: Planeta Sustentável
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7 problemas de saúde que você pode ter por passar muito tempo sentado

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blogdasaude.com.br/
7 problemas de saúde que você pode ter por passar muito tempo sentado: [FOTO]

Um grande número de pesquisascomprovaque sentar por longas horas faz mal à saúde
- sim, exatamente o que pessoas que trabalham em escritório fazem todos os dias.
Confira quais são osproblemas que você pode desenvolver por passar muito tempo 
sentado:1. Doenças crônicas
Uma pesquisade fevereiro de 2013 com 63.048 homens de meia idade da Austrália, 
mostrou que aqueles que se sentavam por quatro horas ou mais, eram mais 
suscetíveis a desenvolver doenças crônicas, como pressão alta, doenças do 
coração e câncer. Aqueles que ficam sentados por pelo menos 6 horas eram ainda 
mais propensos a desenvolver diabetes.2. Redução na expectativa de vida
Para se ter uma ideia, reduzindo o tempo sentado três horas por dia, a 
expectativa de vida pode aumentar em dois anos. Um estudo do ano passado 
publicado na BMJ Open revela que diminuindo o tempo no sofá diante da TV para 
menos de duas horas por dia, concede 1,4 ano a mais para as pessoas.3. Doenças 
no rim
OutraPesquisarevela que, quanto menor o tempo sentado, menor a chance de 
desenvolver doenças no rim, especialmente nas mulheres. Aquelas que conseguiram 
reduzir o tempo sentadas para apenas 3 horas por dia, o risco de doenças no rim 
diminuiu 30%.4. Sáude mental frágil
De acordo com auto-avaliações feitas por mais de 3.500 pessoas e organizadas 
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pela Annals of Behavioral Medicine, a maioria delas associou o tempo em que 
permaneceram sentadas fora do trabalhoa atividades negativaspara 
odesenvolvimento da saúde mental.5. Obesidade e síndrome metabólica
Obesos sentam-se 2 horas e meia a mais que os demais. Quanto menor o tempo 
sentado, menores tambémas chances de desenvolver a síndrome metabólica, 
combinação de fatores envolvendo colesterol, pressão e triglicérides.6. Morte 
por câncer colateral
Segundo o Journal of Clinical Oncology, estudo realizado com pessoas 
diagnosticadas com câncer indicou que aquelas que ficaram menos paradas, 
reduziram em 8% o risco de vida.7. Morte
Estudo divulgado em março deste ano na Archives of Internal Medicine analisou 
mais de 200.000 australianos de meia-idade e mostrou que pessoas que sentavam 
mais de 11 horas por dia apresentaram mais de 40% de risco de morrer em três 
anos. Para aqueles que se exercitavam pelo menos por 5 horas na semana, o risco 
é bem menor.
Fonte: Revista Galileu
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A Escola no Combate ao Trabalho Infantil (Curso Online).: [FOTO]
[FOTO]
   Desenvolvido pela Fundação Telefônica, através da Rede Promenino 
(www.promenino.org.br), em parceria com o Ministério Público do Trabalho 
(www.mpt.gov.br), contando com a gestão executiva do Centro de Empreendedorismo 
Social e Administração em Terceiro Setor - CEATS (www.ceats.org.br), da Fundação
Instituto de Administração (FIA).  O curso, totalmente online, é oferecido aos 
educadores de ensino fundamental das escolas públicas brasileiras, e tem como 
objetivo contribuir para a efetivação da Lei Federal 11.525, que incluiu, no 
currículo do ensino fundamental, conteúdos que tratem dos direitos de crianças e
adolescentes, tendo como referência o Estatuto da Criança e do Adolescente.  O 
foco da capacitação é informar, formar e mobilizar educadores, alunos e 
comunidades para que atuem no combate ao trabalho infantil em nosso país, tanto 
em ações diretas, quanto na formação de uma cultura de direitos em que o 
trabalho infantil não seja aceito como natural e positivo.  Com três meses de 
duração e 60 horas de carga horária, o curso conta com vídeo aulas gravadas por 
grandes especialistas em direitos e deveres de crianças e adolescentes, parte 
deles, inclusive, redatores do ECA.   A formação se inicia em 2 de abril e 
termina em 24 de junho de 2013. As inscrições estarão abertas até 1º de abril, 
ou até o preenchimento das vagas disponíveis. Você pode fazer a sua inscrição 
clicando no link abaixo, ou copiando o mesmo na barra de endereços do programa 
que usa para acessar a internet.  
http://ecti2.fundacaotelefonica.com/users/new?code=6280855111398cat=55  Aqueles 
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que completarem os seis módulos do curso receberão certificado emitido pela 
Faculdade FIA de Administração e Negócios (www.fia.com.br).  Importante: são 
necessárias, em média, 4 horas semanais de dedicação ao curso. Somente solicite 
a sua inscrição se você realmente tiver condições de realizá-lo. Muitos 
educadores de todo o Brasil estão interessados e o número de vagas é 
insuficiente para atender a todos.  Veja mais detalhes sobre o curso no hotsite 
do projeto www.promenino.org.br/ecti Para qualquer dúvida, utilize o e-mail do 
curso: ecti2@fia.com.br  Cadastro  
http://www.promenino.org.br/default.aspx?tabid=261appcode=promenino   Fonte     
                                                        Fundação Telefônica | 
VivoDivulgação enviada pela  Profª.   Drª. Maria Helena Zamora (por e-mail).
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A primeira menstruação não é um bicho de sete cabeças: 

Foto: Reprodução Cartilha de Saúde da Adolescente
A passagem da infância para a adolescência é uma fase de transformações físicas 
e psicológicas muito marcantes na vida da menina. Apesar de cada uma ter um 
tempo diferente de amadurecimento, a mudança causa ansiedade na maioria das 
jovens. Apresentar a chegada da menstruação não é tarefa fácil para a mãe ou 
para quem irá auxiliá-la, mas uma boa conversa e orientações corretas são 
primordiais para diminuir a apreensão das moças.A questão da menstruação é muito
familiar. Uma mulher que lida ou lidou mal com a menstruação têm grandes chances
de passar para a filha algum sentimento negativo sobre esse ciclo. Quando você 
passa esse olhar negativo ela já vai ter certo preconceito com a menstruação, 
alerta a coordenadora da área técnica da Saúde da Mulher do Ministério da Saúde,
Esther Vilela.
Entre os primeiros sinais desse desenvolvimento estão o início do crescimento 
dos seios, o aparecimento de pêlos na região pubiana e embaixo dos braços. 
Também pode haver aumento de altura e de peso, o quadril pode ficar mais largo e
na pele podem surgir espinhas. Do início dessas transformações até a primeira 
menstruação pode levar cerca de dois anos. A menarca pode acontecer a partir dos
nove anos, mas a maioria das meninas menstrua pela primeira vez entre os 11 e 13
anos. Vale lembrar que existem casos nos quais o sangramento só acontece aos 16 
anos.
A coordenadora explica que não existe uma data exata para procurar um 
ginecologista pela primeira vez: Antigamente o papel de orientação era somente 
das avós e das mães, que transmitiam e explicavam o significado disso tudo. 
Hoje, isso tem mudado e essa questão está entregue também ao serviço de saúde.
Esther também lembra que, para a menina saber lidar melhor com essa nova fase, é
importante a marcação no calendário do período menstrual, atenção aos sintomas 
físicos e as sensações emocionais que ocorrem dias antes e durante a menstruação
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para conhecer melhor o corpo e ter maior controle, mesmo tendo ciclos 
irregulares. Durante os dias que estiver menstruada, a menina deve evitar usar 
roupas apertas, porque prejudica a circulação e nesse período elas tendem a 
ficar mais inchadas devido a retenção de líquido no organismo.Cólicas menstruais
- A cólica é um dos principais temores das meninas em relação à menstruação. 
Algumas orientações podem ajudar a evitar e a minimizar as dores. Manter hábitos
saudáveis é muito importante nessa fase. Coisas simples como evitar ingerir 
carne vermelha, refrigerante e produtos enlatados já ajuda. A obesidade na 
adolescência tem aumentado e é nesse período que elas podem desenvolver diversos
fatores que levam à doença. O mau funcionamento do intestino também é frequente 
entre as jovens e isso colabora para o mau funcionamento das funções 
reprodutoras, explica a coordenadora.
Muitas mulheres tomam remédios para sanar a cólica, mas a medicalização 
excessiva, principalmente no início do período menstrual, pode ser prejudicial. 
Antigamente existiam várias formas de lidar com as cólicas menstruais. Hoje, a 
menina começa a sentir um desconforto e já toma um remédio forte e isso não é 
bom. Existem outras maneiras de resolver como colocar bolsa de água quente no 
baixo ventre para aliviar; tomar chá de mentrasto (ageranto conizoide), um 
medicamento natural regulamentado pela Anvisa; e evitar praticar exercícios 
físicos quando estiverem com cólica para não acentuar a dor, comenta.
As primeiras menstruações são anovulatórias e sem cólicas porque no inicio do 
sangramento ainda não existe um ciclo completo. Depois de meses ou até anos é 
que a menina vai ter o ciclo ovulatório perfeito e pode desenvolver as cólicas 
menstruais. Se essas cólicas surgirem com certa frequência é importante ter 
algum tipo de orientação médica porque pode até ser uma endometriose ou algum 
tipo de problema que pode ser descartado ainda no início, 
recomenda.Acompanhamento - As Unidades Básicas de Saúde (UBS) têm profissionais 
capacitados para receber e orientar jovens com dúvidas sobre seu corpo e 
desenvolvimento. O Ministério da Saúde recomenda o acompanhamento voltado para a
adolescente a partir dos 10 anos de idade e fornece a Caderneta de Saúde da 
Menina Adolescente, onde são registrados os marcos do desenvolvimento dessas 
jovens. Há orientações importantes, inclusive sobre o início do ciclo 
menstrual.Sexualidade - É após o início do ciclo menstrual que as mulheres têm a
possibilidade de engravidar. Com o início cada vez mais precoce da relação 
sexual, a coordenadora alerta para a questão do sexo seguro. Toda mulher que 
iniciar a vida sexual, independente da idade, deve procurar orientações de um 
profissional da saúde. O preservativo é o método mais indicado para o sexo 
seguro, pois ele é um método de barreira que protege duplamente, contra gravidez
indesejada e contra as DST / AIDS, conclui a coordenadora da área técnica da 
Saúde da Mulher.Camilla Terra / Blog da Saúde
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Ação contra hanseníase e verminoses nas escolas começa na próxima segunda-feira:
[FOTO]

Na próxima segunda-feira (18) agentes comunitários e profissionais do Programa 
Saúde da Família vão visitar escolas públicas de 800 cidades em busca de 
estudantes que estejam sofrendo de hanseníase ou verminoses. A hanseníase é uma 
doença infecciosa, crônica, que, se descoberta muito tarde, pode causar 
incapacidades físicas. Já a verminose, é causada quando as conhecidas lombrigas 
se alojam no intestino, causando anemia e diarreia, o que prejudica o 
desenvolvimento escolar da criança.
O secretário de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, Jarbas Barbosa, 
explica porque as crianças têm mais chances de ter problemas como a verminose. 
Elas são mais suscetíveis às verminoses porque as crianças andam descalças e 
muitas vezes não têm os hábitos de higiene bem desenvolvidos. É muito mais 
frequente que uma criança tenha verminose do que o adulto. Então a primeira ação
é a gente levar para esse público um tratamento que é uma dose única de um 
medicamento seguro, eficaz, que consegue já reduzir muito a prevalência entre os
escolares.
Jarbas Barbosa explica que o controle da hanseníase nas escolas é importante 
para prevenir a doença entre toda a família.  O objetivo é descobrir um caso na 
criança e utilizar esse caso como o indicador de que naquela casa na comunidade 
onde a criança vive, deve haver adultos com hanseníase que ainda não foram 
diagnosticados pelo sistema de saúde. E como a hanseníase para de se transmitir 
quase que imediatamente depois que a pessoa começa o tratamento, se tem uma 
criança, é porque tem algum adulto, que não está sendo tratado, convivendo com 
ela e que transmitiu.
Também na segunda-feira o secretário de Vigilância em Saúde realiza lançamento 
oficial da campanha em Recife (PE).Ouça a matéria da Web Rádio SaúdeFonte: 
Débora Rocha / Web Rádio Saúde
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Acolhimento dos novos residentes em Saúde da Família: 

[FOTO]

A atividade de acolhimento dos novos residentes em Saúde da Família - parceria 
Escola Nacional de Saúde Pública, Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil 
do Rio de Janeiro e do Núcleo de Estado do Rio de Janeiro do Ministério da 
Saúde, foi uma dinâmica de elaborar um almoço coletivo com cardápio o mais 
natural possível, propiciando lidar com questões importantes de comunicação, 
trabalho em equipe, dificuldades/ facilidades, o intercambio e a potencialidade 
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das diferenças.
A atividade foi realizada no laboratório dietético do INAD durante a manhã e 
tarde do dia 5 de março de 2013, coordenada por Edson Menezes - gerente da ESF 
do CMS Cecília Donnângelo e Margareth Garcia - coordenadora executiva do curso 
de Residência Multiprofissional da Saúde da Família da ENSP.

[FOTO]

[FOTO]
Preparação de sucos e salada de frutas
[FOTO]
Preparação de pães recheados
[FOTO]
O resultado!
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Agências da ONU e parceiros criam quadrinhos informativos sobre HIV/aids e 
outras DSTs: 

Histórias em Quadrinhos: Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas.
A Organização da Nações Unidas para Educação, a Cultura e a Ciência (UNESCO), o 
Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) e o Fundo dasNações Unidaspara 
Infância (UNICEF), em parceria com o Ministério da Saúde e o Ministério da 
Educação, produziram material didático informativo sobre o HIV/aids e outras 
doenças sexualmente transmissíveis. A série de quadrinhos é dirigida a 
adolescentes e jovens e estava sendo distribuída na rede pública de ensino.

O material faz parte do programa Saúde e Prevenção nas Escolas, uma iniciativa 
que busca incentivar o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a 
promoção da saúde sexual e saúde reprodutiva com o objetivo de reduzir a 
incidência de doenças sexualmente transmissíveis - e a infecção pelo HIV em 
particular -, além de ampliar a conscientização sobre o tema, reduzindo 
estigmas.

Em um comunicado, o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids (UNAIDS) 
elogiou a iniciativa que sem qualquer dúvida trará reflexos altamente positivos 
na promoção de uma vida saudável e de respeito à diversidade.
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AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 02 a 08 de março: JUVENTUDE VIVA
O Fórum de Juventudes do Rio de Janeiro realiza nesta terça-feira, 5 de março, o
encontro Sou Negro, Jovem e Favelado: Quero e Tenho Direito de Viver. O evento 
acontece de 9h30 às 13h no auditório da Escola Nacional de Saúde Pública da 
Fundação Oswaldo Cruz (Ensp/Fiocruz) e conta com o apoio do Centro de Promoção 
da Saúde (CEDAPS) e da Superintendência de Promoção da Saúde da Secretaria 
Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SPS/SMSDC-RJ). A iniciativa tem o objetivo
de apresentar e dar visibilidade ao Plano de Prevenção à Violência contra a 
Juventude Negra (Juventude Viva), incentivar novas adesões à Agenda Unificada 
deflagrada pelo Fórum de Juventudes do Rio sobre a mortalidade da juventude no 
estado, além de promover a sensibilização e comprometimento dos poderes 
executivo e judiciário com o tema.[FOTO]
OPORTUNIDADES NO SESC
Estão abertas até sexta-feira, 8 de março, as inscrições para o Projeto Social, 
iniciativa do SESC para estimular o saber coletivo, de forma a interferir na 
consolidação do poder local. O objetivo é garantir condições socioeconômicas e 
ambientais para a população, por meio de estruturações de núcleos de trabalho 
realizados com os alunos da Escola Sesc de Ensino Médio e a comunidade. Serão 
oferecidas vagas para pessoas que queiram integrar os núcleos de trabalho para 
desenvolver a capacidade de ser um agente social. As vagas externas serão 
oferecidas prioritariamente para moradores da Zona Oeste e pessoas envolvidas 
com instituições sociais e escolas públicas que tenham o objetivo de criar uma 
maior interlocução com ações socioculturais desenvolvidas nos bairros vizinhos 
da Escola Sesc de Ensino Médio. Conheça melhor o projeto e saiba como se 
inscrever.[FOTO]
PRAIA PARA TODOS
O verão está acabando, mas no Rio de Janeiro a praia é opção de lazer durante 
todo o ano. Por isso, o projeto Praia para Todos segue até junho. A iniciativa, 
que é realizada todos os domingos na Barra da Tijuca e em Copacabana, de 9h às 
13h, conta com atividades esportivas adaptadas como vôlei sentado de praia, 
frescobol, peteca e surf. E ainda, jogos recreativos e piscina infantil. Em 
Copacabana, há tambémbicicletas para serem pedaladas com as mãos. A esteira para
acesso de cadeirantes e as cadeirasanfíbias ficam aos sábados na Praia da Barra 
e aos domingos em Copacabana, das 9h às 13h. Na Barra, as atividades acontecem 
no Posto 3 e em Copacabana, em frente à Rua Francisco Sá, entre os Postos 5 e 6.
O Projeto ficará nas praias cariocas até junho deste ano.[FOTO]
VISITAS AO CENTRO DO RIO
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Quantas vezes você já passou pelo centro da cidade e se perguntou que prédio 
bonito e antigo era aquele? Alguns, imponentes como o Municipal, são 
imediatamente identificados. Outros dificilmente passam despercebidos, mas 
sempre deixam alguém em dúvida. Que prédio bonito é aquele mesmo? Até que alguém
venha e diga que ali fica a Biblioteca Nacional. O que nem todo mundo sabe é que
muitos dessas construções cheias de história estão de portas abertas para serem 
descobertas pelo público. Além de uma programação cultural muitas vezes 
gratuita, alguns oferecem passeios guiados. Que tal embarcar em um desses 
passeios? Conheça o roteiro completo e outras dicas de lazer no site Catraca 
Livre.
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AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 09 a 15 de março: [FOTO]
APOIO AS MULHERES
A mobilização Mulher - Poder Público Presente movimenta o Largo da Carioca nesta
quinta-feira, 14 de março. Organizado pela Rede Capital de Enfrentamento à 
Violência contra Mulheres, o evento divulgará, de 10h às 17h, diversos serviços 
de apoio à mulher e exibirá o filme de uma campanha nacional contra a violência 
doméstica. A Rede de Adolescentes e Jovens Promotores da Saúde - RAP da Saúde 
também estará presente, para interagir com os transeuntes e estimular debates e 
reflexões sobre o tema. A iniciativa conta com o apoio da Subsecretaria de 
Direitos das Mulheres da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos 
Humanos do Estado do Rio de Janeiro.GOVERNANÇA AMBIENTAL
Desgovernança da Sustentabilidade é o tema de um debate que acontece na próxima 
quarta-feira, 13 de março, a partir das 14h, no salão internacional Escola 
Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz (ENSP/Fiocruz).
O evento conta com a participação do especialista em desenvolvimento, José Eli 
da Veiga, professor de pós-graduação do Instituto de Relações Internacionais da 
Universidade de São Paulo (IRI/USP) e do Instituto de Pesquisas Ecológicas 
(IPÊ). O convidado abordará os dilemas e desafios da governança ambiental e do 
desenvolvimento sustentável. A palestra é aberta ao público e terá transmissão 
ao vivo pela pelo site da ENSP.SABORES DO CACAU[FOTO]

A Páscoa está chegando e para os chocólatras de plantão o SESC Duque de Caxias 
oferece no dia 15 de março, a partir das 14h, uma edição especial da Oficina 
Culinária. No encontro, o público poderá conferir palestras sobre os benefícios 
do cacau e aprender receitas de chocolates dietéticos e à base de soja.O evento,
com entrada franca e classificação de 12 anos, acontece na Rua General Argolo, 
47.
[FOTO]
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FEIRA DAS YABAS
Todo segundo domingo de cada mês o samba invade as ruas de Oswaldo Cruz com 
aFeira das Yabás. No próximo dia 10 de março, não poderia ser diferente. A 
convite do sambista Marquinhos de Oswaldo Cruz, Dona Ivone Lara é quem comanda a
festa. A Velha Guarda da Portela também marca presença. O famoso mocotó e aipim 
com carne-seca da Tia Surica e a tradicional rabada Dona Neném são as atrações 
principais.A feira acontece na Praça Paulo da Portela, a partir do meio-dia.
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AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 16 a 22 de março: MATERIAIS EDUCATIVOS PARA 
SAÚDE[FOTO]

A produção de materiais educativos para a saúde é tema de oficina que 
aCoordenação de Educação em Saúde da Superintendência de Promoção da Saúde da 
Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS-RJ) promovenesta 
quinta-feira, 21 de março. A Oficina de Produção e Utilização de Materiais 
Educativos tem o objetivo de instrumentalizar os profissionais de saúde em 
relação ao processo de criação e produção de materiais educativos. A capacitação
visa ainda proporcionar a troca de experiências sobre a utilização de materiais 
nas unidades de saúde. Podem participar profissionais dos Centros de Atenção 
Psicossocial (CAPs), unidades de saúde que estejam envolvidos com a produção, 
criação e utilização de materiais educativos e demais interessados. Para se 
inscrever basta enviar nome, categoria, unidade e número de celular 
paramoniquesmsdc@gmail.com.A oficina será realizada de 9h às 17h, no auditório 1
da Estação Otics da CAP.1.0 (na Rua Evaristo da Veiga, nº 16 - Centro, 2º andar,
próximo à estação Cinelândia do Metrô).[FOTO]
DEBATE SOBRE CRACK
Na próxima quinta-feira, 21 de março, o crack e a internação compulsória de 
dependentes químicos serão tema de debate na Escola da Magistratura do Estado do
Rio de Janeiro (Emerj). Participam da mesa redonda o desembargador Siro Darlan; 
o professor do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (ICB/UFRJ), João Menezes; o pesquisador do Centro Brasileiro de 
Análise e Planejamento(Cebrap), Maurício Fiore; e o pesquisador da Escola 
Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz), Paulo Amarante.A 
atividade é aberta ao público e acontece a partir das 9h, no auditório Antonio 
Carlos Amorim doPalácio da Justiça(Avenida Eramos Braga, n115, 4 andar, 
Centro).EMPREENDEDORISMO SOCIOAMBIENTAL
[FOTO]
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Estão abertas, até 8 de abril, as inscrições para o principal concurso de 
empreendedorismo socioambiental da América Latina: Prêmio Empreendedor Social e 
Prêmio Folha Empreendedor Social de Futuro. O primeiro, realizado pelo jornal 
Folha de São Paulo em parceria com a Fundação Schwab (correalizadora do Fórum 
Econômico Mundial de Davos), contempla iniciativas inovadoras sustentáveis que 
beneficiem pessoas em situação de risco social ou ambiental. O segundo, dirigido
para jovens de 18 a 35 anos, premiará líderes de projetos criados nos últimos 
três anos e que precisem de visibilidade e capacitação.Os finalistas ganham 
projeção nacional e internacional, reforçada pelo alto nível de qualificação dos
concorrentes e pela rede de contatos oferecida pelos 35 parceiros, pela Rede 
Folha de Empreendedores Socioambientais e pela Rede Schwab de Empreendedores 
Sociais.Podem participar empreendedores de cooperativas, negócios sociais e 
organizações da sociedade civil.Inscreva-se agora!MULHERES NACIÊNCIA[FOTO]

Em sua oitava edição brasileira, o Programa Mulheres na Ciência da LOréal, está 
com as inscrições abertas até 13 de maio. Em parceria com a Unesco e com a 
Academia Brasileira de Ciências (ABC), a premiação incentiva a presença da 
mulher na linha de frente do conhecimento e garante visibilidade ao trabalho das
pesquisadoras. A iniciativa já beneficiou 47 jovens cientistas no país e tem o 
júri formado por especialistas da Unesco, da LOréal e oito pesquisadores, 
membros da Academia Brasileira de Ciências. São aceitas inscrições de 
pesquisadoras das áreas de Ciências Biomédicas, Biológicas e da Saúde, Ciências 
Físicas, Ciências Matemáticas e Ciências Químicas.Conheça o prêmio e 
inscreva-se!
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agenda-da-promocao-da-saude-23-29-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 23 de março de 2013
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AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 23 a 29 de março

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://elosdasaude.wordpress.com/ 
AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 23 a 29 de março: ESTADO AMIGO DO IDOSO
[FOTO]

Nesta terça-feira, 26 de março, às 10h,o Rio de Janeiro recebe a próxima edição 
do ciclo de seminários Inovações em Políticas Públicas sobre Envelhecimento, que
apresentará A experiência Estado de São Paulo Amigo do Idoso. Fruto da parceria 
entre o Instituto Vital Brazil, o Centro de Estudso e Pesquisa do Envelhecimento
(CEPE) e o Centro Internacional de Longevidade (International Longevity 
Centre-Brazil), a iniciativa contará com a participação da pesquisadora do 
Instituto de Saúde da Secretaria do Estado de São Paulo (SES/ São Paulo), 
Maríllia Louvison e o médico e gerontólogo, Alexandre Kalache. O evento acontece
na sede do CEPE, localizado na Avenida Padre Leonel Franca, 428, Gávea.
CONVERSANDO SOBRE SAÚDE[FOTO]
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Estimular a discussão sobre saúde em seu conceito ampliado - como bem-estar 
físico, mental e social - e não apenas como ausência de doenças. Este é o ponto 
de partida para a organização, pela coordenação da faculdade de Medicina da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), do ciclo de debates Conversando 
sobre Saúde. Serão quatro palestras, uma a cada mês. O primeiro encontro 
acontece na próxima terça-feira, 26 de março, e recebe a professora da UFRJ, 
Ligia Bahia, que debaterá sobre o SUS e a Saúde Suplementar. O evento acontece 
no auditório Halley Pacheco, 8º andar do Hospital Universitário Clementino Fraga
Filho (HUCFF/UFRJ), a partir das 9h.TABAGISMO NO BRASIL [FOTO]

O controle do tabagismo é tema de conferência promovida pela Escola Nacional de 
Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP/Fiocruz) na próxima segunda-feira, 25 de 
março. O presidente da Academia Nacional de Medicina, Marcos Moraes, ministrará 
a palestraOs desafios do controle do tabagismo no Brasil, que acontece a partir 
das 10h, no salão internacional da ENSP, localizado no campus da Fiocruz, em 
Maguinhos.
ANIMAÇÃO EM CARTAZ[FOTO]

Se você é apaixonado por filmes de animaçãonão pode deixar de conferir a 
exposição que está em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) até 7 de 
abril.Movie-se: No tempo da Animação mapeia a história da animação nos últimos 
50 anos, explorando a dinâmica e a cultura de curtas e longas-metragens. A 
mostra está organizada em seis temáticas: Aparições, Fábulas e fragmentos, 
Personagens, Superhumanos, Estruturas e Visões. A entrada é franca e o CCBB fica
localizado Rua Primeiro de Março, 66 - Centro. 
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AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 30 de março a 5 de abril
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http://elosdasaude.wordpress.com/AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 30 de março a 5 de
abril: SAÚDE PÓS 2015
[FOTO]

Para palestrar sobre o tema Saúde na agenda de desenvolvimento pós 2015, a 
Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz) recebe, na próxima
quarta-feira, 03 de abril, o coordenador do Centro de Relações Internacionais em
Saúde da Fiocruz e ex-presidente da instituição, Paulo Buss. Aberto ao público, 
o evento marca o início do ano letivo da unidade. As atividades acontecem 
Auditório Térreo da ENSP, localizado no campus Fiocruz de Manguinhos (Avenida 
Brasil, 4365).A NOVA CARA DA ARTE[FOTO]

Aproveite o feriado para viajar em ótima companhia na exposição Rumos Artes 
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Visuais 2011/2013. A quinta edição da iniciativa selecionou 108 obras, entre 
mais de 1,7 mil inscritas, de 45 artistas diferentes de diversos lugares do 
país. Fotografia, filmes, pinturas, desenhos e instalações, de artistas jovens e
desconhecidos, que participaram do projeto Rumos Itaú Cultural Artes Visuais, 
são algumas das linguagens que fazem parte da exposição coletiva.
Os trabalhos ficam expostos até o dia 19 de maio, no Centro Cultural Paço 
Imperial, localizado na Praça XV de Novembro, 48, Centro. A entrada é franca e a
visita pode ser feita de terça a domingo, das 12 às 18h.
Mais informações: www.pacoimperial.com.brLEGALIZAÇÃO DAS DROGAS EM DEBATE
A Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro promove, na próxima 
quinta-feira, 4 de abril, o seminário Drogas: Dos perigos da proibição à 
necessidade de legalização. As inscrições são gratuitas e o evento aborda, entre
outros temas, Drogas e Proteção à Saúde. A programação tem início às 9h e segue 
até às 18h, no Auditório Antônio Carlos Amorim do Tribunal do Estado do Rio de 
Janeiro, localizado na Avenida Erasmo Braga, 115 - 4º andar - Centro.Saiba mais 
e inscreva-seLAZER GARANTIDO[FOTO]

Terceiro parque de maior área da cidade, o Parque de Madureira é uma ótima opção
de lazer. Nos seus mais de 100 mil metros quadrados, oferece quadras esportivas,
palyground, anfiteatro, pista de skate, parquinho para as crianças, 
bicicletários, centro de educação ambiental e muito mais. Cercado por grades de 
três metros de altura, o parque tem quatro entradas. Em seu interior fica o 
centro de visitantes com iluminação gerada pela energia solar, sistema de 
irrigação que evita desperdícios, reúso de água da chuva e 400 lâmpadas LED. O 
espaço funciona de terça a domingo, de 5h às 22h.Confira os eventos programados 
no Parque Madureira
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AGRADECIMENTO DA C. M. HERBERT DE SOUZA A EQUIPE DE SAÚDE DO MORRO UNIÃO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Gostaríamos de, mais uma vez, agradecer a toda a equipe do CMS Morro União, pela
atenção e dedicação a nossas crianças, mais uma vez demonstrada na terça feira, 
dia 19/03, quando necessitamos com extrema urgência de sua ajuda. Nossa criança,
que apresentou um quadro súbito de convulsão foi socorrida prontamente por toda 
a equipe, que solicitou a ambulância para a transferência da criança, 
prestando-lhe uma assistência incansável enquanto permanecíamos no aguardo do 
transporte. Mais uma vez, a Equipe do CMS Morro União, além de confirmar a 
necessária parceria entre Saúde e Educação, demonstrou o seu carinho, dedicação 
e preocupação com um trabalho não só de qualidade, mas, principalmente, 
humanizado.
Ressaltamos que, mediante a atuação exemplar dessa Equipe, a criança encontra-se
bem, e os responsáveis comprometidos em comparecer à consulta investigatória com
o neurologista, agendada por essa EQUIPE.
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Mais uma vez, nosso muito obrigada.
Rosangela, Simone e Equipe da CM Herbert de Souza.PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA
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Alimentação rica em cálcio e atividades físicas previnem o aparecimento da 
osteoporose
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http://www.blog.saude.gov.br/
Alimentação rica em cálcio e atividades físicas previnem o aparecimento da 
osteoporose: 
[FOTO]

Foto: Jamie Grill/Tetra Images/Corbis
Cerca de 10 milhões de pessoas são portadoras de osteoporose no Brasil. No 
entanto, somente uma a cada três pessoas é diagnosticada. A doença muitas vezes 
só é descoberta depois de uma queda com fratura, e a população idosa é quem mais
sofre com a osteoporose que, muitas vezes, se mantém silenciosa.

A prevenção deve ser iniciada ainda na infância, já que é nesta fase que o 
indivíduo ganha estatura, fortifica seu esqueleto e adquire o máximo de massa 
óssea possível. Três fatores são necessários para alcançar essa prevenção: 
alimentação saudável rica em cálcio; a exposição ao sol antes das 10h da manhã 
ou após às 16h; e à prática de atividade física.

A osteoporose é uma doença que enfraquece os ossos e dessa forma a pessoa corre 
mais risco de fraturas. No geral, a osteoporose atinge mais as mulheres após a 
menopausa. A prevenção é importante para que a pessoa com qualidade de vida. A 
assistente administrativa Tonica Makiuchi, 59 anos, tem osteoponia (fase inicial
da osteoporose) e toma todos os cuidados para desenvolvimento da doença.

Ela descobriu a osteoporose por acaso, há seis anos, ao participar de uma 
campanha de orientação. Desde então, se dedica à atividade física. Como 
servidora do Ministério da Saúde, participo do Programa Geração Saúde e o 
instrutor me indicou a prática da musculação. O desenvolvimento muscular ajuda 
no fortalecimento dos ossos, diz Toniquinha, como é conhecida pelos colegas de 
trabalho. Por indicação médico, ela deu um tempo na musculação, mas caminha 
todos os dias. Gosto de me exercitar, afirma. Para evitar quedas, ela usa 
sapatos fechados, com solados aderentes ao solo.

A nutricionista Nadia Amore, da Coordenação de Assistência Integral à Saúde do 
Servidor (CAS), para a prevenção da osteoporose é importante o consumo adequado 
de fontes de cálcio, pois ele é o principal mineral a atuar na formação óssea. 
Este nutriente está presente no leite e seus derivados (queijos, iogurtes), 
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peixes e hortaliças de folhas verdes escuras (como brócolis, couve, agrião entre
outros), diz. Segundo ela, o Guia Alimentar para a População Brasileira 
recomenda o consumo diário de três porções de alimentos fontes de cálcio ao dia.

Para Nádia, também é importante um consumo adequado de vitamina D, que auxilia 
na fixação do cálcio no organismo. A maior fonte de vitamina D é obtida a partir
da exposição diária à luz solar, porém pode ser obtida em alimentos como gema de
ovo, manteiga, peixes. A melhor forma de prevenção da osteoporose é uma dieta 
variada e balanceada desde a infância, para que se garanta uma quantidade 
adequada de ingestão de cálcio e a boa formação do tecido ósseo, afirma Nádia.
Tratamento - A recomendação do Ministério da Saúde é que mulheres e homens, ao 
entrarem na menopausa e andropausa, ou quando atingirem idade acima de 60 anos, 
procurem uma unidade de saúde para avaliação médica. Nos casos indicados, podem 
ser realizado o exame de densitometria óssea, capaz de detectar o desgaste dos 
ossos, a osteopenia - fase inicial da osteoporose - e até a própria osteoporose.
O Sistema Único de Saúde (SUS) garante o tratamento, que pode ser feito desde as
unidades básicas de saúde até os hospitais de maior complexidade. Os 
medicamentos de osteoporose estão disponíveis tanto na atenção primária até a 
rede especializada, quanto no Programa Farmácia Popular do Brasil. Para combater
o sedentarismo e prevenir doenças como a osteoporose, o Ministério da Saúde 
criou as Academias da Saúde, espaços públicos para praticar exercícios físicos 
com orientação profissional e de graça.
Como Evitar:
Fazer atividades físicas pelo menos três vezes por semana, com orientação de um 
profissional especializado;Pegar sol antes das 10h ou após as 16h por, no 
mínimo, 15 minutos ao dia, sem filtro solar;Consumir alimentos ricos em 
cálcio;Evitar fumo e álcool;Evitar café expresso;As mulheres, ao chegarem à 
menopausa, devem procurar orientação médica para iniciarem a prevenção.
Fonte: Maria Vitória/ Comunicação Interna do Ministério da Saúde
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ANS lança Guia Prático de Planos de Saúde
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http://www.blogdasaude.com.br/
ANS lança Guia Prático de Planos de Saúde: 
[FOTO]
O Guia Prático de Planos de Saúde 2013 contém dicas úteis para quem tem ou 
deseja ter um plano de saúde.

Índice:
O que é a ANS?Como a ANS pode ser útil?Passos para contratar um plano de 
saúdeDireitos e deveres dos beneficiáriosAtendimento de urgência e 
emergênciaPrazos máximos de atendimentoDoenças ou lesões preexistentesReajuste 
de mensalidadesAposentados e demitidosFim do contrato do plano de 
saúdeContinuidade do atendimento após a morte do titularPortabilidade, Migração 
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e AdaptaçãoRequisitos para trocar de plano de saúdeIngresso em Planos 
ColetivosOs termos mais usados na saúde suplementarCanais de Relacionamento da 
ANS
O Guia será distribuído em eventos organizados pelos Procons e nos núcleos da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) espalhados pelo Brasil. Também está 
disponível pela internet, em pdf. (AQUI).
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APRENDENDO SEMPRE - Cólica em bebês, como tratar sem medicar?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.avidaquer.com.br/ Cólica em bebês, como tratar sem medicar?: Este 
tema é dos mais sofridos, acreditem. E, ao contrário do que muitos pensam, pode 
ser sinal de algumas complicações, além do natural amadurecimento do aparelho 
digestivo do pequeno. Tive algumas situações complicadas nesta área com meus 
meninos e no mais velho percebi que medicar, mesmo que por orientação médica, 
pode não ser o melhor caminho. A pediatra que nos atendia quis evitar o famoso 
medicamento antiflatulência à base de dimeticona e sugeriu o uso do medicamento 
para dor à base de paracetamol, o que lhe causou umaintoxicação no fígado e um 
acompanhamento médico especializado por conta desta escolha. Em poucos meses meu
filho estava muito bem de novo, mas aprendemos uma lição.
Há alguns dias fui marcada no Facebook por uma amiga que repercutia o update de 
um casal gaúcho. Vejam a história:Estou aqui pedindo a todos os pais que antes 
de darem remédios a seus filhos sem indicação médica para cólicas pensem sobre o
que vou escrever. Meu filho tem apenas 55 dias e está internado na UTI do 
Hospital desde a madrugada de ontem onde foi verificado que estava com 
taquecardia por ter tomado uma medicação a longo tempo para as cólicas que 
sentia, este medicamento alterou seus batimentos que foram parar em quase 300 
bpm, este remédio é DIMETICONA+METILBROMETI DE HOMATROPINA e é encontrado e 
vendido sem receita em qualquer farmácia. Estão internadas mais duas crianças 
com o mesmo caso onde a situação também é grave. Espero que seja suspensa a 
venda deste medicamento o quanto antes, pois uma das suas formulas altera os 
batimentos dos bebes. Nesse dia perdi meu sorriso, sequei todas as gotas de 
lágrimas que possuo, perdi a fome e a única coisa que me mantem em pé a que meu 
filho precisa de mim e de minha força para sair dessa situação o quanto antes, e
só DEUS pode me ajudar nesse momento. Obrigada a todos por compartilharem e por 
favor não deem esse medicamento a seus filhos, pois ele pode causar outras 
alteração aos quais os pais e médicos não percebem na criança.Resolvi então 
conversar com uma das equipes médicas com as quais tenho contato e gentilmente o
Hospital Israelita Albert Einstein intermediou uma breve entrevista sobre o tema
com oDr. Victor Nudelman, pediatra, neonatologista e alergista infantil em São 
Paulo. Posto abaixo, na íntegra, suas respostas aos meus questionamentos:Quais 
são as indicações médicas mais atuais sobre o tratamento das cólicas nesta fase 
de amadurecimento do intestino do bebê? Existe alguma orientação especial em 
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relação a alimentação e medicação neste período de adaptação do organismo 
recém-saído do útero?
A cólica do lactente é um diagnóstico feito por exclusão de outras causas mais 
urgentes de dores para o bebê. Geralmente começa entre a 3ª e 6ª semana de vida 
e, na grande maioria dos bebês, ela se resolve por volta dos 4 meses. O 
diagnóstico de maior certeza fica como retrospectivo, isto é, só depois que vai 
embora aos 4 meses, confirmamos o diagnóstico. A definição médica para a cólica 
do lactente é de choro por pelo menos 3 horas ao dia, pelos menos em 3 dias da 
semana, por pelo menos 3 semanas. A Medicina ainda não conseguiu explicar com 
certeza a causa da cólica do lactente, mas parece ser por vários fatores: 
imaturidade do intestino do bebê, desproporção entre a quantidade ou qualidade 
do leite que o bebê mama e a capacidade de processá-lo pelo intestino, 
sensibilidade à dor e outros estímulos, tipo de microflora intestinal do bebê, 
até fatores relacionados aos pais (experiência prévia com bebês, técnica de 
amamentação para evitar muita deglutição de ar, sensibilidade dos pais ao choro 
do bebê, etc).
A alimentação da mãe influencia o aparecimento de cólicas? Isso é mito ou 
verdade?
Em mães que são alérgicas, um estudo mostrou que quando usavam dieta 
hipoalergênica (sem leite de vaca, ovos, nozes e trigo), os bebês tinham 25% 
menos cólicas. Converse com seu médico antes de restringir a sua alimentação 
pelo risco de ter um baixo aporte nutricional. A maioria das recomendações sobre
o que a mãe não deve pode comer durante a amamentação não possui comprovação 
científica.
E as receitas caseiras, como funchicórea, chás, ajudam a tratar as cólicas?
Existe evidências que alguns chás de ervas poderiam ajudar a ceder as cólicas, 
mas para chegar a ter efeito o bebê teria que beber quase 1/5 do aporte de 
líquido na forma de chás, o que pode comprometer o aleitamento e ganho de peso. 
Lembre que o próprio açúcar tem um efeito calmante sobre o bebê mas com ação por
pouco tempo, e muito dos produtos para cólica nada mais tem do que sacarose para
acalmar o bebe. Alguns produtos ditos naturais ou alternativos podem conter 
álcool em sua formulação e por isso devem ser analisados pelo pediatra antes de 
ser dado ao bebê.
Meus filhos não tomaram chás porque adotamos o aleitamento materno exclusivo nos
primeiros seis meses de vida, portanto, nem água fazia parte da dieta deles. Mas
a funchicórea (hoje abolida pelo Ministério da Saúde) foi indicada por alguém e 
atee tentamos, mas, como eles nunca usaram chupeta, era quase impossível 
oferecer o tal pózinho! O que efetivamente funcionou para nós na fase das 
cólicas foi calma da nossa parte, massagens do tipo Shantala (que são excelentes
para acalmar o bebê) e a bolsa de água quente na região abdominal.
O pediatra indica outras atitudes que podem ajudar muito aos pais nesta fase, 
reiterando que vários tratamentos já foram testados de maneira científica e 
atualmente não há um único deles que realmente resolva todos os casos de cólicas
do bebê. Segundo ele os tratamentos abaixo teriammaior evidência de algum efeito
benéfico: tente aprender a reconhecer o timbre do choro do bebê; nem só por 
cólicas e fome o bebê chorabuscar orientação de apoio sobre a cólica e como 
acalmar o bebêreconhecer quais os estímulos que devem ser feitos ou evitados 
para o bebê e saber que a mãe poderá contar com o apoio do pediatra em situações
de choro intenso ajudam a tranquilizar os pais e enfrentar as cólicas com maior 
segurançavale observar: se toda vez que o bebê chorar ele for levado ao seio e 
com isso mamar ainda mais ou for movimentado em excesso, ele pode ficar ainda 
mais irritadoaleitamento ao seio em posição verticalizada (sentado sobre a coxa 
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da mãe) para dar maior chance de eliminar o excesso de ar deglutidodar mais 
tempo para o bebê arrotartentar esgotar o primeiro seio antes de seguir para o 
segundo seio.caso esteja usando fórmula láctea ao invés do leite materno, 
conversar com pediatra a respeito de um período com uso de fórmula láctea feita 
com proteínas hidrolisadasquanto à medicação, o remédio que melhor deu 
resultados foi justamente aquele que deu os piores efeitos colaterais, e por 
isso deve ser evitado. Mudanças na dieta materna durante a amamentação (retirada
do leite de vaca, ovos, nozes e trigo) diminuíram muito pouco a frequência de 
cólicas do bebe, tampouco a retirada de lactose do leite do bebêPara terminar, 
uma experiência minha: creio que meus bebês tiveram menos cólicas do que o 
normal porque eu sou intolerante à lactose desde criança e por isso não tenho 
leite e derivados (exceto iogurtes, que têm baixa lactose) na dieta. Percebi que
meu segundo filho, que teve mais dificuldade no amadurecimento do intestino, os 
temperos artificiais salgados (como os usados em sopas prontas, por exemplo) 
eram o gatilho para que meu leite causasse mais gases no bebê. Foi uma 
observação minha e, ao cortar os tais temperos, resolvemos boa parte destes 
incômodos. Creio que um diário de alimentação materna pode ajudar muito quem 
está sofrendo nesta fase.
E, como o tema é longo, já agendei uma continuidade para este assunto, num 
próximo post falaremos com a nutricionista infantil Karine Durães (do blog 
Nutrição Infantil) sobre alimentação da mãe que amamenta. Fiquem ligados nas 
próximas Segundas de Saúde aqui do @avidaquer.
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Aprovado projeto que amplia atendimento às vítimas de violência sexual
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http://www.blog.saude.gov.br/
Aprovado projeto que amplia atendimento às vítimas de violência sexual: [FOTO]

Proposta, votada pela Câmara dos Deputados na semana em que é comemorado o Dia 
Internacional da Mulher, determina atendimento multidisciplinar na rede SUS.| 
Foto: Jamie Grill/Tetra Images/Corbis
A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (5) o Projeto de Lei 60/99 que 
determina o atendimento imediato e multidisciplinar das vítimas de violência 
sexual. A matéria, que ainda será analisada pelo Senado, transformará em lei as 
diretrizes já definidas pelo Ministério da Saúde na Política Nacional de Atenção
Integral à Saúde da Mulher, que tem como princípios a humanização do 
atendimento, a não fragmentação das ações em saúde, a expansão das redes de 
atendimento das mulheres em situação de violência e a melhoria do acesso e da 
qualidade do atendimento.
Pelo projeto, de autoria da deputada Iara Bernardi (PT-SP), o atendimento 
imediato e multidisciplinar - com o controle e tratamento do ponto de vista 
físico e emocional da vítima - será obrigatório e gratuito em todos os hospitais
da rede do SUS, sejam públicos ou privados conveniados.Esse é um passo muito 
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importante para proteger e cuidar das mulheres, é mais um direito das mulheres 
no Sistema Único de Saúde, disse o ministro Alexandre Padilha. A medida 
garantirá que aquilo que já é uma recomendação do Ministério da Saúde, que todo 
serviço de urgência e emergência tem que adotar - a avaliação adequada, a 
orientação em relação à gravidez, a profilaxia em relação às doenças sexualmente
transmissíveis -, seja obrigatoriamente aplicado em todos os hospitais do País, 
completou Padilha. No final de fevereiro, o ministro esteve reunido com o 
presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, e a bancada feminina, para que a 
votação da matéria fosse priorizada.
Segundo o texto aprovado, entre os serviços que devem ser realizados estão o 
diagnóstico e tratamento das lesões físicas no aparelho genital e nas demais 
áreas afetadas; amparo médico, psicológico e social imediato; e facilidade do 
registro da ocorrência, com encaminhamento ao Instituto Médico Legal (IML) e às 
delegacias especializadas com informações úteis à identificação do agressor e à 
comprovação da violência sexual. No tratamento das lesões, caberá ao médico 
preservar materiais que possam ser coletados no exame médico legal.
As vítimas ainda terão direito à profilaxia para Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DST) e à coleta de material para realização do exame de HIV para
posterior acompanhamento e terapia. O texto também prevê profilaxia da 
gravidez.Fonte: Silvia Cavichioli /Agência Saúde
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As vacinas na gravidez e no pós-parto________
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As vacinas na gravidez e no pós-parto________: 

Bruna Stuppiello

Getty Images
É importante que a mulher esteja imunizada durante estes dois momentos, tanto 
para a saúde dela quanto para a do filho. Por isso, saiba quais as vacinas você 
precisa tomar

Os anticorpos, as células de defesa, da mãe são transferidos ao feto durante a 
gestação e, após o nascimento, eles chegam ao bebê por meio da amamentação. 
Assim, mesmo sem ter tomado injeções, seu filho estará protegido contra algumas 
doenças nos primeiros meses de vida. Apesar de o ideal ser se vacinar antes de 
engravidar, as imunizações também podem acontecer durante a gestação e no 
período imediatamente posterior ao parto. 

Então, encontre a sua caderneta de vacinação e descubra, a seguir, quais são os 
imunizantes que podem e devem ser tomados. Lembre-se de que estas vacinas devem 
ser tomadas apenas se mulher não foi imunizada previamente, não sabe se já foi 
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vacinada, ou caso seja necessária uma dose de reforço.
Vacinas recomendadas para as grávidas
Tratam-se de compostos inativados, nos quais os micro-organismos estão mortos. 
Neste caso, o risco para a gestante e para o bebê é zero, afirma a 
infectologista Rosana Richtmann, presidente da Sociedade Paulista de 
Infectologia. Tomar estas três vacinas é necessário para evitar problemas de 
saúde na gestante, no feto e também no recém-nascido.
- Influenza
Por que é importante:esta vacina é essencial, pois tanto a gripe comum como a 
gripe A são mais graves durante a gestação. Isso ocorre porque toda a grávida 
tem o seu sistema imunológico mais fraco para não agredir os antígenos-- 
partículas capazes de deflagrar reações imunes-- próprios do feto. Assim, o 
organismo responde a infecções de forma mais lenta, explica a ginecologista 
Nilma Antas Neves, presidente da Comissão Nacional de Vacinação da Federação 
Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO).

Em 2010, quando as gestantes ainda não estavam incluídas na campanha de 
vacinação contra a gripe, as grávidas representaram 24% das mortes devido ao 
H1N1. Já em 2011, ano em que passaram a participar da campanha, o número de 
óbitos de gestantes caiu para 7% do total, de acordo com o Ministério da Saúde. 
Até mesmo a gripe normal pode causar problemas, pois há o risco de a doença 
desencadear um parto prematuro, conta Richtmann.

Além disso, conforme mencionado anteriormente, ao herdar os anticorpos da mãe na
gestação, o bebê já nasce mais protegido. A gripe pode ser mais grave nos 
recém-nascidos justamente porque eles ainda não possuem os anticorpos contra a 
doença, diz Richtmann. Com a vacinação da grávida, o bebê, que só pode tomar a 
vacina da influenza a partir dos seis meses de vida, têm suas defesas 
fortalecidas para enfrentar a gripe.Quando tomar:a Influenza pode ser tomada em 
qualquer fase da gestação, consiste em uma dose única e está disponível 
gratuitamente para as grávidas em postos públicos de vacinação. Ela é 
contraindicada para pessoas com histórico de reação alérgica a ovo.
- Hepatite B
Por que é importante:a hepatite B costuma não apresentar sintomas, mas as 
manifestações mais comuns são vômitos, dores musculares, náuseas e mal-estar, 
entre outros. A doença gera a inflamação do fígado e a maioria das pessoas se 
cura depois de duas semanas. Porém, entre 5% e 10% dos adultos ela se torna 
crônica e pode evoluir para cirrose ou câncer no fígado. Estima-se que 350 
milhões de pessoas no mundo tem a hepatite B crônica e não sabem. Caso a mulher 
contraia o vírus durante a gravidez, a situação se complica, pois a transmissão 
para o bebê pode ocorrer durante a gestação ou, principalmente, no momento do 
parto. É bom que a mãe esteja imunizada, caso contrário, existe risco de 
transmitir a doença ao filho na hora da passagem dele pelo canal do parto, 
esclarece o pediatra Eitan Berezin, presidente do Departamento Científico de 
Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria.

Em recém-nascidos, as chances de a hepatite B evoluir para uma hepatite crônica 
é de 90%, de acordo com o Ministério da Saúde, por isso os bebês recebem a 
primeira dose contra hepatite B logo após nascerem. Quando tomar:a mulher pode 
receber esta vacina a partir do segundo trimestre de gravidez e são três doses. 
Esta vacina está disponível em postos públicos de vacinação para as gestantes e 
não é preciso reforço.
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- Tríplice bacteriana acelular do tipo adulto (dTpa) ou dupla do tipo adulto 
(dT)
Por que é importante: a vacina tríplice bacteriana acelular do tipo adulto 
(dTpa) proporciona imunidade contra difteria, tétano e coqueluche, enquanto a 
dupla tipo adulto (dT) protege apenas contra as duas primeiras doenças. Apenas a
dT está disponível no sistema público de saúde. Porém, o ideal é tomar a vacina 
tríplice bacteriana acelular, recomenda Richtmann.

Isto porque a coqueluche, que está incluída na dTpa, é uma doença muito grave em
bebês. Ela é causada por uma bactéria que promove um quadro inflamatório nas 
vias respiratórias e, em situações extremas, pode ocasionar a morte por 
insuficiência respiratória.

Segundo a UNICEF, cerca de 300 mil crianças morrem todos os anos devido à 
coqueluche. Quem está suscetível a quadros mais graves são menores de 6 meses e 
estudos nos mostram que em 70% dos quadros a transmissão ocorre dentro de casa, 
sendo o transmissor da doença, na maioria das vezes, a mãe. Portanto, é preciso 
blindar a mãe para resguardar o recém-nascido, aponta Richtmann.

Já o tétano também pode ser muito grave tanto nas mães quanto nos bebês que 
acabaram de nascer, configurando um quadro de tétano neonatal. A bactéria por 
trás do problema produz uma toxina que paralisa os músculos, inclusive os da 
respiração, levando a uma parada respiratória e, consequentemente, à morte. O 
bebê pode contrair tétano neonatal principalmente através de uma infecção 
umbilical, por falta de higiene nesta região, mas é uma doença rara, afirma 
Neves.

Finalmente, a difteria é uma doença bacteriana que, em casos extremos, pode 
provocar um edema importante no pescoço, levando à asfixia, o que é 
especialmente perigoso em recém-nascidos. Como o pequeno só poderá ser vacinado 
contra estas doenças aos 2 meses de vida, é importante que a mãe o proteja por 
tabela, ao se imunizar.
Quando tomar:A mulher que tomou a vacina há mais de cinco anos e pretende 
engravidar, está grávida ou teve um filho recentemente deve se imunizar. As 
grávidas podem tomar a vacina a partir da 20ª semana, explica a pediatra 
Isabella Ballalai, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) do 
Rio de Janeiro. Caso a mulher já tenha sido vacinada, é necessária apenas uma 
dose de reforço, mas se ela nunca tomou esta vacina, será preciso tomar três 
doses.

Vacinas liberadas para grávidas em casos específicos
Os riscos de contrair algumas doenças não são tão altos para a maioria das 
gestantes, por isso elas não são indicadas a todas elas. Saiba se você precisa 
se imunizar
- Hepatite A
Por que é importante: esta vacina não é prioritária para a gestante. Em adultos,
a hepatite A gera uma inflamação no fígado e pode apresentar sintomas como dores
musculares, náuseas, vômito, cansaço e mal-estar. Porém, em alguns casos, ela 
pode ficar mais grave. Há o risco de a hepatite A se apresentar de forma 
fulminante, em que o fígado vai a falência rapidamente, conta Neves. Em 
gestantes, a encrenca é mais séria. Há maiores probabilidades de uma hepatite 
mais grave e também de complicações para o feto, conta Ballalai.
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Recomendação:a vacina é indicada para grávidas em condições específicas. É o 
caso de uma mulher que vai viajar para um local em que a estrutura sanitária não
é boa, exemplifica Richtmann. Como a hepatite é transmitida por meio de 
alimentos ou água contaminados, a recomendação é que gestantes que trabalham em 
creches, na área do saneamento básico ou com alimentos, como cozinheiras ou 
nutricionistas, também se protejam.
Quando tomar:Esta vacina pode ser tomada a partir do segundo trimestre de 
gestação e é aplicada em duas doses. Não é preciso um reforço e a vacina não 
está disponível em postos públicos, somente em clínicas privadas de imunização.
- Meningocócica conjugada
Por que é importante: a meningite pode ser causada por vírus ou bactéria, esta 
última é mais grave e se divide em pneumocócica e meningocócica. As vacinas 
contra a segunda são recomendadas para adultos saudáveis. Como a meningocócica 
se ramifica em A, B, C, W e Y existem dois tipos de vacinas, uma apenas para o 
C, que representa 80% dos casos de meningocócicas, e outra que abrange A, C, W e
Y. Ainda não há imunização para o tipo B.A doença pode levar à paralisia, perda 
da visão, audição e funções cerebrais.
Recomendação:esta vacina é indicada para as gestantes somente em casos de surtos
de meningite. A grávida que nunca tomou a vacina ou foi imunizada há mais de 
cinco anos deve receber a aplicação, que consiste em apenas uma dose e está 
disponível em clínicas privadas de imunização.
Quando tomar:durante a gestação, quando for detectado o surto do problema.

Vacinas proibidas para as grávidas
Fique alerta em relação às vacinas que não são recomendadas para as grávidas, 
pois são compostas de micro-organismos enfraquecidos, mas que ainda estão vivos.
Portanto, há o risco de o feto contrair a doença para a qual a grávida está se 
imunizando. Na prática, este risco é teórico, temos várias gestantes que tomaram
a tríplice viral, só em São Paulo foram mais de seis mil mulheres, e nenhum caso
de contaminação, conta Ballalai.

As vacinas feitas com micro-organismos atenuados e que, por isso, devem ser 
evitadas por gestantes são:Tríplice Viral, Varicela e Febre Amarela.A última 
pode ser aplicada na grávida quando os riscos de adquirir a doença superam os 
riscos potenciais da vacinação. Como exemplo, podemos citar as viagens a locais 
de risco de contaminação. A decisão de realizar a vacinação cabe ao médico.
A vacina de HPVtambém é contraindicada para as gestantes. Trata-se de um 
imunizante seguro, pois não contém o vírus atenuado. Mas, ela não é recomendada 
porque não temos experiências com o uso dela na gravidez, explica Richtmann.

Caso você tenha tomado algumas destas vacinas durante a gravidez, a recomendação
é informar ao seu médico. Assim, na hora do ultrassom este profissional ficará 
mais atento a detalhes relacionados à vacina, diz Richtmann.

Vacinas para mulheres no pós-parto
Caso a mulher não tenha se imunizado na gestação ou antes de engravidar, deve 
tomar essa providência logo após o nascimento do bebê. Nesta fase, você também 
consegue transferir anticorpos ao seu filho por meio da amamentação.
- Hepatite B
Por que é importante:seu bebê será imunizado contra a Hepatite B assim que 
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nascer, porém, caso você ainda não tenha tomado a vacina, ela continua 
importante para a sua saúde e também para evitar problemas em uma próxima 
gestação. Em recém-nascidos, as chances de a hepatite B evoluir para um quadro 
crônico é de 90%,de acordo com o Ministério da Saúde, por isso os bebês recebem 
a primeira dose contra hepatite B logo após nascerem.
Quando tomar:caso você tenha iniciado a vacinação ainda grávida, provavelmente 
terá que tomar a última dose após o nascimento do seu filho. Esta vacina está 
disponível em postos públicos de vacinação para mulheres de até 29 anos ou em 
clínicas de imunização privadas, após esta idade. São três doses da vacina e não
é preciso reforço.
- Tríplice Viral
Por que é importante:caso você não tenha tomado esta vacina antes da gravidez, 
vale a pena se prevenir após o nascimento de seu filho. A tríplice viral 
proporciona proteção contra sarampo, caxumba e rubéola. Esta última doença pode 
ser muito grave durante a gestação. Há o risco de o feto desenvolver a rubéola 
congênita que pode causar abortamento, morte intrauterina ou malformação, afirma
Neves. Portanto, para evitar estresse na espera do próximo filho, previna-se.

Esta vacina também é importante para a saúde da mãe, especialmente aquela que 
pretende viajar. O sarampo chegou a ser extinto no Brasil durante três anos, 
entre 2007 e 2009, porém na Europa passaram a ocorrer casos e brasileiros que 
viajaram para lá contraíram a doença. Além das consequências mais simples, o 
sarampo, que é causado por um vírus, pode levar a uma infecção no sistema 
nervoso central e resultar em problemas respiratórios, como uma pneumonia 
severa.

De acordo com a SBIm, mulheres nascidas após 1962 devem receber uma ou duas 
doses (com intervalo mínimo de 30 dias) de acordo com o histórico vacinal de 
cada uma, de modo que todas recebam no mínimo duas doses na vida. Esta vacina é 
contraindicada para pessoas com histórico de reação alérgica em decorrência do 
ovo e para imunodeprimidos. O imunizante está disponível em postos públicos de 
vacinação.
Quando tomar:após o parto, caso não tenha se vacinado antes de engravidar
- VaricelaPor que é importante:esta é para mamães que nunca tiveram catapora, o 
nome popular do problema. A varicela costuma ser mais grave em adultos do que em
crianças. De acordo com a UNICEF a taxa de mortalidade por catapora em adultos é
cerca de 30 a 40 vezes maior do que em crianças de 5 a 9 anos. Como é uma doença
viral que deflagra de 300 a 500 pequenas lesões na pele, cria-se uma porta de 
entrada para as bactérias que podem transitar pela corrente sanguínea e chegar 
ao sistema nervoso central, desencadeando infecções no pulmão e no cérebro. 

Caso você pretenda engravidar novamente, também é importante estar imunizada 
contra a doença. A varicela durante a gestação pode passar para o feto e ter 
efeitos gravíssimos como malformação congênita, abortamento e morte 
intrauterina, conta Neves. Esta vacina é contraindicada para pessoas com 
histórico de reação alérgica em decorrência do ovo e imunodeprimidos. A vacina 
está disponível apenas em clinicas privadas de imunização.
Quando tomar:depois de dar à luz.
- Influenza
Por que é importante:como a criança só pode tomar a vacina contra a influenza a 
partir dos seis meses, uma mãe imunizada poderá transferir anticorpos ao filho 
por meio da amamentação. É recomendada uma dose anual da Influenza, que está 
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disponível apenas em clínicas privadas de imunização. Ela é contraindicada para 
pessoas com histórico de reação alérgica em decorrência do ovo.
Quando tomar:a mãe que não se vacinou durante os nove meses precisa se imunizar 
após o nascimento do bebê. Assim, diminuem os riscos de a mulher transmitir 
tanto a gripe comum como a gripe A ao filho. A doença pode ser mais grave nos 
recém-nascidos justamente porque eles ainda não possuem os anticorpos, diz 
Richtmann.
- Tríplice bacteriana acelular do tipo adulto (dTpa) ou dupla do tipo adulto 
(dT)
Por que é importante: Lembre-se de que, conforme mencionamos anteriormente, o 
objetivo é tornar o adulto imune contra tétano, coqueluche e difteria, doenças 
potencialmente perigosas, se transmitidas ao recém-nascido. Se a mulher já tiver
sido vacinada, é necessária apenas uma dose de reforço, caso contrário, serão 
necessárias três doses.
- Hepatite A
Por que é importante: em adultos, a hepatite A gera uma inflamação no fígado e 
pode apresentar sintomas como dores musculares, náuseas, vômito, cansaço e 
mal-estar. Porém, em alguns casos ela pode ficar mais grave.Há o risco da 
hepatite A evoluir para um quadro fulminante em que o fígado vai a falência 
rapidamente, conta Neves. São necessárias duas doses da vacina, mas não é 
preciso um reforço. A vacina não está disponível em postos públicos, somente em 
clínicas privadas de imunização.
- HPVPor que é importante:a vacina de HPV é recomendada para mulheres até 25 
anos. Existem dois tipos: a bivalente e a quadrivalente, que é a mais 
recomendada, pois contempla os tipos de HPV 6, 11, 16 e 18, enquanto a outra 
lida apenas com os dois últimos. O HPV pode causar verrugas genitais e alguns 
tipos, especialmente o 16 e 18, aumentam as chances do câncer de colo de útero. 
Devem ser tomadas três doses e a vacina está disponível apenas em clínicas 
privadas de imunização.
Quando tomar:depois de dar à luz.
- Meningocócica conjugada
Por que é importante:a meningite pode ser causada por vírus ou bactéria, esta 
última é mais grave e se divide em pneumocócica e meningocócica. As vacinas 
contra a segunda são recomendadas para adultos saudáveis. Como a meningocócica 
se ramifica em A, B, C, W e Y existem dois tipos de vacinas, uma apenas para o 
C, que representa 80% dos casos de meningocócicas, e outra que abrange A, C, W e
Y, ainda não há imunização para o B. A doença pode levar a paralisia, perda da 
visão, audição e funções cerebrais. É aplicada uma dose e a vacina está 
disponível apenas em clinicas privadas de imunização.
Quando tomar: depois de dar à luz.
Vacina proibida para as lactantes
- Febre Amarela
A vacina contra a febre amarela é a única que deve ser evitada pelas mães que 
amamentam crianças de até seis meses de vida. Foi demonstrado que o vírus da 
vacina é transmitido pelo leite materno, foram dois casos de crianças 
contaminadas desta forma", alerta Ballalai. Esta vacina é contraindicada para 
pessoas com histórico de reação alérgica em decorrência do ovo. Ela também não é
indicada para imunodeprimidos, exceto quando os riscos de adquirir a doença 
superam os perigos potenciais da vacinação. 
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ATENÇÃO - BIO RIO NAS ESCOLA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Conforme combinado na última Reunião dos NSEC's que ocorreu dia 26/02/2013.
Segue anexo, aapresentação do Projeto da BIO-RIO, com a nova definição do 
cronograma de atendimento do .
Lembrando que: a BIO-RIO não irá mais atender as Escolas do Amanhã, para não 
privilegiar estas mesmas Escolas com os dois Projetos (IABAS e BIO-RIO).
Apresentação pse nsec biorioCre Educação
Escolas que serão atendidas pela BIORIO
E. M. Marcos Tamoyo  - 25 e 26 de marçp
E. M.José P. Varela -  25e 26 de março
E. M.Alipio Miranda -  25 e 26 de março
E. M.Claudio Ganns - 25 e 26 de março
E. M.Álvaro Espinheira -  25 e 26de março
E. M.Guilherme Tell -  25 e 26 de março
E. M.Granjean de Montigny - 25 26 e27 de março

Atenção
 as autorizações e organização da escola para que o atendimendo ocorra
 sem que a dinâmica da escola seja interronpida !!!!

Estamos verificando como vai ficar o calendário das Escolas abaixo, devido ao 
Ponto facultativo 

E. M.Mestre Valentim - 27 e 28 de março
CIEP João do Rio -  27 e 28 de março
E. M.Otavio Tarquinio - 27 e 28 de março
E. M.Manuel de Abreu - 27 e 28 de março
E. M.Abrahan Lincoln  -  28 de março
E. M.Lia Braga de Faria  - 27 e 28 de março

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atencao-cuidados-ao-fazer-tatuagens-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 22 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ATENÇÃO - Cuidados ao fazer tatuagens e piercing

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://br.blog.consultaclick.com/
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Cuidados ao fazer tatuagens e piercing: 

Olá, fique de olho em mais uma dica diária de Saúde e Bem Estar!

Fazer tatuagens e piercings pelo corpo está se difundindo cada vez mais, e, 
inclusive por pessoas mais jovens.
Como é algo que se popularizou, é importante saber de todos os riscos envolvidos
nestes procedimentos para evitar problemas como a transmissão de doenças sérias 
-hepatite C e AIDS.

A decisão de fazer uma tatuagem deve ser bem pensada, [...]

O post Cuidados ao fazer tatuagens e piercing apareceu primeiro em Portal 
ConsultaClick.com.br.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atencao-escolas-do-amanha.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 5 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ATENÇÃO ESCOLAS DO AMANHÃ 2013

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Estamos enviando o calendário de visitas das equipes móveis do IABAS para 
ciência de todos e planejamento das atividades. 

Apresentação iabas 26.02. 2013 (2) from Cre Educação

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atencao-ii-seminario-ad-cap33.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 12 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ATENÇÃO - II SEMINÁRIO AD - CAP3.3

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Conforme
 pactuado no Seminário de Saúde Mental da Cap 3.3 sobre a questão de 
Álcool e outras Drogas (AD), realizado em novembro de 2012, gostaríamos
 de convidá-lo para o II Seminário AD a ser realizado na área em19 de março de 
2013, de 9 às 17h, no Auditório da CF Souza Marques.
A
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 ideia é que possamos ampliar o acesso e cuidado aos usuários, em 
especial os que tenham alguma problemática relacionada à Álcool e outras
 Drogas, e fortalecer ainda mais nossa rede.
A
 proposta é que este Seminário seja voltado para a apresentação das 
ações de AD que já acontecem nas unidades, discussão sobre os impasses e
 dificuldades relacionados à esta problemática, e planejamento de ações 
futuras para a área.
Segue a programação do Seminário em anexo.
Contaremos com a presença de Sergio Alarcon da Assessoria de AD da 
Superintendência de Saúde Mental da SMS, na parte da tarde.
É
 de fundamental importância a presença dos gerentes; dos profissionais 
de saúde da família que estão envolvidos com estas ações nas unidades 
(ou que estejam interessados em implementar ações futuras); dos 
profissionais do NASF e demais profissionais da área 3.3.

PROGRAMAÇÃO DO II SEMINÁRIO AD DA CAP
3.319 DE MARÇO DE 2013 - de 9 às 17hsLocal: Auditório da CF Souza MarquesPraça 
Patriarca, s/nº - Madureira

9 h.-Abertura
com explanação sobre a situação AD atual no município.Supervisora:Cláudia
de Paula - 30 minutos
9.30 h. Tema: Internação compulsória
einternação involuntária: ações sobre grandes grupos.Porém, depois delas, restam
ossujeitos. E aí?Apresentação sintética da portaria
3.088 e os dispositivosda Atenção Psicossocial vinculados ao tratamento
AD.Debate- 30 minutos
12.30 às 13.30 h - Almoço

13.30h-Apresentação das ações AD em planejamento e
em execução na 3.3.
Participação de Sergio Alarcon -
Assessoria de AD da Superintendência de Saúde Mental da SMS
15h- Tema: Fluxos de tratamento na nossa Área-Discussão sobre os possíveis
dispositivos: CARE AD, Enfermaria Hospital Ronaldo Gazola, Grupos de
Desintoxicação, Médicos da Atenção Básica Matriciados por
Psiquiatras,Rodas de Conversa e outros.Debate - 30 minutos
17.00h-Encerramento, com Planejamento e Agendamento
do próximo Seminário.
Proposição deum GT AD da 3.3, coordenado pela supervisora Cláudia, com 
freqüência
mensal.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atencao-medicos-dao-dicas-para-evitar.html
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<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 4 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ATENÇÃO - Médicos dão dicas para evitar vírus da hepatite B, hepatite C, HIV e 
HPV

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://g1.globo.com/ 
Médicos dão dicas para evitar vírus da hepatite B, hepatite C, HIV e HPV: 

Doenças não têm cura e, por isso, a prevenção é extremamente importante.
Camisinha e vacinação são duas medidas fundamentais para se proteger.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atencao-quimioterapia-cuidados-com.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 5 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ATENÇÃO - Quimioterapia: cuidados com a alimentação

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blogdasaude.com.br/Quimioterapia: cuidados com a alimentação: [FOTO]

O tratamento do câncer afeta as células malignas e também as normais. Nesse 
período, é comum haver queda da imunidade pela expressiva redução do número de 
leucócitos (células de defesa do nosso organismo), deixando a pessoa mais 
vulnerável a toxinfecções alimentares como: vômitos, febre e diarreia.
Por isso, é fundamental ter cuidado com a alimentação durante o processo de 
quimioterapia, tais como:Cozinhe as carnes totalmente. Não se deve manter partes
rosadas nas carnes;Lave frutas e hortaliças que serão consumidas com casca com 
uma esponja macia (separar uma esponja só para essa atividade) e sabão de coco, 
não se esqueça de enxugá-las por completo antes de ingeri-las;Lave bem as mãos e
os utensílios antes de manipular os alimentos;Compre pequenas quantidades de 
vegetais frescos, evite fazer grandes reservas;Ferva os alimentos enlatados (ou 
em vidro) por 15 minutos;Evite leites não pasteurizados (de saco) e laticínios. 
Faça uso do leite pasteurizado (de caixa);Evite frutos do mar crus;Evite 
produtos fora de refrigeração;Não beba água que não seja potável;Não consuma 
alimentos moídos ou fatiados em local de procedência duvidosa;Descongele a 
carne, o peixe ou ave na geladeira ou no micro-ondas, nunca na temperatura 
ambiente. Não re-congele.
A incorporação dessas medidas na rotina auxilia na redução de exposição dos 
alimentos a micro-organismos que podem ocasionar infecções.Fontes: 
nutricionistas da Universidade Gama Filho / Assessoria de Imprensa

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
bairro-educador-conhecer-para-planejar.html
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<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 13 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

BAIRRO EDUCADOR - Conhecer para planejar

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://bairroeducador.blogspot.com/
Conhecer para planejarA equipe do Bairro Educador, representada pelos gestores 
de projeto da Pavuna, Diogo Dutra e Deborah Sobrinho, pela gestora do Bairro 
Educador Irajá, Fernanda Souza e pelo Gestor de Núcleo, Adriano de Araujo, 
reuniram-se na última terça-feira, 05 de março, com a direção da Escola 
Municipal Motorista Paschoal André, na Pavuna. A reunião teve como objetivo o 
planejamento do reinício das atividades na unidade escolar e a apresentação dos 
novos gestores de projeto Diogo e Fernanda. A diretora geral e a diretora 
adjunta receberam a equipe.
[FOTO]

De acordo com as diretoras, o tema do Projeto Político Anual (PPA) é Uma escola 
assim é tudo pra mim. Com o PPA a unidade escolar busca abordar o tema da 
cidadania entre os estudantes e resgatar a identidade da escola. Este último 
aspecto é visto com grande importância, pois a escola não teve uma data oficial 
de fundação, sendo que as atividades voltadas para a comemoração de seu 
aniversário acontecem no decorrer do mês de dezembro.
[FOTO]

A Escola Municipal Motorista Paschoal André conta com umas das melhores 
infraestruturas do bairro. De acordo com a diretora, pelo fato de a escola estar
localizada em uma área de risco, onde os conflitos são constantes, há uma certa 
dificuldade em promover ações através da ida de parcerias, tendo em vista o 
receio dos convidados em se deslocar até o local. O Bairro Educador Pavuna terá 
como desafio promover a articulação entre a unidade escolar e os parceiros 
externos, de modo que a escola possa contar com ferramentas e colaboradores no 
auxílio, promoção e expansão de suas atividades. 
A próxima reunião entre o BE Pavuna e a escola está agendada para o dia 13 de 
março e terá como objetivo a apresentação do esboço do plano de trabalho 
elaborado pelo gestor de projetos Diogo Dutra, quando serão detalhadas as 
possibilidades de ações dos próximos bimestres.
Por Diogo Dutra

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
bairro-educador-educacao-e-saude.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 14 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

BAIRRO EDUCADOR - Educação e saúde caminhando juntas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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Educação e saúde caminhando juntas: No dia 06 de março, a equipe do BE Pavuna e 
os agentes comunitários Wander Luiz Mello e Eliane Gomes, a dentista Raphaela 
Soares, a médica Erika de Abreu, a sanitarista da equipe 3.3 do Programa Escolas
do Amanhã (Adriana Rocha) e a assistente social Maria da Graça, do Projeto AMAR,
participaram de uma reunião para desenvolver ações de reforço escolar. O 
encontro teve como objetivo buscar a união das potencialidades que cada projeto 
desenvolve junto às Escolas Municipais Alberto José Sampaio e Zilda Nunes da 
Costa.
[FOTO]

O projeto Bairro Educador foi representado pelos gestores de projeto da Pavuna, 
Déborah Sobrino e Diogo Dutra e pela gestora de projetos do BE Anchieta, Roberta
Gonçalves. Todos concordaram que para o êxito das ações coletivas é necessário 
elaborar primeiramente planos de trabalho por unidade escolar. Sendo assim, após
a conclusão dessa etapa, será realizada uma nova reunião para que sejam 
organizadas as atividades, considerando a perspectiva de integração das equipes 
envolvidas. Algumas possibilidades de ações seriam: palestras para responsáveis,
participação em feira de profissões, ações educativas relacionadas à saúde da 
criança e do adolescente, bem como sugestões das unidades escolares.
[FOTO]

Todos que participaram da reunião estavam imbuídos do desejo de fazer a 
diferença para os estudantes, aliando à educação, a informação, a acessibilidade
e a viabilização de direitos e o cumprimento dos deveres.
PorDéborah Sobrino

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
be-participa-de-capacitacao-promovida.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 4 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

BE participa de capacitação promovida pelo PSE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://bairroeducador.blogspot.com/
BE participa de capacitação promovida pelo PSE: No dia 25 de fevereiro, o BE 
Pavuna foi convidado a participar da capacitação promovida pelo Programa de 
Saúde na Escola (PSE) na Escola Municipal Grandjean de Montigny. O encontro 
reuniu representantes do 2º eixo de trabalho, dos bairros Anchieta e Pavuna e 
teve como objetivo apresentar para os representantes das unidades escolares a 
equipe formada pelos agentes comunitários de saúde que atuarão nas escolas.
Durante a reunião foi possível reunir cerca de 50 pessoas, desde funcionários da
Clínica da Família Epitácio Soares Reis (agente comunitário, coordenador 
administrativo, nutricionista), representantes das escolas (coordenadora 
pedagógica, professora regente, direção) até representante do PSE, tendo como 
mediadores Anderson Correa e Déborah Sobrino, ambos representando o Bairro 
Educador.
[FOTO]

Das escolas que fazem parte do Bairro Educador Pavuna, participaram o diretor 
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geral (Alberto Bruno) da Escola Municipal Alberto José Sampaio e a coordenadora 
pedagógica da Escola Municipal Motorista Paschoal André, Andrea Chaves.
Os agentes comunitários, após a apresentação das perspectivas de atuaçãonas 
escolas, tendo como suporte a Clínica da Família Epitácio Soares Reis, 
propuseram um debate a fim de definirem coletivamente as possíveis ações que 
poderão ser desenvolvidas com os profissionais de saúde.
Durante o debate, os representantes das unidades escolares expressaram suas 
necessidades de suporte referentes a algumas temáticas; dentre essas se 
destacam: saúde preventiva, dengue e violência, esta última, considerando tanto 
no que se refere aos estudantes, quanto no que diz respeito às próprias equipes 
que atuam nas escolas. 
A partir da experiência de atuação nas unidades escolares, a equipe do Bairro 
Educador saiu do encontro com algumas perspectivas de ação. No entanto, para a 
concretização das ideias, será necessária a elaboração de planos de trabalhos 
discutidos com os envolvidos.
Por Déborah Sobrino

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
besteiras-alimentares-vamos-refletir.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 7 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>
Besteiras alimentares - Vamos refletir sobre salgadinhos, doces e fast-food em 
geral?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://ligadasaude.blogspot.com/
Besteiras alimentares - Vamos refletir sobre salgadinhos, doces e fast-food em 
geral?: 
[FOTO]

Deu água na boca? Então leia:

- Se você vive às custas destes
(como base principal da sua dieta), você provavelmente está cheio
sintomas/doenças ou estará: ou seja, já bem sabe o mal que fazem em grande
quantidade e regularmente na vida de alguém, quer admita o fato, quer não; ou
saberá muito em breve: afinal, o dano cumulativo que causam é só uma questão de
tempo para aparecer (mas os resultados podem duram muito tempo,
infelizmente...) 

- Se você comete abusos de
"besteiras alimentares em geral" (relembrando, salgadinhos, doces,
fast-food e similares - lembre-se que o teor nutritivo delas é baixíssimo - ou
seja, não sustentam ninguém e que usualmente são repletas de conservantes,
gorduras ruins e carboidratos de índices/cargas glicêmicos desfavoráveis) com
freqüência, já deve saber que causam ou pioram dezenas de sintomas/doenças,
mesmo que você nem se dê conta disto: pelos fatores expostos acima ou mesmo por
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intoxicações; afinal, reflita: quem você conhece que mantêm saúde e bom
corpo/estética se comete abusos freqüentes destes? Impossível, e não é à toa...

- Se os abusos destes na sua vida
são ocasionais, relembre: já notou que todos nos sentimos um pouco pior em
geral após comer mal? É como se nosso organismo nos dissesse claramente que não
fazem bem, de alguma forma...

Então, uma última reflexão no
assunto: se você entende o mal que estes alimentos fazem pra nós, adultos,
imagine o quão danosos não podem ser para nossas crianças, seja nos abusos
freqüentes permitidos "inocentemente" ("só porque são crianças
mesmo"...) ou no consumo freqüente diário e/ou em lanches escolares
(imagine sua criança comendo "besteiras" todos os dias: você consegue
sentir-se confortável com a idéia de poder, mesmo "sem querer" estar
intoxicando e adoecendo seu filho?

HÁ, SIM, opções saudáveis,
gostosas e bem aceitas para a nutrição inteligente e eficaz de todos nós:
procuremos orientação/informação competentes! Lembre-se sempre que não é só o
peixe quem adoece e até MORRE pela boca: no mundo atual quem mais sofre por
alimentar-se mal é o ser humano mesmo; a alimentação regular de MÁ qualidade
mantêm o organismo inflamado que por isso mantém-se DOENTE: inicialmente até
hiperreativo mas logo esgotado e com centenas de sintomas possíveis para tentar
demonstrar isto. Em outras palavras, PENSE: aquele sintoma/distúrbio/doença que
você tem que pouco ou nada melhora com os tratamentos convencionais pode
simplesmente estar sendo causado ou piorado pelos abusos alimentares que VOCÊ
comete Ou seja, está esperando o que para mudar?

Boa semana

Dr. Ícaro Alves Alcântarawww.icaro.med.br

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blogueiras-visitam-unidade-movel-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 7 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Blogueiras visitam Unidade Móvel de Mamografia no DF

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Blogueiras visitam Unidade Móvel de Mamografia no DF: 
Hoje, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, se encontra com nove blogueiras 
influentes do país para tratar sobre Saúde da Mulher. Na manhã desta 
quinta-feira (7), a visita delas começou por uma Unidade Móvel de Mamografia, 
que nesta semana está localizada na Região Administrativa do Paranoá, no 
Distrito Federal.
A Carreta da Mulher foi implantada na capital há um ano, em 8 de março de 2012, 
e já realizou mais de 32 mil exames, entre mamografias, ultrassonografias e 
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preventivos do câncer de colo de útero. Durante um bate papo, a enfermeira da 
Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Dora Benevides, explicou às visitantes 
que o atendimento nas unidades móveis é feito mediante distribuição de senhas, 
definidas de acordo com o exame a ser realizado. Uma parte dessas senhas é 
dirigida às mulheres que já têm um histórico de necessidades, e por isso seria 
uma demanda reprimida e a gente tenta atender. E outra quantidade de exames é 
dirigida às mulheres que vem por demanda espontânea. No geral, as consultas são 
marcadas para o período da tarde ou no dia seguinte, esclarece.
Dora também contou que a Unidade Móvel passa entre três a quatro semanas em uma 
cidade e quando, no exame, há indícios de problemas mais graves a usuária do 
Sistema Único de Saúde (SUS) é encaminhada para uma consulta mais específica. 
Estamos tentando rastrear os cânceres que mais avassalam as mulheres do mundo, 
destaca Dora Benevides. Esta é a segunda vez que a carreta visita o Paranoá.
Pela manhã as blogueiras visitaram uma Unidade de Mamografia Móvel na região 
administrativa do Paranoá, Distrito Federal. | Foto: Rondon Veloso - ASCOM/MS
As blogueiras visitaram a Unidade por dentro e se surpreenderam com as 
instalações. Para a blogueira Flávia Aguiar, dona do Blog Dra. Flavia Maciel de 
Aguiar, esta é uma ótima iniciativa. Meu blog trata de saúde da mulher e esta é 
uma oportunidade ótima de esclarecer as várias dúvidas que chegam pra gente, 
destaca.
Encontro com Blogueiras - O encontro do ministro Padilha com as blogueiras quer 
facilitar a disseminação de informações de promoção da saúde. Estudos mostram 
que cada vez mais as pessoas buscam conhecimento em saúde na Internet, e a ação 
funciona para esclarecer de forma correta as dúvidas das pessoas e promover o 
autocuidado.
Ilana Paiva / Blog da Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
boa-dica-curso-de-ingles-gratuito-na.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 8 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

BOA DICA - Curso de inglês gratuito na Praça e Naves do Conhecimento

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://crhsmerjecoando.blogspot.com/
Curso de inglês gratuito na Praça e Naves do Conhecimento: 
[FOTO]

Comunicado SECT de 07/03/2013 (D.O. Rio nº 236 de 08/03/2013 - p. 69 e 70).Estão
abertas até o dia 15 de março as inscrições para a segunda turma do curso de 
inglês para o turismo na Praça do Conhecimento de Padre Miguel e nas Naves do 
Conhecimento de Santa Cruz, Madureira, Irajá, Penha e Vila Aliança, em Bangu. 
São 840 vagas, distribuídas em 24 turmas, com aulas a serem realizadas de 20 e 
março a 9 de agosto. Iniciativa da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia,
o curso está focado na capacidade de comunicação para o mercado de turismo, 
tendo em vista os grandes eventos que a cidade sediará nos próximos anos.Saiba 
mais.(Publicado no Ecoando n.º 27 - 2013)

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
boa-dica-esf-policlinica-manoel.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 21 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

BOA DICA - ESF Policlínica Manoel Guilherme da Silveira Filho: Saiba como manter
a saúde com a chegada do outono

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cmsmgsf.blogspot.com.br
ESF Policlínica Manoel Guilherme da Silveira Filho: Saiba como manter a saúde 
com a chegada do outono: Alteração da temperatura, baixa umidade do ar e 
infecções respiratórias marcam início da estação.   O outono dá as car as nesta 
quarta...

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
boa-reflexao-sera-que-na-pratica-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 1 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Boa Reflexão - Será que na prática é simples conviver com as diferenças e se 
colocar no lugar do outro?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.avidaquer.com.br/
Será que na prática é simples conviver com as diferenças e se colocar no lugar 
do outro?: 

Num final de semana fui marcada num post do Facebook por uma pessoa que respeito
muito e o tema me pegou em cheio: a inclusão escolar de crianças com 
necessidades especiais.

O update era de uma amiga dessa minha amiga e trazia um levantamento da sua 
busca por um instituição de ensino infantil para atender seu filho de 2 anos. O 
caso seria mais um preciosismo materno não fosse uma característica especial: o 
garoto tem síndrome de Down.

Enquanto eu conversava com a mãe, que já se tornou minha amiga na rede social, 
convidando-a a postar sua história aqui, descobrimos que o programa Encontro 
sobre a inclusão de crianças com necessidades especiais que vinha com um 
questionamento pertinente:
Será que na prática é simples conviver com as diferenças e se colocar no lugar 
do outro?
Tenho dois amigos que viveram exatamente a situação mostrada no quadroQuem Tem 
Razão, a da inclusão de filhos com autismo e Síndrome de Asperger. Quando as 
crianças chegaram à idade do Ensino Fundamental (de alfabetização propriamente 
dita), os pais optaram por colocar a criança em uma escola inclusiva, onde ela 
pudesse receber atenção especial dos professores e, ao mesmo tempo, conviver com
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outras crianças que não apresentam deficiências.

O texto abaixo é o relato e levantamento que a jornalista Angélica Perez fez da 
sua busca por escolas na região norte de São Paulo.

A inclusão escolar sempre foi pra mim algo óbvio, que nem precisaria ser 
discutido, mas praticado. No entanto, sempre me senti um pouco distante do tema,
até que há pouco mais de dois anos o Leo chegou em minha vida. O Leo é meu 
segundo filho. Ele tem Síndrome de Down.
Desde o seu nascimento as preocupações com suas possíveis limitações me 
bombardearam. E ele sempre me mostrou que é muito mais do que um protocolo 
pré-estabelecido. Mas, desde cedo pensava: Ai, e quando for coloca-lo na escola?
Bem, no final do ano passado decidimos que era hora e que isso era muito 
importante pra ele ser estimulado e se desenvolver no máximo de suas 
potencialidades. Então, em outubro comecei minha busca para ele e para o irmão, 
que passou agora para o Ensino Fundamental.
 Em minha ingenuidade, comecei a varrer as escolas particulares da minha região,
sonhando com um lugar que atendesse aos dois. No fundo, mesmo já sabendo que a 
inclusão não acontece de fato na maioria das escolas, fui com o coração aberto e
cheio de esperança. Afinal era o Leo que ia pra escola, quem teria coragem de 
dizer não pra esse menino lindo e esperto?
 Pra começar, percebi que é prática que as escolas limitem a uma vaga por turma 
para crianças especiais. Minha alegre expectativa foi sendo minada por discursos
que alegavam falta de recursos (surpreendente em uma escola particular cara), 
falta de vagas, falta de preparo. Comecei a ficar com falta de perspectivas e o 
coração apertado.
 Conversando com uma amiga que trabalha em uma escola da prefeitura, fiquei 
sabendo que as escolas públicas estão razoavelmente melhor preparadas para 
receber crianças de inclusão. Faz sentido, já que é lei incluir todas essas 
crianças em escolas comuns, sejam públicas ou particulares.
 Bem, depois de um longo caminho encontramos uma escola que nos recebeu de forma
positiva e receptiva: o Colégio Madrid, no Tucuruvi. As aulas já começaram e 
estou aqui atenta pra acompanhar esse trabalho. Eles vão dar conta? Só o tempo 
dirá. Até agora está sendo ótimo!
 Em minha opinião não são necessários tantos recursos, ainda mais quando se 
trata de educação infantil. O primeiro passo é estar de portas abertas. E depois
sim, ir atrás de informações e trabalhar junto com as famílias.
 Relato aqui a MINHA experiência com cada uma das escolas. Todas estão na zona 
norte de São Paulo. Minha escolha não levou em conta somente os aspectos aqui 
relatados, mas aponto aqui fatos que me chamaram mais atenção nessa busca.
 Quatro escolas me abriram as portas sem restrições e mostraram disposição e 
interesse em receber o Leo: Colégio Jardim São Paulo (nas duas unidades), 
Colégio Madrid, no Tucuruvi, Colégio Palavra Viva e Escola Santa Julia Billiart,
de educação infantil, no Mandaqui.
 Nos demais foi assim:
 - Colégio Nova Era, no Jardim São Paulo: após uma linda explanação sobre as 
virtudes da educação humanista, e depois de conhecer o lindo espaço físico do 
colégio vi uma menina com síndrome de down no parquinho da educação infantil. 
Aproveitei para perguntar como era feita a inclusão na escola. A diretora que me
atendia pareceu desconcertada com a pergunta e me explicou que eles até 
aceitavam alguns casos, dependendo da criança e das necessidades e somente uma 
por turma.
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 - Colégio Monteiro Lobato, Alto do Mandaqui: ao visitar as perfeitas 
instalações do colégio a funcionária também me disse que no momento eles não 
tinham estrutura para aceitar crianças especiais. Quando eu questionei se ela 
sabia que a escola não podia recusar ela disse que não estava recusando mas que 
os pais tinham que ter noção que a escola não tinha estrutura e nem 
profissionais preparados para atender esses casos. Enviei um e-mail ao colégio 
dizendo que estava decepcionada com o fato. Uma assessora da direção me ligou e 
tentou se explicar, mas não voltou atrás nas justificativas.
 - Colégio Caetano Álvares, Lauzane Paulista: por telefone, conversei com a 
coordenadora pedagógica de Educação Infantil que me garantiu que a escola 
trabalhava com inclusão. Mas sempre tem um mas eu teria que levar o Leo pra ela 
e a diretora da escola conhecerem numa reunião, mais assim pra saber como ele é 
e suas necessidades. OK, ela ficou de confirmar uma reunião. No dia que 
antecederia a reunião ela ainda não havia me retornado e liguei pra confirmar. 
Ela estava fora e não podia me retornar no dia seguinte foi sua assistente que 
me ligou explicando, não com muita convicção, que a escola não tinha vagas para 
a crianças especias na idade do Leo, só para mais velhos
 - IPEC, perto do Horto Florestal: a coordenadora pedagógica me atendeu e, em 
resumo, me explicou que a escola tinha vários alunos de inclusão mas que a 
diretora tinha que autorizar a matrícula. No meio da explicação sobre a parte 
pedagógica e sobre progressão ela me diz: na Educação Infantil é tranquilo, mas 
a partir do Fundamental a gente já não garante Durante a conversa ela consultou 
a diretora, que aceitou o Leo.
 - Floresta Azul, em Santana: o colégio me foi indicado pois era conhecido por 
ser uma escola inclusiva. Depois de conhecer a escola fui informada que não 
poderia fazer a matrícula do Leo sem antes fazer uma entrevista com a 
psicopedagoga da escola e ela teria que aprova-lo.
 - Externato Horto Florestal: no final da visita para conhecer a escola falei 
com a funcionária que me atendia sobre a condição do Leo e ela disse que a 
coordenadora pedagógica me ligaria. De fato ligou para me informar que a escola 
não teria como atende-lo por falta de espaço adequado e poucos profissionais.
 - Colégio Salesiano: ao visitar o colégio a funcionária que me atendeu, assim 
que eu lhe disse que o Leo tinha SD, me falou que não poderia dar nenhuma 
informação sobre vagas e que eu teria que marcar uma reunião com uma 
coordenadora para falar sobre o caso. Nesse caso não sei como seria o próximo 
passo, pois não cheguei a tentar a tal reunião.
 - Cermac: a escola também limita a um aluno especial por turma.
E você, tem alguma experiência semelhante e gostaria de relatar. Comente no 
espaço abaixo ou envie para nós!

Outros posts sobre o tema:
Dia da Síndrome de Down(com links e informações sobre o tema)Juntos somos 
ótimos(indicação de leitura para crianças sobre a inclusão na escola)O Filho 
Eterno, do mestre Cristóvão Tezza(indicação de leitura para pais que vivem esta 
realidade)Quando a inclusão entrou na sua vida escolar?(post no qual trato da 
presença dos portadores da síndrome no cotidiano escolar e linkoo textoWhat To 
Teach Your Children About Kids With Special Needsde Ellen Seidman)Entendendo a 
Síndrome de Down(com infográfico elucidativo e o lançamento doPortal Movimento 
Down)Será que na prática é simples conviver com as diferenças e se colocar no 
lugar do outro?Relato de uma mãe em busca de escola inclusivista para seu filho 
de 2 anos.
P.S. Leitura recomendada: o blogEu Tenho Um Filho Especial, de Cristiano 
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Santos,pai de Nicolas e Analice. Tem entrevista em vídeo com ele no post Pais 
que são verdadeiras mães.
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BOAS DICAS - Dia do Consumidor: Veja como driblar as pegadinhas dos bancos, 
lojas e restaurantes

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blogdasaude.com.br/
O dia do consumidor foi 15 de março, mas valem as dicas para o ano inteiro. Dia 
do Consumidor: Veja como driblar as pegadinhas dos bancos, lojas e restaurantes:

Hoje é o Dia do Consumidor e o que isso significa? É a data para lembrar e 
divulgar os nossos direitos como consumidor de um produto e/ou serviço, que 
geralmente são desconhecidos, confundidos ou ignorados. Situações do dia a dia -
como, por exemplo, no banco, no bar, no restaurante, na imobiliária, na loja e 
no supermercado - que muitas pessoas sofrem com o desrespeito aos seus direitos,
mas não sabem. Neste 15 de março vamos publicartweetscom diversas dicas úteis e 
direitos que devem ser exigidos nessas e outras situações. Abaixo, você pode 
baixar, imprimir e guardar a Cartilha da PROTESTE que traz um ótimo conteúdo 
sobre o assunto. Clique na imagem:#DiadoConsumidor - Não caia em pegadinhas!
Alguns destaques da cartilha:Acabou a energia e a TV ficou com defeito? O 
ressarcimento por danos na rede elétrica é um direito do cidadão.Você pode abrir
uma conta corrente sem contratar pacote, pois os serviços essenciais são 
gratuitos!Não é boa prática ter diversos cartões de crédito. Afinal, obter 
crédito pode ser fácil, difícil é pagar as contas.Nos bares e restaurantes, a 
cobrança de taxa pela perda da comanda é abusiva.Confira sempre o que está sendo
cobrado na sua comanda nos bares e restaurantes.Os 10% de gorjeta é facultativo.
É uma forma de gratificação ao garçom pelo bom serviço. Não é obrigação.Não foi 
bem atendido? Não se sinta pressionado a pagar os 10%. Não é obrigação. É uma 
gratificação.A cobrança do couvert artístico é permitida, mas com informação 
prévia (cartazes, cardápio etc) para o cliente.É ilegal a cobrança de couvert 
artístico para música ambiente (gravada) ou telão em dia de jogos.A consumação 
mínima exigida em alguns bares, quiosques e restaurantes é proibida pelo CDC.O 
comércio não pode determinar um valor mínimo para as compras no cartão.Quando 
comprar algo pela internet, guarde e imprima os dados do produto ou serviço 
adquirido.Fique de olho: promoções com preços abaixo do mercado podem esconder 
informações nos asteriscos.Não se sinta pressionado pelo vendedor. Solicite 
sempre o contrato e o regulamento da oferta.Nunca é demais lembrar: sempre olhe 
o prazo de validade dos alimentos antes de comprá-los. Cuidado com as 
promoções.Não se deixe levar pela emoção. Calcule sempre se aquela oferta 
realmente é uma oferta ou uma pegadinha.
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<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 11 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Café Terapêutico reúne pais de estudantes com deficiência em escola de São Paulo

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Muito parecido com nossos encontros com a Saúde Mental.

Café Terapêutico reúne pais de estudantes com deficiência em escola de São 
Paulo: 
A cada edição do Café Terapêutico, evento realizado semanalmente no Centro 
Integrado de Educação de Jovens e Adultos (Cieja), no Campo Limpo, zona sul de 
São Paulo, cerca de 60 pais e alunos comparecem para discutir questões relativas
ao aprendizado. Os frequentadores são pais de estudantes com algum tipo de 
deficiência física ou intelectual, matriculados na escola.

Café Terapêutico do Cieja contribui para o diálogo da escola com a comunidade.
São oportunidades de conversar e trocar informações sobre serviços públicos, 
aprendizagem, direitos ou mesmo as dificuldades do dia a dia. A ideia é 
trabalhar desde o processo de aprendizado do filho, até questões que surgem no 
cotidiano, ou ainda o que dá para fazer juntos, no diálogo entre famílias e a 
escola, destaca Billy Silva, psicopedagogo e coordenador da atividade.
Um dos objetivos principais do projeto, segundo Silva, é contribuir para a 
autonomia e a formação cidadã, em busca de uma sociedade realmente inclusiva. 
Cada encontro traz um tópico, apresentado com recursos multimídia, ou com a 
presença de algum palestrante convidado, especialista em leis ou em saúde, por 
exemplo. As reuniões duram por volta de duas horas e contam com uma 
confraternização ao final, com quitutes levados pelos próprios participantes.
Metalúrgico aposentado, o senhor José Marx de Araújo, 64 anos, tem um filho com 
deficiência intelectual matriculado no Cieja. Frequentador do Café Terapêutico 
há quatro anos, ele reconhece que as atividades proporcionaram uma participação 
mais integrada e ativa no tema da inclusão, trazendo uma série de aprendizados 
novos para o próprio vínculo familiar.
Nas fichas de avaliação da atividade em 2012 constam relatos sobre os resultados
do Café Terapêutico. Um dos participantes lembra da importância de presenciar os
pais conversando uns com os outros e da motivação para os próprios alunos, ao 
perceberem que seus pais estão acompanhando de perto sua vida escolar. Segundo 
ele, os assuntos tratados no dia do Café são retomados durante a semana, 
estreitando a convivência familiar.ExperiênciaDesde a primeira vez, em março de 
2008, o Café Terapêutico foi recebido com entusiasmo pelos pais, que até então 
levavam seus filhos para a escola e aguardavam pelo fim da aula lá mesmo, 
durante o turno escolar. Enquanto dava aula para os meninos, eu observava que as
mães ficavam ali sentadas, fazendo a unha, cortando o cabelo da amiga, batendo 
papo. Pensei que ali tinha uma oportunidade de construir uma conversa 
participativa, lembra Silva.
Para ele, uma das maiores motivações para propor o Café Terapêutico foi a 
necessidade de reconhecer como os jovens, seus alunos, viviam em família. O Café
surgiu para que eu também pudesse aprender com os pais como eles lidam com o 
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filho no dia a dia, afinando os meus procedimentos. Quando entrei no Cieja, em 
2007, tinha formação, mas não tinha experiência. Propus o Café pensando no que 
mais poderia ser oferecido para melhorar a convivência do aluno com a escola, 
ressalta o educador.
Prêmio
Parte de uma estratégia por uma convivência mais democrática e integrada entre a
comunidade e a escola, em 2013, o Café Terapêutico foi escolhido para receber o 
Prêmio Construindo a Nação, que será entregue nesta segunda-feira (11/3), na 
Sala São Paulo, em solenidade promovida pelo Instituto da Cidadania Brasil.

Criado em 2000, o prêmio identifica e promove ações que escolas públicas e 
privadas de todo o Brasil, da educação básica, ensino técnico e Educação para 
Jovens e Adultos (EJA) realizam com a presença de seus alunos, no diagnóstico e 
em ações práticas de soluções para problemas da comunidade onde estão situadas.
A iniciativa visa valorizar o papel do educador na trajetória do estudante a 
partir de seu envolvimento com as demandas sociais do seu território. Entre os 
critérios de avaliação constam o engajamento da escola, a vivência proporcionada
aos alunos e o desenvolvimento do seu pensamento crítico e 
participativo.Atualizada em 11/3 às 15h37.
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CAMPANHA CONTRA HANSENÍASE E GEOHELMITÍASE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Conheça o Plano de combate a Hanseníase e a Geohelmitíase.
Informação é tudo!!Plano de ação munic. rio campanha hanseníase from Cre 
Educação
Formulário escola hans geo atual final from Cre Educação
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Campanha de vacinação contra gripe quer imunizar 31,3 milhões de pessoas em 
abril

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blogdasaude.com.br/
Campanha de vacinação contra gripe quer imunizar 31,3 milhões de pessoas em 
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abril: [FOTO]
O Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira (26) que pretende imunizar 31,3
milhões de brasileiros com a 15ª Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe 
entre os dias 15 a 26 de abril. A campanha irá contar com 65 mil postos de saúde
e é resultado de uma parceria entre as três esferas gestoras do Sistema Único de
Saúde (SUS) - Ministério da Saúde e secretarias estaduais e municipais de saúde.
A meta equivale a 80% do público-alvo, que representa aproximadamente 39,2 
milhões de pessoas. Na campanha do ano passado, 26 milhões de pessoas foram 
vacinadas, o índice superou a meta prevista, que era a mesma desse ano (80%). 
Serão distribuídas cerca de 43 milhões de doses da vacina, que protege contra os
três subtipos do vírus da gripe que mais circularam no inverno passado (A/H1N1; 
A/H3N2 e influenza B).
Devem ser vacinados os integrantes do grupo prioritário, formado por pessoas com
60 anos ou mais, crianças de seis meses a dois anos, indígenas, gestantes, 
mulheres no período de até 45 dias após o parto, pessoas privadas de liberdade, 
profissionais de saúde, além dos doentes crônicos, que este ano terão o acesso 
ampliado a todos os postos de saúde e não apenas aos Centros de Referência de 
Imunobiológicos Especiais (CRIEs).
Durante a apresentação da campanha, o ministro da saúde, Alexandre Padilha, fez 
um apelo para que todos os integrantes do grupo prioritário se vacinem. É 
importante que estas pessoas, com doenças cardíacas, pulmonares, obesos, 
transplantados renais ou que tenham alguma doença crônica associada, procurem os
postos de vacinação e levem a prescrição, explicou Padilha.
Estudos demonstram que a vacinação pode reduzir entre 32% a 45% o número de 
hospitalizações por pneumonias e de 39% a 75% a mortalidade por complicações da 
influenza. O objetivo da vacinação é contribuir para a redução das complicações,
internações e óbitos provocados por infecções da gripe.[FOTO]
Doentes crônicos
Os doentes crônicos precisam apresentar prescrição médica no ato da vacinação. 
Pacientes já cadastrados em programas de controle das doenças crônicas do SUS, 
deverão se dirigir aos postos em que estão cadastrados para receberem a vacina. 
Se na unidade de saúde onde são atendidos regularmente não existir um posto de 
vacinação, os pacientes devem solicitar prescrição médica na próxima 
consulta.[FOTO]
[FOTO]
No lançamento da Campanha de vacinação contra a gripe de 2013, o Ministério da 
Saúde também fará uma ampla divulgação das medidas de prevenção que as pessoas 
devem adotar para evitar a gripe, como lavar as mãos várias vezes ao dia, evitar
contato com pessoas doentes e aglomerações, se estiver com sintomas da gripe, 
além de proteger a tosse e o espirro com lenços descartáveis.
*Informações do Ministério da Saúde
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Campanha para diagnóstico de hanseníase inicia nesta segunda (18)
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http://www.blog.saude.gov.br/
Campanha para diagnóstico de hanseníase inicia nesta segunda (18): [FOTO]

Começou nesta segunda-feira (18) a campanha do Ministério da Saúde de prevenção 
de hanseníase e verminoses em 9,2 milhões de estudantes da rede pública. Até 
sexta-feira (22), alunos de escolas localizadas em 800 municípios, com alta 
carga da doença, serão avaliados para diagnóstico precoce das duas doenças. A 
campanha foi lançada oficialmente nesta segunda-feira, em Recife (PE), pelo 
secretário de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, Jarbas Barbosa.
Com o slogan Hanseníase e Verminoses têm cura. É hora de prevenir e tratar, a 
campanha tem como objetivo aumentar o diagnóstico precoce, além de identificar 
comunidades em que as duas doenças ainda persistem.
Durante toda esta semana, agentes comunitários de saúde e profissionais da 
Estratégia de Saúde da Família e das Unidades Básicas, visitarão as escolas em 
busca de alunos que apresentem sinais e sintomas das doenças. Os casos suspeitos
serão encaminhados à rede básica de saúde para confirmação e início imediato do 
tratamento.
Na solenidade de lançamento da campanha, o secretário de Vigilância em Saúde 
destacou a importância do diagnóstico e tratamento. A hanseníase tem cura e, 
quando a pessoa começa o tratamento, a transmissão é interrompida quase que 
imediatamente, alerta Jarbas Barbosa.
O secretário ressaltou que a doença é rara em crianças, mas quando ela é 
portadora é porque alguém na família ou na comunidade possui hanseníase. Nosso 
objetivo é duplo: detectar o caso, tratando a criança, e também descobrir outros
casos na comunidade que possam estar perpetuando a doença, explicou Barbosa.
A campanha também pretende reduzir a carga das verminoses (parasitas intestinais
conhecidos como lombrigas, que causam anemia, dor abdominal e diarreia). Estes 
parasitas podem prejudicar o desenvolvimento e o rendimento escolar da criança. 
O tratamento, em dose única, será realizado por profissionais de saúde nas 
unidades básicas, após consulta para autorização de pais ou responsáveis. Esta 
ação também prevê a distribuição de 10 milhões de cartilhas para orientação dos 
professores e estudantes, com esclarecimentos gerais sobre as doenças.
Com relação à hanseníase, o diagnóstico será realizado com a ajuda dos 
professores, pais ou responsáveis. Os professores irão distribuir aos alunos 
formulário com perguntas sobre sinais e sintomas da doença, a ocorrência de 
algum caso na família e um desenho do corpo humano para identificação do local 
de alguma mancha. Os formulários, que deverão preenchidos com a ajuda dos pais 
ou responsáveis, serão enviados às secretarias municipais de Saúde, que ficarão 
responsáveis pelo encaminhamento dos alunos, com manchas sugestivas de 
hanseníase, às unidades básicas de saúde. Com a confirmação da doença, o 
estudante receberá tratamento gratuito. A previsão de cura é de 12 meses após o 
início do tratamento.Prevalência - O Brasil vem avançando para eliminar a 
hanseníase como problema de saúde pública. Um exemplo deste esforço é a melhoria
progressiva de todos os indicadores. Levantamento inédito do Ministério da Saúde
aponta redução de 61,4% no coeficiente de prevalência (pacientes em tratamento) 
entre 2001 e 2011, passando de 3,99 por 10 mil habitantes para 1,54. No mesmo 
período, o número de serviços com pacientes em tratamento de hanseníase cresceu 
142%, de 3.895 unidades, em 2001, para 9.445, em 2011.
O levantamento também mostra redução de 25,9% nos casos novos entre 2001 e 2011,
que passaram de 45.874 para 33.955, respectivamente. Apesar dos resultados, 
existem sete estados que apresentaram, em 2011, coeficiente de prevalência acima
de três casos por 10 mil habitantes (MT, TO, MA, PA, RO, GO, MS). A média 
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nacional é de 1,54/10 mil, o que é bem próxima da meta estabelecida pelo Plano 
de Eliminação da Hanseníase (menos de um caso para cada grupo de 10 mil, até 
2015).
O Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza medicamentos gratuitamente para o 
tratamento e treina os profissionais de saúde para o atendimento. A hanseníase é
transmitida de pessoa para pessoa por quem tem contato muito próximo e 
prolongado com o doente, dentro do núcleo familiar ou da comunidade em que vive.
Geralmente, não é transmitida dentro de um ônibus ou num local público. A 
hanseníase tem cura, mas pode causar incapacidades físicas se o diagnóstico for 
tardio. O tratamento é gratuito e eficaz, com duração média de seis meses a um 
ano.Fonte: Agência Saúde
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sexta-feira, 1 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Cardápios a Serem Praticados nas Unidades Escolares - Semana de 25/02 a 
03/03/2013

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://crhsmerjecoando.blogspot.com/
Cardápios a Serem Praticados nas Unidades Escolares - Semana de 04/03 a 
10/03/2013: 
[FOTO]

Aviso E/SUBG/CIN de 28/02/2013 (D.O. Rio nº 231 de 01/03/2013 - p. 54 a 60).O 
Coordenador da Coordenadoria de Infraestrutura em atendimento ao Decreto nº 
30.863 de 02/07/2009 divulga os cardápios do Programa de Alimentação Escolar a 
serem praticados na semana de 04 a 10/03/2013.A Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro, através do Programa de Alimentação Escolar (PAE), atende aos alunos 
matriculados na rede municipal de ensino, escolas e creches, com cardápios 
elaborados por nutricionistas, tendo o objetivo de garantir às crianças o acesso
a uma alimentação saudável e adequada, que compreende o uso de alimentos 
variados, seguros, que respeitem a cultura e que promovam a formação de hábitos 
alimentares saudáveis, levando em consideração o tempo de permanência do aluno 
na unidade e a faixa etária nas creches.O planejamento dos cardápios é composto 
por quatro semanas (semana A, semana B, semana C e semana D) de acordo com o 
tipo de refeição a ser fornecida. Os cardápios são os mesmos para toda a rede 
municipal de ensino e a sua execução ocorre de forma alternada, ou seja, as 
Coordenadorias Regionais de Educação (CRE) utilizam semanas diferentes, conforme
anexos.Anexo I - EscolaAnexo II - Creche e EDI(Publicado no Ecoando n.º 27 - 
2013)
Diário Oficial Eletrônico da Cidade do Rio de Janeiro
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cardapios-serem-praticados-nas-unidades_17.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 17 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Cardápios a Serem Praticados nas Unidades Escolares - Semana de 18 a 24/03/2013

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://crhsmerjecoando.blogspot.com/
Cardápios a Serem Praticados nas Unidades Escolares - Semana de 18 a 24/03/2013:

[FOTO]

Aviso E/SUBG/CIN de 14/03/2013 (D.O. Rio nº 01 de 15/03/2013 - p. 76 a 82).O 
Coordenador da Coordenadoria de Infraestrutura em atendimento ao Decreto nº 
30.863 de 02/07/2009 divulga os cardápios do Programa de Alimentação Escolar a 
serem praticados na semana de 18 a 24/03/2013.A Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro, através do Programa de Alimentação Escolar (PAE), atende aos alunos 
matriculados na rede municipal de ensino, escolas e creches, com cardápios 
elaborados por nutricionistas, tendo o objetivo de garantir às crianças o acesso
a uma alimentação saudável e adequada, que compreende o uso de alimentos 
variados, seguros, que respeitem a cultura e que promovam a formação de hábitos 
alimentares saudáveis, levando em consideração o tempo de permanência do aluno 
na unidade e a faixa etária nas creches.O planejamento dos cardápios é composto 
por quatro semanas (semana A, semana B, semana C e semana D) de acordo com o 
tipo de refeição a ser fornecida. Os cardápios são os mesmos para toda a rede 
municipal de ensino e a sua execução ocorre de forma alternada, ou seja, as 
Coordenadorias Regionais de Educação (CRE) utilizam semanas diferentes, conforme
anexos.Anexo I - EscolaAnexo II - Creche e EDI(Publicado no Ecoando n.º 27 - 
2012)
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Cardápios a Serem Praticados nas Unidades Escolares - Semana de 25 a 31/03/2013

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://crhsmerjecoando.blogspot.com/
Cardápios a Serem Praticados nas Unidades Escolares - Semana de 25 a 31/03/2013:

[FOTO]

Aviso E/SUBG/CIN de 21/03/2013 (D.O. Rio nº 06 de 22/03/2013 - p. 70 a 76).O 
Coordenador da Coordenadoria de Infraestrutura em atendimento ao Decreto nº 
30.863 de 02/07/2009 divulga os cardápios do Programa de Alimentação Escolar a 
serem praticados na semana de 25 a 31/03/2013.A Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro, através do Programa de Alimentação Escolar (PAE), atende aos alunos 
matriculados na rede municipal de ensino, escolas e creches, com cardápios 
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elaborados por nutricionistas, tendo o objetivo de garantir às crianças o acesso
a uma alimentação saudável e adequada, que compreende o uso de alimentos 
variados, seguros, que respeitem a cultura e que promovam a formação de hábitos 
alimentares saudáveis, levando em consideração o tempo de permanência do aluno 
na unidade e a faixa etária nas creches.O planejamento dos cardápios é composto 
por quatro semanas (semana A, semana B, semana C e semana D) de acordo com o 
tipo de refeição a ser fornecida. Os cardápios são os mesmos para toda a rede 
municipal de ensino e a sua execução ocorre de forma alternada, ou seja, as 
Coordenadorias Regionais de Educação (CRE) utilizam semanas diferentes, conforme
anexos.Anexo I - EscolaAnexo II - Creche e EDI(Publicado no Ecoando n.º 27 - 
2013)
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Cardápios a Serem Praticados nas Unidades Escolares - Semana de 11 a 17/03/2013
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http://crhsmerjecoando.blogspot.com/
Cardápios a Serem Praticados nas Unidades Escolares - Semana de 11 a 17/03/2013:
[FOTO]

Aviso E/SUBG/CIN de 07/03/2013 (D.O. Rio nº 236 de 07/03/2013 - p. 51 a 56).O 
Coordenador da Coordenadoria de Infraestrutura em atendimento ao Decreto nº 
30.863 de 02/07/2009 divulga os cardápios do Programa de Alimentação Escolar a 
serem praticados na semana de 11 a 17/03/2013.A Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro, através do Programa de Alimentação Escolar (PAE), atende aos alunos 
matriculados na rede municipal de ensino, escolas e creches, com cardápios 
elaborados por nutricionistas, tendo o objetivo de garantir às crianças o acesso
a uma alimentação saudável e adequada, que compreende o uso de alimentos 
variados, seguros, que respeitem a cultura e que promovam a formação de hábitos 
alimentares saudáveis, levando em consideração o tempo de permanência do aluno 
na unidade e a faixa etária nas creches.O planejamento dos cardápios é composto 
por quatro semanas (semana A, semana B, semana C e semana D) de acordo com o 
tipo de refeição a ser fornecida. Os cardápios são os mesmos para toda a rede 
municipal de ensino e a sua execução ocorre de forma alternada, ou seja, as 
Coordenadorias Regionais de Educação (CRE) utilizam semanas diferentes, conforme
anexos.Anexo I - EscolaAnexo II - Creche e EDI
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Cartilha da ONU orienta governos e sociedade civil sobre a garantia de direitos 
de LGBT: 

Da Rede Brasil Atual

O Escritório do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos  (ACNUDH) 
lançou uma nova cartilha sobre orientação sexual e identidade  de gênero no 
direito internacional dos direitos humanos.

O livro, de 60 páginas, foi concebido como uma ferramenta para ajudar  os 
Estados a compreender melhor as suas obrigações e os passos que  devem seguir 
para cumprir os direitos humanos de lésbicas, gays,  bissexuais e transgêneros 
(LGBT), bem como para os ativistas da  sociedade civil que querem que seus 
governos sejam responsabilizados por  violações de direitos humanos 
internacionais.
A aplicação de igualdade dos direitos para as pessoas LGBT em  relação aos 
demais segmentos não é uma mudança radical nem complicada.  Ela é baseada em 
dois princípios fundamentais do direito internacional  dos direitos humanos: 
igualdade e não discriminação. As palavras de  abertura da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos são inequívocas:  Todos os seres humanos nascem livres e 
iguais em dignidade e  direitos, destaca a Alta Comissária da ONU para os 
Direitos Humanos,  Navi Pillay, no prefácio do livro.

A cartilha centra-se em cinco obrigações básicas, onde a ação dos  governos é 
necessária: proteger as pessoas contra a violência  homofóbica, prevenir a 
tortura, descriminalizar a homossexualidade,  proibir a discriminação e defender
as liberdades de associação,  expressão e reunião pacífica para todas as pessoas
LGBT. O livreto  também inclui exemplos de medidas que podem ser tomadas a um 
nível  nacional para desenvolver leis, políticas e práticas em linha com as  
normas internacionais de direitos humanos.
A cartilha pode ser baixada aqui, em espanhol.
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Chiclete: bom ou ruim?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blogdasaude.com.br/Chiclete: bom ou ruim?: [FOTO]

Atualmente, mães, pais e dentistas vivem se perguntando se o chiclete é bom ou 
ruim. Ah, aquele gostinho do chiclete é tão bom! Tutti-frutti, menta,melancia 
sabores não faltam, mas a verdade é que alguns cuidados devem ser tomados por 
quem tem o hábito de mascar essa goma.
O primeiro grande problema do chiclete, e o mais conhecido, é o que torna ele 
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mais gostoso: o doce. O açúcar contido em um chiclete pode servir de alimento 
para bactérias dentro da boca.Estas bactérias, alimentadas, podem soltar 
substâncias ácidas que retiram o cálcio dos dentes, gerando cáries. Por isso, se
mascar chiclete, escove os dentes! É a única forma de manter sua boca limpa e 
longe de doenças.
Mas um outro problema, de importância equivalente, é relacionado ao 
desenvolvimento da gastrite. O uso exagerado de gomas de mascar estimula a 
produção de suco gástrico e como não há ingestão de alimentos esse suco se 
concentra em ácidos e pode agredir a parede do estômago, explica Henrique 
Perobelli,gastroenterologista do Hospital São Camilo.
Perobelli enfatiza que o hábito de mascar chiclete sem açúcar tem uma tendência 
a ser benéfica porque melhora a halitose, que é o mau hálito. Além de remover 
resíduos de alimentos presos nos dentes, diminui o estresse e a ansiedade, sendo
inclusive coadjuvante no tratamento antitabagismo e na diminuição de consumo de 
doces. Mas alerta para o uso exagerado: Em casos de exagero no consumo de 
chicletes ou sua substituição por refeições balanceadas, a acidez pode torna-se 
cronicamente elevada. Casos de úlcera péptica podem aparecer.
E ai você, que adora mascar chiclete, está se perguntando: quanto é exagero e 
quanto é recomendado?. Ogastroenterologista do Hospital São Camilo responde: 
Sugere-se um consumo de apenas poucas gomas de mascar por dia, geralmente 
pós-refeições, mas o uso dele deve ser evitado sempre que possível.[FOTO]
Sintomas e queixas mais comuns:

Dor epigástrica, sensação de vazio no estômago, perda de apetite e mal estar 
como fraqueza e tonturas podem advir do jejum prolongado ou do uso de chicletes 
por tempo indeterminado.
Tratamentos recomendados:

No caso das dispepsias (gastrites) deve iniciar com a correção da dieta e 
hábitos de vida, medicações antiácidas e acompanhamento de especialista. Em 
casos de cálculo na vesícula a maioria dos médicos opta pelo tratamento 
cirúrgico com a retirada da vesícula pelo risco de inflamação e pelos graves 
problemas a partir dela.
Atenção:

Cálculo na vesícula pode similar problemas de dispepsia e por isso um médico 
especialista deve ser sempre consultado assim que os sintomas gastrointestinais 
aparecerem, recomenda Henrique Perobelli.
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Congresso Internacional sobre Drogas 2013

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://saudementalrj.blogspot.com/
Congresso Internacional sobre Drogas 2013: [FOTO]
Site para informações e inscrições: 
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http://www.congressosobredrogas.com.br/index.php
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Consumo exagerado de sódio contribui com a obesidade e outras doenças

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Consumo exagerado de sódio contribui com a obesidade e outras doenças: [FOTO]

Foto: Ocean/Corbis
A estudante Thaís de Souza da Silva (23) está acima do peso porque não mantinha 
hábitos de vida saudáveis. Comia muito fast food - pelo menos três vezes por 
semana. Também comia muita fritura, gordura e doces, conta. Estes são alguns dos
alimentos ricos em sódio, substância que, quando ingerida em excesso, auxilia no
desenvolvimento da obesidade.
O Ministério da Saúde também quer que a população brasileira consuma menos 
sódio. Além de não incentivar o uso exagerado de sal no preparo dos alimentos, o
órgão também firmou um contrato com a Associação Brasileira das Indústrias 
Alimentares (ABIA) para reduzir o teor de sódio em alimentos processados no 
Brasil. A expectativa é retirar, até 2020, mais de 20 mil toneladas de sódio do 
mercado brasileiro. O termo de compromisso prevê a redução da substância em 
temperos, caldos, cereais matinais e margarinas vegetais, macarrões 
instantâneos, bisnagas, pão de forma, pão francês, mistura para bolos, 
salgadinhos de milho, batata frita/palha, biscoitos e maionese.
O sódio regula a quantidade de líquidos que ficam dentro e fora das células. 
Quando há excesso do nutriente no sangue, ocorre uma alteração no equilíbrio 
entre esses líquidos sobrecarregando o coração e os rins, situação que pode 
levar à hipertensão.O coordenador substituto de Alimentação e Nutrição do 
Ministério da Saúde, Eduardo Nilson, destaca que substituir temperos e observar 
as embalagens dos alimentos industrializados são maneiras práticas de diminuir o
consumo de sódio. A primeira etapa é o uso racional do sal de cozinha, tanto no 
preparo, quanto no consumo, buscando se possível até substitutos, outros 
temperos, para diminuir o uso desse sal. E, além disso, no caso dos alimentos 
processados, sempre comparando embalagens. Na rotulagem nutricional vai se ver 
porque tem uma grande variedade para a mesma categoria entre teores de sódio., 
explica.
Há um mês Thaís procurou ajuda no Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) para
combater à obesidade. O tratamento do NASF se baseia na alimentação saudável. 
Então a nutricionista montou um plano que muda os hábitos alimentares e 
incentiva a prática de exercícios físicos, destaca a estudante. Ela também conta
que eliminou o fast food de sua vida e que já diminuiu bastante o consumo de 
doces.
Dados do Ministério da Saúde revelam que o Sistema Único de Saúde (SUS) gasta, 
anualmente, R$ 488 milhões com o tratamento de doenças associadas à obesidade. 
Os números integram pesquisa da Universidade de Brasília (UnB), que analisou 
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dados de internação e de atendimento de média e alta complexidade relacionados 
ao tratamento da obesidade e de outras 26 doenças relacionadas ao problema. Este
é o momento de o Brasil agir em todas as áreas, prevenção e tratamento, atuando 
com todas as faixas etárias e classes sociais, com um esforço pra quem tem 
obesidade grave, ressalta o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Recomendação - A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que o ideal é não 
ultrapassar o limite de consumo de 2 gramas de sódio por dia, o equivalente a 5 
gramas de sal. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
revelam, no entanto, que o consumo do brasileiro está em 12 gramas diários, 
valor além do dobro do recomendado.O Ministério da Saúde publicou o Guia 
Alimentar, para auxiliar a população na manutenção de hábitos saudáveis e 
combate à obesidade.
O termo de compromisso estabelece o acompanhamento das informações da rotulagem 
nutricional dos produtos e as análises laboratoriais de produtos coletados no 
mercado e da utilização dos ingredientes à base de sódio pelas 
indústrias.Qualidade de Vida - Além de combater à obesidade, a redução do sódio 
da alimentação evita o desenvolvimento de hipertensão arterial, uma das Doenças 
Crônicas Não Transmissíveis combatidas pelo Ministério da Saúde.Confira o Plano 
de Ação para Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT)
Números da OMS indicam que há cerca de 600 milhões de hipertensos no mundo. A 
doença atinge, em média, 25% da população brasileira, chegando a mais de 50% na 
terceira idade e, surpreendentemente, a 5% dos 70 milhões de crianças e 
adolescentes no Brasil.Blog da Saúde, com informações da Agência Saúde
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CRONOGRAMA DA BIO-RIO PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Conforme combinado na última Reunião dos NSEC's que ocorreu dia 26/02/2013.
Segue anexo, aapresentação do Projeto da BIO-RIO, com a nova definição do 
cronograma de atendimento do .
Lembrando que: a BIO-RIO não irá mais atender as Escolas do Amanhã, para não 
privilegiar estas mesmas Escolas com os dois Projetos (IABAS e BIO-RIO).
Apresentação pse nsec bio rio (2) from Cre Educação
Escolas que serão atendidas pela BIO RIO
E. M. Marcos Tamoyo  - 25 e 26 de marçp
E. M.José P. Varela -  25e 26 de março
E. M.Alipio Miranda -  25 e 26 de março
E. M.Claudio Ganns - 25 e 26 de março
E. M.Álvaro Espinheira -  25 e 26de março
E. M.Guilherme Tell -  25 e 26 de março
E. M.Granjean de Montigny - 25 26 e27 de março
E. M.Mestre Valentim - 27 e 28 de março
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CIEP João do Rio -  27 e 28 de março
E. M.Otavio Tarquinio - 27 e 28 de março
E. M.Manuel de Abreu - 27 e 28 de março
E. M.Abrahan Lincoln  -  28 de março
E. M.Lia Braga de Faria  - 27 e 28 de março
Atenção as autorizações e organização da escola para que o atendimendo ocorra 
sem que a dinâmica da escola seja interronpida !!!!
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Curso de Avaliadores da IUBAAM da SES/RJ

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://inad-smsdc.blogspot.com/
Curso de Avaliadores da IUBAAM da SES/RJ: 

Profissionais de diversas categorias que já atuam como multiplicadores da IUBAAM
estão se credenciando como avaliadores dessa iniciativa. A capacitação, 
promovida pela SES, acontece nos dias 5 e 6 de março de 2013, no INAD. Os 
tutores são: Gisele Barbosa - SES, Maria da Conceição Salomão- SES, Ana Paula 
Cardoso - SES, Maria Inês Couto de Oliveira - UFF, Rosane Rito - SMS/UFF, Rosane
Siqueira - IFF. No Estado, 87 unidades básicas foram credenciadas. Destas 19 no 
município do Rio de Janeiro. Em março serão avaliadas mais 4 unidades no RJ: CMS
Prof Antenor Nascentes (AP3.2), CMS Morro União (AP3.3), CF Lenice Maria 
Monteiro de Carvalho (AP5.3)e a CF Samuel Penha Vale (AP5.3). A CF Cabo Edney 
Canazaro de Oliveira e a CF Bárbara Starfield (AP3.2) estão na fase da 
Pré-avaliação.[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
Dinâmica com o grupo
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CURSOS GRATUITOS A DISTÂNCIA PARA O SERVIDOR

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/
CURSOS GRATUITOS A DISTÂNCIA PARA O SERVIDOR: 
Ensino à distância: como participar dos cursos oferecidos pela SMA
[FOTO]
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A Prefeitura do Rio de Janeiro investe e acredita no potencial dos seus 
servidores. Em 2011, a Secretaria Municipal de Administração oferece aos 
servidores cursos de capacitação, na modalidade à distância, com excelência de 
conteúdo, certificação e total flexibilidade de horários. Os principais 
objetivos são:
- Garantir o desenvolvimento de novas práticas de gestão do conhecimento, com 
trocas de experiências e trabalho em equipe

- Mobilizar o servidor em torno dos programas estratégicos da Prefeitura, 
contribuindo para a melhoria nos processos de gestão do Município e aumento do 
valor da Prefeitura para o cidadão

CursosSão divididos em competências comportamentais, técnicas e gerenciais e em 
níveis básico, avançado e opcional.
Processo de inscriçãoPara usufruir do serviço, os servidores precisam acessar o 
Ambiente Virtual de Aprendizagem, no endereço eletrônico www.dtcom.com.br, e 
digitar o login (CPF completo) e senha (os 4(quatro) últimos dígitos do CPF, 
antes dos dígitos verificadores - ex. 000.000.000-00). Vale lembrar que é 
fundamental completar todos os campos, principalmente o prefixo da matrícula.
Para mais informações, entre em contato com a Coordenadoria de Educação 
Corporativa da Coordenadoria Geral de Gestão de Talentos da Secretaria Municipal
de Administração:Tel: (21)2976-1610 / 2976-3619Email: 
educorporativa.sma@rio.rj.gov.brLink da Dtcom http://lms.dtcom.com.br
Disponível em: 
http://www.rio.rj.gov.br/web/sma/exibeconteudo?article-id=1622458.Acesso em: 19 
mar. 2013
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CURSOS  - TELESSAÚDE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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sexta-feira, 1 de março de 2013
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DENGUE - MultiRio lança nova campanha contra a dengue

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://crhsmerjecoando.blogspot.com/
MultiRio lança nova campanha contra a dengue: 
[FOTO]
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Comunicado MultiRio de 27/02/2013 (D.O. Rio nº 230 de 27/02/2013 - p. 89).A 
MultiRio continua com a missão de alertar a população na luta contra a dengue. 
Para isso, a Empresa produziu cinco novas peças educativas que focam na 
prevenção e em cuidados diários, como colocar telas em ralos, evitar água 
acumulada nas lajes de casa e trocar todos os dias a água dos bebedouros dos 
animais.A campanha é veiculada nos intervalos da programação no canal 14 da NET,
na Band, na Web TV e na Web Rádio.Saiba mais.(Publicado no Ecoando n.º 26 - 
2013)
Diário Oficial Eletrônico da Cidade do Rio de Janeiro
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DIA DA SAÚDE NO PARQUE DE MADUREIRA - O RIO VAI SE ENCONTRAR LÁ

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Convidamos você e sua família à participar do Dia Mundial da Saúde, Dia Nacional
da Promoção da Saúde, que será comemorado no dia 07/04/2013 de 9 às 13 hs, no 
Parque Madureira.
[FOTO]

"Viver com Saúde é uma grande vitória!"
Teremos várias atividades culturais, recreativas e lúdicas.

[FOTO]
[FOTO]
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dia-das-mulheres-oito-nomes-que.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 8 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Dia das Mulheres: Oito nomes que revolucionaram a educação

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/Dia das Mulheres: Oito nomes que 
revolucionaram a educação: 
A história da educação é construída por mulheres que, desde os primórdios, 
lutaram pela democratização da construção do conhecimento e por processos 
educativosque tivessem os alunos como sujeitos ativos. Neste 8 de março, Dia 
Internacional das Mulheres, o Portal Aprendiz reuniu uma lista com oito nomes 
importantes para a educação, que vão de pedagogas e psicólogas à ativistas 
sociais, nacionais e internacionais. Confira!Sabina Spielrein[FOTO]

A russa estudou os efeitos da psicanálise na infância.
Uma das primeiras mulheres psicanalistas do mundo, foi pioneira no estudo do 
método voltado à infância. Russa e judia, revolucionou a educação infantil ao 
criar, em 1923 junto com Vera Schmidt, a primeira creche que utilizava noções de
psicanálise, em Moscou, na então União Soviética. Conhecido como Berçário 
Branco, já que todas as paredes e mobiliários eram brancos, tinha como 
prioridade o amadurecimento crítico e analítico das crianças. A instituição foi 
fechada três anos depois por autoridades soviéticas com a acusação de que o 
local estimulava prática de perversões sexuais. O trabalho de Sabina influenciou
o de Carl Gustav Jung, psiquiatra que a tratou com métodos freudianos quando foi
diagnosticada com histeria durante a juventude e que, depois, foi seu 
amante.Stefa Wilczynska
Filha de família judia, a pedagoga foi influenciada pelos pensamentos da Escola 
Nova, que defende que a educação deve se basear nas experiências dos indivíduos 
e que as instituições de ensino devem deixar de ser meros locais de transmissão 
de conhecimentos para tornarem-se pequenas comunidades. Ao lado de Janusz 
Korczak, pedagogo referência na criação da Declaração Universal dos Direito das 
Crianças, Stefa criou um orfanato em Varsóvia (Polônia) que instituía uma 
República das Crianças, organizado sobre os princípios da justiça, fraternidade,
igualdade de direitos e obrigações. O local contava com confortáveis salas de 
estar e de refeições, biblioteca e dormitórios claros. Entretanto, esse ambiente
acolhedor foi perdido quando a Gestapo - a polícia política do Estado nazista 
-transferiu para uma pequena casa com quartos sujos, apertados e sem mobília. De
lá, Korczak, Stefa e as 200 crianças foram levados para as câmaras de gás.Maria 
Montessori[FOTO]

A italiana criou o método Montessori.
A primeira mulher a se formar em Medicina na Itália foi também responsável por 
criar um método educacional, que leva o seu nome, e é aplicado até hoje em 
escolas públicas e privadas de todo o mundo. Maria Montessori criou, em 1907, a 
primeira Casa dei Bambini, colocando em prática a teoria que visava uma educação
para a vida e a formação integral dos indivíduos. A educadora acreditava que as 
crianças eram capazes de conduzir o seu próprio aprendizado, cabendo ao 
professor apenas acompanhar esse processo. Nesse sentido, a função da educação 
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seria estimular um impulso interior que se manifesta no trabalho espontâneo do 
intelecto. A pedagogia se insere no movimento da Escola Nova ao se opor aos 
métodos tradicionais que não respeitam as necessidades e os mecanismos 
evolutivos do desenvolvimento de meninos e meninas.Rosa-María Torres
A linguista, educadora e ativista social participou de movimentos em defesa de 
uma educação de qualidade e assumiu cargos importantes em organismos 
internacionais da área. Durante 22 anos,foi diretora pedagógica da Campanha 
Nacional pelo Letramento, no Equador, e após a Conferência Mundial de Educação 
para Todos em 1990, tornou-se assessora educacional da UNICEF em Nova York. 
Esteve à frente de programas para a América Latina e o Caribe na Fundação W.K. 
Kellogg (1996-1998), onde desenvolveu a iniciativa para o ensino fundamental 
denominada Learning Community, que levou para a Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e continuou a desenvolver na 
instituição, de 1998 a 2000. Em 2003, assumiu o ministério da Educação e Cultura
do Equador.Emília Ferreiro[FOTO]

A argentina influenciou a alfabetização.
A psicóloga e pedagoga argentina, radicada no México, desvendou os mecanismos 
pelos quais as crianças aprendem a ler e escrever, o que levou muitos educadores
a rever radicalmente seus métodos. Seu nome passou a ser ligado ao 
construtivismo, campo de estudos inaugurado pelas descobertas de Jean Piaget. As
pesquisas de ambos levam à conclusão de que as meninos e meninas têm um papel 
ativo no aprendizado, construindo seu próprio conhecimento - como já diz o nome 
construtivismo. Diante disso, Emilia inverteu a lógica tradicional de educadores
que só se preocupavam com a aprendizagem quando o aluno parecia não aprender, 
transferindo o foco da alfabetização para o sujeito que aprende. Suas conclusões
inspiraram políticas públicas educacionais em diversos estados brasileiros, a 
partir dos anos 1980.Mariazinha Fusari
A arte-educadora Maria Felisminda de Rezende e Fusari, conhecida como Mariazinha
Fusari, foi co-fundadora do Núcleo de Comunicação e Educação (NCE), da 
Universidade de São Paulo (USP) e através de seus projetos de pesquisa no campo 
da relação entre mídia e infância colaborou para a ampliação do diálogo entre os
campos de conhecimento da comunicação e da educação. É considerada até hoje um 
dos principais nomes da educomunicação no Brasil.Êda Luiz[FOTO]

A educadora brasileira defende um modelo de escola democrática.
Coordenadora pedagógica do Centro de Integração de Jovens e Adultos (Cieja) do 
Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, transformou a instituição em um lugar 
onde o aprendizado é percebido e experimentado dentro e fora da sala de aula, 
extrapolando as disciplinas curriculares. Êda é responsável por tentar 
desenvolver um modelo de escola democrática: um espaço educativo aberto à 
comunidade, com acesso livre, sem trancas e de mútuo respeito entre as pessoas. 
A educadora assume influência de Paulo Freire, quem conheceu em um curso na 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Protagonista de uma 
história de dedicação à educação, ela já foi também professora em escola rural e
na antiga Fundação Estadual do Bem Estar do Menor (Febem).Maria Teresa MantoanA 
pedagoga brasileira dedica-se, nas áreas de pesquisa, docência e extensão na 
Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), ao direito
incondicional de todos os alunos à educação escolar de nível básico e superior 
de ensino. Uma das maiores defensoras da educação inclusiva no Brasil, Maria 
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Teresa Mantoan é crítica convicta das chamadas escolas especiais. Oficial na 
Ordem Nacional do Mérito Educacional no Grau de Cavaleiro, recebeu 
reconhecimento a contribuição à educação no Brasil.
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DIA INTERNACIONAL DA MULHER 2013

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://elosdasaude.wordpress.com/DIA INTERNACIONAL DA MULHER 2013: 
Nesta sexta-feira, dia 08 de março, comemoramos o Dia Internacional da Mulher.Em
meio às homenagens, é importante chamar a atenção para o enfretamento da 
violência que ainda persiste contra as mulheres. Segundo dados do Mapa da 
Violência 2012, uma cada em cada cinco mulheres brasileiras considera já ter 
sofrido violência dentro de casa.
Atento a essa questão, o Instituto Promundo lança nesta sexta-feira, 8 de março,
a campanha: Dê um Toque, que busca engajar homens na luta pelo fim da violência 
contra mulheres. A iniciativa está alinhada à campanha global Ring the Bell, que
será inaugurada também na sexta-feira, durante a 57ª sessão da Comissão sobre o 
Status das Mulheres da Organização das Nações Unidas (ONU).[FOTO]

A proposta é reunir, até 25 de novembro, um milhão de mensagens de homens 
comprometendo-se a realizar ações concretas para construir um mundo mais seguro 
para mulheres e meninas. E participar da iniciativa é simples! Basta 
compartilhar - durante o dia 8 de março e também durante todo o ano; por meio 
das redes sociais on-line e em ações off-line - as peças da campanha, que trazem
mensagens sobre o impacto da violência contra mulher e orientações sobre como 
prevenir o problema. As peças da campanha estarão disponíveis nas páginas do 
Instituto Promundo no Facebook e no Twitter.Atividades no Rio de Janeiro[FOTO]

Na sexta-feira, 8 de março, a mesa-redonda Mulher, Esporte e Saúde recebe a 
coordenadora do projeto Academia Carioca da Saúde, Júnia Cardoso; Maria Isabel 
Alencar, a Isabel do Vôlei; e Daniele Hypólito, ginasta do Flamengo. O evento 
acontece no Hospital-Escola São Francisco de Assis da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ), na Cidade Nova, de 9h às 11h. Além do debate serão 
realizadas atividades de orientação em saúde sexual e reprodutiva na Praça dos 
Correios, próxima ao Centro Cultural dos Correios (Rua Visconde de Itaboraí, 20,
Centro).
A programação continua na semana seguinte, com a mobilização Mulher - Poder 
Público Presente, que movimentará o Largo da Carioca na quinta-feira, 14 de 
março, de 10h às 17h. O evento, que será oportunidade para a divulgação os 
serviços de apoio à mulher, é organizado pela Rede Capital de Enfrentamento à 
Violência contra Mulheres, coordenada pela Subsecretaria de Direitos das 
Mulheres da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos do 
Estado do Rio de Janeiro.
A Rede de Adolescentes e Jovens Promotores de Saúde - RAP da Saúde estará no 
Largo da Carioca para interagir com os transeuntes e estimular debates e 
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reflexões sobre o tema. Promotores de Justiça e uma equipe da Ouvidoria do 
Ministério Público do Rio de Janeiro também participam da ação e estarão no 
local para prestar esclarecimentos e tirar dúvidas da população.
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Dia Internacional da Síndrome de Down marca a luta por direitos iguais
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http://www.blogdasaude.com.br/
Dia Internacional da Síndrome de Down marca a luta por direitos iguais: [FOTO]

Hoje é o Dia Internacional da Síndrome de Down. A escolha do dia 21 de março 
para marcar essa data tem ligação com a causa da síndrome: a Trissomia do 
cromossomo 21, que faz parte do DNA - é uma alteração genética que ocorre ainda 
na divisão celular, e é justamente isso que provoca a síndrome de down. A 
organização das Nações Unidas reconheceu essa data há um ano, data que 
representa uma luta por direitos iguais. Afinal, viver livre de preconceitos é o
desejo de todos.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 700 bebês nasce com 
síndrome de down. Mas, a vice presidente da Associação DFDown, Fabiana Gadelha, 
conta que não há pesquisas precisas sobre a quantidade de pessoas com a síndrome
no Brasil ou no DF. Falta muita coisa, o que temos hoje são ações isoladas. São 
cidadãos, cidadãos que votam, que estudam, que casam e estão ai buscando seu 
caminho na sociedade afirma.
Aos poucos a inclusão dos portadores da síndrome está acontecendo, mas ainda tem
muito para melhorar. Por exemplo, por lei, todas as escolas do país são 
obrigadas a aceitar alunos com deficiência e/ou doenças crônicas. Desde 1998, o 
número de matrículas de estudantes especiais em escolas regulares passou de 43,9
mil para 558 mil em 2011. A realidade, porém, mostra que não basta receber os 
alunos, é preciso que a escola os acolha e, para isso, especialistas concordam 
que a formação de professores para cuidar desses alunos com necessidades 
especiais é ainda um dos maiores desafios para se alcançar a educação inclusiva.
Os portadores da síndrome têm ocupado seu espaço. Ainda que falte muitos 
avanços, eles estão nas escolas regulares, desenvolvem seu papel social, estão 
entrando no mercado de trabalho e estão sempre em busca de cursos de capacitação
para desempenhar seu trabalho da melhor forma possível. Enquanto muitos pensam 
que o portador da síndrome de down possa fazer apenas tarefas simples, eles 
sabem que podem realizar mais. Lutam, são guerreiros e não desistem. Cada vez 
mais estão cientes de seus direitos.
O vídeoMeu filho é Down, e agora?feito pela EBC, mostra a história desete 
mulheres apaixonadas que contam como descobriram que seriam mães de crianças com
Síndrome de Down. Nos depoimentos, elas narram como receberam a notícia, como 
conseguiram lidar com medos, inseguranças e dúvidas e foram à luta pelos seus 
filhos.*Com informações do Globo News
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DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES -  PARABÉNS GUERREIRAS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Guerreiras sem perder a sensibilidade e a ternura!!
Parabéns, meninas mais do que especiais!!
NSEC06
Mulheres
Pablo Neruda

Elas sorriem quando querem gritar.

Elas cantam quando querem chorar.
Elas choram quando estão felizes.
E riem quando estão nervosas.

Elas brigam por aquilo que acreditam.
Elas levantam-se para injustiça.
Elas não levam "não" como resposta quando
acreditam que existe melhor solução.

Elas andam sem novos sapatos para
suas crianças poder tê-los.
Elas vão ao medico com uma amiga assustada.
Elas amam incondicionalmente.

Elas choram quando suas crianças adoecem
e se alegram quando suas crianças ganham prêmios.
Elas ficam contentes quando ouvem sobre
um aniversario ou um novo casamento.
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Dia Mundial do Rim reforça cuidados com a prevenção da agressão aguda ao órgão
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Repassando para todos... 
Dia Mundial do Rim reforça cuidados com a prevenção da agressão aguda ao órgão: 
[FOTO]

Foto: Images.com/Corbis
Para reforçar o papel fundamental dos rins na manutenção do organismo, e a 
importância do cuidado deste órgão, é lembrado nesta quinta-feira (14), o Dia 
Mundial do Rim. Órgão depurador responsável pela retirada das toxinas produzidas
pelo metabolismo, as orientações mais importantes para a saúde renal incluem 
evitar a obesidade e sedentarismo, não fumar e limitar a ingestão de sal, 
orienta a médica Ana Beatriz Barra, responsável pelo Serviço de Nefrologia do 
Hospital Federal da Lagoa (RJ), vinculado ao Ministério da Saúde. E completa: Se
for diabético ou hipertenso, é muito importante para os rins controlar a 
glicemia e a pressão, pois estes são fatores de risco que contribuem para a 
perda de função renal.
Este ano a campanha é voltada para diminuir a falência do rim aguda. Dirigida 
para os profissionais da Saúde, o tema tem como objetivo educar e conscientizar 
sobre a prevenção da agressão aguda aos rins. Ela pode causar perda da função 
renal, que inclui a diminuição da produção de urina e da eliminação das toxinas.
De acordo com a pesquisa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças 
Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) 2011, considerando a população 
brasileira maior de 18 anos, 23% é hipertensa, 5,6% diabética, 18% fumante, 48% 
estão com excesso de peso e 16% são obesos, dados preocupantes quando o assunto 
é a saúde dos rins.
Portanto, como a doença renal é silenciosa, a nefrologista destaca a importância
do acompanhamento destes pacientes pela Atenção Primária. Médicos da Saúde da 
Família e clínicos gerais devem investigar se têm algum histórico de doença 
renal ou familiar com pressão alta ou com diabetes, para que possam encaminhar 
precocemente ao nefrologista. É fundamental a conscientização dos profissionais 
da saúde sobre a importância da prevenção das doenças renais e do diagnóstico 
precoce, observa Ana Beatriz Barra. A médica explica que esta prevenção é feita 
por meio dos exames laboratoriais creatinina e exame de urina simples 
(EAS).Fonte: Ana Paula Ferraz/ Comunicação Interna do Ministério da Saúde
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DICA - Coelhinhos de Páscoa

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.copyepaste.com/
Coelhinhos de Páscoa: 

A casa merece uma decoração especial em um dos feriados mais tentadores do ano. 
Por isso entre no clima de corpo e alma, inspire-se nas fotos e encante toda a 
família. Espalhe muitos coelhinhos.[FOTO]
[FOTO]
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DICA - HISTÓRIA DA PÁSCOA - MUITO LINDINHA
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DICA SOBRE PRESSÃO ARTERIAL

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Nutricionista Renata Lanziani - FACEBOOK
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DICAS - 4 ideias de penduricalhos para páscoa

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.artedefazerartesanato.com.br/

Repassando pois é muito simples e lindo!! 
4 ideias de penduricalhos para páscoa: Hein? Penduricalhos para páscoa? Isso 
mesmo, vejam essas 4 ideias de decoração de páscoa que ficam penduradas. São 
ótimas para decorar junto de cortinas, lareiras, escadas.

Olhem que lindinho este ovinho que abriga uma flor.

Use a criatividade e encaixe essa decoração no seu almoço de páscoa, vai 
arrasar.

[FOTO]

Já viram como fazer esses ovinhos né? Vejam como eles podem ser pendurados na 
lareira, numa moldura ou até numa escada.

[FOTO]

Olhem que simpáticos esses ovinhos.
[FOTO]

E as cenouras. Fáceis de fazer e super alegres.

[FOTO]

Gostaram?
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DICAS DE PÁSCOA - 18 ideias de páscoa para fazer na escola
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http://www.artedefazerartesanato.com.br/
Muito Legal !!
18 ideias de páscoa para fazer na escola: Professores, mais um post especial 
para vocês. São 18 ideias de páscoa para fazer com as crianças em sala de aula. 
Espero que gostem.
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Vasinhos de cerâmica, bolinha de isopor para as carinhas (ou modelagem em EVA) e
cabelos e orelhas. Fofo e gracioso.
[FOTO]
Esse ninho é bem fácil. Leve os cones cortados e deixe a montagem para as 
crianças.

[FOTO]

Saquinhos de bala com cara de coelhos.

[FOTO]

Cenoura de papel com balinhas dentro.

[FOTO]

Pequenos ninhos. Muito fácil de fazer. Compre as letras em EVA e cole no cone.

[FOTO]

Aqui é bonito para decorar a sala de aula.

[FOTO]

Tiara de orelha de coelho de eva, não pode faltar em uma escola infantil.

[FOTO]

Garrafa pet cheia de balinhas!

[FOTO]

Porta pirulitos:

[FOTO]

Trouxa coelho:
[FOTO]

Máscara de coelho:
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[FOTO]

Aqui é para fazer com os maiores, cestaria:

[FOTO]

Outra máscara para meninas agora.

[FOTO]

A latinha decorada
[FOTO]

Detalhe gracioso para a festinha:
[FOTO]

Um pintinho para ajudar na decoração:
[FOTO]

Outro ninho pequeno para encher de balinhas:

[FOTO]

Mais uma máscara de coelho:

[FOTO]
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Dicas para evitar o refluxo gástrico

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blogdasaude.com.br/
Dicas para evitar o refluxo gástrico: 
Com certeza você já ouviu algum amigo ou alguém da sua família reclamar de 
refluxo. Esta é uma doença que pode ser considerada efeito da epidemia de 
obesidade no mundo, pois a alimentação e o estilo de vida são as principais 
causas do seu desenvolvimento. Isto não significa que somente pessoas obesas têm
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refluxo, mas os riscos de se ter aumenta com o fator sobrepeso.Mudanças no 
estilo de vida
Se você tem a Doença do Refluxo Gastroesofágico sabe que as principais 
recomendações para evitá-la estão associadas basicamente à alimentação. Para 
prevenir, o gastroenterologista Silvio Gabor recomenda evitar alimentos e 
bebidas que possam desencadear seus sintomas. Para muitas pessoas, eles 
incluem:[FOTO]
ÁlcoolCafeínaBebidas gasosasChocolateFrutas e sucos cítricosTomatesMolhos de 
tomateAlimentos picantes ou gordurososProdutos derivados de leite 
integralMentaHortelãSe outros alimentos causarem azia com regularidade, evite 
consumi-los também. Além disso, tente fazer as seguintes mudanças em seus 
hábitos:Evite se curvar ou exercitar logo após comer;Evite roupas ou cintos que 
ficam apertados ao redor da cintura;Não se deite com estômago cheio. Por 
exemplo, evite comer de 2 a 3 horas antes de dormir;Não fume;Faça refeições 
menores e procure comer algo leve entre as refeições. Não fique mais que 3 horas
com oestômago vazio;Perca peso se você estiver com excesso;Reduza o 
estresse.Cama

Durma com a cabeceira da cama elevada 30º em relação aos seus pés (algo em torno
de 15 centímetros). Faça isso inclinando toda a cama não apenas os travesseiros.
O ideal é manter o corpo inclinado como um todo. A dobra na barriga formada pela
cunha ou pelos travesseiros dificulta mecanicamente o esvaziamento gástrico.

--------------------------------------------------------------------------------
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Dicas para os alunos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://pedagogiccos.blogspot.com/
Dicas para os alunos: 
Que tal incentivar os seus alunos com essas dicas de estudos?[FOTO]
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Doenças associadas à obesidade custam meio bilhão de reais por ano ao SUS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Doenças associadas à obesidade custam meio bilhão de reais por ano ao SUS: 
[FOTO]
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Ministério da Saúde lança linha de cuidados para prevenção e tratamento do 
sobrepeso e obesidade. | Foto: Rondon Vellozo - ASCOM/MS
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, assinou nesta terça-feira (19) portaria 
que cria a Linha de Cuidados Prioritários do Sobrepeso e da Obesidade no Sistema
Único de Saúde (SUS). Dados do Ministério da Saúde revelam que o SUS gasta 
anualmente R$ 488 milhões com o tratamento de doenças associadas à obesidade. A 
nova linha define como será o cuidado, desde a orientação e apoio à mudança de 
hábitos até os critérios rigorosos para a realização da cirurgia bariátrica, 
último recurso para atingir a perda de peso.
A obesidade é um fator de risco para a saúde e tem forte relação com altos 
níveis de gordura e açúcar no sangue, excesso de colesterol e casos de 
pré-diabetes. Este é o momento de o Brasil agir em todas as áreas, prevenção e 
tratamento, atuando com todas as faixas etárias e classes sociais, com um 
esforço pra quem tem obesidade grave, ressaltou o ministro, durante a 
apresentação da pesquisa da Universidade de Brasília (UnB), que rastreou os 
gastos com obesidade no SUS.
Os custos com o tratamento da obesidade grave atingem hoje R$ 116 milhões, outro
dado importante apontado pela pesquisa. Foram analisados dados de internação e 
de atendimento de média e alta complexidade relacionados ao tratamento da 
obesidade e de outras 26 doenças relacionadas (ver tabela no fim do texto), 
entre elas isquemias do coração, cânceres e diabetes.
Levantamentos mostram que o excesso de peso e a obesidade têm crescido no 
Brasil. De acordo com a pesquisa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para 
Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), realizada em 2011 pelo 
Ministério da Saúde, a proporção de pessoas acima do peso no Brasil avançou de 
42,7%, em 2006, para 48,5%, em 2011. No mesmo período, o percentual de obesos 
subiu de 11,4% para 15,8%.
Padilha destacou que a obesidade está mais presente na população com renda menor
que três salários mínimos e com menos de oito anos de estudo.Linha de Cuidado - 
A portaria prevê atividades desde a Atenção Básica para o cuidado do excesso de 
peso e outros fatores de risco que estão associados ao sobrepeso e à obesidade 
até o atendimento em serviços especializados. A atenção básica vai proporcionar 
diferentes tipos de tratamentos e acompanhamentos ao usuário, o que inclui 
também atendimento psicológico.Precisamos cuidar da qualidade de vida, oferecer 
novos caminhos, como alimentação adequada e atividade física. Se as pessoas com 
obesidade grave ficar no estado de obesidade, ela já terá melhor qualidade de 
saúde, poderá reconstruir seus hábitos de vida com uma situação diferente, 
afirmou o ministro, explicando que o atendimento será de acordo com a realidade 
de cada pessoa.
A pessoa com sobrepeso (IMC igual ou superior a 25) poderá ser encaminhada a um 
polo da Academia da Saúde para realização de atividades físicas e a um Núcleo de
Apoio à Saúde da Família (NASF) para receber orientações para uma alimentação 
saudável e balanceada. Atualmente, 82,1% dos 1.888 NASFs contam com 
nutricionistas, 85,7% com psicólogo e 61,6% com professores de educação física. 
Toda a evolução do tratamento será acompanhada por uma das 37 mil Unidades 
Básicas de Saúde (UBS), presentes em todos os municípios brasileiros.
O Programa Academia da Saúde é a principal estratégia para induzir o aumento da 
prática da atividade física na população. Até agora, já foram repassados R$ 114 
milhões, de um total de investimento previsto de R$ 390 milhões. A iniciativa 
prevê a implantação de polos com infraestrutura, equipamentos e profissionais 
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qualificados para a orientação de práticas corporais, atividades físicas e 
lazer. Atualmente, há mais de 2,8 mil polos habilitados para a construção em 
todo o país e outros 155 projetos pré-existentes que foram adaptados e custeados
pelo Ministério da saúde.Cirurgia Bariátrica - A nova portaria do Ministério da 
Saúde também reduz de 18 para 16 anos a idade mínima para realizar o 
procedimento, em casos em que há risco ao paciente. A iniciativa foi tomada com 
base em estudos que apontam o aumento crescente da obesidade entre os 
adolescentes, como a Pesquisa de Orçamento Familiar de 2009 (POF). A POF 
verificou que na faixa de 10 a 19 anos o percentual de 21,7% dos brasileiros 
apresenta excesso de peso - em 1970, este índice estava em 3,7%. A avaliação 
clínica nos jovens entre 16 e 18 anos deverá constar no prontuário e deve 
incluir: a análise da idade óssea e avaliação criteriosa do risco-benefício, 
realizada por equipe multiprofissional com participação de dois profissionais 
médicos especialistas na área.
A idade máxima, que até então era de 65 anos, também foi alterada. Com a 
portaria, o que determinará para o indivíduo se submeter à cirurgia não será a 
idade, e sim a avaliação clínica (risco-beneficio), podendo ultrapassar o limite
atualmente estabelecido.
O documento também prevê incremento no valor pago em cinco exames ambulatoriais 
pré-operatórios - os aumentos serão de 100% a 277%. A portaria prevê ainda 
reajuste médio em 20% das técnicas de cirurgia bariátrica na tabela do SUS. Além
do incremento financeiro,o SUS passa a autorizar a realização da técnica 
Gastrectomia Vertical em Manga (Sleeve), totalizando a cobertura de quatros 
técnicas de cirurgia bariátrica. Também há novidade na cirurgia plástica 
reparadora pós-operatória. O SUS dará cobertura para mais uma cirurgia plástica 
reconstrutiva, a dermolipectomia abdominal circunferencial pós-gastroplastia, 
totalizando cinco tipos de cirurgias.Ações em Desenvolvimento - Para frear a 
obesidade e o sedentarismo, que são fatores de risco importantes para doenças 
crônicas, e promover hábitos de vida mais saudáveis, o Ministério da Saúde prevê
uma série de iniciativas no Plano de Ação para Enfrentamento das Doenças 
Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), por meio de parcerias com o setor privado e 
outras pastas do governo. Lançado em agosto de 2011, o plano tem por meta 
reduzir em 2% ao ano a taxa de mortalidade prematura causada por DCNT até 2022.
O ministério investe também em ações preventivas para evitar a obesidade em 
crianças e adolescentes, como o Programa Saúde na Escola (PSE), que este ano 
está aberto a todos os municípios e passa a atender creches e pré-escolas. Para 
2013, está previsto o investimento de R$ 175 milhões. Outra medida é a parceria 
do ministério com Federação Nacional de Escolas Particulares para distribuição 
de 18 mil Manuais das Cantinas Escolares Saudáveis como incentivo a lanches 
menos calóricos e mais nutritivos.
Para melhorar a dieta dos brasileiros e qualidade de vida, o Ministério da Saúde
firmou um acordo com a indústria alimentícia que prevê a redução gradual do teor
de sódio em 16 categorias de alimentos. A previsão é de que, até 2020, estejam 
fora das prateleiras mais de 20 mil toneladas de sódio.
A autora da pesquisa apresentada nesta terça-feira, Michele Lessa, destacou a 
resposta do Ministério da Saúde à questão ao criar a linha para prevenção e 
tratamento da obesidade: A partir de dados epidemiológicos disponibilizados pelo
próprio ministério, foi possível fazer a associação da obesidade com outras 
doenças para analisar o valor gasto no SUS com o tratamento da obesidade.
Tabela 1- Lista de doenças relacionadas à obesidade:
Diabetes tipo 2
Insuficiência cardíaca congestiva
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Dorsalgia
Câncer de pâncreas
Embolia pulmonar
Acidente vascular cerebral
Câncer do endométrio
Leucemia
Doenças isquêmicas do coração
Câncer de tireoide
Câncer renal
Câncer de ovário
Hipertensão Arterial
Mieloma múltiplo
Pancreatite
Câncer gástrico
Colelitíases e colecistites
Câncer de colón
Câncer esofágico
Linfoma não-Hodgkin
Osteoartrites
Câncer de mama
Câncer da vesícula biliar
Câncer de reto
Asma
Câncer de pele ( melanoma)
Fonte: Ministério da Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
efeito-domino-doencas-associadas.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 21 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Efeito dominó: doenças associadas à obesidade custam R$ 488 mi ao SUS
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http://www.blogdasaude.com.br/
Efeito dominó: doenças associadas à obesidade custam R$ 488 mi ao SUS: 
Quando falam que o grande mal do século é a obesidade, muitas pessoas não 
acreditam. Já imaginou quanto se gasta com tratamentos de doenças que estão 
associadas à obesidade? Não? Aqui está o número: R$ 488 milhões em um ano no 
Sistema Único de Saúde (SUS).
A obesidade é um fator de risco para a saúde e tem forte relação com altos 
níveis de gordura e açúcar no sangue, excesso de colesterol e casos de 
pré-diabetes. É um trampolim para desencadear outras doenças, como:[FOTO]
Diabetes tipo 2Insuficiência cardíaca congestivaDorsalgiaCâncer de 
pâncreasEmbolia pulmonarAcidente vascular cerebralCâncer do 
endométrioLeucemiaDoenças isquêmicas do coraçãoCâncer de tireoideCâncer 
renalCâncer de ovárioHipertensão ArterialMieloma múltiploPancreatiteCâncer 
gástricoColelitíases e colecistitesCâncer de colónCâncer esofágicoLinfoma 
não-HodgkinOsteoartritesCâncer de mamaCâncer da vesícula biliarCâncer de 
retoAsmaCâncer de pele (melanoma)
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Lista grande, não? E pode aumentar. Levantamentos mostram que o excesso de peso 
e a obesidade têm crescido no Brasil e, de acordo com o Ministério da Saúde, ela
está mais presente na população com renda menor que três salários mínimos e com 
menos de oito anos de estudo.
O problema é tão sério que o número de cirurgias da obesidade, ou bariátricas, 
aumenta a cada dia. Para muitos obesos mórbidos não existe outra solução, mas 
para outras pessoas sim!
A obesidade é consequência de hábitos alimentares inadequados. Precisamos cuidar
da qualidade de vida, percorrer novos caminhos, com alimentação adequada e 
atividade física. Escolha a Saúde! Com certeza o custo de vida será menor.Cai 
idade para fazer a Cirurgia Bariátrica
A idade mínima para fazer a cirurgia bariátrica passou de 18 para 16 anos, em 
casos em que há risco ao paciente. A iniciativa foi tomada com base em estudos 
que apontam o aumento crescente da obesidade entre os adolescentes, segundo o 
Ministério da Saúde.
A idade máxima, que até então era de 65 anos, também foi alterada. Nesse caso, o
que determinará a permissão ao procedimento não será a idade, e sim a avaliação 
clínica (risco-benefício), podendo ultrapassar o limite atualmente estabelecido.
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http://www.blogeducacao.org.br/
Escola de Combate ao Trabalho Infantil abre inscrições para educadores da rede 
pública: 
Criado em 2012, por uma parceria entre a Fundação Telefônica e o Centro de 
Empreendedorismo Social e Administração em Terceiro Setor - Ceats,da Fundação 
Instituto de Administração - FIA, o curso AEscola no Combate ao Trabalho 
Infantil - ECTIestá com inscrições abertas, a partir do dia 04 de março, para a 
capacitação virtual de educadores da rede pública de todo o País.
Baseado no curso ECA na Escola, projeto que teve aproximadamente 11 mil 
profissionais certificados, o ECTI passou por uma reavaliação. Atualmente,tem 
como meta esclarecer questões relacionadas ao Estatuto da Criança e do 
Adolescente - ECA, direcionado para ações de combate ao trabalho infantil nas 
escolas. O conteúdo do curso continua abordando a questão dos direitos da 
criança e do adolescente, mas com foco voltado para o trabalho infantil, explica
do coordenador do ECTI, Propercio Rezende.
Intermediado por profissionais da área de educação, especializados no ECA, o 
ECTI pretende abordar o tema do trabalho infantil no Brasil e fortalecer a 
cultura de respeito aos direitos humanos entre alunos e professores. O curso 
também visa contribuir para a efetivação da Lei 11.525, que, desde 2007, prevê a
inserção de temas relacionados ao Estatuto no ensino fundamental.
Uma das diretrizes do curso é mudar a percepção sobre o trabalho na 
infância.Existe em nossa sociedade uma aceitação do trabalho infantil, uma 
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cultura de que o trabalho é um benefício para a criança, afirma Rezende. Os 
educadores participantes serão capacitados para produzir materiais sobre o tema 
em diversas plataformas.
Após realizar a capacitação no ano de 2012, a professora da escola EMEIF Frei 
Lauro Schwarte, Francimary Martins Timbo, reavaliou o seu ponto de vista sobre o
trabalho infantil e, por meio de atividades, influenciou a atitude dos alunos. 
Antes, eles viam o trabalho como solução e, hoje, veem como um problema, diz. As
discussões foram além das salas de aulas e envolveram até as famílias. Hoje, 
eles me avisam quando alguém está trabalhando, com a certeza de que isso não 
pode acontecer, completa.
Até 6.500 vagas serão disponibilizadas, os educadores das regiões Norte e 
Nordeste serão priorizados na seleção. A plataforma do curso à distância poderá 
ser utilizada a partir do dia 21 de março. As primeiras aulas começam no dia 2 
de abril. As inscrições podem ser feitas pelo site Promenino.Com informações do 
Promenino.
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ESCOLAS DO AMANHÃ E O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
As Escolas pertencentes ao Projeto Escolas do Amanhã tem cuidado especial da 
SME, nelas temos um Núcleo Escolar de Saúde - NES; lá os alunos são acolhidos 
por um Técnico em Saúde que procura resolver (quando possível) ou encaminhar as 
demandas relacionadas a saúde dos alunos da Escola. O NES - A ESCOLA - A CLÍNICA
DA FAMÍLIA DE REFERÊNCIA têm uma parceria estreita de maneira a facilitar os 
atendimentos dos alunos das Escolas do Amanhã.Reuniões mensais entre o Técnico, 
a Equipe responsável pela escola e também o NASF são resolvidas de forma rápida 
e eficiente.
Temos 14 Escolas do Amanhã no nosso território, mas hoje falaremos de 3(três), 
que mostram como esta parceria está dando certo na nossa área:1. E. M. LEÃO 
VELLOSOOrganização e participação em atividades na escola:
 Planejamento, palestras, eventos e centro de estudos.Temas 
abordados:Dengue,Higiene,Alimentação Saudável eHábitos saudáveis.Atendimento na 
Sala do NES Total: 758 atendimentos.
Ações Coletivas total: 36
Encaminhamento: 01 Aluno2. E. M. THOMAS JEFFERSON - De 14 à 21 de marçoSaúde 
Bucal182 alunos atendidos do total de 26028 funcionários atendidosTRA DE 92 
DENTES (49 ALUNOS - 14 ALUNOS ATENDIDOS NA ESCOLA ), 35 FORAM ENCAMINHADOS PARA 
CLÍNICA DA fAMÍLIAOrientaçõa sobre alimentação, escovação e distribuição de Kits
de escovação.[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

3. E. M. ANDREA FONTES PEIXOTO
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Escovação supervisionada - NES e CLÍNICA DA FAMÍLIA MARCOS VALADÃO[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
PSE - NSEC06 - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA - TRANSFORMANDO SORRISOS
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Escolas do Rio terão semana de combate ao bullying em abril
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Escolas do Rio terão semana de combate ao bullying em abril: 

RIO - As escolas públicas e privadas do estado do Rio de Janeiro terão uma 
semana dedicada ao combate ao bullying (ato de agredir fisicamente ou 
verbalmente uma criança ou adolescente, de modo contínuo e intencional) e ao 
cyberbullying (agressão feita pela internet). A iniciativa está marcada para a 
primeira semana de abril e vai lembrar as vítimas do massacre na Escola 
Municipal Tasso da Silveira, em Realengo, na zona oeste da capital fluminense. 

Veja também
Escolas lutam contra violência em sala de aulaNo Rio, 91% dos alunos deixam 
escola pública com aprendizado insatisfatório em matemática
Na manhã do dia 7 de abril de 2011, Wellington Menezes de Oliveira, de 23 anos, 
ex-aluno da escola, invadiu o prédio, armado com dois revólveres e matou 12 
alunos, suicidando-se depois do atentado.

A medida foi criada por um projeto de lei, aprovado em fevereiro pela Assembleia
Legislativa do Rio de Janeiro, e sancionado pelo governador Sérgio Cabral, na 
última quarta-feira (6). A lei determina a realização de estudos, palestras, 
atividades, ou apresentações de caráter didático e de interação social, 
desenvolvidas no decorrer da semana para conscientização, prevenção e combate às
práticas de bullying no ambiente escolar.

De acordo com a Secretaria de Estado da Educação, as ações educativas de combate
ao bullying e cyberbullying serão feitas com a participação de alunos da rede 
pública de ensino durante todo o ano letivo, mas a programação da semana do 
evento ainda não foi definida.

A secretaria afirma que o combate ao bullying e cyberbullying é um tema presente
nas ações pedagógicas de educação em saúde, promovidas e implementadas pela 
Coordenação de Saúde na Escola. "Essas ações fazem parte do cotidiano das 
escolas", destaca a pasta em nota. Uma pesquisa feita na rede estadual apontou 
que 74% dos alunos consideram que a escola deve intervir, necessariamente, em 
casos de bullying. Para 68% esse tipo de ato é inteiramente inaceitável.
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Segundo a Pesquisa Nacional da Saúde do Escolar (Pense), do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), 21% dos casos de bullying ocorrem nas salas 
de aula, mesmo com a presença do professor.
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Especial Saúde da Mulher em Março: 

Olá, fique de olho em mais uma dica diária de Saúde e Bem Estar!

Em comemoração à histórica data de 8 de março, que tornou-se Dia Internacional 
da Mulher, o ConsultaClick traz Especial da Saúde voltado aos cuidados 
essenciais à saúde feminina. O câncer de mama - mitos e verdades, saúde da 
gestante, vaidade como promoção da saúde e auto-cuidado são alguns dos temas da 
nossa campanha mensal no [...]

O post Especial Saúde da Mulher em Março apareceu primeiro em Portal 
ConsultaClick.com.br.
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ESTÃO CHEGANDO OS PARABÉNS PELO  DIA INTERNACIONAL DA MULHER

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Este é da Estação - Rio OTICS Irajá AP3.3. Nosso Obrigada!!!
DIA INTERNACIONAL DA MULHER: 
A equipe da Estação OTICS-RIO Irajá AP 33 desde já Parabeniza todas as Mulheres 
do nosso Brasil.
Elas são mães, esposas, filhas, trabalhadoras, que tem como característica 
principal a capacidade de realizar diversas atividades concomitantemente. Por 
isso, nada mais justo do que ter uma data dedicada a elas, 08 de março é 
comemorado o Dia Internacional da Mulher.
Procure uma unidade de Saúde da Família, durante o horário de funcionamento 
convencional, das 8h às 17h, para fazer exame citológico do colo de útero e 
solicitação de mamografias, pois a prevenção é a melhor forma de evitar doenças.

[FOTO]

O Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, tem como origem as 
manifestações das mulheres russas por melhores condições de vida e trabalho e 
contra a entrada da Rússia czarista na Primeira Guerra Mundial.
Essas manifestações marcaram o início da Revolução de 1917. Entretanto a ideia 
de celebrar um dia da mulher já havia surgido desde os primeiros anos do século 
XX, nos Estados Unidos e na Europa, no contexto das lutas de mulheres por 
melhores condições de vida e trabalho, bem como pelo direito de voto.
No Ocidente, o Dia Internacional da Mulher foi comemorado no início do século, 
até a década de 1920.
Na antiga União Soviética, durante o stalinismo, o Dia Internacional da Mulher 
tornou-se elemento de propaganda partidária.
Nos países ocidentais, a data foi esquecida por longo tempo e somente recuperada
pelo movimento feminista, já na década de 1960. Na atualidade, a celebração do 
Dia Internacional da Mulher perdeu parcialmente o seu sentido original, 
adquirindo um caráter festivo e comercial. Nessa data, os empregadores, sem 
certamente pretender evocar o espírito das operárias grevistas do 8 de março de 
1917, costumam distribuir rosas vermelhas ou pequenos mimos entre suas 
empregadas.
Em 1975, foi designado pela ONU como o Ano Internacional da Mulher e, em 
dezembro de 1977, o Dia Internacional da Mulher foi adotado pelas Nações Unidas,
para lembrar as conquistas sociais, políticas e económicas das mulheres.
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

Exercício físico fortalece articulações e músculos e ajuda a prevenir quedas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://g1.globo.com/

Exercício físico fortalece articulações e músculos e ajuda a prevenir quedas

Obstáculos nas calçadas são um dos motivos principais de queda nas ruas.
Prestar atenção ao caminhar é essencial para se proteger; veja mais dicas.
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domingo, 31 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Feliz Páscoa

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

<COMENTÁRIOS>
Olá! 

Como vocês já participaram do BookCrossing Blogueiro vim lhes trazer o convite 
para o 6º BookCrossing Blogueiro que acontecerá do dia 16 ao dia 23 de Abril. 

Ficarei feliz com a presença de vocês, participando ou ajudando a divulgar! 

Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já tem a forma do 
nosso corpo e esquecer os caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o 
tempo da travessia; e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado, para sempre, à 
margem de nós mesmos. (Fernando Teixeira de Andrade)

Feliz páscoa!! 
Beijus,
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fique-informado-bullying-nao-deve-ser.html
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FIQUE INFORMADO - Bullying não deve ser crime, defendem organizações dos 
direitos da criança

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Bullying não deve ser crime, defendem organizações dos direitos da criança: 

Por Luciano Nascimento, da Agência Brasil

A proposta do novo Código Penal de tipificar como crime a prática de bullying 
recebeu críticas de organizações da área da criança e do adolescente.  Isso é 
criminalizar a adolescência, disse a assessora de Políticas  Públicas da 
Fundação Abrinq, Katerina Volcov. As organizações defendem  que a proposta seja 
retirada do texto do novo Código Penal. A gente  acredita que o bullying tem que
ser tratado de forma pedagógica, dentro do espaço escolar, completou Volcov.

De acordo com a Pesquisa Nacional da Saúde do Escolar (Pense), do  Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 21% dos casos de  bullying ocorrem
nas salas de aula, mesmo com os professores  presentes. Classificado como 
intimidação vexatória pela proposta do  novo Código Penal, o bullying - ato de 
agredir fisicamente ou  verbalmente algum menor de idade, de forma intencional e
continuada -  poderá ser considerado infração se for praticado por adolescentes.

O autor da prática, de acordo com o Estatuto da Criança e do  Adolescente, 
receberá medidas socioeducativas, como prestação de  serviços, acompanhamento e 
internação e poderá resultar em até quatro  anos de prisão quando o autor for 
maior de idade.

Além da proposta do novo Código Penal, as organizações analisaram  375 projetos 
em tramitação na Câmara e no Senado que tratam de temas  envolvendo o público 
infantojuvenil. Entre os temas considerados  prioritários estão a restrição de 
propaganda para crianças, o debate  sobre a internação compulsória de crianças e
adolescentes usuários de  drogas a redução da maioridade penal.

A adolescente Isabella Coelho Araújo, integrante do projeto Onda:  Adolescentes 
em Movimento pelos Direitos disse ser contra a redução e  defendeu a melhoria 
nas medidas socioeducativas. O caminho é a gente  investir em medidas para 
recuperar esses jovens.

As organizações não governamentais defendem ainda a aprovação do  Plano Nacional
de Educação. Atualmente o projeto encontra-se no Senado.  Após a aprovação na 
Casa, será encaminhado novamente à Câmara. A  expectativa é que seja aprovado 
ainda em 2013. O plano, encaminhado ao  Congresso em dezembro de 2010, contém as
metas para os próximos dez anos  na educação.
O objetivo é construir uma agenda de prioridades para os temas  relacionados a 
crianças e adolescentes que estão no Congresso, disse a  assessora política do 
Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc), Cléo  Manhas. As organizações 
consideram necessário mobilizar a sociedade e o  Parlamento para questões 
considerados sensíveis. Queremos realizar  audiências públicas para debater este
e outros temas, vamos fazer também  uma carta pública e um abaixo-assinado 
virtual para pedir a retirada do  bulliyng do Código Penal. Estamos sendo 
proativos, acrescentou Manhas.
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fique-ligado-problemas-nas-articulacoes.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 4 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE LIGADO - Problemas nas articulações

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://br.blog.consultaclick.com/
Problemas nas articulações: 

Olá, fique de olho em mais uma dica diária de Saúde e Bem Estar!

Problemas de articulação não são problemas exclusivos dos idosos. Doenças como 
artrite, artrose, gota, tendinite e bursite também podem atingir os mais jovens.
Por isso é importante prestar atenção à execução diária de atividades que podem 
prejudicar as articulações, tão importantes para os movimentos de nosso corpo.

Alguns fatores, que influenciam o aparecimento de doenças nas [...]

O post Problemas nas articulações apareceu primeiro em Portal 
ConsultaClick.com.br.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fique-ligado-vi-congresso-brasileiro-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 7 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE LIGADO - VI CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS EM SAÚDE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/
VI CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS EM SAÚDE: [FOTO]

A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida.Vinícius de
MoraesO tema do VI Congresso é um amplo convite ao diálogo para os diversos 
atores do campo das Ciências Sociais e Humanas em Saúde, independentemente de 
sua inserção. Modos diversos de apreensão dos fenômenos complexos no campo da 
saúde coletiva articulam-se a práticas igualmente diversas, num caleidoscópio 
fértil tanto do ponto de vista da produção de conhecimentos, quanto das 
realização das intervenções. O escrutínio desse rico entrecruzamento de 
discursos e ações chama pelas ferramentas críticas das Ciências Sociais e 
Humanas, e é essa rica diversidade que estará presente no nosso Congresso.
Pedindo as bênçãos de Vinícius de Moraes, talvez o mais carioca dos poetas, no 
ano em que celebramos seu centenário teremos nosso congresso na Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro, talvez a mais carioca das Universidades públicas, 
vizinha do Maracanã e da Vila Isabel de outro poeta carioca, Noel Rosa, que 
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chegou a ser aluno de sua Faculdade de Ciências Médicas...
Até Novembro!
INFORMAÇÕES GERAIS
Tema: Circulação e Diálogo entre Saberes e Práticas no Campo da Saúde ColetivaDe
14 a 17 de novembro de 2013Local: UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro)
CONVIDADOS INTERNACIONAISDIDIER FASSIN - FrançaJACQUES DONZELOT - FrançaJEAN 
SHOVELLER - CanadáJONATHAN GABE - Reino UnidoJORGE MARQUEZ VALDERRAMA - 
ColômbiaLAURENCE KIRMAYER - CanadáMARCOS CUETO - PeruNATHALIE BAJOS - 
FrançaSIMONA FORTI - ItáliaINSCRIÇÕES (CLIQUE AQUI)NÃO HAVERÁ INSCRIÇÕES NO 
LOCAL DO EVENTOClique aqui e saiba mais sobre oVI Congresso Brasileiro de 
Ciências Sociais e Humanas em Saúde
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FIQUE SABENDO - Alterações repentinas nos pelos podem indicar problema hormonal

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://g1.globo.com/

Alterações repentinas nos pelos podem indicar problema hormonal: 

Excesso de pelos pode ter origem genética ou hormonal; veja como tratar.
Especialistas explicam o que são e como tratar a hipertricose e o hirsutismo.
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quarta-feira, 27 de março de 2013
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FIQUE SABENDO - BOQUEIRA | Queilite angular

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.mdsaude.com/
BOQUEIRA | Queilite angular: A queilite angular ou comissurite angular, chamada 
popularmente de boqueira, é aquela famosa feridinha dolorosa que ocorre no canto
da boca. A boqueira é uma dermatose comum, caracterizada por inflamação e 
fissura do ângulo dos lábios. 

Neste artigo vamos abordar os seguintes pontos sobre a queilite angular:
O que é a boqueira.Sintomas da boqueira.Tratamento da boqueira
O que é a boqueira
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[FOTO]
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO- CARCINOMA BASOCELULAR | Câncer de pele

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.mdsaude.com/

Informe-se e proteja-se.
CARCINOMA BASOCELULAR | Câncer de pele: 
O carcinoma basocelular (CBC) é o tipo de câncer de pele mais comum no ser 
humano, sendo também aquele com maior taxa de cura. Apesar de ser o tipo 
histológico de 3 em cada 4 cânceres de pele diagnosticados, o carcinoma 
basocelular tem uma taxa de mortalidade abaixo de 2%.

Neste texto vamos abordar os seguintes pontos sobre o carcinoma basocelular:
O que é o carcinoma basocelular.Fatores de risco para o carcinoma 
basocelular.Sintomas do carcinoma basocelular.Tratamento do carcinoma 
basocelular.
Se você está à procura de informações sobre o melanoma, o tipo mais agressivo de
câncer de pele, o seu texto é esse: MELANOMA | Câncer de pele.

O que é o carcinoma basocelular
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[FOTO]

[FOTO]
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FIQUE SABENDO - Cartilha traz informações para familiares de adolescentes em 
conflito com a lei

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.viablog.org.br/
Cartilha traz informações para familiares de adolescentes em conflito com a lei:
O Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente - Cedeca do Rio de 
Janeiro disponibilizou para download a cartilha Justiça para o adolescente em 
conflito com a lei - Como se defender dela. O material busca informar sobre os 
direitos e os deveres dos adolescentes em conflito com a lei e informar as 
famílias sobre os procedimentos legais a eles destinados, contribuindo para a 
efetivação dos instrumentos legais de proteção de crianças e adolescentes 
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previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA e no Artigo 227 da 
Constituição Federal.
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FIQUE SABENDO - DENGUE EM FOCO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/
DENGUE EM FOCO: [FOTO]
Erick Grigorovski é 
programador visual de vídeos e,
atualmente, gerente da arte da MultiRioDesde o início do mês, a MultiRio vem 
divulgando cinco novas peças educativas que tem como temas principais a 
prevenção e os cuidados diários contra a dengue. A campanha, que pode ser vista 
no canal 14 da NET, na Band, na Web TV e na Web Rádio, conta ainda com um jogo 
de tabuleiro para crianças, em que as regras são baseadas nas ações necessárias 
para se combater a propagação do mosquito. A proposta é informar a população de 
um jeito leve, o que geralmente é uma das diretrizes da comunicação da MultiRio.
Um dos responsáveis pelo trabalho desta área, incluindo a identidade visual dos 
programas do canal, é o gerente de arte Erick Grigorovski. Desde 2002 na 
MultiRio, Erick trabalha conceituando graficamente e, às vezes, roteirizando as 
campanhas. Segundo ele, um forte diferencial neste tipo de criação é a linguagem
utilizada: "eu realmente acredito que informações, conteúdos, possam ser 
passados de uma forma bem irreverente e sem a cara' de cartilha. Temos sempre 
esse norte quando somos chamados pra conceituar alguma campanha. Minha motivação
é contar histórias e passar a mensagem de um jeito fácil".
Em relação aos desafios desta forma de comunicar, Erick conta que a maior 
dificuldade é fazer as pessoas refletirem sobre as suas ações. A dengue 
representa uma daquelas situações em que a população precisa agir de forma 
cooperativa, não basta você se precaver e fazer todas as ações corretas se seu 
vizinho não colabora. Por isso, a importância de estar sempre repetindo, 
reforçando o valor do individual para esse combate. Se isso entrar na cabeça do 
sujeito, que ele tem papel fundamental na história e que ele é MAIS um, 
conseguimos ter um todo forte e cooperativo. Mas a primeira ação é individual, e
essa atitude é fundamental em todas as questões que envolvem cidadania. Para nós
da criação, o desafio é tentar tocar as pessoas com nossas pequenas historinhas,
e fazê-las refletir suas atitudes. Esse é um trabalho importante!
Como foi dito, a MultiRio procura divulgar assuntos, como a dengue, de uma 
maneira leve e eficiente. Em uma campanha anterior, por exemplo, a luta da 
cidade contra a doença se transformou em um jogo de futebol. De um lado estava o
time da cidadania e, do outro, o da dengue (com os mosquitos), e as informações 
eram passadas no meio da narração do jogo. Já na campanha atual, Erick conta que
a ideia foi transformar o mosquito em personagem de filmes de terror/humor, 
sendo que ele tem um jeito de falar engraçado, mas que sempre se dá mal (confira
os vídeos no fim da matéria).
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Para finalizar, Erick resume o sentimento proporcionado pelo trabalho da sua 
equipe: ver o conjunto das peças prontas, sonorizadas e no ar, dá bastante 
prazer. Posso dizer que temos uma equipe empolgada por bons projetos, que adora 
a parte da criação, contar histórias. Torcemos muito por oportunidades de 
mostrar nosso trabalho e, com isso, tentar fazer a diferença na vida de algumas 
pessoas.Campanha contra a dengue - Vasos sanitáriosCampanha contra a dengue - 
BaldesDisponível em 
http://www.rio.rj.gov.br/web/portaldoservidor/exibeconteudo?article-id=3678118 
acesso em 21 mar. 2013
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FIQUE SABENDO - Dengue

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://drauziovarella.com.br/
Dengue: 
São quatro os vírus causadores da dengue: sorotipos 1, 2, 3 e 4.
A infecção por um sorotipo confere imunidade duradoura contra ele, mas não 
protege contra os demais. A infecção sequencial por sorotipos diferentes aumenta
o risco de formas graves da doença.
A gravidade está ligada ao comprometimento da função do endotélio, a camada que 
reveste a parte interna dos vasos sanguíneos. A infecção rompe o equilíbrio 
através do qual essa camada regula o tráfico de moléculas para dentro e para 
fora dos capilares.
Como consequência, a albumina e outras proteínas do sangue extravasam para os 
tecidos vizinhos (espaço extravascular), eventualmente causando queda de pressão
e choque.
A maioria dos casos é assintomática. Quando presentes, os sintomas podem simular
quadros gripais ou evoluir para complicações com risco de morte.
Tradicionalmente, quando há queda da pressão arterial, a dengue recebe o nome de
hemorrágica, denominação imprópria, porque um doente pode entrar em choque sem 
sofrer hemorragia, enquanto outro apresenta sangramento sem alteração da pressão
arterial.
Essa inadequação levou a OMS a propor a classificação da doença em duas 
categorias: dengue sem complicações e dengue grave, quando há extravasamento de 
plasma que leva ao choque, acúmulo de líquido na pleura ou no abdômen, 
sangramento grave ou falência de órgãos.
O período de incubação é detrês a sete dias. Os sintomas se instalam de forma 
abrupta, com febre alta e calafrios.
A evolução compreende três fases: febril, crítica e de recuperação.
Na fase febril, picos que ultrapassam 38,5ºC são acompanhados de dor de cabeça 
(que começa atrás dos olhos), vômitos, dores nos músculos e articulações, e 
áreas de eritema na pele. Podem surgir hematomas e pontos hemorrágicos no corpo 
(petéquias). O hemograma mostra queda do número de glóbulos brancos e de 
plaquetas.
Essa fase dura três a sete dias, depois dos quais a maioria dos pacientes se 
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recupera sem complicações.
A fase crítica surge quatro a sete dias depois do primeiro sintoma, durante o 
período de defervescência. É caracterizada pelo extravasamento de líquido e de 
proteínas para fora dos capilares, aumento da concentração dos glóbulos 
vermelhos no sangue, derrame pleural e ascite. Na tentativa de preservar a 
irrigação dos órgãos, o pulso fica mais acelerado e a frequência cardíaca 
aumenta.
O problema se agrava quando a pressão arterial cai, a circulação periférica 
entra em colapso e se instala o choque, que torna mandatória a internação em 
unidade de terapia intensiva.
Os sinais que permitem suspeitar da iminência de choque são: dores abdominais 
persistentes, vômitos, ascite, derrame pleural, sangramento nas mucosas, 
agitação e letargia.
Esse período crítico termina em 48 a 72 horas, com a reversão espontânea do 
extravasamento capilar e melhora do estado geral.
Na fase de recuperação, pode reaparecer na pele o eritema da fase febril, 
seguido de descamação. Pacientes adultos, eventualmente, se queixam de fadiga 
intensa com semanas de duração.
O diagnóstico é confirmado diretamente pela presença de componentes do vírus no 
sangue ou indiretamente pela identificação de anticorpos contra eles, 
detectáveis a partir do quarto dia de infecção.
Não existem medicamentos eficazes contra o vírus, embora haja alguns em fase de 
teste. O tratamento consiste em manter a hidratação e combater os sintomas com 
repouso, antieméticos e antitérmicos, como a dipirona.
Remédios que contém ácido acetilsalecílico jamais devem ser administrados, 
porque aumentam o risco de sangramento. Como muitos deles são populares é 
obrigatório conferir a bula.
Pacientes com dengue grave precisam ser internados para hidratação intravenosa, 
controles laboratoriais, administração de drogas para elevar a pressão, 
transfusões de sangue e outros cuidados intensivos capazes de reduzir a 
mortalidade dos casos mais graves para menos de 1%.
Não é possível acabar com a dengue, mas é vergonhoso conviver com índices de 
mortalidade altos como os nossos.
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FIQUE SABENDO - Depressão

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://drauziovarella.com.br/
Depressão: 
Depressão é uma doença psiquiátrica, crônica e recorrente, que produz uma 
alteração do humor caracterizada por uma tristeza profunda, sem fim, associada a
sentimentos de dor, amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima e 
culpa, assim como a distúrbios do sono e do apetite.
É importante distinguir a tristeza patológica daquela transitória provocada por 
acontecimentos difíceis e desagradáveis, mas que são inerentes à vida de todas 
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as pessoas, como a morte de um ente querido, a perda de emprego, os desencontros
amorosos, os desentendimentos familiares, as dificuldades econômicas, etc. 
Diante das adversidades, as pessoas sem a doença sofrem, ficam tristes, mas 
encontram uma forma de superá-las. Nos quadros de depressão, a tristeza não dá 
tréguas, mesmo que não haja uma causa aparente. O humor permanece deprimido 
praticamente o tempo todo, por dias e dias seguidos, e desaparece o interesse 
pelas atividades, que antes davam satisfação e prazer.
A depressão é uma doença incapacitante que atinge por volta de 350 milhões de 
pessoas no mundo. Os quadros variam de intensidade e duração e podem ser 
classificados em três diferentes graus: leves, moderados e graves.Causas
Existem fatores genéticos envolvidos nos casos de depressão, doença que pode ser
provocada por umadisfunção bioquímica do cérebro. Entretanto, nem todas as 
pessoas com predisposição genética reagem do mesmo modo diante de fatores que 
funcionam como gatilho para as crises: acontecimentos traumáticos na infância, 
estresse físico e psicológico, algumas doenças sistêmicas (ex: hipotireoidismo),
consumo de drogas lícitas (ex: álcool) e ilícitas (ex: cocaína), certos tipos de
medicamentos (ex: as anfetaminas).
Mulheres parecem ser mais vulneráveis aos estados depressivos em virtude da 
oscilação hormonal a que estão expostas principalmente no período 
fértil.Sintomas
Além do estado deprimido (sentir-se deprimido a maior parte do tempo, quase 
todos os dias) e da anedonia (interesse e prazer diminuídos para realizar a 
maioria das atividades) são sintomas da depressão:
1) alteração de peso (perda ou ganho de peso não intencional); 2) distúrbio de 
sono (insônia ou sonolência excessiva praticamente diárias); 3) problemas 
psicomotores (agitação ou apatia psicomotora, quase todos os dias); 4) fadiga ou
perda de energia constante; 5) culpa excessiva (sentimento permanente de culpa e
inutilidade); 6) dificuldade de concentração (habilidade diminuída para pensar 
ou concentrar-se); 7) ideias suicidas (pensamentos recorrentes de suicídio ou 
morte); 8) baixa autoestima, 9) alteração da libido.
Muitas vezes, no início, os sinais da enfermidade podem não ser reconhecidos. No
entanto, nunca devem ser desconsideradas possíveis referências a ideias suicidas
ou de autodestruição.Diagnóstico
O diagnóstico da depressão é clínico e toma como base os sintomas descritos e a 
história de vida do paciente. Além de espírito deprimido e da perda de interesse
e prazer para realizar a maioria das atividades durante pelo menos duas semanas,
a pessoa deve apresentar também de quatro a cinco dos sintomas supracitados.
Como o estado depressivo pode ser um sintoma secundário a várias doenças, sempre
é importante estabelecer o diagnóstico diferencial.Tratamento
Depressão é uma doença que exige acompanhamento médico sistemático. Quadros 
leves costumam responder bem ao tratamento psicoterápico. Nos outros mais graves
e com reflexo negativo sobre a vida afetiva, familiar e profissional e em 
sociedade, a indicação é o uso de antidepressivos com o objetivo de tirar a 
pessoa da crise.
Existem vários grupos desses medicamentos que não causam dependência. Apesar do 
tempo que levam para produzir efeito (por volta de duas a quatro semanas) e das 
desvantagens de alguns efeitos colaterais que podem ocorrer, a prescrição deve 
ser mantida, às vezes, por toda a vida, para evitar recaídas. Há casos de 
depressão que exigem a associação de outras classes de medicamentos - os 
ansiolíticos e os antipsicóticos, por exemplo - para obter o efeito necessãrio.
Há evidências de que a atividade física associada aos tratamentos farmacológicos
e psicoterápicos representa um recurso importante para reverter o quadro de 
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depressão.Recomendações
* Depressão é uma doença como qualquer outra. Não é sinal de loucura, nem de 
preguiça nem de irresponsabilidade. Se você anda desanimado, tristonho, e acha 
que a vida perdeu a graça, procure assistência médica. O diagnóstico precoce é o
melhor caminho para colocar a vida nos eixos outra vez;
* Depressão pode ocorrer em qualquer fase da vida: na infância, adolescência, 
maturidade e velhice. Os sintomas podem variar conforme o caso. Nas crianças, 
muitas vezes são erroneamente atribuídos a características da personalidade e 
nos idosos, ao desgaste próprio dos anos vividos;
* A família dos portadores de depressão precisa manter-se informada sobre a 
doença, suas características, sintomas e riscos. É importante que ela ofereça um
ponto de referência para certos padrões, como a importância da alimentação 
equilibrada, da higiene pessoal e da necessidade e importância de interagir com 
outras pessoas. Afinal, trancafiar-se num quarto às escuras, sem fazer nada nem 
falar com ninguém,está longe de ser um bom caminho para superar a crise 
depressiva.
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FIQUE SABENDO - Diagnostico e Tratamento da DENGUE : manejo Clínico
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Diagnostico e Tratamento da DENGUE : manejo Clínico: [FOTO]

A identificação precoce dos casos de dengue é de importância crucial para o 
controle das epidemias. O vírus da dengue causa um espectro variado de doenças 
que inclui desde formas inaparentes ou subclínicas, até quadros de hemorragia 
que podem levar ao choque e ao óbito.

A apresentação clínica da dengue pode ser dividida em três grupos principais:

1) Dengue clássica

a) Nos adultos

A primeira manifestação é a febre, geralmente alta (39 a 40), de início abrupto,
associada à dor de cabeça, prostração, dores musculares, nas juntas, atrás dos 
olhos e exantema (vermelhidão no corpo), que pode ser acompanhado de prurido.

Num período de 3 a 7 dias, a temperatura começa a cair e os sintomas geralmente 
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regridem, mas pode persistir um quadro de astenia durante algumas semanas.

b) Nas crianças

Geralmente se inicia com febre alta acompanhada de sintomas inespecíficos: 
apatia, sonolência, recusa da alimentação, vômitos e diarréia. O exantema pode 
estar presente ou não.

Nos menores de 2 anos, as dores podem manifestar-se por choro intermitente, 
irritabilidade, apatia e recusa de líquidos, o que pode agravar a desidratação.

Nota: É exatamente no final do período febril que eventualmente surgem 
manifestações hemorrágicas: sangramento nasal, gengival, vaginal, rompimento dos
vasos superficiais da pele (petéquias e hematomas), além de outros. Em casos 
mais raros, podem ocorrer sangramentos profusos no aparelho digestivo e nas vias
urinárias.

Nas crianças, também as formas graves se manifestam depois do terceiro dia, 
quando a febre começa a ceder. Nos menores de 5 anos, o início da doença pode 
ser frustro, passar despercebido, e o quadro grave instalar-se como primeira 
manifestação reconhecível.

2) Febre hemorrágica da dengue (FHD)

As manifestações iniciais são as mesmas da forma clássica, até que ocorra 
remissão da febre, entre o terceiro e o sétimo dia, quando aparecem as 
manifestações hemorrágicas (espontâneas ou provocadas), o hemograma mostra que 
as plaquetas caem para menos de 100 mil/milímetro cúbico) e a pressão arterial 
pode baixar.

3) Dengue com complicações

É todo caso que não se enquadra nas duas formas anteriores, dado o potencial de 
risco evidenciado por uma das seguintes complicações: alterações neurológicas, 
sintomas cardiorrespiratórios, insuficiência hepática, hemorragia digestiva, 
derrame pleural, hemograma com glóbulos brancos abaixo de 1.000 e/ou plaquetas 
abaixo de 50 mil.

As manifestações neurológicas incluem: delírio, sonolência, depressão, coma, 
irritabilidade extrema, psicose, demência, amnésia, paralisias e sinais de 
meningite. Geralmente, surgem no final do período febril ou na convalescença.

Os seguintes sinais de alerta indicam a possibilidade de quadros graves:

* Dores abdominais fortes e contínuas;
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*Vômitos persistentes;

* Tonturas ao levantar (hipotensão postural);

* Diferença entre as pressões máxima e mínima menor do que 2 cm Hg (por exemplo:
9 por 7,5 ou 10 por 8,5);

* Fígado e baço dolorosos;Vômitos hemorrágicos ou presença de sangue nas fezes;

* Extremidades das mãos e dos pés frias e azuladas;

* Pulso rápido e fino;

* Agitação e/ou letargia;

* Diminuição do volume urinário;

* Diminuição súbita da temperatura do corpo;

* Desconforto respiratório;

A dengue é uma doença dinâmica que pode evoluir rapidamente de uma forma para 
outra. Assim, num quadro de dengue clássica, em dois ou três dias podem surgir 
sangramentos e sinais de alerta sugestivos de maior gravidade.

Por essa razão, o Ministério da Saúde recomenda que os pacientes ambulatoriais 
retornem ao Posto de Atendimento para reestadiamento. Recomenda, ainda, que 
depois da primeira consulta os médicos preencham o Cartão de Identificação do 
Paciente com Dengue.

Nesse cartão devem constar: identificação, unidade de atendimento, data de 
início dos sintomas, medição da pressão arterial, prova do laço*. Alguns dados 
do exame de sangue (hemograma), sorologia para dengue (resultado do exame de 
sangue específico para a dengue), orientação sobre os sinais de alerta, na 
presença dos quais o paciente deverá retornar com urgência, e o local de 
referência para atendimento dos casos graves na região.

Nota: Desde o início de setembro de 2010, por determinação do Ministério da 
Saúde, casos suspeitos de dengue 4 são de comonicação compulsória às autoridades
sanitárias no prazo de 24 horas. O objetivo é evitar a dispersão do sorotipo 4 
do vírus que, recentemente, foi identificado em estados do norte do Brasil, 
depois de muitos anos sem registro de nenhum caso de contaminação.

Prova do laço

A prova do laço é importante porque avalia a fragilidade capilar e pode refletir
a queda do número de plaquetas. Está indicada em todos os casos com suspeita de 
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dengue e pode ser a única manifestação hemorrágica nos quadros mais complicados 
da doença.

Procedimento:

1) Desenhar com uma esferográfica um quadrado de 2,5 cm de lado no antebraço do 
paciente;

2) Verificar a PA;

3) Calcular o valor médio entre a máxima e a mínima ( se a PA for 12 por 8, a 
média será 10);

4) Insuflar novamente o manguito até o valor médio (no caso, até 10) e mantê-lo 
insuflado por 5 minutos (em crianças, 3 minutos) ou até o aparecimento de 
pequenos pontos de sangramento sob a pele (petéquias);

5) Contar o número de petéquias no interior do quadrado;

6) A prova será positiva se surgirem mais do que 20 petéquias no adulto ou 10 
nas crianças.
Diagnóstico

Suspeitar de dengue em todo caso de doença febril aguda com duração máxima de 7 
dias, acompanhada de dois dos seguintes sintomas, associados ou não a 
hemorragias:

* Dor de cabeça;

* Dor atrás dos olhos;

* Dores musculares;

* Dores nas juntas;

* Prostração;

* Vermelhidão no corpo.

Além desses sintomas, o paciente deve ter estado nos últimos 15 dias em área com
casos de dengue ou em que existam mosquitos Aedes aegypti.

O diagnóstico é essencial para avaliar a gravidade do caso e orientar o 
tratamento. De acordo com a gravidade, os casos costumam ser divididos em três 
grupos:

1) Grupo A
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Compreende os casos com as seguintes características:

* Febre por até 7 dias, acompanhada de pelo menos dois sinais e sintomas 
inespecíficos: dor de cabeça, prostração, dor atrás dos olhos, nos músculos, nas
juntas e exantema, associados à presença em área em que existam casos de dengue;

*Ausência de hemorragias: espontâneas e prova do laço negativa;

*Ausência de sinais de alerta
2) Exames laboratoriais

O exame para confirmar o diagnóstico de dengue dever ser pedidos de acordo com a
situação epidemiológica:

* Em períodos não epidêmicos, solicitá-los em todos os casos suspeitos;

* Em períodos epidêmicos, solicitá-los de acordo com a orientação da Vigilância 
Epidemiológica;

* Solicitá-los sempre nas mulheres grávidas, para diferenciar dengue de rubéola.
3) Hemograma

Deve ser pedido obrigatoriamente nos casos de gestantes, pessoas 65 anos, 
portadores de hipertensão, diabetes, doença pulmonar crônica, renal crônica, 
cardiovascular ou do aparelho digestivo.

Tratamento

Não existe tratamento específico para combater o vírus. Sua função é combater a 
desidratação e aliviar os sintomas.

1) Hidratação oral

No primeiro dia: Administrar por via oral 80 mL/kg de peso corpóreo (um adulto 
de 70 kg deve receber: 80mL x 70mL = 5.600 mL ou 5,6 litros). Atenção: 1/3 desse
volume deve ser de soro caseiro (preparado com uma colher de chá de sal e uma de
sopa de açúcar dissolvidas em 1 L de água fervida ou filtrada). Os 2/3 restantes
podem ser de água, sucos de frutas, chás ou água de coco (recomendada).

Do segundo dia em diante até a febre desaparecer: Administrar por via oral: 60 
mL/kg de peso (um adulto de 70 kg deve receber: 60 x 70 = 4.200 mL ou 4,2 L).
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Em crianças oferecer: 50mL/kg a 60 mL/kg de peso de soro caseiro a cada 4 ou 6 
horas. Se houver vômito ou diarréia, esse volume deve ser aumentado. Não há 
restrição para o aleitamento.

2) Sintomático

Para combater a febre alta e as dores.

a) Dipirona: É o analgésico/antipirético de escolha. Nas crianças usar 1 gota/kg
de peso de 6/6 horas. Nos adultos, 20 a 40 gotas ou 1 comprimido de 500 mg de 
6/6 horas.

b) Paracetamol: Em crianças 1 gota/kg de peso de 6/6 horas. Em adultos 1 
comprimido de 500 ou 750 mg de 6/6 horas. Respeitar as doses máximas porque o 
Paracetamol em doses mais altas tem toxicidade hepática.

Notas importantes:

* Antiinflamatórios estão contraindicados por causa do potencial hemorrágico;

* Jamais usar antitérmicos que contenham o ácido acetilsalecílico (AAS, 
Aspirina, Melhoral, etc): podem causar sangramentos;

* Não comer alimentos que eliminem pigmentos avermelhados na urina e nas fezes 
(beterraba, açaí, etc.) que possam ser confundidos com sangramento.

Para combater os vômitos e o prurido:

* Metoclopramida (Plasil e outros) e Dimenidriminato (Dramin e outros) podem ser
usados 3 a 4 vezes/dia;

* O prurido, que pode ser incômodo, dura de 3 a 4 dias. Pode ser tratado com 
banhos frios e compressas com gelo. Nos casos mais rebeldes administrar 
antialérgicos comuns.

Fontes: MS,DrDrauzio,bvs,OPAS
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FIQUE SABENDO - Dois novos hospitais farão transplantes de rim e fígado no Rio
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Dois novos hospitais farão transplantes de rim e fígado no Rio: [FOTO]

O Ministério da Saúde anunciou, nesta quinta-feira (21), a habilitação do 
serviço de transplante no Hospital São Francisco de Assis para a realização de 
transplantes renais e hepáticos e adiantou o credenciamento do Hospital Estadual
da Criança para a próxima semana. Ambos hospitais são gerenciados pela 
Secretaria Estadual de Saúde do Rioe podem realizar as cirurgias.
O Hospital São Francisco de Assis tem capacidade para fazer - anualmente - até 
200 transplantes de rim e 100 de fígado. E o Hospital Estadual da Criança poderá
ser habilitado a realizar transplante de medula óssea, além de rim e fígado.
Com a habilitação desses dois hospitais, o Estado do Rio de Janeiro passará a 
contar com 20 hospitais credenciados para a oferta de transplantes renais e 
hepáticos.
Para o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, é muito importante termos mais 
serviços credenciados para atender a população. Assim, os transplantes de fígado
e de rim devem ser normalizados, afirma. O ministro Padilha disse ainda que, a 
partir de abril, o Hospital Federal de Bonsucesso, no Rio de Janeiro, voltará a 
realizar transplantes de rim e fígado, suspensos devido à falta de médicos. O 
Ministério da Saúde tem tomado medidas emergenciais para recompor as equipes 
transplantadoras do Hospital Federal de Bonsucesso.ATENDIMENTO - Em 2012, o 
estado do Rio de Janeiro realizou 992 transplantes, 34% a mais do que em 2011. 
No ano passado, foram feitos no estado 350 transplantes de rim, um crescimento 
de 44% em relação a 2011 (243 cirurgias). Também houve aumento no número de 
transplantes de fígado. O estado realizou 146 procedimentos em 2012, 80% a mais 
que em 2011 (81 cirurgias).
O valor repassado ao estado em 2012 para transplantes foi de R$ 35,2 milhões, 
sendo R$ 11,8 para transplantes renais e R$ 9,5 milhões para transplantes 
hepáticos.Neyfla Garcia / Agência Saúde
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Excesso de sal e proteína pode afetar rins e aumentar risco de cálculo renal: 

Ver a cor da urina ajuda a identificar se paciente bebe muita água ou não.
Ideal é tomar de 2 a 3 litros de água por dia para manter corpo hidratado.
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CRONOGRAMA HORTA MEDICINAL: 
1 SEMESTRE/2013
DATA/HORAOFICINAMATERIAL NECESSÁRIO05/03/2013 - 14 HS
REPELENTE DE CITRONELA
02/04/2013 - 14HSCOMPOSTAGEM CASEIRATRAZER CASCAS DE LEGUMES E CASCA DE 
OVOS07/05/2013 - 14HS
SABONETE ARTESANALTRAZER FORMAS DE BOMBOM04/06/2013 - 14HS
TEMPERO COM ERVAS DESIDRATADAS
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FIQUE SABENDO - FLÁVIO COUTO - PLANEJAMENTO FAMILIAR 2013
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PLANEJAMENTO FAMILIAR 2013: 
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
MES  DIAS
MARÇO  08-15-22ABRIL  12-19-26MAIO 10-17-24JUNHO 14-21-28JULHO  12-19-26AGOSTO  
09-16-23SETEMBRO 13-20-27OUTUBRO  11-18-25NOVEMBRO  08-22-29DEZEMBRO 13-20-27

HORÁRIO: 14:00 HORASRESPONSÁVEL: ENFERMEIRA LIANE
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Guia Alimentar auxilia na manutenção de hábitos saudáveis e combate à obesidade:
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Boa alimentação é sinônimo de vida saudável, prevenção contra o surgimento de 
doenças crônicas e melhor qualidade de vida. Foi com a adoção de hábitos de vida
saudáveis que Sandra Regina Oliveira Rosa, de 43 anos, tem conseguido lutar 
contra a obesidade, adquirida há 15 anos. Desde março de 2012, a carioca se 
trata no Centro de Referência em Obesidade (CRO), da Secretaria Municipal de 
Saúde do Rio de Janeiro e com a ajuda de nutricionistas, psicólogos e educador 
físico ela já conseguiu perder 49 kg, dos 238 kg que pesava antes. Eu não 
conseguia ficar em pé direito, não conseguia caminhar sem que alguém me 
ajudasse. E agora eu já ando sozinha, já vou aqui da minha casa até o portão, 
consigo abrir o portão. Essas são coisas que eu já não estava conseguindo fazer 
mais., relata a paciente.
A obesidade é um fator de risco para a saúde e tem forte relação com altos 
níveis de gordura e açúcar no sangue, excesso de colesterol e casos de 
pré-diabetes. O governo federal incentiva à população a ter bons hábitos e 
conscientiza sobre os riscos de doenças causadas pela ingestão prolongada de 
alguns produtos, como carnes vermelhas, frituras, molhos com maionese, leite 
integral e derivados, bacon, presuntos, salsichas, linguiças, mortadelas, entre 
outros, que devem ser ingeridos com moderação.Alimentação Saudável - Para 
auxiliar a população, o Ministério da Saúde criou o Guia Alimentar para a 
População Brasileira. O documento tem o propósito de contribuir para a 
orientação de práticas alimentares que visem à promoção da saúde e a prevenção 
de doenças relacionadas à alimentação. O guia também está baseado na preocupação
com relação a deficiências de ferro e vitamina A, bem como o aumento da 
resistência imunológica relacionadas com as doenças infecciosas.
Uma boa alimentação deve conter frutas, verduras, legumes e cereais integrais 
que contêm vitaminas, fibras e outros compostos, que auxiliam as defesas 
naturais do corpo e devem ser ingeridos com frequência. As fibras, apesar de não
serem digeridas pelo organismo, ajudam a regularizar o funcionamento do 
intestino, reduzindo o tempo de contato de substâncias nocivas com a parede do 
intestino grosso. A ingestão de vitaminas em comprimidos não substitui uma boa 
alimentação. Os nutrientes protetores só funcionam quando consumidos por meio 
dos alimentos. O uso de vitaminas e outros nutrientes isolados na forma de 
suplementos não é recomendável para prevenção do câncer. Os bons hábitos 
alimentares vão funcionar como fator protetor se forem adotados ao longo da 
vida. Nesse aspecto devem ser valorizados e incentivados antigos hábitos 
alimentares do brasileiro, como o consumo de arroz com feijão.Dez passos para 
uma alimentação saudável - No Guia Alimentar para a População Brasileira foram 
descritos os principais passos para uma alimentação saudável. São eles:[FOTO]

Nos casos de obesidade, a nutricionista do CRO, Caroline Niquini de Assis, 
explica que, além da reeducação alimentar, é fundamental ofertar ao paciente o 
acompanhamento psicológico para enfrentar a doença. Não adianta eu passar 
determinadas orientações nutricionais se não souber como é que está a questão 
financeira do paciente, se não souber como é que está a aceitação dele pra 
determinadas orientações. De repente, ele chega aqui com uma demanda psicológica
e não está preparado para emagrecer, ressalta a especialista.Ações em 
Desenvolvimento - Para frear a obesidade e o sedentarismo (fatores de risco 
importantes para doenças crônicas) e promover hábitos de vida mais saudáveis, o 
Ministério da Saúde prevê uma série de iniciativas no Plano de Ação para 
Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), por meio de 
parcerias com o setor privado e outras pastas do governo. Lançado em agosto de 
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2011, o plano tem por meta reduzir em 2% ao ano a taxa de mortalidade prematura 
causada por DCNT até 2022.
O ministério investe também em ações preventivas para evitar a obesidade em 
crianças e adolescentes, como o Programa Saúde na Escola (PSE), que este ano 
está aberto a todos os municípios e passa a atender creches e pré-escolas. Para 
2013, está previsto o investimento de R$ 175 milhões. Outra medida é a parceria 
do ministério com Federação Nacional de Escolas Particulares para distribuição 
de 18 mil Manuais das Cantinas Escolares Saudáveis como incentivo a lanches 
menos calóricos e mais nutritivos.
Para melhorar a dieta dos brasileiros e qualidade de vida, o Ministério da Saúde
firmou um acordo com a indústria alimentícia que prevê a redução gradual do teor
de sódio em 16 categorias de alimentos. A previsão é de que, até 2020, estejam 
fora das prateleiras mais de 20 mil toneladas de sódio.
A autora da pesquisa apresentada nesta terça-feira (19), Michele Lessa, destacou
a resposta do Ministério da Saúde à questão ao criar a linha para prevenção e 
tratamento da obesidade: A partir de dados epidemiológicos disponibilizados pelo
próprio ministério, foi possível fazer a associação da obesidade com outras 
doenças para analisar o valor gasto no SUS com o tratamento da obesidade.Ouça a 
matéria da Web Rádio SaúdeBlog da Saúde, com informações da Agência Saúde
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Hemofilia: O que é preciso saber sobre a doença?: 
Você já ouviu falar em Hemofilia? É uma doença genética que passa de mãe para 
filho, e é mais comum entre os homens. Entre os principais sintomas estão dores 
fortes, aumento da temperatura nas articulações e restrição de alguns 
movimentos.
A maior luta das organizações de hemofílicos é para que haja melhorias no 
atendimento a saúde desses pacientes. É um atendimento que precisa ser 
específico para o hemofílico, um atendimento de equipe multidisciplinar, no caso
de odontologia, por exemplo, se o hemofílico vai em uma clínica que não seja 
especializada na doença o dentista se recusa a atender. A sociedade tem um papel
essencial de buscar os direitos dos hemofílicos junto ao poder publico, 
principalmente o de atendimento médico de boa qualidade, defende Elias Marques, 
presidente da Sociedade de Hemofílicos da Paraíba.
Recentemente foi divulgado um novo medicamento de alta tecnologia para o 
controle de sangramentos dos pacientes que sofrem da doença. Ele estará 
disponível em até seis meses, gratuitamente, nos hemocentros do Brasil. A 
notícia foi anunciada pelo Ministério da Saúde. Para saber mais sobre o 
medicamente leia a matéria feita pelo Blog da Saúde, clicandoaqui.
Para saber mais sobre aHemofilia, e tirar algumas dúvidas, conversamos com o Dr.
Luís Fernando Pracchia, hematologista do Hospital São Camilo de São Paulo. 
Confira abaixo:[FOTO]

Página 3362



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
O que é a hemofilia?
R: A hemofilia é uma doença congênita e hereditária na qual os pacientes 
apresentam deficiência de proteínas responsáveis pela coagulação do 
sangue.[FOTO]
Como identificar a doença?
R: Clinicamente a doença se manifesta pelo risco aumentado de sangramentos, seja
após trauma ou de forma espontânea. Usualmente os sangramentos acontecem a 
partir dos dois anos de idade e podem ocorrer principalmente na pele, nas 
mucosas e nas articulações.[FOTO]
Há mais de um tipo da doença?R: Existem duas formas de hemofilia 
congênita:Hemofilia tipo A: Ocorre diminuição ou ausência do Fator VIII da 
coagulação;Hemofilia tipo B:Onde ocorre diminuição ou ausência do Fator IX da 
coagulação.
Devido ao gene responsável pela produção dos Fatores VIII e IX estar localizado 
no cromossomo X, os dois tipos de Hemofilia são muito mais frequentes em homens 
(que possuem apenas 1 cromossomo X) e extremamente rara nas mulheres (que 
possuem dois cromossomos X, já que para desenvolver a doença é preciso ter os 
dois cromossomos alterados).[FOTO]
Como é feito o diagnóstico?
R: O diagnóstico é feito em pacientes que apresentam quadro de sangramentos 
espontâneos na infância e é confirmado pela dosagem sanguínea dos Fatores VIII e
IX. A presença de um familiar afetado pela doença também auxilia no diagnóstico,
visto que a doença é genética e hereditária.[FOTO]
A doença pode se manifestar em graus diferentes?
R: A hemofilia pode ser classificada em leve, moderada ou grave. Essa 
classificação tem relação com a quantidade dos fatores no sangue (pequena 
deficiência na hemofilia leve, e ausência de fator na hemofilia grave) e tem 
também relação com os sintomas da doença, pouco ou nenhum sangramento na 
hemofilia leve, e sangramentos mais graves e frequentes nas formas graves.[FOTO]
Como é feito o tratamento da hemofilia hoje?
R:O tratamento hoje em dia é baseado na reposição do fator de coagulação que 
está em falta no sangue, por meio de medicamentos específicos compostos de Fator
VIII (para hemofilia A) ou Fator IX (para a Hemofilia B).[FOTO]
O corpo pode reagir mal a esse tratamento?
R:Atualmente os concentrados de Fatores são produtos altamente purificados e 
tratados para eliminação de partículas virais, portanto o risco de alergias ao 
produto ou o risco de contaminação com infecções é extremamente baixo.[FOTO]
Há indicações de atividades específicas na rotina do hemofílico?
R:Para os hemofílicos leves deve se estimular uma rotina de vida normal, 
evitando apenas atividades de alto impacto ou risco de trauma. Já os hemofílicos
graves podem ter mais restrições a atividades físicas esportivas ou traumáticas.
É fundamental uma equipe multidisciplinar com médicos, enfermeiras, 
fisioterapeutas e psicólogos para um correto planejamento terapêutico e suporte 
dos pacientes e familiares não afetados.[FOTO]
Ainda é possível pegar AIDS ou hepatite C durante o tratamento?
R:Atualmente os concentrados de fatores são altamente purificados ou fabricados 
através de biologia molecular, não apresentando mais risco de contaminação com 
vírus HIV ou vírus da hepatite B ou C.[FOTO]
O Ministério da Saúde ampliou o tratamento para portadores da forma grave de 
hemofilia. Atualmente, mais de 10 mil hemofílicos são acompanhados pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS).
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Hospitais federais no RJ terão reforço de 499 profissionais de saúde: [FOTO]

Portaria conjunta dos Ministérios da Saúde e do Planejamento, Orçamento e Gestão
autoriza a contratação de profissionais para as unidades hospitalares.
A autorização para contratação temporária de 499 profissionais de saúde para os 
hospitais federais no Rio de Janeiro - Bonsucesso, Ipanema, Lagoa, Servidores, 
Andaraí e Cardoso Fontes - foi publicada nesta terça-feira (26) no Diário 
Oficial da União em portaria conjunta dos Ministérios da Saúde e do 
Planejamento, Orçamento e Gestão.
Serão 182 médicos, 182 enfermeiros e 135 técnicos de enfermagem. De acordo com a
portaria, o contrato terá a duração de seis meses, com possibilidade de 
prorrogação. A carga horária prevista para esses profissionais é de 24 horas.A 
expectativa do Ministério da Saúde é de que em um prazo de um mês esses 499 
profissionais já estejam atuando nos hospitais federais. Para isso, estamos 
atuando com agilidade em todo esse processo. A contratação desses profissionais 
é fundamental para recompor as equipes médicas que atuam nessas unidades, 
informou o Secretário de Atenção à Saúde (SAS), Helvécio Magalhães.
A contratação ocorrerá com base na análise dos currículos enviados para o Núcleo
Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro (NERJ). O núcleo publicará 
esta semana, em sua página na internet o comunicado com as informações sobre a 
seleção. Uma comissão será criada para seleção dos profissionais.
REESTRUTURAÇÃO- Desde 2011, o Ministério da Saúde está recompondo a força de 
trabalho e reestruturando os seis hospitais e os institutos federais, como forma
de qualificar o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Foram 
realizados dois concursos públicos, que permitiram a entrada de 1.120 
profissionais de saúde, incluindo médicos.
A ampliação do número de profissionais é necessária para atender a demanda 
crescente pelo atendimento no SUS. Nos últimos 7 anos, o número de leitos nos 
hospitais federais cresceu 88%, passando de 1.489 leitos, em 2005, para 2.808, 
em 2012. Os leitos hospitalares nos hospitais federais representam 20% da oferta
no município (13.974 leitos).
O Ministério da Saúde pactuou com estados e municípios a criação de quase 5 mil 
novos leitos clínicos no país até 2014. Destes, 574 no estado do Rio de Janeiro.
Além disso, também foram pactuados 2.174 leitos de UTI, sendo 428 para o Rio e 
49 para os Hospitais Federais.
Além da oferta de leitos, o Ministério da Saúde tem investido na criação das 
Unidades de Pronto Atendimento (UPAs 24h), que realizam atendimentos de urgência
e emergência, desafogando os prontos socorros dos grandes hospitais. As UPAs 
conseguem resolver até 97% dos problemas dos usuários que as procuram sem 
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necessidade de encaminhamento a um hospital. As unidades podem possuir até 20 
leitos. Existem também as salas de estabilização que possuem até 30 leitos para 
tratar o paciente.
TRANSPLANTES - O Ministério da Saúde está viabilizando a retomada das equipes 
transplantadoras do Hospital Federal de Bonsucesso. O ministério efetuou a 
abertura de novos serviços aos pacientes que necessitam de transplantes no Rio 
de Janeiro. O Hospital São Francisco de Assis já está habilitado para a 
realização de transplantes renais e hepáticos. O serviço será gerenciado pela 
Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. Além do Hospital São Francisco 
de Assis, o Hospital da Criança está desde segunda-feira (25) apto a realizar 
transplantes de rim e de fígado.Lívia Nascimento / Agência Saúde
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INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO EM SAÚDE 
MENTAL: 

 "Estamos iniciando asinscriçõespara oCurso de Especialização Técnica de Nível 
Médio em Saúde Mental, na Escola Politécnica de Saúde Joaquim 
Venâncio/EPSJV/Fiocruz. O curso visa atender a demanda crescente do campo da 
saúde mental de uma formação qualificada e crítica para seus trabalhadores, 
diante dos desafios presentes no processo de implantação e consolidação da 
Reforma Psiquiátrica Brasileira.
 Nosso esforço vai no sentido de formar especialistas técnicos capazes de 
compreender e refletir criticamente sobre as redes e instituiçõesde saúde mental
e atuar nas equipes de saúde junto ao paciente, à família e na comunidade.O 
curso tem carga horária total de 200 horas, divididas em quatro módulos: 
Políticas de Saúde e Constituição do Campo da Saúde Mental; Reforma Psiquiátrica
e Políticas de Saúde Mental no Brasil; Clinica da Atenção Psicossocial; Prática 
Profissional na Atenção Psicossocial.As aulas terão início em 11/04/13 e serão 
ministradas às terças e quintas feiras de 8 as 17 horas, na EPSJV. 
Asinscriçõesjá estãoabertasde05 a 25/03/13e mais informaçõespodem ser obtidas na
página da internetwww.epsjv.fiocruz.brou pelos telefones: 38659865- 38659755.A 
coordenação do curso coloca-se a disposição para maiores esclarecimentos e 
possíveis dúvidas."
Clique na imagem para ampliar
[FOTO]
[FOTO]
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Justiça pode obrigar Caixa a liberar dinheiro do FGTS para mais 12 doenças: 
[FOTO]
A lista de doenças consideradas graves, que permitem ao trabalhador sacar o 
dinheiro do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) antecipadamente, pode 
ser ampliada por uma decisão da Justiça, que atinge todo o país.
O TRF 4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que atende os Estados do Sul) 
aceitou o pedido de inclusão de mais doenças feito pelo Ministério Público 
Federal, em ação civil pública que pode beneficiar trabalhadores em todo o país.
Como a Caixa Econômica Federal, gestora do Fundo de Garantia, ainda pode 
recorrer, a mudança só valerá após a última decisão judicial, ou seja, quando a 
ação transitar em julgado.
Hoje, o fundo só é liberado em algumas situações definidas, como a demissão sem 
justa causa, a aposentadoria e a compra de imóveis, além da incidência de 
doenças como Aids, câncer ou outra moléstia terminal.Veja as doenças incluídas 
pela ação:alienação mentalcardiopatia grave: infarto, por exemplocegueiradoença 
de Paget em estados avançados: crescimento anormal de determinadas áreas de um 
ossodoença de Parkinsonnefropatia grave: doença no rim que necessita de 
tratamento com diáliseparalisia irreversível e incapacitantetuberculose 
ativaartrite reumatoide severahepatite crônica do tipo Cmiastemia grave: doença 
neuromuscular que causa fraqueza anormal dos músculoslúpus
Em nota, a Caixa disse que analisará a decisão e adotará as providências 
cabíveis. O dinheiro do FGTS é usado em políticas públicas nas áreas de 
habitação, saneamento e infraestrutura.
Para o procurador regional da República Paulo Gilberto Leivas, que propôs a 
ação, a regra é bem restritiva quanto às doenças que autorizam o saque. 
Queríamos uma decisão coletiva para poupar as pessoas de terem de entrar com 
ações individuais, afirma.
Para o advogado Alexandre Berthe, as doenças que sempre estiveram na lista 
podem, hoje, ter tratamento mais eficaz do que as que não estão.Se o Estado não 
tem como dar um tratamento adequado à sua população, por que essas pessoas não 
podem usar o FGTS?, questiona.
Para pedir a liberação do dinheiro nos novos casos, por enquanto é preciso ir à 
Justiça. O trabalhador deve procurar um advogado, que irá entrar com uma ação na
Justiça Federal. Será preciso juntar todos os laudos possíveis que comprovem a 
doença.Fonte: Folha de S.Paulo
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MAR abre as portas hoje para o público: 
[FOTO]

Comunicado SMC de 04/03/2013 (D.O. Rio nº 233 de 05/03/2013 - p. 69).O Museu de 
Arte do Rio - MAR, inaugurado na Praça Mauá, abre suas portas para o público a 
partir de hoje. Dedicado à arte e à cultura visual, o espaço conta com quatro 
mostras:Rio de Imagens: Uma Paisagem em Construção, com mais de 400 peças que 
retratam a cidade; O Colecionador - Arte Brasileira e Internacional na Coleção 
Boghici, apresenta 136 obras pertencentes ao marchand romeno Jean Boghici; 
Vontade Construtiva na Coleção Fadel, com cerca de 250 obras da coleção do 
advogado carioca Sergio Fadel; e O Abrigo e o Terreno - Arte e Sociedade no 
Brasil I, coletânea de peças assinadas por artistas do Rio e de outros estados 
brasileiros.O MAR ocupa dois prédios: o Palacete Dom João VI - que abriga o 
pavilhão de exposições, edifício tombado e de estilo eclético - e o seu vizinho,
de estilo modernista, onde funcionará, sistematicamente a partir de abril, a 
Escola do Olhar. O edifício de quatro andares, que vai funcionar interligado à 
Escola do Olhar, onde estão localizadas as oito salas de exposições, num espaço 
que soma cerca de 2.400 metros quadrados é a primeira entrega do Porto 
Maravilha, um amplo projeto de revitalização da Região Portuária. O horário de 
visitação é de terça-feira a domingo, das 10h às 17h, e feriados.Saiba 
mais.(Publicado no Ecoando n.º 27 - 2013)

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fique-sabendo-marca-passo-cerebral-ja.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 7 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - Marca-passo cerebral já dá resultados contra a anorexia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blogdasaude.com.br/
Marca-passo cerebral já dá resultados contra a anorexia: 
Um pequeno grupo de pacientes recebeu, no Canadá, um novo tratamento contra a 
anorexia nervosa: o implante de um marca-passo cerebral que envia impulsos 
elétricos a regiões do cérebro responsáveis pelo prazer e pela ansiedade.
Esse tipo de aparelho já é usado, há mais de 20 anos, para controlar tremores em
pacientes com parkinson.As seis voluntárias, com idade entre 24 e 57 anos, 
tinham a forma crônica da anorexia. Cinco delas já haviam sido internadas em 
unidades de terapia intensiva e quatro já tinham sido alimentadas por sonda no 
hospital.[FOTO]

Os tratamentos convencionais, com terapia e medicamentos, haviam falhado. A 
esperança estava acabando, disse a paciente Kim Rollins, em vídeo divulgado 

Página 3367



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
pelos autores do novo estudo
Controlados por um aparelho emissor de pulsos elétricos implantado perto da 
clavícula, embaixo da pele -como um marca-passo cardíaco-, os estimuladores 
foram direcionados a uma região próxima ao corpo caloso.
Segundo a pesquisa, publicada no Lancet e liderada por Andres Lozano, da 
Universidade de Toronto, a estimulação afetou regiões ligadas à ansiedade e ao 
humor e contribuiu para o controle de sintomas em mais de metade das 
voluntárias.
As pacientes foram acompanhadas por nove meses. Logo após a cirurgia, todas 
sofreram perda de peso mas, a partir do terceiro mês, o IMC (índice de massa 
corporal) médio começou a subir. Esse índice é obtido dividindo o peso, em 
quilos, pela altura, em metros, ao quadrado.Três mulheres conseguiram um aumento
significativo de peso. Uma delas, que no início do estudo tinha um IMC de 11 (o 
normal é de 18,5 a 24,9), chegou a 21. Os médicos também observaram melhora dos 
níveis de ansiedade na maioria delas
Fonte: Folha de São Paulo
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Hospital da Criança: 

Unidade é a primeira do município a oferecer atendimento pediátrico destinado a 
procedimentos de alta complexidade e oncológicos. | Foto: Erasmo Salomão - 
ASCOM/MS
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o governador do Rio de Janeiro, Sérgio
Cabral, inauguraram nesta segunda-feira (4), na Vila Valqueire, no Rio de 
Janeiro, o Hospital Estadual da Criança. A nova unidade será referência para a 
realização de atendimentos de Média e Alta Complexidade, como ortopedia, 
transplantes de fígado e rim, além de oferecer uma área dedicada ao tratamento 
do câncer infantil. O hospital tem capacidade para atender até 3,6 mil pacientes
por ano, e fará até 7,2 mil atendimentos ambulatoriais e 2,4 mil tratamentos 
quimioterápicos. O Ministério da Saúde vai investir, anualmente, mais de R$ 34 
milhões em custeio.
Durante o lançamento do Hospital Estadual da Criança, o ministro da Saúde, 
Alexandre Padilha afirmou que o trabalho de humanização que a unidade oferecerá 
- começando pela sua estrutura física, que explora as cores e os desenhos - cria
um ambiente lúdico e acolhedor para os pacientes. Este hospital vai, além de 
ofertar um atendimento mais humanizado, reduzir as filas para atendimento em 
ortopedia, transplantes e oncologia, entre outras áreas. Para ele, o hospital 
representa um salto para humanização do atendimento. Há alguns anos, lembro que 
o paciente não tinha direito a ficar com acompanhante. Hoje, isso está em Lei, 
tornando obrigatório nos hospitais públicos, e sendo cumprido também por muitos 
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hospitais da rede privada. Todo esse conjunto, de ambiente feliz, de ter ao lado
uma pessoa da família, é muito importante para a recuperação da criança, 
destacou o ministro.
Já o governador do estado, Sérgio Cabral agradeceu a parceria do Ministério da 
Saúde para o lançamento da nova unidade hospitalar. Agradeço a parceria com o 
Governo Federal e ressalto o quanto esse trabalho conjunto está melhorando a 
vida da população, disse. Ele lembrou ainda que o trabalho de humanização dos 
hospitais do Estado teve início com as Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h),
por meio dos profissionais da Secretaria de Saúde.Estrutura- O hospital dispõe 
de 86 leitos, sendo 58 em enfermarias, 16 Unidades de Terapia Intensiva (UTI) 
Neonatal, nove de UTI pediátrica e pós-operatória, além de dois leitos para 
quimioterapia e hemotransfusão e um leito isolamento reverso. Também estão sendo
entregues oito poltronas de quimioterapia e transfusão, entre outros 
equipamentos.
O estabelecimento é o primeiro hospital pediátrico do Rio de Janeiro voltado 
para cirurgias de Média e Alta Complexidade, além do tratamento de câncer. O 
atendimento da unidade será referenciado pela Central de Regulação do Estado.
A unidade atenderá as seguintes especialidades: clínica pediátrica; transplante 
hepático e renal; oncologia pediátrica; quimioterapia;ortopedia, fisioterapia 
motora e respiratória;nefrologia para suporte de diálise e transplante renal; 
broncoscopia; laparoscopia; ultrassonografia, tomografia computadorizada 
eecocardiográfica; terapia ocupacional; suporte psicológico para pacientes e 
familiares; assistência odontológica para os pacientes internados; e outros 
serviços.
Dados do Ministério da Saúde revelam que cerca de três mil crianças são 
internadas no Sistema Único de Saúde (SUS), no município do Rio, vítima de 
câncer. Com a abertura do hospital, haverá a ampliação do atendimento desse 
público.Confira as instalações da UTI Neonatal do Hospital da Criança do Rio de 
JaneiroVeja como ficou o quarto do Hospital da CriançaFonte: Ubirajara Rodrigues
e Regina Xeyla /Agência Saúde
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Mitos e verdades sobre a gastrite: [FOTO]

A gastrite é a inflamação aguda ou crônica da mucosa que reveste as paredes 
internas do estômago. E muito já foi dito sobre ela Que o leite cura a gastrite,
que o chiclete causa a inflamação, que quem tem estresse está pré-disposto a ter
a doença e muitas outras coisas.
Para saber o que de fato é verdade e o que é apenas história, lendas das vovós, 
conversamos com o Dr. Juliano Costa, gastroenterologista do Hospital e 
Maternidade Assunção. Vamos aos mitos e verdades sobre a Gastrite:
O leite pode ser considerado um remédio para gastrite? E a água?MITO -Tomar 
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leite alivia momentaneamente os sintomas da doença. Mas, somente uma dieta 
regular e equilibrada junto com o uso de medicamentos específicos,sãoa base de 
um tratamento garantido. Já a água não esta relacionada com a melhora dos 
sintomas.
Ficar muito tempo sem comer pode gerar gastrite?VERDADE -Longos períodos sem se 
alimentar podem gerar gastrite. O ideal seria fracionar asrefeiçõesde 2 em 2 
horas, para que se evite desta forma o acumulo de suco gástrico no estomago.
O estresse pode ser considerado sinônimo de pré-disposição à gastrite?VERDADE -O
estresse induz a liberação de substancias que levam a agressão da mucosa 
gástrica.
A gastrite é hereditária?MITO -Entre os males que acometem o estômago, algumas 
neoplasias gástricas podem ser de origem hereditárias. Porém, a gastrite não tem
relação hereditária.
Tomar café é prejudicial?VERDADE -O café quando tomado em excesso pode piorar os
sintomas da gastrite, devido a cafeína. Consequentemente, as pessoas que 
costumam tomar muitas doses diárias de cafe têm o habito de ficar sem se 
alimentar, piorando ainda mais os sintomas.
Antiácido é a única solução para efeito imediato?MITO -Apesar de ajudarem muito,
ha novos medicamento que vem apresentando melhores resultados e mais duradouros 
que os famosos antiácidos.
Chiclete provoca gastrite?VERDADE -O habito excessivo de mascar chiclete pode 
provocar gastrite, pois induz a salivação e consequentemente aumenta-se a 
produção do suco gástrico.
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Não é mais ficção científica: partes do corpo humano já são criadas em 
laboratório: 
[FOTO]

Crédito: Gareth Phillips / The Wall Street Journal
A ficção científica retratada em diversos filmes parece ser realidade nos dias 
de hoje: os cientistas vêm desenvolvendo órgãos humanos - bexiga, orelha, 
traqueia e até coração - em laboratório. É o que revela uma reportagem do jornal
Valor Econômico.
A criação de órgãos humanos em laboratório está sendo estimulada por uma 
escassez de doadores de órgãos e a crescente demanda por transplantes. Além 
disso, ao contrário dos pacientes de transplantes, os que receberão os órgãos de
laboratório não precisarão tomar fortes medicamentos contra rejeição pelo resto 
da vida porque os órgãos são criados pela bioengenharia a partir de células do 
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próprio paciente.Imagem: as orelhas que estão nos potes não são de borracha. 
Acredite, elas são humanas e foram cultivadas em laboratório.
Cultivando em laboratório
Os cientistas começaram a cultivar órgãos simples. Em 1999, no Estado americano 
da Carolina do Norte, um laboratório fez o primeiro de uma série de transplantes
de bexigas cultivadas em laboratório para crianças com sérios problemas no 
órgão. Hoje, o laboratório está tentando cultivar vários órgãos por meio da 
bioengenharia, desde vasos sanguíneos simples até um fígado humano.
Alguns dos trabalhos mais complexos estão em andamento no laboratório de Alex 
Seifalian, no Royal Free Hospital, em Londres. Em 2011, o pesquisador criou uma 
traqueia a partir das células de um paciente, órgão que lhe salvou a vida. Ele 
já transplantou uma artéria e dutos lacrimais cultivados em laboratório e também
já criou um nariz artificial, que espera poder implantar no fim deste ano em um 
homem que perdeu o nariz devido a um câncer de pele.
Como é feito
A maioria dos órgãos humanos adquire a sua forma a partir de uma armação interna
básica (daí o nome andaime) feita de colágeno e outras proteínas. Os cientistas 
lutaram por anos para encontrar um material forte e flexível que pudesse 
substituir essa estrutura sem ser rejeitado pelo organismo. Por fim, optaram por
dois materiais de alta tecnologia feitos de fibras vegetais, resinas e outras 
substâncias.
A base para todos os órgãos criados em laboratório são as células-tronco, 
encontradas na medula óssea, na gordura e em outras partes do corpo humano. Como
as células-tronco podem se transformar em outros tecidos do corpo, elas são a 
base para se criar qualquer órgão.
No caso de um dos narizes feitos no laboratório, as células-tronco extraídas do 
tecido gorduroso do paciente foram colocadas num molde, juntamente com 
substâncias químicas que controlam o desenvolvimento das células. As 
células-tronco foram deixadas dentro dos poros do órgão cultivado no laboratório
e, aos poucos, se diferenciando e se transformando em células que formam 
cartilagens.
Contudo, faltava ao nariz uma parte crucial: a pele. Para isso, o nariz feito 
por bioengenharia foi implantado sob o antebraço do paciente. Se o enxerto de 
pele der certo, os cirurgiões vão retirar o nariz do braço e suturá-lo no rosto 
do paciente. (Este procedimento já foi realizado em um reimplante de orelha, 
confira no post 10 Fascinantes cirurgias de reimplante).
O grande sonho dos cientistas é cultivar um coração em laboratório. Mas, por 
enquanto, essa parte fica só na ficção.Fonte: Valor Econômico
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O fumo e a sobrevivência: 
Para quem gosta de morrer mais cedo, o cigarro é arma de eficácia incomparável. 
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Ele reduz de tal forma a duração da vida, que nenhuma medida isolada de saúde 
pública tem tanto impacto na redução da mortalidade quanto parar de fumar.
Acaba de ser publicado o levantamento mais completo sobre os índices de 
mortalidade em fumantes e ex-fumantes. Os dados foram colhidos entre 113.752 
mulheres e 88.496 homens, de 25 a 79 anos de idade, acompanhados durante sete 
anos.
Em média, os fumantes consumiam mais álcool, tinham nível educacional mais baixo
e índice de massa corpórea menor do que o dos ex-fumantes e daqueles que nunca 
fumaram.
Cerca de 2/3 dos que foram ou ainda são fumantes adquiriram a dependência antes 
dos 20 anos, dado que explica o esforço criminoso da publicidade dirigida para 
viciar crianças e adolescentes.
As curvas de mortalidade revelaram que:
1 - Continuar fumando encurta 11 anos na vida de uma mulher e 12 anos na vida do
homem.
2 - Comparado com os que nunca fumaram, o risco de morte de um fumante é três 
vezes maior. Mulheres correm riscos iguais aos dos homens, confirmando o adágio:
Mulher que fuma como homem, morre como homem.
3 - Uma pessoa que nunca fumou tem duas vezes mais chance de chegar aos 80 anos.
Na mulher de hoje, a probabilidade de sobreviver até essa idade é de 70%, número
que cai para 38% nas fumantes. Nos homens, esses valores são de 61% e 26%, 
respectivamente.
4 - A diferença de sobrevida é explicada pela incidência mais alta de câncer, 
doenças cardiovasculares, doenças pulmonares obstrutivo-crônicas (como o 
enfisema) e outras enfermidades provocadas pelo fumo. As causas de morte mais 
frequentes são câncer de pulmão, infarto do miocárdio e derrame cerebral.
5 - Na faixa de 25 a 79 anos de idade, cerca de 60% de todas as mortes são 
causadas pelo cigarro.
6 - O risco de desenvolver doenças pulmonares obstrutivo-crônicas nas mulheres 
que fumam é 22 vezes mais alto; nos homens é 25 vezes maior.
Foi analisado também o impacto de parar de fumar na redução da mortalidade:
1 - Quanto mais cedo alguém deixa de fumar, mais tempo vive.
2 - As curvas de sobrevida dos que se livraram do cigarro entre os 25 e os 34 
anos de idade são praticamente idênticas às dos que jamais fumaram. Parar nessa 
faixa etária faz ganhar pelo menos 10 anos de vida.
3 - As curvas dos que pararam dos 35 aos 44 anos são um pouco mais 
desfavoráveis. Ainda assim, largar de fumar nessa fase permite viver nove anos 
mais.
4 - Comparados com os que nunca fumaram, ex-fumantes que pararam ao redor dos 39
anos ainda apresentam mortalidade 20% mais alta. Embora significante, esse 
número é pequeno em relação ao risco 200% maior que correriam se continuassem 
fumando.
5 - Parar de fumar dos 45 aos 54 anos reduz 2/3 da mortalidade geral e faz 
ganhar em média seis anos de vida. Os que o fazem entre 55 e 64 anos vivem em 
média quatro anos mais.
6 - O câncer de pulmão está associado ao maior risco de morte entre os 
ex-fumantes.
O fato de, nas últimas décadas, os fumantes terem aderido em massa aos assim 
chamados cigarros de baixos teores, não alterou em nada a mortalidade. No caso 
das doenças pulmonares obstrutivas, que evoluem com falta de ar progressiva, foi
até pior: a incidência mais do que duplicou, desde a década de 1980.
A explicação se deve às mudanças que a indústria introduziu na produção de 
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cigarros: o uso de variedades de fumo geneticamente selecionadas para reduzir o 
pH da fumaça, o emprego de papel mais poroso e filtros com mais perfurações, 
tornaram menos aversivas, mais profundas e prolongadas as inalações, expondo aos
efeitos tóxicos grandes extensões do tecido pulmonar.
Como o cigarro perde espaço no mundo industrializado, e em países como o Brasil,
as multinacionais têm agido com agressividade nos mercados asiáticos e 
africanos, valendo-se da falta de instrução das populações mais pobres e da 
legislação frouxa que permite a publicidade predatória.
Os epidemiologistas estimam que essa estratégia macabra fará o número de mortes 
causadas pelo cigarro - que foi de 100 milhões no século 20 - saltar para um 
bilhão no século atual.
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O que é preciso saber sobre a Reposição Hormonal?:[FOTO]

Ondas de calor seguidas de suores frios, insônia, pele seca, falta de 
lubrificação vaginal, baixa libido, alterações de humor, depressão. Esses 
sintomas que, em geral, surgem depois dos 50 anos, são indícios de que a mulher 
logo entrará na menopausa, etapa da vida que se caracteriza pela total 
interrupção da menstruação e pelo fim da fase reprodutiva feminina. Algumas nem 
sentem a passagem, outras, entretanto, sofrem com maior ou menor intensidade o 
desconforto desses sintomas.
A solução para esses sintomas? A reposição hormonal, certo? Errado! Um estudo 
realizado há quase 10 anos indicou um aumento do risco de câncer em usuárias da 
reposição, e, apesar de diversas críticas, o impacto dos resultados provocou 
queda de 90% das prescrições da terapêutica de reposição hormonal.
O assunto é polêmico e gera controvérsia. E dúvidas pairam no ar. Para 
esclarecer algumas delas, e também alguns pontos importantes sobre a reposição 
hormonal, o Blog da Saúdeconversou com o Dr. Sergio Podgaec, ginecologista e 
obstetra do Hospital Israelita Albert Einstein.[FOTO]
Todas as mulheres podem fazer reposição hormonal?R: Não, nem todas as mulheres 
podem fazer esse tratamento. Há algumas situações que contra-indicam a terapia 
hormonal, como câncer de mama e endométrio, tromboembolismo agudo ou prévio, 
doençasativasno fígado e sangramento genital de causa indeterminada, além de 
hipertensão e diabetes não controladas.[FOTO]
Existem alternativas naturais ao tratamento com reposição hormonal?R:Sim, a 
fitoterapia com substâncias derivadas de plantas, como a isoflavona da soja, 
podem ter ação nos sintomas que as pacientes apresentam, principalmente nas 
ondas de calor. Outras alternativas, como amora, soja e alimentos ricos em 
cálcio, além de atividade física que fortaleça a musculatura podem auxiliar na 
prevenção dos efeitos que a falta dos hormônios pode provocar.[FOTO]
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A reposição hormonal aumenta o risco de se ter câncer?R:Há uma controvérsia 
nessa questão. É consenso que a reposição feita apenas com estrogênios aumenta o
risco de câncer de endométrio, o que indica a necessidade de reposição conjunta 
com progestagênios, eliminando esse risco. Porém, em relação ao câncer de mama, 
um importante estudo realizado há quase 10 anos indicou aumento do risco da 
neoplasia maligna da mama em usuárias de terapia hormonal combinada, ou seja, 
com estrogênio e progestagênio. Diversas críticas foram feitas a esse estudo, 
mas o impacto desses resultados provocaram queda de 90% das prescrições da 
terapêutica de reposição hormonal.[FOTO]
A reposição hormonal provoca o aumento de peso?R:Não, porém o aumento de peso é,
em geral, uma tendência do processo de envelhecimento e das modificações 
hormonais dessa fase da vida. Combater o sedentarismo e modificar os hábitos 
alimentares são excelentes medidas que auxiliam a evitar esse problema. A 
reposição hormonal, quando indicada, pode melhorar a qualidade de vida da 
paciente em conjunto com essas outras medidas.[FOTO]
A reposição melhora a qualidade de vida das mulheres em menopausa?R:Sim, a 
terapia hormonal pode beneficiar a vida das mulheres em vários aspectos. Ondas 
de calor, irritabilidade, insônia, secura vaginal, diminuição da libido, entre 
outros sintomas, quando presentes no cotidiano das pacientes, melhoram de forma 
consistente com esse tratamento. Além disso, preventivamente e quando utilizados
no momento adequado, os hormônios podem evitar modificações no perfil do 
colesterol, protegendo quanto ao risco de doenças cardiovasculares e no 
metabolismo ósseo, com diminuição no risco de desenvolvimento de osteoporose. 
Essas medidas, sem dúvida, melhoram a qualidade de vida das mulheres nesse 
momento de mudanças.[FOTO]
O tratamento não pode ser feito por longos períodos?R:Atualmente, devido aos 
estudos que relacionaram a terapia hormonal com doenças tromboembólicas e câncer
de mama, a recomendação é de uso de baixas dosagens de estrogênios e 
progestagênios, utilizados por curtos períodos de tempo, adaptados 
individualmente às necessidades de cada paciente. Usar a terapia hormonal por um
período indeterminado deixou de ser prescrição habitual.[FOTO]
O tratamento deve ser iniciado assim que surgem os primeiros sintomas de 
menopausa?R:Esse tratamento deve ser individualizado. Mulheres muito 
sintomáticas podem iniciar a terapia hormonal mais precocemente, porém aquelas 
com pouco ou nenhum sintoma e avaliação lipídica e de massa óssea com bons 
resultados podem não necessitar de reposição hormonal. Porém, cada situação deve
ser avaliada de forma criteriosa para considerar os riscos e os benefícios 
descritos acima.[FOTO]
Mulheres que fumam sofrem mais com as ondas de calor?R:Parece que há uma relação
nesse sentido, mas não comprovada com estudos controlados. De toda forma, o 
tabagismo é um obstáculo para a reposição hormonal, pois em conjunto com os 
estrogênios pode aumentar o risco de fenômenos tromboembólicos nessas mulheres.
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Obesidade: mitos e fatos: 
Receitas e dietas para emagrecer são como o capim; estão em toda parte. Talvez 
não exista campo da medicina com tantos mitos e pressuposições divulgadas pelos 
meios de comunicação, sem evidências científicas que lhes deem suporte.
O New England Journal of Medicine publicou uma revisão, na qual foram avaliadas 
as informações sobre obesidade transmitidas pela internet, imprensa escrita e 
literatura científica.
O estudo identificou sete mitos divulgados como verdades científicas:
1 - Pequenas reduções do aporte calórico diário ou pequenos aumentos do gasto 
energético provocam emagrecimento significativo mantido por períodos longos.
A sugestão de que devemos esperar grandes reduções de peso em resposta a 
pequenas mudanças no estilo de vida, deriva da regra das 3.500 kcal (calorias, 
popularmente) estabelecida há meio século, segundo a qual cada redução dessa 
quantidade de calorias na dieta faz perder 450 gramas de peso corpóreo.
Levantamentos recentes mostram que existe grande variabilidade individual nessa 
perda, porque, quando o peso cai, as necessidades energéticas básicas do 
organismo diminuem. Em outras palavras, quando a pessoa emagrece a energia que o
corpo precisa para funcionar em repouso também diminui. Essa relação explica por
que as dietas funcionam bem no início, mas vão perdendo a eficácia à medida que 
o peso diminui.
2 - Estabelecer alvos modestos, mais realistas, funcionam melhor do que 
pretensões de perder muitos quilos.
Embora evitar a frustração por haver fracassado em atingir metas de 
emagrecimento mais ambiciosas tenha certa lógica, as evidências científicas 
apontam na direção oposta: programas que propõem perdas substanciais apresentam 
resultados melhores.
3 - Emagrecimento rápido e acentuado está mais associado ao efeito sanfona do 
que o lento e gradual.
Nos estudos clínicos, o emagrecimento rápido tem sido associado à manutenção do 
peso mais baixo por tempo mais prolongado.
Embora não esteja claro por que algumas pessoas obesas têm uma perda inicial 
mais rápida do que outras, recomendar pequenas reduções mais lentas pode 
comprometer o sucesso do tratamento.
4 - Nos programas de emagrecimento, é importante que um profissional avalie 
periodicamente a dieta ingerida.
Cinco estudos envolvendo 3.910 pessoas submetidas à reeducação alimentar que 
tiveram suas dietas avaliadas em intervalos regulares, não mostraram benefícios 
desse cuidado. Quem entra voluntariamente num programa para perder peso, de modo
geral está minimamente disposto a mudar a dieta.
5 - Aulas de educação física nas escolas contribuem para combater a obesidade 
infantil
As aulas convencionais não produzem gasto energético suficiente e continuado 
para evitar a obesidade.
6 - A amamentação protege contra a obesidade
Um estudo conduzido com 13 mil crianças acompanhadas por mais de seis anos, não 
encontrou evidências de que crianças amamentadas no seio materno engordem menos.
7 - A atividade sexual queima até 300 calorias.
Nas fases de excitação e orgasmo um homem de 70 kg queima cerca de 3,5 calorias 
por minuto. Como a média de duração de uma relação sexual é de 6 minutos, o 
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total consumido seria de 21 calorias. Se estivesse no sofá assistindo à 
televisão, nesse período ele teria gasto sete calorias.
Agora, vamos aos fatos:
1 - Embora fatores genéticos tenham papel importante na obesidade, 
hereditariedade não é destino.
2 - Mudanças no estilo de vida são mais eficazes do que os remédios para 
emagrecer.
3 - Dietas ajudam a perder peso, mas não é fácil mantê-las por longos períodos.
4 - Independentemente do emagrecimento, qualquer aumento da atividade física faz
bem para o organismo.
5 - Manter no dia a dia as mesmas condições que provocaram perda de peso 
colabora para a manutenção da perda.
6 - Crianças obesas se beneficiam de programas que envolvem a família inteira.
7 - A substituição de refeições por produtos dietéticos com baixo teor calórico 
colabora para a perda de peso.
8 - Alguns medicamentos ajudam a perder peso e a mantê-lo mais baixo, mas apenas
enquanto estão sendo utilizados.
9 - Em casos selecionados, a cirurgia bariátrica provoca emagrecimento 
duradouro, reduz a incidência de diabetes e a mortalidade.
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Operadoras terão de justificar por escrito negativas de cobertura: 

Ministro Padilha anuncia novas medidas para controle da cobertura dos planos de 
saúde. | Fotos: Rondon Vellozo - ASCOM/MS
As operadoras de planos de saúde que negarem autorização aos seus beneficiários 
para a realização de procedimentos médicos deverão fazer a comunicação por 
escrito, sempre que o beneficiário solicitar. A informação da negativa deverá 
ser em linguagem clara, indicando a cláusula contratual ou o dispositivo legal 
que a justifique. A nova norma, que será publicada nesta quarta-feira (6) no 
Diário Oficial da União, reforça ainda que a cobertura não poderá ser negada em 
casos de urgência e emergência.Confira a apresentação feita na coletiva
A ação do Ministério da Saúde está voltada à defesa do usuário e da qualidade 
dos planos de saúde. Cerca de 62 milhões de brasileiros têm cobertura de planos 
médicos e/ou odontológicos no país. Durante o ano de 2012, a Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS) recebeu 75.916 reclamações de consumidores de planos de 
saúde. Destas, 75,7% (57.509) são referentes a negativas de cobertura.
A resposta por escrito poderá ser dada por correspondência ou por meio 
eletrônico, conforme escolha do beneficiário do plano, no prazo máximo de 48 
horas a partir do pedido. É importante observar que, para obter a negativa por 
escrito, o beneficiário deverá fazer a solicitação. Ele pode telefonar para a 

Página 3376



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
operadora e anotar o número do protocolo em que fez o pedido.
As operadoras sempre foram obrigadas a informar toda e qualquer negativa de 
cobertura. O que muda é que a partir de agora o usuário poderá solicitar a 
negativa também por escrito e contará com prazo para o recebimento. Além de 
garantir um direito, a medida ajuda a aprimorar o monitoramento das operadoras 
de planos de saúde. Possibilita inclusive a suspensão de vendas de planos das 
operadoras que não estejam cumprindo os serviços com os seus usuários, ressalta 
o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.Acesso à Informação - A medida será 
publicada pela ANS na Resolução Normativa Nº 319. O objetivo é regulamentar a 
prestação de informação aos beneficiários, por escrito, acerca da negativa de 
autorização dos procedimentos solicitados pelo médico assistente. O tema também 
reflete uma preocupação demonstrada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com 
o assunto.É importante que haja esta medida regulatória para garantir o acesso à
informação. Houve inclusive uma recomendação do comitê do CNJ, acrescenta 
Padilha, que apresentou nesta terça-feira (5) pela manhã a resolução ao ministro
Joaquim Barbosa, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do CNJ.
Na prática, o que acontece é que as justificativas por escrito das operadoras 
poderão ser anexadas a eventuais processos com que os usuários ingressem na 
Justiça. Se a operadora deixar de informar por escrito os motivos da negativa de
cobertura previstos em lei, sempre que solicitado pelo beneficiário, pagará 
multa de R$ 30 mil. A multa por negativa de cobertura indevida é de R$ 80 mil e,
em casos de urgência e emergência, R$ 100 mil. A norma entra em vigor em 7 de 
maio deste ano, 60 dias após a sua publicação no Diário Oficial da 
União.Qualquer reclamação do usuário é importante porque nos move a melhorar o 
serviço para a população. Para se ter uma ideia, das queixas feitas à ANS, 
contatamos as operadoras e chegamos a 70% de resolução. São procedimentos 
reparados voluntariamente, explica o diretor-presidente da ANS, André 
Longo.Suspensão - Essa nova norma não é medida isolada da ANS em favor do 
beneficiário de planos de saúde. Ao longo de 2012, por exemplo, foi suspensa 
temporariamente a venda de 396 planos de 56 operadoras que não atenderam os seus
clientes dentro dos prazos máximos previstos para marcação de exames, consultas 
e cirurgias.
É um resultado da avaliação sobre o acesso e a qualidade dos serviços prestados 
pelas operadoras que não se adequaram aos critérios estabelecidos na Resolução 
Normativa 259 da ANS. A resolução determinou prazos máximos para consultas, 
exames e cirurgias. O monitoramento começou em dezembro de 2011.
As operadoras que não cumprem os prazos estão sujeitas a multas de R$ 80 mil a 
R$ 100 mil para situações de urgência e emergência. Em casos de reincidência, 
podem sofrer medidas administrativas, como suspensão da comercialização de parte
ou da totalidade dos seus planos de saúde e decretação do regime especial de 
direção técnica, inclusive com afastamento dos dirigentes.Fonte: Agência Saúde 
com Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
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FIQUE SABENDO - Pesquisadores brasileiros desenvolvem pomada contra o HPV
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Pesquisadores brasileiros desenvolvem pomada contra o HPV: 
Uma pomada para a cura das verrugas genitais, um dos sintomas mais 
desconfortáveis do HPV - o papiloma vírus humano - acaba de ser desenvolvida por
pesquisadores da Universidade Federal de Alagoas (Ufal). A pomada curou 100% dos
pacientes submetidos ao tratamento da doença, no Hospital Universitário da 
Ufal.O registro da patente já está em andamento no Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial (Inpi), e nos EUA, com financiamento da Financiadora de 
Estudos e Projetos (Finep), através da Chamada Pública Pro-Inova, de apoio aos 
Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs).
A novidade foi desenvolvida utilizando o extrato de um vegetal comum na flora do
litoral brasileiro - o barbatimão. Segundo o professor Luiz Carlos Caetano, do 
Instituto de Química e Biotecnologia da universidade, os pesquisadores 
encontraram a solução para o tratamento do HPV na Zona da Mata de Alagoas.A 
pomada feita com o extrato das cascas do barbatimão mais comum na nossa região, 
deu o resultado mais eficaz no tratamento dos pacientes. Suas cascas têm 
coloração mais avermelhada do que as da planta encontrada na região Sudeste, por
exemplo, e foi por ela que seguimos nossos estudos. Vale lembrar que as cascas 
do barbatimão são uma das mais comercializadas em feiras do mercado fitoterápico
de Maceió, sendo utilizadas pela população como agente cicatrizante e 
anti-inflamatório, acrescentou.
Durante cinco anos, 46 pacientes diagnosticados com alguns dos mais de 200 tipos
do papiloma vírus foram acompanhados no hospital universitário. Todos eles 
passaram por um tratamento de dois meses, utilizando a pomada duas vezes por 
dia. O produto foi cedido aos voluntários pela equipe da pesquisa, financiada 
pelo Núcleo de Inovação Tecnológica da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação 
(NIT/Propep) da universidade.
Há cerca de 15 anos desenvolvendo pesquisas químicas e biotecnológicas 
relacionadas ao barbatimão, o professor Luiz Carlos trabalhou na pesquisa em 
conjunto com o agrônomo Pedro Accioly, professor do Centro de Ciências Agrárias,
e o biólogo Zenaldo Porfírio, docente do Instituto de Ciências Biológicas e da 
Saúde, e revela que não imaginava alcançar o desenvolvimento de um produto de 
aplicação direta na área da saúde.
A parceria com o médico e professor Manoel Álvaro também auxiliou para a 
descoberta do medicamento. A substância de origem vegetal age na desidratação 
das células infectadas, que secam, descamam e desaparecem. Quando o produto 
chegar ao mercado será um divisor de águas, porque vamos oferecer um tratamento 
sem efeito colateral e que já nos abre os caminhos para as pesquisas em 
pacientes de risco, no combate ao câncer de colo do útero. Esse é o próximo 
passo, explicou Álvaro.Nós investimos em pesquisa e queremos o retorno para 
reinvestir em outros estudos científicos que beneficiam a população. Agora, 
estamos buscando parcerias com grandes laboratórios para comercializar o 
produto, disse a coordenadora do Núcleo de Inovação Tecnológica da Ufal, Sílvia 
Uchôa, ressaltando a satisfação do NIT em acreditar no potencial dos professores
da instituição.Fonte: Portal BrasilLeia também:Vacina HPV: por que ainda não a 
temos na rede pública?

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fique-sabendo-por-dentro-do-orcamento.html
<DATA DA POSTAGEM>

Página 3378



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
terça-feira, 19 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - Por dentro do orçamento público
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Por dentro do orçamento público: [FOTO]

Projeto do Senado ensina como funciona o orçamento público do país.
Com informações doBlog da Fundação Getúlio Vargas
Você sabe o que é Plano Plurianual (PPA)? ELei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO)? Ou então Lei Orçamentária Anual(LOA)? Nem todos conhecem essas siglas, 
mas todas elas são muito importantes para o país. Pensando nisso, o Senado 
lançou um projeto chamadoOrçamento Fácil, trata-se de uma série de animações 
didáticas para ensinar como funciona o planejamento doorçamento público no 
Brasil.Municípios devem prestar conta de gastos com educação até abril
Investe-se o possível em educação e não o necessário, afirmam movimentos

As animações são simples, com aparência de desenho infantil, em folhas de papel,
e comparam o orçamento público com o doméstico, para facilitar o entendimento do
público.Cidade Virtual
O internauta pode ainda assumir o comando de uma cidade virtual como prefeito e 
definir em quais setores o dinheiro público deve ser investido. Por meio do game
Jogo da Cidadania, os usuários podem entender melhor como estabelecer 
prioridades, direcionar investimentos, etc.
Até o final do ano, estarão disponíveis vídeos explicando diversos temas, como 
aLei de Responsabilidade Fiscal, que controla gastos dos Estados e municípios. O
objetivo do projeto é aumentar a transparência dos órgãos públicos e mostrar 
para a população que o cidadão tem o poder de fiscalizar o governo.
Assista a um dos vídeos:
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Prefeitura comemora Dia Internacional da Mulher com novos espaços e prêmio: 
[FOTO]

Decreto nº 36.851 de 07/03/2013 (D.O. Rio nº 236 de 08/03/2013 - p. 03).Dispõe 
sobre a estrutura organizacional da Secretaria Especial de Políticas para as 
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Mulheres - SPM - Rio.Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura 
do Rio e a recém-criada Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres 
anunciam hoje a criação das Casas da Mulher Carioca, espaços que visam o 
fortalecimento da cidadania e autoestima das mulheres, operando na defesa de 
seus direitos. Nessas unidades haverá a ampliação do acesso das mulheres ao 
mercado de trabalho, educação e orientação profissional, além de equipamentos de
lazer, cultura e serviços de saúde. Esses locais contarão com equipe formada por
assistentes sociais, advogados, pedagogos e psicólogos, profissionais que 
atuarão em diversas frentes, como apoio jurídico e inserção social.A data será 
marcada também pelo lançamento do Prêmio Nise da Silveira e o anúncio dos nomes 
das homenageadas deste ano. O prêmio, que ocorrerá todo mês de março, é um 
reconhecimento às mulheres que se destacaram em várias áreas, como saúde, 
educação, esportes, cultura e luta pelos direitos do trabalhador. A médica 
homenageada Nise da Silveira se destacou ao revolucionar a psiquiatria propondo 
o tratamento de seus pacientes por meio da arte. O prêmio significa também uma 
ação de estímulo ao empreendedorismo das mulheres.Conheça o decreto na íntegra.
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Preventivo pode identificar HPV e evitar câncer de colo de útero: [FOTO]

O papiloma vírus humano (HPV) não é apenas um vírus e sim uma família com cerca 
de 200 tipos. Classificados por alto ou baixo risco de câncer, a maioria é 
sexualmente transmissível e pode provocar lesões na pele ou mucosa. Os de alto 
risco, geralmente, estão relacionados a tumores malignos e são eles que causam 
90% dos cânceres de colo de útero. Alguns estudos indicam que 50% a 80% das 
mulheres sexualmente ativas, no mundo, serão infectadas por um ou mais tipos de 
HPV, em algum momento da vida.
A transmissão do papiloma acontece por meio do contato direto com a pele 
infectada. Os HPV genitais são transmitidos em relações sexuais, podendo causar 
ferimentos na vagina, colo do útero, pênis e ânus. O uso da camisinha é a 
maneira mais eficaz para reduzir a possibilidade de contágio. Por isso, a 
utilização do preservativo é recomendada em qualquer tipo de relação, mesmo 
naquela entre casais estáveis.
A maioria das infecções do HPV é combatida espontaneamente pelo sistema 
imunológico. Mas nem sempre os anticorpos são capazes de eliminar o vírus. As 
infecções mais comuns são as verrugas, popularmente conhecidas como crista de 
galo e são tratadas com cauterização. Entretanto, são as infecções que não 
apresentam sintomas que podem progredir e gerar o câncer do colo do útero.[FOTO]
Diagnóstico - o HPV pode ser diagnosticado por meio de exames ginecológicos. As 
lesões precursoras do câncer podem ser identificadas através do exame preventivo
chamado Papanicolau e o diagnóstico é confirmado através de exames laboratoriais
como o teste de captura híbrida e o exame de sangue PCR. Ambos estão disponíveis
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no Sistema Único de Saúde (SUS), gratuitamente, em todos os estados do país.
A coordenadora da Área Técnica de Saúde da Mulher do MS, Esther Vilela, garante 
que medidas estão sendo tomadas para que o diagnóstico seja ainda mais preciso. 
O Ministério da Saúde está investindo no controle de qualidade dos laboratórios 
que realizam os exames de prevenção, pois a qualidade do resultado deles 
interfere diretamente no laudo. E se esse resultado for positivo para HPV, nós 
temos uma lesão precursora e temos que tratá-la antes de virar um câncer, diz 
Esther.
A doença matou mais de cinco mil mulheres em 2011. A coordenadora explica porque
esse número ainda é alto: As mulheres não precisam morrer de câncer de colo de 
útero. Nós temos que romper a barreira do preconceito por falta de acesso a 
informação e ao exame de prevenção. Se as mulheres que tem de 25 a 64 anos 
fizerem anualmente o exame ginecológico, preventivo, podemos tratar dos casos no
inicio e esses números de óbitos vão reduzir.Tratamento - Diversos tipos de 
tratamento são oferecidos pelo SUS, inclusive o tratamento com laser e o 
procedimento cirúrgico. Entretanto, é o médico que recomenda a conduta mais 
adequada, após a avaliação de cada caso.Transmissão do homem para a mulher - O 
fato de o homem ter tido relação sexual com uma mulher infectada pelo HPV não 
significa que ele transmitirá a infecção. Entretanto, é recomendado que os 
homens procurem um urologista para realizar a peniscopia ou o teste de biológico
que detecta a presença do DNA do HPV.Mulheres grávidas - A grávida tem o sistema
de defesa mais baixo e pode ser mais receptível a desenvolver o vírus. Mas a 
ocorrência de HPV durante a gravidez não implica, obrigatoriamente, na má 
formação do feto e não impede o parto normal ou a cesariana.Camilla Terra / Blog
da Saúde
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Recém-nascido com Aids é curado nas primeiras horas de vida: [FOTO]

Um caso inédito de cura de um bebê recém-nascido infectado com o vírus da Aids 
ganhou o noticiário internacional neste fim de semana e encheu os corações de 
todos com esperança. A descoberta poderia mudar o futuro de muitas crianças, se 
o tratamento for realmente eficaz a todos os recém-nascidos infectados.
De acordo com o jornal The New York Times, o bebê, nascido na zona rural do 
Mississippi, Estados Unidos, em outubro de 2010, foi tratado de forma agressiva 
com medicamentos antirretrovirais cerca de 30 horas após o nascimento, algo que 
normalmente não é feito.
O jornal O Globo relata o caso como o primeiro documentado de cura funcional - 
quando a presença do vírus é tão mínima que ele se mantém indetectável pelos 
testes clínicos padrões. Ainda segundo o jornal, a criança submetida ao 
tratamento quando recém-nascida tem hoje 2 anos e meio e não toma o medicamento 
há um ano, sem sinais de infecção.
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Uma hipótese é que as drogas mataram o vírus antes que pudesse estabelecer um 
reservatório escondido no bebê. Uma das razões de não poder curar as pessoas 
agora é que o vírus se esconde em um estado dormente, fora do alcance das drogas
existentes. Quando a terapia de droga é interrompida, o vírus pode surgir de seu
esconderijo.
A exemplo das publicações citadas acima, outras também ressaltam que ainda é 
preciso muitos estudos para comprovar a eficácia do tratamento nas primeiras 
horas de vida de um bebê infectado com o HIV. A notícia da cura foi anunciada 
pela Dra. Deborah Persaud, principal autora do relatório, durante uma 
conferência sobre retrovírus, em Atlanta, nos Estados Unidos, em 25 de fevereiro
de 2013.A Organização das Nações Unidas (ONU) estima que 330 mil bebês tenham 
sido infectados em 2011. Dados mais recentes indicam que mais de 3 milhões de 
crianças no mundo estão vivendo com HIV.
Veja também a história deTimothy Ray Brown, o homemque foi curado da 
Aids.Fontes: jornal O Globo e The New York Times
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Saiba como prevenir e tratar a incontinência urinária: 
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Foto: reprodução
No mês em que é lembrado o Dia Mundial da Incontinência Urinária (14 de março), 
problema caracterizado pela perda involuntária de urina, a Sociedade Brasileira 
de Urologia (SBU) e o Instituto Lado a Lado pela Vida fazem campanha para 
alertar para as formas de prevenção e conscientizar a população de que há 
tratamentos extremamente eficazes e minimamente invasivos para o retorno do 
controle miccional. A incontinência urinária abala a qualidade de vida ao 
afastar o doente do convívio social.

A campanha é promovida no Facebook da SBUe também pelo site criado 
exclusivamente para a ação: www.incontinenciaurinaria.com.br.

O problema atinge principalmente mulheres após a menopausa e gestantes. Um 
estudo brasileiro demonstrou que 35% das mulheres após a menopausa sofrem de 
incontinência urinária ao fazer algum esforço. Outro dado importante é que até 
40% das mulheres gestantes vão apresentar um ou mais episódios de incontinência 
urinária durante a gestação ou logo após o parto. Vários fatores podem 
desencadear este problema, como por exemplo, alterações hormonais durante a 
gestação, enfraquecimento das estruturas ligamentares da pelve e aumento da 
pressão no abdome, gerada pelo crescimento e posição do feto, explica o 
urologista e coordenador do Departamento de Uro-neurologia da SBU, Márcio 

Página 3382



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
Averbeck.

Entre os homens, cerca de 5% dos submetidos à cirurgia radical para remoção da 
próstata também podem apresentar o problema. Outro grupo de pacientes que tem 
incidência aumentada de incontinência urinária é o de lesados medulares, devido 
ao aumento dos acidentes de trânsito com vítimas não fatais.
Tipos de incontinência:
a de esforço: quando há perda de urina ao tossir, rir, fazer exercício, etc.a de
urgência: ocorre quando há súbita vontade de urinar e a pessoa não consegue 
chegar a tempo ao banheiro.a mista: associação os dois tipos anteriores.Mais da 
metade dos casos de incontinência urinária é de esforço, afirma Averbeck. Neste 
caso, o tratamento consiste em exercícios para o assoalho pélvico, medicamentos 
ou cirurgia. Entre as novidades em tratamentos está a cirurgia para implante de 
slings e minislings, uma fita de material sintético colocada abaixo da uretra 
para sua sustentação. Ambas cirurgias são ambulatoriais e há melhora em até 90% 
dos casos.
Prevenção -A prevenção à doença se dá com administração de exercícios para o 
fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico. O exercício consiste na 
contração do assoalho pélvico por 10 segundos e o relaxamento por 10 segundos. O
movimento deve ser repetido 10 vezes por, pelo menos, três vezes ao dia. Estes 
músculos são importantes para o controle da micção.
A primeira opção de tratamento é o exercício acompanhado por um médico ou 
fisioterapeuta para conscientização do músculo que precisa ser contraído. Em 
muitos casos, o exercício já resolve o problema, por isso é necessário consultar
o urologista, diz Averbeck.

Além dos exercícios, ter hábitos saudáveis auxiliam na prevenção, tais como: 
evitar o sedentarismo e a obesidade; controlar o ganho de peso nas gestações; 
evitar a prisão de ventre; não fumar para diminuir a tosse e a irritação da 
bexiga.

A SBU ressalta ainda que é preciso prevenir acidentes que levem à lesão medular:
Não beber e dirigir para evitar acidentes de trânsito;Não mergulhar de cabeça em
praias e rios sem conhecê-los;Bexiga hiperativa -Outra causa para a 
incontinência urinária é a bexiga hiperativa. Esta pode ser a causa da urgência 
para urinar e, em alguns casos, pode estar associada à contração involuntária da
bexiga em momentos inapropriados, o que causa a perda da urina. Estima-se que 
18% da população adulta no Brasil sofra de bexiga hiperativa.

Neste caso, a fisioterapia e o uso de medicamentos via oral também podem ser 
eficazes. Nos casos nos quais os tratamentos conservadores não funcionam, ainda 
existe a possibilidade de implantar um aparelho capaz de estimular eletricamente
os nervos da pelve, ou então administrar toxina botulínica diretamente no 
músculo da bexiga. As opções de tratamento são bem diversificadas.
Imprensa /Sociedade Brasileira de Urologia (SBU)

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fique-sabendo-sarampo-sintomas-e-vacina.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 21 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Página 3383



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

FIQUE SABENDO - SARAMPO | Sintomas e vacina
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SARAMPO | Sintomas e vacina:
O sarampo é uma doença infecciosa de origem viral, extremamente contagiosa, 
capaz de provocar diversos sintomas, como manchas pelo corpo, febre, tosse, 
faringite, conjuntivite, etc. Antes da vacina, o sarampo chegava a acometer até 
90% das crianças até os 5 anos. Atualmente, porém, o sarampo é uma infecção 
pouco comum, tendo sido praticamente erradicado do Brasil desde o ano 2000 (os 
poucos casos ainda registrados são importados por pessoas que se contaminaram no
exterior).

Neste texto vamos abordar os seguintes pontos sobre o sarampo:Transmissão do 
sarampo.Sintomas do sarampo.Tratamento do sarampo.Prevenção e vacina do sarampo.
Se você quiser ler sobre outras infecções comuns da infância:

- RUBÉOLA | Sintomas e diagnóstico

- CATAPORA (VARICELA) | Sintomas e tratamento

- CAXUMBA | Sintomas e complicações

- COQUELUCHE | Sintomas, tratamento e vacina
Transmissão do sarampo

[FOTO]
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Serviços de endoscopia ganham regras para segurança do paciente: [FOTO]

Foto: Anvisa
Os serviços de saúde que realizam atividades de endoscopia ganharam regras 
específicas para o seu funcionamento. O foco da norma é garantir a segurança dos
pacientes que precisam se submeter a este tipo de procedimento.
Endoscopia é o procedimento que possibilita o exame de órgãos internos por meio 
de um equipamento chamadoendoscópio. A forma mais conhecida é a endoscopia 
digestiva, mas a prática é utilizada por diversas especialidades médicas, como a
ginecologia, proctologia, urologia e otorrinolaringologia.
As novas regras constam da resolução RDC 06/13. Essa é a primeira norma 
específica para os serviços de endoscopia. Até o momento, os serviços de saúde 
que realizavam este procedimento deveriam seguir regras gerais relacionadas ao 
processamento de equipamentos e acessórios. A resolução trata, de forma 
especial, os processos de limpeza e desinfecção dos equipamentos, pois a falha 
nestas etapas representa maior risco de contaminação para os pacientes.
Pela regra, os estabelecimentos deverão ter protocolos internos para o 
processamento dos equipamentos após o uso, sendo que o intervalo de atendimento 
dos pacientes deverá respeitar o tempo necessário para a limpeza e desinfecção. 
No novo texto, os serviços de endoscopia estão separados em três categorias, de 
acordo com o tipo de sedação e anestesia utilizadas.
Para as categorias II e III, por exemplo, será obrigatória a presença de 
desfibrilador, ressuscitador manual do tipo balão autoinflável, sondas de 
aspiração, entre outros equipamentos. Isso porque os seviços dessas categorias 
são os que utilizam algum tipo de sedação. Já as endoscopias de categoria I 
utilizam apenas anestesia tópica.
Os serviços de endoscopia terão três meses para se adequar à norma. Já as 
mudanças relativas à infraestrutura física e recursos humanos deverão ser 
atendidas em 12 meses.
Fonte: Anvisa
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SUS oferta novo medicamento a hemofílicos: [FOTO]

Foto: Divulgação
O Sistema Único de Saúde (SUS) beneficiará cerca de 10 mil brasileiros com a 
oferta gratuita de um medicamento de alta tecnologia no controle de sangramentos
para pacientes com hemofilia A. O Ministério da Saúde aprovou nesta quinta-feira
(7) o uso do fator VIII recombinante, que estará disponível em até seis meses 
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nos hemocentros do país, para esse tipo de tratamento.
O Brasil também passa a produzir nacionalmente o medicamento, por meio de 
transferência de tecnologia. É o resultado da Parceria de Desenvolvimento 
Produtivo (PDP) firmada em outubro de 2012 com a Empresa Brasileira de 
Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás). A expectativa é de que o ministério 
passe a adquirir o medicamento a preço quatro vezes menor do que o valor médio 
atual pago para atender a demandas judiciais.
A parceria amplia o acesso da população a medicamentos mais modernos e eficazes 
e qualifica a atenção prestada aos pacientes hemofílicos. Esse tratamento é o 
que existe de mais avançado no mundo. Com a produção nacional, o país conseguirá
atender a cerca de 90% dos portadores da doença, com exceção dos pacientes 
intolerantes ao tratamento, afirma o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Com a mesma eficácia e segurança que o do fator plasmático, já ofertado no SUS, 
o novo medicamento tem a vantagem de não depender de doações de sangue, o que 
limita a produção. Estudos apontam que a taxa de sucesso no tratamento com o 
fator VIII recombinante é igual ou superior a 90%. Atualmente, 97% dos 
tratamentos para hemofilia realizados no SUS ocorrem com uso de plasma humano 
(plasmático).
Os 3% restantes são pacientes que já recebem o tratamento com o fator VIII 
recombinante por meio de ações judiciais. Para cumpri-las, o ministério gastava 
entre U$ 1,5 a U$ 1,75 por unidade do medicamento. Com essa nova PDP, estima-se 
que até 2014 o uso do fator VIII recombinante deve corresponder a 20% do total 
de tratamentos.Parceria - Ainda em 2013, a Hemobrás fornecerá 350 milhões de 
unidades internacionais do fator VIII recombinante, ao custo de US$ 120 milhões.
Esse valor inclui a transferência de tecnologia.
Atualmente, apenas três empresas no mundo produzem a droga. Por meio da PDP 
entre a Hemobrás e o laboratório privado americano Baxter, o Brasil irá 
incorporar a tecnologia e no decorrer dos próximos 10 anos passará a produzir o 
medicamento.Esse é um grande avanço que alia desenvolvimento tecnológico, 
inovação e economia para os cofres públicos. Trata-se de uma política 
tecnológica a serviço da demanda social, afirma o secretário de Ciência e 
Tecnologia do ministério, Carlos Gadelha.Doença - A hemofilia é uma doença 
hemorrágica, de herança genética, que leva à perda de mobilidade do paciente. 
Traumas - até os mais leves que ocorrem na vida de qualquer criança - podem 
causar hemorragias graves e que ameaçam a vida ou causam sequelas. Atualmente, 
16 mil hemofílicos são assistidos pelo SUS, 10,5 mil deles com hemofilia A e B. 
Desse total, 3,4 mil são portadores da forma grave da doença, caracterizada por 
sangramentos em uma mesma articulação, que pode levar ao dano articular e em 
alguns casos à invalidez.
Os portadores dependem de transfusões de sangue repetidas e da administração dos
fatores de coagulação que eles não conseguem produzir. Nos hemofílicos do tipo 
A, o fator da coagulação que está faltando no corpo da pessoa é o fator VIII, e 
é esse que deve ser reposto.
Se não forem tratadas, as repetidas hemorragias nas articulações causam 
deformidades e perda de mobilidade. A profilaxia com fator VIII aplicado 
regularmente durante o período de crescimento das crianças evita sangramentos e 
previne deformidades.Fonte: Rhaiana Rondon / Agência Saúde
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sexta-feira, 15 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - TDAH - Transtorno do déficit de atenção/hiperatividade

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://drauziovarella.com.br/
TDAH - Transtorno do déficit de atenção/hiperatividade: 
TDAH (transtorno do déficit de atenção/hiperatividade) é um distúrbio 
neurobiológico crônico que se caracteriza por desatenção, desassossego e 
impulsividade. Esses sinais devem obrigatoriamente manifestar-se na infância, 
mas podem perdurar por toda a vida, se não forem devidamente reconhecidos e 
tratados.
O distúrbio afeta de 3% a 5% das crianças em idade escolar e sua prevalência é 
maior entre os meninos. A dificuldade para manter o foco nas atividades 
propostas e a agitação motora que caracterizam a síndrome podem prejudicar o 
aproveitamento escolar e ser responsável por rótulos depreciativos que não 
correspondem ao potencial psicopedagógico dessas crianças.
TDAH não é uma doença nova. Já foi descrita em meados do século 19 e sua 
frequência é igual em todo o mundo. De acordo com o DSM.IV, o manual de 
classificação das doenças mentais, a síndrome pode ser classificada em três 
tipos:1) TDAH com predomínio de sintomas de desatenção; 2) TDAH com predomínio 
de sintomas de hiperatividade/impulsividade e 3) TDAH combinado.
Em todas as faixas etárias, portadores do transtorno estão sujeitos a 
desenvolver comorbidades, isto é, a desenvolver simultaneamente distúrbios 
psiquiátricos, como ansiedade e depressão. Na adolescência, o risco maior está 
no uso abusivo do álcool e de outras drogas.Causas
Estudos apontam a predisposição genética e a ocorrência de alterações nos 
neurotransmissores (dopamina e noradrenalina) que estabelecem as conexões entre 
os neurônios na região frontal do cérebro como as principais causas do 
transtorno do déficit de atenção. Algumas pesquisas indicam que fatores 
ambientais e neurológicos podem estar envolvidos, mas ainda não há consenso 
sobre o assunto.Sintomas
Desatenção, hiperatividade e comportamento impulsivo são sintomas do TDAH com 
reflexos negativos no convívio social e familiar, assim como no desempenho 
escolar ou profissional dos portadores do transtorno. Esses sintomas podem 
manifestar-se em diferentes graus de comprometimento e intensidade.
Quando predomina a desatenção, os pacientes apresentam dificuldade maior de 
concentração, de organizar atividades, de seguir instruções, e podem saltar de 
uma tarefa inacabada para outra, sem nunca terminar aquilo que começaram. São 
pessoas que se distraem com facilidade e frequentemente esquecem o que tinham 
para fazer ou onde colocaram seus pertences. Não conseguem também prestar 
atenção em detalhes, demoram para iniciar as tarefas e cometem erros por 
absoluto descuido e distração, o que pode prejudicar o processo de aprendizagem 
e a atuação profissional.
Nos casos em que prevalece a hiperatividade, os portadores do distúrbio são 
inquietos, agitados e falam muito. Dificilmente conseguem participar de 
atividades sedentárias e manter silêncio durante as brincadeiras ou realização 
dos trabalhos. Se é a impulsividade que se destaca os sinais mais marcantes são 
a impaciência, o agir sem pensar, a dificuldade para ouvir as perguntas até o 
fim, a precipitação para falar e a,intromissão nos assuntos, conversas e 
atividades alheias
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Na adolescência e na vida adulta, os sintomas de hiperatividade costumam ser 
menos evidentes, mas as outras dificuldades permanecem inalteradas e os 
prejuízos se acumulam no dia a dia com reflexos negativos sobre a 
autoestima.Diagnóstico
Para efeito de diagnóstico, que é sempre clínico, os sintomas devem 
manifestar-se na infância, antes dos sete anos, pelo menos em dois ambientes 
diferentes (casa, escola, lazer, trabalhos), durante seis meses, no mínimo. 
Devem também ser responsáveis por desajustes e alterações comportamentais que 
dificultam o relacionamento e a performance dos portadores nas mais diversas 
situações.
Via de regra, o problema fica claro nos primeiros anos de escola, apesar de 
estar presente desde o nascimento, e o diagnóstico deve ser feito por 
especialistas com base nos critérios estabelecidos pelo DSM.IV. Avaliações 
precipitadas podem dar origem a falsos positivos que demandam a indicação 
desnecessária de medicamentos.Tratamento
O tratamento varia de acordo a existência, ou não, de comorbidades ou de outras 
doenças associadas. Basicamente, consiste em psicoterapia e na prescrição de 
metilfenidato (ritalina), um medicamento psicoestimulante, e de antidepressivos.
Crianças podem exigir os cuidados de equipe multidisciplinar, em função dos 
desajustes pedagógicos e comportamentais associados ao TDAH.
Em geral, os efeitos benéficos da medicação aparecem em poucas semanas e as 
reações adversas - insônia, falta de apetite, dores abdominais e cefaleia - são 
leves e ocorrem no início do tratamento, enquanto o organismo não desenvolveu 
tolerância a essas drogas.RecomendaçõesÉ importante admitir que:
* as falhas de atenção e a hiperatividade de algumas crianças podem não ser 
características do temperamento e personalidade, nem de má educação, mas 
sintomas de uma doença que pode ser controlada;
* não é má vontade, mas os portadores do transtorno realmente têm enorme 
dificuldade para organizar as atividades do dia a dia, manter horários e 
planejar o futuro;
* a necessidade de desenvolver algumas técnicas para compensar as dificuldades 
próprias da TDAH (uso de agenda, lugar fixo para guardar os objetos, lembretes 
colocados em posições estratégicas e em quadros de avisos, lista de tarefas e 
dos compromissos diários e semanais) exige muito esforço e disciplina;
* pais e professores devem manter-se informados sobre as características da 
doença e intervenções que podem ajudar os pacientes a superar suas limitações;
*a psicoterapia pode representar um caminho eficaz para a recuperação da 
autoestima, quase sempre comprometida pelos sentimentos de fracasso e frustração
provenientes das dificuldades de lidar com situações rotineiras.
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Transtorno/síndrome do pânico: 
A síndrome ou transtorno do pânico (ansiedade paroxística episódica) é uma 
doença que se caracteriza pela ocorrência repentina, inesperada e de certa forma
inexplicável de crises de ansiedade aguda marcadas por muito medo e desespero, 
associadas a sintomas físicos e emocionais aterrorizantes, que atingem sua 
intensidade máxima em até dez minutos. Durante o ataque de pânico, em geral de 
curta duração, a pessoa experimenta a nítida sensação de que vai morrer, ou de 
que perdeu o controle sobre si mesma e vai enlouquecer.
A primeira crise pode ocorrer em qualquer idade, mas costuma manifestar-se na 
adolescência ou no início da idade adulta, sem motivo aparente. O episódio pode 
repetir-se, de forma aleatória, várias vezes no mesmo dia ou demorar semanas, 
meses ou até anos para surgir novamente. Pode também ocorrer durante o sono.
Não fazer a menor ideia de quando, ou se, a crise vai acontecer, gera um estado 
de tensão e ansiedade antecipatórias propício ao desenvolvimento de outras 
fobias. A mais comum é a agorafobia, distúrbio da ansiedade marcado pelo temor 
de encontrar-se em espaços abertos com muita gente ou em lugares fechados, dos 
quais o portador da síndrome não possa sair se tiver um ataque de pânico.
O transtorno do pânico atinge mais as mulheres do que os homens. Atribui-se essa
frequência maior no sexo feminino à sensibilização das estruturas cerebrais pela
flutuação hormonal, visto que a incidência de pânico aumenta no período fértil 
da vida.Sintomas
O ataque de pânico começa de repente e apresenta pelo menos quatro dos seguintes
sintomas:
1) medo de morrer; 2) medo de perder o controle e enlouquecer; 3) 
despersonalização (impressão de desligamento do mundo exterior, como se a pessoa
estivesse vivendo um sonho) e desrealização (distorção na visão de mundo e de si
mesmo que impede diferenciar a realidade da fantasia); 4) dor e/ou desconforto 
no peito que podem ser confundidos com os sinais do infarto; 5) palpitações e 
taquicardia; 6) sensação de falta de ar e de sufocamento; 7) asfixia; 8) 
sudorese; 9) náusea ou desconforto abdominal; 10) tontura ou vertigem; 11) ondas
de calor e calafrios; 12) adormecimento e formigamentos; 13) tremores, abalos e 
estremecimentos.
Com frequência, portadores da síndrome do pânico apresentam quadros de 
depressão. Em alguns casos, alguns buscam no alcoolismo uma saída para aliviar 
as crises de ansiedade.CausasAinda não foram perfeitamente esclarecidas as 
causas do transtorno do pânico, mas acredita-se que fatores genéticos e 
ambientais, estresse acentuado, uso abusivo de certos medicamentos (as 
anfetaminas, por exemplo), drogas e álcool, possam estar envolvidos.Diagnóstico
O diagnóstico do transtorno do pânico obedece a critérios definidos no DSM.IV, o
Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais. Uma crise isolada 
ou uma reação de medo intenso diante de ameaças reais não constituem eventos 
suficientes para o diagnóstico da doença. As crises precisam ser recorrentes e 
provocar modificações no comportamento que interferem negativamente no estilo de
vida dos pacientes.
É muito importante estabelecer o diagnóstico diferencial com outras doenças que 
apresentam sintomas semelhantes, tais como os ataques cardíacos, o 
hipertireoidismo, a hipoglicemia e a epilepsia, por exemplo, para orientar 
corretamente o tratamento.Tratamento
O tratamento do transtorno do pânico inclui a prescrição de medicamentos 
antidepressivos (tricíclicos ou de nova geração), e psicoterapia, especialmente 
a psicoterapia cognitivo-comportamental, que defende a exposição a situações que
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provocam pânico, de forma sistemática, gradual e progressiva, até que ocorra a 
dessensibilização diante do agente agressor.
Geralmente, a medicação precisa ser mantida por períodos mais longos e 
descontinuada progressivamente por causa do risco de recaídas.Recomendações* 
Saiba que o diagnóstico do transtorno do pânico pode ser retardado, porque 
alguns dos sintomas físicos da doença podem ser confundidos com os sinais 
característicos do infarto;
* Procure distinguir a ansiedade normal do transtorno de ansiedade. A primeira é
essencial para enfrentar os perigos reais que põem a sobrevivência em risco. 
Vencido o desafio, o sentimento é de alívio. Já a ansiedade patológica, uma 
reação desproporcional ao estímulo que a desencadeia, causa sofrimento, altera o
comportamento e compromete o desempenho até mesmo das atividades rotineiras das 
pessoas;
* Pratique exercícios físicos. Eles provocam algumas sensações semelhantes às da
síndrome do pânico - taquicardia, sudorese - num contexto agradável, que ajuda a
identificá-las melhor;
* Não se automedique nem recorra ao consumo do álcool ou de outras drogas para 
aliviar os sintomas do pânico. Agindo assim, em vez de resolver um problema, 
você estará criando outros;
* Procure assistência médica. O transtorno do pânico é uma doença como tantas 
outras. Quanto antes for diagnosticada, melhor será a resposta ao tratamento.
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Turma do Bem faz triagem para oferecer tratamento odontológico gratuito: 
Crianças e jovens de baixa renda com graves problemas bucais e que precisem de 
tratamento odontológico gratuito poderão participar da megatriagem que a ONG 
Turma do Bem fará no próximo dia 18 em mais de 250 municípios do Brasil, em dez 
países da América Latina e em Portugal.O processo de triagem é bem simples e 
rápido: o dentista faz um exame visual não invasivo da condição odontológica e 
preenche uma ficha com dados sobre a saúde bucal do paciente e a condição 
socioeconômica da família.A seleção é feita por um índice de prioridade: ela 
beneficia os mais pobres, os com problemas bucais mais graves e os mais velhos, 
que estão mais próximos do primeiro emprego.Estamos fazendo essa mobilização 
para denunciar, mais uma vez, o descaso com a saúde oral, afirma o dentista 
Fábio Bibancos, líder da ONG e integrante da Rede Folha de Empreendedores 
Socioambientais.Estatisticamente sabemos que, no Brasil, o consumo de escova de 
dente é de, em média, uma por família, por ano. Além disso, segundo a PNAD 
[Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do IBGE], quase 20% da população 
nunca foi ao dentista, e 45% dos brasileiros praticamente não têm acesso aos 
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serviços odontológicos particulares.
A Turma do Bem estima que 15 mil crianças e adolescentes entre 11 e 17 anos 
passem pela triagem. Os selecionados serão encaminhados para dentistas 
voluntários, que farão todo o tratamento gratuitamente até que eles completem 18
anos, incluindo, se necessário, radiografias, ortodontia, próteses e implantes.
Mais de 310 mil crianças e jovens já passaram pelas triagens do Projeto 
Dentistas do Bem, e 31 mil já foram encaminhadas ao dentista. A Turma do Bem tem
14 mil dentistas voluntários em 1.000 municípios dos 26 estados brasileiros e do
Distrito Federal. E também na Argentina, na Bolívia, no Chile, na Colômbia, no 
Equador, no México, no Panamá, no Paraguai, no Peru, em Portugal e na 
Venezuela.O maior movimento de dentistas voluntários do mundo, com o apoio da 
Oral-B, vai às ruas em 12 países diferentes para mostrar que o problema é 
universal e que alguma coisa tem que ser feita, afirma Bibancos.As triagens do 
dia 18 acontecerão em lugares públicos nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro,
Brasília, Curitiba, Salvador, Teresina e Macapá:São Paulo: Credicard Hall, à av.
das Nações Unidas, 17.955, das 8h às 18h;Rio de Janeiro: Vila Olímpica 
Mangueira, à rua Santos Melo, 73, das 10h às 17h;Brasília: Parque da Cidade D. 
Sarah Kubitshek, na Asa Sul e Setor Sudoeste, das 9h às 18h;Curitiba: Colégio 
Estadual Polivalente de Curitiba, à rua Salvador Ferrante, 1.664, das 9h às 
18h;Salvador: Colégio Órfãos de São Joaquim, à av. Jequitaia, 375;Teresina: 
Facid, à rua Veterinário Bugija Brito, 1.354;Macapá: Emef Edmar Maia, à av. 
Cônego Domingos Maltes, 52.
Mais informações:www.tdb.org.br
Fonte: Folha de S. Paulo

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fique-sabendo-vacinacao-contra-febre.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 11 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AMARELA E CERTIFICADO INTERNACIONAL DE VACINAÇÃO E 
PROFILAXIA (CIVP): 
[FOTO]
A vacinação contra a febre amarela é uma recomendação prevista pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) para viajantes que se deslocam para áreas de ocorrências 
da doença, dentro e fora do Brasil. Para os viajantes que se deslocam para o 
exterior, o Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia (CIVP) é um 
documento que comprova a vacinação contra a febre amarela e/ou outras doenças e 
sua apresentação é exigida/obrigatória na entrada em alguns países.

IMPORTANTE: Para que o viajante esteja protegido é necessário que a vacinação 
seja realizada, pelo menos, 10 dias antes da data da viagem e a vacina é válida 
por 10 anos. Para solicitar o Certificado Internacional de Vacinação e 
Profilaxia é preciso apesentar:Documento original com foto, carteira de 
identidade ou passaporte, no caso de menor de idade será aceita certidão de 
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nascimento.Comprovante de vacinação preenchido corretamente com: data de 
administração da vacina, lote da vacina, identificação da unidade de saúde e 
assinatura do profissional que realizou a vacinação.A emissão do CIVP está 
condicionada à assinatura do viajante no ato, sendo imprescindível sua 
presença.A vacina contra a febre amarela está disponível em diversas unidades de
saúde. Veja a lista:

CMS JOSÉ MESSIAS DO CARMO
Rua Waldemar Dutra, 55 - Santo Cristo

CMS MARCOLINO CANDAURua Laura de Araújo, 36 - Praça Onze
CMS ERNESTO ZEFERINO TIBAU JUNIORAv. do Exército, 1 - São Cristóvão
CMS ERNANI AGRÍCOLARua Constante Jardim, 8 - Santa Tereza
CMS OSWALDO CRUZAv. Henrique Valadares, 151 - Centro
CEV DR. ÁLVARO AGUIARCIVPRua Evaristo da Veiga, 16 - Centro
UIS MANOEL ARTHUR VILLABOIMPraça Bom Jesus, 40 - Paquetá
CMS MANOEL JOSÉ FERREIRARua Silveira Martins, 161 - Catete
CMS JOÃO BARROS BARRETORua Tenreiro Aranha, s/nº - Copacabana
CMS PÍNDARO DE CARVALHO RODRIGUESCIVPRua Padre Leonel Franca, s/nº - Gávea
CMS RINALDO DE LAMARECIVPAv. Niemeyer, 776 - São Conrado
CMS HEITOR BELTRÃORua Desembargador Isidro, 144 - Tijuca
CMS MARIA AUGUSTA ESTRELARua Visconde de Santa Isabel, 56 - Vila Isabel
CMS AMÉRICO VELOSORua Gerson Ferreira, 100 - Ramos
POLICLÍNICA JOSÉ PARANHOS FONTENELLERua Leopoldina Rego, 700 - Penha
CLÍNICA DA FAMÍLIA FELIPPE CARDOSOCIVPAv. Nossa Senhora da Penha, 42 - Penha
CMS NECKER PINTOEstrada Rio Jequié, 482 - Zumbi
CMS ADRIADNE LOPES DE MENEZESRua Engenheiro Carlos Pena, s/nº - Engenho da 
Rainha
CMS MILTON FONTES MAGARRÃOCIVPAv. Amaro Cavalcanti, 1387 - Engenho de Dentro
CMS CLEMENTINO FRAGARua Caiçaras, 514 - Irajá
POLICLÍNICA AUGUSTO AMARAL PEIXOTORua Jornalista Hermano Requião, 447 - 
Guadalupe
CMS ALBERTO BORGETHRua Padre Manso, s/nº - Madureira
HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGEAv. Ayrton Senna, 2.000 - Barra da Tijuca
CMS JORGE SALDANHA BANDEIRA DE MELLOAv. Geremário Dantas, 135 - Jacarepaguá
CMS HARVEY RIBEIRO DE SOUZA FILHOAv. Guiomar Novaes, 133 - Recreio
CMS WALDYR FRANCOPraça Cecília Pedro, 60 - Bangu
CMS BELIZÁRIO PENNARua Franklin, 29 - Campo Grande
CMS LINCOLN DE FREITAS FILHORua Álvaro Alberto, 601 - Santa Cruz
CIVP:Unidades que emitem CIVP e realizam a vacinação contra Febre Amarela.
Maiores informaçõesCentro Especial de VacinaçãoDr. Álvaro Aguiar - Tel.: 
2524-6977

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
funcionamento-das-unidades-de-saude-na.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 22 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE NA SEMANA SANTA
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE NA SEMANA SANTA: [FOTO]
Durante o feriado da Semana Santa (28 a 31 de março), os hospitais de emergência
e unidades 24 horas da Secretaria Municipal de Saúde do Rio funcionarão 
ininterruptamente.
As unidades primárias de saúde (clínicas da família, centros municipais de saúde
e policlínicas) funcionarão até as 12h na quinta, dia 28 de abril. Na 
sexta-feira, dia 29, e sábado, dia 30, não haverá funcionamento.Mais informações
podem ser obtidas pela Central de Atendimento da Prefeitura, no telefone 1746.
Unidades que funcionarão 24 horasHospital Municipal Souza Aguiar - 
CentroHospital Municipal Miguel Couto - GáveaHospital Municipal Salgado Filho - 
MéierHospital Municipal Lourenço Jorge - Barra da TijucaHospital Municipal Pedro
II - Santa CruzHospital Municipal Evandro Freire - Ilha do GovernadorHospital 
Municipal Rocha Maia - BotafogoHospital Municipal Paulino Werneck - Ilha do 
GovernadorHospital Municipal Francisco da Silva Telles - IrajáHospital Municipal
Jurandir Manfredini - JacarepaguáHospital Maternidade Fernando Magalhães - São 
CristóvãoHospital Maternidade Carmela Dutra - Lins de VasconcelosHospital 
Maternidade Herculano Pinheiro - MadureiraHospital Maternidade Alexander Fleming
- Marechal HermesHospital Maternidade Maria Amélia Buarque - CentroHospital da 
Mulher Mariska Ribeiro - BanguServiço de emergência da Policlínica Rodolpho 
Rocco - Del CastilhoServiço de emergência da Policlínica César Pernetta - 
MéierInstituto Municipal Philippe Pinel - BotafogoUIS Arthur Villaboim - 
PaquetáUPA de Vila KennedyUPA da RocinhaUPA do Complexo do AlemãoUPA de 
ManguinhosUPA da Cidade de DeusUPA de Santa Cruz / João XXIIIUPA do Engenho de 
DentroUPA de MadureiraUPA de Costa BarrosUPA de Senador CamaráUPA SepetibaUPA 
PaciênciaUPA Magalhães BastosUPA Rocha MirandaCoordenação de Emergência 
Regional: CentroCoordenação de Emergência Regional: LeblonCoordenação de 
Emergência Regional: Barra

Disponível em http://doweb.rio.rj.gov.br/ acesso em 22 mar. 2013 (edição de 22 
mar. 2013)

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
homenagem-dd-c-f-epitacio-soares-reis.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 7 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

HOMENAGEM DD C F EPITÁCIO SOARES REIS AS MULHERES - Dia internacional da MULHER

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cfepitaciosoaresreis.blogspot.com/
Dia internacional da MULHER: Venha comemorar o seu dia junto conosco mulheres!!

Estaremos oferecendo um dia direcionado a vocês.

Programação o dia inteiro no dia 08/03/2013 das 08:30 as 16:30 min., com direito
a um delicioso café da manhã para abrirmos nossas atividades. Além de música ao 
vivo, palestras, ações educativas, palestras de preventivos e entre outros 
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assunto direcionado a mulheres

[FOTO]

Para pensar e refletir como as mulheres são tão importantes

Mulher...

Que traz beleza e luz aos dias mais difíceis

Que divide sua alma em duas

Para carregar tamanha sensibilidade e força

Que ganha o mundo com sua coragem

Que traz paixão no olhar

Mulher,

Que luta pelos seus ideais,

Que dá a vida pela sua família

Mulher

Que ama incondicionalmente

Que se arruma, se perfuma

Que vence o cansaço

Mulher,

Que chora e que ri

Mulher que sonha...

Tantas Mulheres, belezas únicas, vivas,

Cheias de mistérios e encanto!

Mulheres que deveriam ser lembradas,

amadas, admiradas todos os dias...

Para você, Mulher tão especial...
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Feliz Dia Internacional da Mulher!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
homenagens-as-mulheres-dia.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 7 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

HOMENAGENS AS MULHERES - DIA INTERNACIONAL DA MULHER - CAP 3.3

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://otics-iraja.blogspot.com/
DIA INTERNACIONAL DA MULHER - CAP 3.3: 

Participe!

[FOTO]

Mulher, você está convidada à participar do Evento de Saúde em sua homenagem no 
Mercadão de Madureira dia 08 de Março das 10:00 às 15:00hs

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideia-coelhinho-da-pascoa-de-garrafa-pet.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 12 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIA - Coelhinho da Páscoa de garrafa PET

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://pedagogiccos.blogspot.com/

Gente olha que lindo!!!

Foi postado no Blog Pedagógicos e tem como fazer. Parabéns pelo trabalho 
"Pedagógicos" , tem ajudado muita gente.
Coelhinho da Páscoa de garrafa PET: 
[FOTO]

Passo a passo:
http://o-bem-amado.blogspot.com.br/2012/02/coelho-da-pascoa-com-pet.html

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
ideia-criativa-gi-barbosa-tapete-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 19 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Ideia Criativa - Gi Barbosa: Tapete para trabalhar Percepção Auditiva e Visual

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://gibarbosa1.blogspot.com/

Repassando!! 
Ideia Criativa - Gi Barbosa: Tapete para trabalhar Percepção Auditiva e Visual: 
Vendo o programa da SuperNanny na GNT achei muito interessante um recurso que 
ela utilizou para que os filhos aprendessem a ouvir a mamãe.  ...

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideia-falando-de-alimentacao.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 4 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIA - FALANDO DE ALIMENTAÇÃO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

FONTE: PEDIATRIA INTEGRAL
Sugestão interessante para nossas escolas . Um projeto escolar mostrando quanto 
açúcar tem em cada bebida.
Pode se trabalhar muitas coisas, não só alimentação, mas medidas, paladar, 
leitura das propagandas (informações não ditas).

Um projeto escolar mostrando quanto açúcar tem em cada bebida.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideia-para-o-dia-intenacional-da-mulher.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 7 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIA PARA O DIA INTENACIONAL DA MULHER

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Achei esta idéia muito interessante para o dia Internacional da Mulher, simples,
delicada.

Não encontrei a explicação de como fazer, mas temos a idéia, agora é trablhar na
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criação.

Espero que gostem!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideia-para-o-dia-internacional-da.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 7 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIA PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER - Molde de Bolsinha para lembrancinha

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.dicaspramamae.com/
Molde de Bolsinha para lembrancinha: Este post é para mães de meninas lindas, 
que merecem uma festa linda, com lembrancinhas muito fofas e Lindaaasss!!! 
Hehe....Alguémtinha pedido ideias para festa dasprincesas eesta é uma 
lembrancinha e tanto para usar neste tipo de tema! Faça uma Linda bolsinha cheia
de guloseimas e dê para suas convidadas... Serve também para ser o enfeite da 
mesa! Ahh... da também para chá de bebê de menina,né? Quem vai fazer??
[FOTO]

O molde está ai, é só clicar em cima e ampliar:
[FOTO]

Bjocassss, encontrei aqui.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-9-ninhos-de-pascoa-em-papel.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 4 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - 9 ninhos de páscoa em papel

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.artedefazerartesanato.com.br/
9 ninhos de páscoa em papel:

Mais ideias de ninhos de páscoa.
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Agora são 9 ideias de ninhos feitos em papel.

Cestinhas elaboradas que você pode encontrar em lojas de material para festa de 
aniversário e de artesanato. Aí é só enfeitá-las.

[FOTO]

A própria caixinha de ovo pode ser decorada e servir de ninho.

[FOTO]

O tradicional "saquinho de pão" que recebeu uma enfeitada de graminhas e 
borboletas.

[FOTO]

Aqui o detalhe foi as carinhas de bichos. Olhem o pompom que máximo!

[FOTO]

Orelhas de coelho:

[FOTO]

Uma trouxinha de papel de seda:

[FOTO]

Aqui o saquinho é mais elaborado, tem um recorte transparente.

[FOTO]

Outro envelope ninho:

[FOTO]

E um saquinho mais elaborado:

[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-atividades-pascoa-coelho-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 4 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - Atividades páscoa - coelho para cobrir o pontilhado

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://meustrabalhospedagogicos.blogspot.com/
Atividades páscoa - coelho para cobrir o pontilhado: 
Atividades para compor o projeto páscoa. Atividades para desenvolver a 
coordenação motora. Só fiz essas dez, porque pontilhar essas atividades dá um 
trabalhinho.

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

Receba nossas atividades Digite aqui seu email:

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-banco-de-atividades-projeto-dia.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 2 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - Banco de Atividades: PROJETO - Dia Internacional da Mulher
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://bancodeatividades.blogspot.com.br
Banco de Atividades: PROJETO - Dia Internacional da Mulher:  08 de março Dia 
Internacional da Mulher        Mini-projeto: Profissão das mulheres        1- 
Cantinho do Jogo:     Preparar o Cant...

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-de-pascoa-guirlandas-de-pascoa.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 20 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS DE PÁSCOA - Guirlandas de Páscoa

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.artedefazerartesanato.com.br/
Guirlandas de Páscoa:
Ainda falando de páscoa, separamos várias ideias de guirlandas de páscoa para 
você usar na sua decoração.

Olhem que gracinha esta guirlanda, parece uma graminha, mas é apenas uma lã 
especial verdinha. Basta enrolar e colar as florzinhas que podem ser compradas 
prontas. Uma fita rosa vai servir para pendurar a guirlanda de páscoa na sua 
porta.[FOTO]

Aqui a guirlanda tem o formato de uma cenoura, bem grande e irresistível para o 
coelhinho da páscoa.
Ele é feito com fitas largas, laranja e verde.[FOTO]

Aqui é uma guirlanda de páscoa que mistura vários elementos de páscoa. Algumas 
peninhas, casinhas ovinhos, coelhos, cenouras de tecidos - já mostramos ideias 
de cenouras de páscoa aqui no blog.
Compre uma base de guirlanda, algumas fitas e vários elementos decorativos. Aí 
você pode ir colando e decorando sua guirlanda.[FOTO]

Outra ideia bem diferente. Uma moldura de quadro vazada dá suporte para esta 
guirlanda. Escolha algumas graminhas artificiais ou faça uma guirlanda como a 
primeira que mostramos. Depois pinte os ovinhos coloridos e cole no meio da 
graminha. Pronto, está feita sua guirlanda.
[FOTO]

Outra bem fácil, uma base quadrada forrada de tecidos coloridinhos.
[FOTO]
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Aqui é uma guirlanda feita de ovinhos de cordão. São feitos de bexigas. Dá para 
usar em várias decorações, esta é apenas uma das ideias que dá para fazer com 
este tipo de ovinhos.[FOTO]

Olhem esta feita com folhinhas de verdade e flores que podem ser naturais ou 
artificiais.
[FOTO]

Aqui é uma guirlanda Alice no Pais das Maravilhas.
[FOTO]

Olhem que simples e bonita esta. Apenas cordão e ovos de galinha que nem foram 
pintados.
[FOTO]

Aqui uma ideia feita de lã, que pode ser finalizada com coelhinhos de feltro - 
também já mostramos várias ideias aqui no blog.[FOTO]

Outra ideia diferente e linda, fitas largas com ovos gigantes decorados.[FOTO]

Aqui um chapéu com cara de coelho.
[FOTO]

Esta ideia é bem rústica:[FOTO]

Super colorida feita de papel machê ou de caixinhas de ovos.
[FOTO]

Novamente a moldura como base da guirlanda .
[FOTO]

Aqui a guirlanda é feita com tule colorido.
[FOTO]

Feltro[FOTO]

Esta pode ser feita com feltro ou com peças de lã recortadas.
[FOTO]

Botões[FOTO]

Página 3401



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

Muitos ovinhos e fitas![FOTO]

Palhinha pintada.[FOTO]

Lavanda[FOTO]

 Botões em forma de coelho.
[FOTO]

Olhem que gracinha![FOTO]

Ovinhos verdes![FOTO]

Fitilho e fitas[FOTO]

Quilling[FOTO]

Outra ideia mais rústica[FOTO]

Aqui imitando graminhas
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-dia-internacional-da-mulher.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 5 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - Dia Internacional da Mulher

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://pedagogiccos.blogspot.com/
Dia Internacional da Mulher: 

Dia 08 de março é o Dia Internacional da Mulher. Que tal fazer algumas 
atividades com seus alunos? Pesquisei algumas atividades na net e estou 
compartilhando com vocês. 
[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-medidor-de-altura-para-quartos.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 26 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - Medidor de altura para quartos de Criança

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.dicaspramamae.com/

Idéia para colocar na sala de aula ou no quarto dos pequeninos.
Medidor de altura para quartos de Criança: Que criança não gosta de saber que 
está crescendo??? Então que tal você incluir na decoração do quarto dos pequenos
um medidor de altura bem lindão! Tem girafinhas, monstrinhos, flores...
Procure o que mais combinar com o quarto! Você pode comprar o adesivo na 
internet, (aqui tem) ou você mesmo pode fazer pintado na parede ou com EVA. Veja
alguns modelos lindos que separei para vocês:
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-mural-pronto-10-valores-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 1 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - Mural pronto - 10 valores para ensinar ao seu filho

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://meustrabalhospedagogicos.blogspot.com/Pessoal olha que boa idéia o Blog 
http://meustrabalhospedagogicos.blogspot.com/, colocou no ar. Demais!!!Mural 
pronto - 10 valores para ensinar ao seu filho: 
Fiz este mural baseado no artigo site Educar para Crescer. Fala sobre os 10 
valores para ensina ao seu filho! Ficou muito bom, serve de decoração de sala de
aula ou de corredor, a critério de cada um.

Resolvi fazer colorido porque muitos professores me pedem, e escolhe a Dora 
Aventureira por ser um desenho educativo e neutro.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Receba nossas atividades Digite aqui seu email:

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-ninho-de-pascoa-vasinhos.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 1 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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IDÉIAS  - Ninho de páscoa | Vasinhos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.artedefazerartesanato.com.br/

Muito legal e repasso pra todos a boa idéia postada no Blog Arte de fazer 
Artesanato.
Ninho de páscoa | Vasinhos:

Mais uma seleção de ideias para ninhos de páscoa. Desta vez separamos vários 
ninhos de páscoa que são feitos com vasinhos ou se assemelham com eles.

Bem, os primeiros são vasinhos de cerâmica mesmo. São bem fáceis de pintar. 
Pinte primeiro de branco e depois da cor desejada.

Aqui foi feita uma cara de coelho, com orelhas de EVA, olhos de plástico e nariz
de pompom.
[FOTO]

Neste segundo mudou que as orelhas foram coladas na frente:

[FOTO]

Este é mais elaborado. Ele foi forrado com tecido. As orelhas receberam um arame
para dar a sustentação e também foram feitas com tecido. O rosto é super 
elaborado, com colagens de tecido.
[FOTO]

Aqui é mais uma decoração de mesa que um ninho, mas dá para encher o vasinho de 
chocolate, para fazer uma surpresa para as crianças.

[FOTO]

Novamente, uma decoração:
[FOTO]

Agora uma ideia com latas de vasos.

[FOTO]

Aqui um cestinho. Você compra em lojas de festas uns cestos de papel bem fofos e
coloridos que servem de base para esse ninho de páscoa. É só fazer a cara do 
coelho que fica lindo.
[FOTO]

Página 3405



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

Olhem esse que fofo, todo forrado de algodão:

[FOTO]

Outra ideia para encher de balas, bombons ou ovinhos. Uma garrafa. Forminhas 
gigantes e orelhas.
[FOTO]

Por fim, este vasinho de vidro com tampa que recebeu orelha de tecido e uma fita
para fechar.

Linda!
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
identificado-fator-genetico-comum-cinco.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 1 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Identificado fator genético comum a cinco doenças mentais - Saúde - Notícia - 
VEJA.com

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://veja.abril.com.br/
Identificado fator genético comum a cinco doenças mentais - Saúde - Notícia - 
VEJA.com

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
incentivar-crianca-pratica-de-um.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 4 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Incentivar a criança à prática de um esporte deve ser livre de cobranças...

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://ligadasaude.blogspot.com/
Incentivar a criança à prática de um esporte deve ser livre de cobranças...: 
[FOTO]

Crianças correndo e brincando: exercício tem que ser uma atividade
lúdica (Foto: Agência Getty Images)
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Especialista Nabil Ghorayeb destaca que a busca pela
qualidade de vida tem que começar cedo e passa primeiro pela atividade física 
sem pressão.
A boa vida continua! Quem,
como, o que e com o que iniciaremos a atividade física? Como diz o amigo e
parceiro de muitas jornadas, o fisiologista Turíbio Barros, que também faz
parte do Eu Atleta, incentivar a atividade física talvez seja o mais importante
ato de saúde neste momento. Assim, eu quero acrescentar, e se bem prevenidos
para não correr riscos, completaremos os bons hábitos de vida de muitos. Desde
criança devemos incutir, sem cobranças dos pais por vitórias, o gosto pela
atividade física e esportiva.
Até a chamada
pré-adolescência, o recomendado pela Medicina do Esporte e do Exercício é
deixar a criança conhecer e experimentar a maior diversidade de esportes. A
partir dos sete anos, apesar da pressão de treinadores de toda ordem, evitar
competições desnecessárias nessa faixa de idade, que mais desgastam o gosto
pelo esporte e podem levar essa criança à desistir de ser um futuro atleta e
mesmo simples esportista, depois de alguma derrota.
O crescimento biológico não
queima etapas e, ao vermos atletas de origem asiática vencendo provas olímpicas
precocemente, lamentamos por elas, a perda da infância lúdica e a absurda
cobrança de responsabilidades fora de tempo e fora de idade para isso. Serão
adultos infelizes na sua maioria. Estimular a criança de esportes individuais a
praticar os coletivos é básico para aprender a ganhar e perder em grupo,
dividir os resultados e ser mais sociável na sua vida em sociedade.
As mulheres já foram
contempladas com um artigo nosso em março de 2012 e recentemente em outra
coluna do Turíbio. Não me custa lembrar que o excesso de exercícios para
ficarem levemente musculosas ou tremendamente musculosas como destaques do
carnaval, além dos problemas ortopédicos que certamente virão, o uso não médico
dos hormônios de crescimento (GH) e do DHEA, um precursor do hormônio
masculino, foram terríveis desencadeadores de doenças de toda ordem.
O Conselho Federal de
Medicina (CFM) proibiu a pratica da tal medicina (m minúsculo) anti-aging ou do
antienvelhecimento, que usava diversos hormônios, por não serem comprovados
seus benefícios para a saúde ou para rejuvenescimento, além de trazerem alto
risco de cancer. Mesmo a medicina ortomolecular, não está permitida como
pratica médica livre, não podendo ser cobrada o seu uso médico, segundo nova
resolução de 2013 do CFM.
Adultos devem tomar mais
cuidados
Os adultos de qualquer
gênero devem se submeter a avaliações médicas antes de iniciar suas atividades
esportivas e de intensidade, como as lutas, spinning e outros exercícios.
Agora, ao menos uma consulta e eletrocardiograma faz parte do bom senso, que
serão acrescidos de outros exames, pelo seu médico, de acordo com a escolha da
modalidade esportiva ou física. Lógico, se for apenas caminhar, não precisaria
de uma bateria de exames, por isso sempre que puder, consulte seu médico no que
seria necessário.
Recentemente, dois casos em
academias foram emblemáticos. Durante o teste físico, uma jovem teve
taquicardia com pulsação atingindo 200/min e um outro caso, de fevereiro 2013,
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teve uma importante subida da pressão arterial nesse teste físico. Então, faça
a avaliação médica antes do teste físico, só escolha treinadores diplomados e
registrados no Conselho Regional de Educação Física. Essa história de um amigo
corredor me deu as dicas da preparação não deve nunca ser utilizada, amigo é
para um bom papo, correr junto ou coisas do tipo.
Por fim, o nosso veterano
com idade acima dos ...enta já aprendeu em artigo nosso anterior, não pare
nunca (salvo proibições de saúde) de correr, comer alimentos saudáveis e
saborosos, tomar bebidas saudáveis, dançar, namorar (veja lá, com qualidade!).
A medicina pode lhe dar soluções dos problemas sem milagres mas a atividade
física regular é a cereja do bolo da qualidade de vida.
* As informações e opiniões
emitidas neste texto são de inteira responsabilidade do autor, não
correspondendo, necessariamente, ao ponto de vista do Globoesporte.com / 
EuAtleta.com.
[FOTO]
** O Texto acima é de responsabilidade do autor. Para dúvidas sobre o conteúdo 
do texto, deixe seu comentário ou entre em contato com o autor através dos 
contatos disponibilizados em sua assinatura.
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inclusao-de-alunos-com-deficiencia.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 4 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Inclusão de alunos com deficiência intelectual cresce e desafia escolas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://porvir.org/
Inclusão de alunos com deficiência intelectual cresce e desafia escolas: 

A presença cada vez maior de alunos com deficiência intelectual no sistema de 
educação convencional está obrigando as escolas a adaptarem seus conceitos 
pedagógicos.

Segundo o Censo Escolar, entre 2005 e 2011, o número de matrículas de crianças e
jovens com algum tipo de necessidade especial (intelectual, visual, motora e 
auditiva) cresceu 112%, chegando a 558 mil. O Censo do IBGE aponta que, em 2010,
37% das crianças com deficiência intelectual na idade escolar obrigatória por 
lei (5 a 14 anos) estavam foram da escola, número muito superior à média 
nacional de crianças fora da escola, de 4,2%.

Outro indicador do aumento da inclusão: as matrículas das crianças com 
deficiência em escolas especializadas e as classes exclusivas nas escolas comuns
caíram 48% de 2005 para 2011, quando foram registradas 193 mil matrículas.

do G1

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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inscricoes-para-o-previ-educacao-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 8 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

INSCRIÇÕES PARA O PREVI EDUCAÇÃO E AUXÍLIO MATERIAL TERMINAM NESTA SEXTA-FEIRA, 
8 DE MARÇO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/
INSCRIÇÕES PARA O PREVI EDUCAÇÃO E AUXÍLIO MATERIAL TERMINAM NESTA SEXTA-FEIRA, 
8 DE MARÇO: [FOTO]
O Previ-Educação, no valor de R$ 678, será pago de uma só vez, por filho menor 
matriculado na escola, aos segurados do Instituto que receberam até R$ 2.488, em
dezembro de 2012, bem como aos pensionistas estudantes menores de 18 anos, com 
pensão integral do mesmo valor. Já o Previ-Material Escolar, no valor de R$50 
por filho menor, ou de R$ 100, para quem tem mais de um, pago também em uma só 
vez, independentemente da faixa salarial do servidor estatutário.
As inscrições para os dois benefícios devem ser feitas exclusivamente, na página
do PREVI-RIO. As inscrições para o Auxílio Creche (a terceira modalidade do 
Auxílio Educação 2013) - no valor de R$250 mensais, concedido para servidores 
segurados, que receberam, até R$ 1.866, em dezembro de 2012, e que tenham filhos
de até seis anos, matriculados em estabelecimento particular - ficam abertas até
o dia 30 de novembro deste ano.
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INTERESSANTE - Catadores de recicláveis: como seriam as cidades sem eles?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Catadores de recicláveis: como seriam as cidades sem eles?: 

Por EcoD

Na sexta-feira (1º/3) foi celebrado o Dia Internacional dos Catadores de 
Recicláveis,  profissional que coleta, seleciona e vende materiais como papelão,
 papel, metal e vidro, apenas para citar os exemplos mais comuns.

Ele  pode trabalhar de forma autônoma ou em cooperativas, com outros  catadores,
passando em condomínios e empresas em determinados horários  do dia e da semana,
para recolher os materiais, que posteriormente serão  separados por itens e 
vendidos a organizações ou cooperativas de  reciclagem.

De acordo com o Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR),
 os catadores são responsáveis pela coleta de 90% de tudo que reciclado  hoje no
Brasil. Ainda segundo o movimento, existem cerca de 800 mil  profissionais em 
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atividade no país.
Principais atividades de um catador de material reciclável:
 Coletar o material a ser reciclado em condomínios residenciais e públicos;
 Transportar o material até a cooperativa ou até a empresa para a qual será 
destinado à reciclagem;
 Separar os materiais recolhidos, em papelão, papel comum, vidro, plástico, 
metais e alumínio;
 Fazer a pesagem do material recolhido;
 Empacotar estes materiais para serem recolhidos pelas empresas.

Um dos principais projetos socioambientais voltados aos catadores de materiais 
recicláveis na América Latina é a Iniciativa Regional para a Reciclagem 
Inclusiva, promovida pela Fundação Avina em parceria com o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento e a Coca-Cola.

A  parceria busca integrar os catadores informais ao mercado formal da  
reciclagem, por meio do fortalecimento e articulação de seus  organizadores com 
atores dos setores público e privado.
Avanços e lutas

Em nota em seu site,  o MNCR lembrou que, no passado, as pessoas que trabalhavam
com  materiais recicláveis eram conhecidas como catadores de lixo, mendigos e  
vagabundos, mas que depois de anos de organização e principalmente do  
sentimento de mudança - hoje são conhecidos como catadores de materiais  
recicláveis e importantes agentes sociais.
Também lembramos que  temos ameaças globais em relação à categoria, a 
organização e em  relação ao meio ambiente. Essas ameaças incluem a privatização
dos  resíduos, o fechamento dos lixões sem a inclusão dos catadores e a  
incineração, pondera a nota.
Data

No dia 1º de março de 1992, na Universidade Livre de Ottawa (Ottawa University),
na Colômbia, 11 catadores informais foram brutalmente assassinados por 
funcionários da instituição de ensino, que teriam enganado os trabalhadores ao 
atrai-los para o interior do prédio, sob a oferta de entregar-lhes materiais 
recicláveis.

Um sobrevivente, que fingiu estar morto, contou à polícia sobre o que tinha 
acontecido.Em memória do massacre, e em resposta as péssimas condições de 
trabalho que lutam para melhorar, além do preconceito que enfrentam em muitos 
níveis da sociedade, o Primeiro Encontro Internacional de Catadores, realizado 
na Colômbia em 2008 instituiu o1º de março como o Dia Mundial dos Catadores.
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Jornal do Brasil - Ciência e Tecnologia - Programa Saúde na Escola vai 
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beneficiar 14 milhões de estudantes em 2013

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.jb.com.br
Jornal do Brasil - Ciência e Tecnologia - Programa Saúde na Escola vai 
beneficiar 14 milhões de estudantes em 2013
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MANUAL SOBRE ADOLESCENTE COM HIV

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Ministério da Saúde lançou Manual sobre adolescentes com HIV, leia e  aprenda um
pouco mais sobre esta doença e como orientar o adolescente  para seguir 
corretamente o tratamento.

Adolescentes 07032013 web_pdf_20485 from Cre Educação
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medicos-querem-refrigerantes-mais-caros.html
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

Médicos querem refrigerantes mais caros para combater obesidade...

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://ligadasaude.blogspot.com/
Médicos querem refrigerantes mais caros para combater obesidade...: Médicos da 
Grã-Bretanha estão propondo um aumento de 20% no preço dos refrigerantes para 
combater a obesidade nopaís.
A associaçãoReal Academia de Médicos da Grã-Bretanha diz que a obesidade é 
responsável por uma "grande crise" desaúdeno país.
A região tem um dos maiores índices de obesidade nomundo- cerca de um quarto dos
britânicos estão acima do peso e a expectativa é de que esse número dobre até 
2050.
Além de maiores impostos para elevar o preço dos refrigerantes, a associação 
defende o fim da publicidade de produtos com alta concentração degordura 
saturada, sal e açúcar até às 21h e a redução de pontos de venda defast 
foodpróximo às escolas.Refrigerantes, cigarro e bebidas alcoólicas
O diretor da academia, Terence Stephenson, disse que não há uma "bala de prata" 
para atacar a obesidade e que é preciso mudar a cultura de alimentação.
Ele defende uma estratégia similar à do combate ao cigarro.
"Foi preciso o fim da publicidade (do cigarro) e a redução do mercado, além de 
atividades esportivas para ajudar as pessoas a largar o fumo", diz.
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Stephenson também atacou a indústria alimentícia ao dizer que refrigerantes, por
exemplo, são apenas "água e açúcar". Ele criticou ainda os hábitos alimentares 
em muitos países, onde é habitual "beber um litro de refrigerante no cinema".
Recentemente, um outro estudo mostrou quebebidas mais caras reduzem as mortes 
ligadas ao alcoolismo.
Fonte: Diário da Saúde
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Merenda escolar: nutrição e aprendizado caminhando juntos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.rio.rj.gov.br/Merenda escolar: nutrição e aprendizado caminhando 
juntos

Cardápio das escolas municipais se baseia na faixa etária e no tempo de 
permanência do aluno nas unidades
18/03/2013Autor:Flávia David/Fotos: Ricardo Cassiano e Raphael Lima 
Crianças
 bem alimentadas, aprendizado garantido. Pensando nisso, a Prefeitura do
 Rio, através do Programa de Alimentação Escolar, oferece aos alunos da 
rede municipal de ensino cardápios rigorosamente elaborados por 
nutricionistas do Instituto de Nutrição Annes Dias (INAD). Criado em 
1956 e vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, o órgão trabalha para 
conceber, implementar e avaliar as políticas de alimentação e nutrição 
da prefeitura, fornecendo cardápios e promovendo ações educativas 
destinadas a profissionais de educação e alunos. Para isso, são levados 
em consideração o tempo de permanência do aluno nas escolas e a faixa 
etária das crianças atendidas nas unidades do município. A média de 
refeições diárias é de 500 por escola.

A diretora do Instituto
 Annes Dias, Maria de Fátima França, explica que a meta do órgão é 
garantir o aprendizado dos alunos a partir de uma alimentação saudável e
 balanceada que estimule seu intelecto:

- Buscamos garantir o
 desenvolvimento pleno do aluno, de maneira que ele esteja apto a 
explorar todas as suas potencialidades. Para isso, precisa ser bem 
alimentado e estar muito bem nutrido. O sucesso do nosso trabalho se 
deve, em grande parte, à união de esforços do instituto com diversos 
órgãos municipais, como a Vigilância Sanitária e as secretarias 
municipais de Saúde e de Educação. 

O
 planejamento dos cardápios é dividido em quatro semanas, de acordo com o
 tipo de refeição a ser fornecida. Os cardápios são os mesmos para toda a
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 rede municipal de ensino e a sua distribuição é feita pelas 
Coordenadorias Regionais de Educação em semanas diferentes.

O 
cardápio elaborado pelo instituto conta com a aprovação dos alunos. Na 
Escola Municipal Tia Ciata, no Centro, um dos momentos mais aguardados 
pelos estudantes é o da refeição.

- A merenda oferecida na 
escola é muito boa. O cardápio é variado e me alimenta bem - disse 
Letícia Batista Santana, 11 anos, aluna do 6º ano.
Ao seu lado, a colega Adrielle Francisca da Rocha elogia o empenho dos 
cozinheiros:

- O cardápio realmente é bem legal. O pessoal da cantina prepara nossa comida 
direitinho.

Além da preocupação com o cardápio oferecido nas escolas, o INAD criou o
 Guia de Alimentação Escolar, juntamente com um livro de receitas 
desenvolvidas pelo instituto, que também serve de orientação para os 
pais e responsáveis. As publicações trazem informações sobre alimentação
 saudável para crianças e adolescentes, plano de refeições, cardápios e 
fichas de preparo, assim como orientações para a compra de gêneros 
alimentícios e sobre normas sanitárias.

A qualidade das 
refeições servidas nas escolas da rede tem início no processo de escolha
 das empresas fornecedoras de alimentos para a prefeitura. De acordo com
 o INAD, a partir do momento em que uma empresa demonstra interesse em 
fornecer seus produtos ao município, uma equipe do órgão municipal faz 
uma visita ao estabelecimento para avaliar sua área física, a qualidade 
dos alimentos, o trabalho dos manipuladores, equipamentos e materiais e 
os veículos utilizados para o transporte dos produtos. Após a aprovação,
 é emitido um laudo de aptidão para que esta empresa participe do 
processo licitatório. 

A
 partir daí, nas escolas, uma equipe de nutricionistas supervisiona as 
unidades e acompanha periodicamente a produção da merenda. Além disso, a
 Secretaria Municipal de Educação mantém o Conselho de Alimentação 
Escolar, formado por 14 membros (técnicos, professores e sociedade 
civil) que supervisiona o trabalho. 
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sábado, 9 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Ministro apresenta a blogueiras as prioridades do MS em Saúde da Mulher

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/Ministro apresenta a blogueiras as prioridades do 
MS em Saúde da Mulher: 
Durante Encontro com Blogueiras, realizado ontem (7), em Brasília, o ministro 
Alexandre Padilha destacou os três grandes desafios do Ministério da Saúde na 
atenção à saúde da mulher. A primeira prioridade é o câncer de mama, uma das 
principais causas de morte entre mulheres no Brasil. A segunda prioridade é o 
momento da gravidez e do nascimento, com a Rede Cegonha garantindo o cuidado 
humanizado dessas pacientes. A terceira grande prioridade é o cuidado á mulher 
vítima de violência, disponibilizando espaços especializados neste tipo de 
acolhimento tanto em Unidades Básicas de Saúde, como em hospitais, explanou o 
ministro.Assista na íntegra o bate papo do ministro com as blogueiras[FOTO]

Foto: Erasmo Salomão/ ASCOM-MS
As blogueiras questionaram o ministro sobre diversos temas, como os incentivos 
para redução da obesidade, os cuidados com as gestantes e diminuição do número 
de cesáreas desnecessárias, parcerias para o consumo de alimentos saudáveis, 
dentre outros. Priscilla Perlatti, do blog Mamatraca, se interessou por saber 
mais sobre medidas contra a violência obstétrica, tanto física como psicológica.
A mulher, acho que por falta de informação, não sabe na hora (do parto) que foi 
vítima de uma violência obstétrica, porque ela pode ser tanto física como 
psicológica. Eu queria saber o que o Ministério faz para que esta informação 
chegue à mulher e também aos profissionais, questionou a blogueira.
O ministro Padilha concordou com Priscilla e destacou a importância da ouvidoria
da Rede Cegonha. Essa é uma situação inaceitável mesmo, então é fundamental que 
ofereçamos o cuidado humanizado e acolhedor. Por isso criamos a ouvidoria da 
Rede Cegonha, para que a gente possa dar para esta mulher a oportunidade de 
denunciar, reclamar, falar o que aconteceu e levar esta informação até o gestor,
explicou Padilha.
Para as blogueiras, a iniciativa do Ministério da Saúde de promover ações como 
este encontro aproxima a população e garante o acesso a informações sobre seus 
direitos em saúde, conforme destacou Aline Kelly de Almeida, do blog A Vida 
Quer. Eu acredito muito que a informação é o vetor de qualquer mudança, que faz 
qualquer coisa se transformar. O principal dessa iniciativa é que está levando 
informação de uma forma mais acessível, sem ser aquela coisa muito formal. Achei
o encontro muito legal por causa disso, foi um bate-papo bem descontraído, onde 
foi possível tirar várias dúvidas, disse.
Alexandre Padilha também ficou satisfeito com o Encontro e agradeceu a 
participação tanto das blogueiras, como dos internautas. Ajuda muito o 
Ministério da Saúde poder conversar com estas mulheres e ouvir as preocupações, 
as críticas, as demandas, isso nos ajuda a aprimorar e melhorar, não só as 
políticas do Ministério da Saúde, mas também os serviços de saúde em todo o 
Brasil.
O Encontro - O objetivo é facilitar a disseminação de informações de promoção da
saúde. Estudos mostram que cada vez mais as pessoas buscam conhecimento em saúde
na Internet, a ação funciona para esclarecer de forma correta as dúvidas das 
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pessoas e promover o autocuidado.
A reunião, que aconteceu nesta quinta-feira (7) no gabinete do ministro, em 
Brasília, e foi transmitida ao vivo via hangout, contou com a participação de 
nove blogueiras. Durante todo o evento houve interações de outras pessoas por 
meio de e-mails e nas redes sociais do Ministério da Saúde.
Antes do Encontro, as blogueiras visitaram aCarreta da Mulher, implantada na 
capital há um ano, em 8 de março de 2012, e que já realizou mais de 32 mil 
exames, entre mamografias, ultrassonografias e preventivos do câncer de colo de 
útero.Conheça as blogueiras e saiba o que elas acharam do EncontroJéssica Macêdo
/ Blog da Saúde
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Ministro da Saúde debate saúde da mulher com blogueiras

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Ministro da Saúde debate saúde da mulher com blogueiras: [FOTO]

Nesta quinta-feira (7), o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, se encontra com 
blogueiras para conversar sobre saúde da mulher. A reunião tem o objetivo de 
esclarecer as principais dúvidas sobre o cuidado com a saúde da mulher 
brasileira.
O evento será transmitido por Hangout e estará aberto para a participação via 
Internet. Quem deseja tirar dúvidas sobre o tema já pode enviar perguntas para o
e-mail ministeriodasaude2009@gmail.com, que elas serão respondidas durante o 
encontro, com início marcado às 17 horas (horário de Brasília) no gabinete do 
ministro. Pela manhã as blogueiras vão visitar uma Unidade de Mamografia Móvel 
na região administrativa do Paranoá, Distrito Federal. Por meio da Portaria 
1.228, de 30 de outubro de 2012, o Ministério da Saúde instituiu o Programa de 
Mamografia Móvel para qualificar e ampliar a assistência oncológica no país, 
principalmente entre as mulheres das camadas mais carentes da população.
O encontro do ministro Padilha com as blogueiras quer facilitar a disseminação 
de informações de promoção da saúde. Estudos mostram que cada vez mais as 
pessoas buscam conhecimento em saúde na Internet, a ação funciona para 
esclarecer de forma correta as dúvidas das pessoas e promover o 
autocuidado.Saúde da Mulher - As políticas de Saúde da Mulher têm sido 
fortalecidas nos últimos anos. O Ministério da Saúde vem trabalhado para 
melhorar o atendimento no SUS, realizando ações de promoção de saúde que 
contemplam a prevenção, o acolhimento e o tratamento. Dentre outras, é uma 
preocupação do órgão o diagnóstico precoce de doenças como o câncer de mama e o 
câncer de colo do útero. O que é possível com a prevenção a partir de exames, 
como a mamografia e o Papanicolau, ambos realizados na rede pública.
Em 2011, foi lançada a estratégia Rede Cegonha, composta por um conjunto de 
medidas para garantir a todas as brasileiras, pelo SUS, atendimento adequado, 
seguro e humanizado desde a confirmação da gravidez, passando pelo pré-natal e o
parto, até os dois primeiros anos de vida.Jéssica Macêdo / Blog da Saúde
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Ministro Padilha lança semana de mobilização em escola do DF

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Ministro Padilha lança semana de mobilização em escola do DF: 
A prevenção da obesidade e o cuidado com a saúde ocular são os focos da Semana 
de Mobilização Saúde na Escola 2013, lançada nesta segunda-feira (11) pelo 
ministro da Saúde, Alexandre Padilha, no Centro de Ensino Fundamental, em 
Brasília. Cerca de 14 milhões de estudantes passarão pela triagem durante a 
mobilização. A estratégia faz parte do Programa Saúde na Escola (PSE), ação 
desenvolvida em conjunto com o Ministério da Educação.
No lançamento, o ministro Alexandre Padilha assinou portaria habilitando o 
Governo do Distrito Federal ao Projeto Olhar Brasil, que prevê ações voltadas à 
atenção oftalmológica e tratamento integral nessa área. A iniciativa funciona de
forma integrada ao Programa Saúde na Escola, reforçando o atendimento dos 
estudantes que apresentarem problemas de visão. O governador do DF, Agnelo 
Queiroz, também participou do evento.
Durante a cerimônia, o ministro destacou o esforço do governo para tornar mais 
acessível o acesso da população à saúde, citando como exemplo o PSE. A difusão 
de bons hábitos na escola acaba refletindo na família, ou seja, crianças passam 
a cobrar dos pais o que aprenderam no ambiente escolar, observou Padilha. Ele 
ressaltou que o cuidado com a saúde é fundamental para o desempenho das crianças
na escola. Problemas de visão atrapalham o aprendizado, razão pela qual temos 
que agir agora, de maneira preventiva, evitando que o aluno seja prejudicado, 
completou.
O ministro disse ainda acreditar que a escola seja um lugar de estímulo à 
criança a praticar atividades físicas, ajudando a difundir hábitos saudáveis. O 
Brasil precisa enfrentar, agora, os problemas de obesidade e saúde ocular. Vamos
aproveitar a oportunidade para transformar esta semana de mobilização na semana 
da saúde, completou o ministro.
O governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz, também ressaltou a importância
das ações preventivas realizadas pelo Programa Saúde na Escola. Segundo Queiroz,
a prevenção contribui não apenas para a melhoria do aprendizado, mas também para
a qualidade de vida das crianças. É uma prioridade atender à criança 
preventivamente. Cuidar de forma integral da saúde na escola é fundamental para 
que a criança tenha um bom rendimento, observou o governador.Acompanhamento - 
Esta é a segunda edição da Semana de Mobilização Saúde na Escola. Neste ano, 
além dos alunos do ensino fundamental e médio, também participarão da triagem os
estudantes das creches e pré-escolas, numa iniciativa integrada ao Brasil 
Carinhoso. Após as avaliações feitas durante semana, as visitas dos 
profissionais de saúde permanecem ao longo do ano letivo para acompanhamento.
Na edição de 2013, deverão participar cerca 30 mil escolas, 13 mil Equipes de 
Saúde da Família e 2.300 municípios. Os investimentos previstos são da ordem de 
R$ 10 milhões, um incremento de 140% em relação ao ano passado, quando foram 
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direcionados para a ação R$ 4,1 milhões.
Além dos incentivos financeiros regulares do programa, as prefeituras das 
cidades participantes receberão recursos extras no valor de R$ 594,15 por equipe
de Atenção Básica mobilizada pela ação. Em 2012, 1.433 municípios participaram 
da Semana, envolvendo 16.713 escolas, sete milhões de alunos e 7.441 Equipes de 
Atenção Básicas.
Os profissionais de saúde que visitam as escolas vão realizar testes que ajudam 
a identificar problemas relacionados a esses dois temas principais, como 
avaliação antropométrica e triagem de acuidade visual. Também é verificada a 
situação vacinal, avaliada a saúde bucal e são prestadas orientações sobre 
alimentação saudável, estímulo a práticas corporais e atividades físicas, entre 
outras. O objetivo da mobilização é sensibilizar a comunidade para a importância
das boas condições de saúde no desenvolvimento pleno do educando.Temas da Semana
- O crescimento da obesidade na infância e na adolescência e a grande 
repercussão obtida por esta temática no ano de 2012 motivaram a retomada do tema
em 2013, acompanhado de saúde ocular. Dados da Pesquisa Nacional de Orçamentos 
Familiares, (2008/09), das duas últimas décadas, indicam que a prevalência da 
obesidade em crianças, de 5 a 9 anos, saltou de 4,1% para 16,6% entre os meninos
e de 2,4% para 11,8% entre as meninas. Nos adolescentes, o excesso de peso 
passou de 3,7% para 21,7% nas últimas quatro décadas.
Já os problemas de visão são uma das principais causas da evasão escolar e da 
dificuldade de aprendizagem. Estudos apontam que 30% das crianças em idade 
escolar apresentam refração ocular (distúrbios de visão causados por problemas 
no cristalino ou na córnea).Campanha - O slogan deste ano da campanha é A Saúde 
e a Educação Juntas no Mesmo Ritmo. Diversos materiais informativos foram 
produzidos, como: filme para TV (incluindo TVs de ônibus, metrô e shopping), 
jingle de rádio, cartilha infantil, cartazes, anúncios para revistas, vansdoor e
banners para internet.
No filme para TV, que foi ao ar neste final de semana, estudantes utilizam 
materiais escolares para falar sobre a importância dos cuidados com a 
alimentação e a visão. Uma curiosidade sobre as peças gráficas é que os modelos 
que estrelam os cartazes são trabalhadores reais da saúde e da educação. O 
público-alvo da campanha é diversificado, abrangendo desde crianças e 
adolescentes de 0 a 17 anos, que são os beneficiários primários do PSE, bem como
pais e educadores.
Para auxiliar as escolas na organização das atividades, os Ministérios da Saúde 
e da Educação elaboraram um guia com sugestões para todos os temas a serem 
abordados, não apenas durante a Semana Saúde na Escola, mas também ao longo do 
ano letivo. Além de ações voltadas à obesidade e saúde ocular, o guia contém 
informações direcionadas à promoção da cultura da paz e prevenção da violência, 
consumo de bebidas alcoólicas, tabaco, crack e outras drogas, além da educação 
sexual.
Com o objetivo de facilitar a adesão dos gestores públicos à mobilização, foi 
elaborado um material orientador, chamado Passo a Passo Semana Saúde na Escola 
2013. O material apresenta, de forma didática, a proposta do Programa, suas 
ações e os passos necessários ao processo de adesão. As orientações também 
servem de apoio ao município na organização das atividades durante a Semana 
Saúde na Escola.Saúde na Escola - O Programa Saúde na Escola visa promover 
atenção integral à saúde de crianças, adolescentes e jovens do ensino público 
por meio de ações de prevenção, promoção, atenção e formação. As atividades são 
realizadas de forma articulada entre as equipes de saúde da Atenção Básica e os 
trabalhadores da educação nos estabelecimentos de ensino. As ações do PSE são 
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realizadas ao longo do ano letivo.
Em 2012, durante todo o ano, 2.495 municípios aderiram ao PSE, contemplando 
56.157 escolas e envolvendo 14.439 Equipes de Saúde da Família. Quase 12 milhões
de educandos foram beneficiados pelas ações. O investimento total chegou a R$ 
120 milhões.Fonte: Silvia Cavichioli / Agência Saúde
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Mudança no ECA visa efetivar proibição de trabalho para crianças e adolescentes:
Com o objetivo de reforçar a proibição do trabalho para menores de 16 anos, 
salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, a Comissão de Assuntos 
Sociais - CAS aprovou uma alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente - 
ECA, que visa harmonizar as regras do Estatuto com o que está previsto na 
Constituição Federal.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
muito-bom-blioteca-scielo-disponibiliza.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 12 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

MUITO BOM - BIBLIOTECA: SCIELO disponibiliza acervo online

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://elosdasaude.wordpress.com/
BIBLIOTECA: SciELO disponibiliza acervo online: 

Boa notícia! Todos os volumes da revistaTrabalho, Educação e Saúde, editada pela
Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fundação Oswaldo Cruz 
(EPSJV/Fiocruz)estão disponíveis online![FOTO]

O conteúdo está integrado à coleçãoSciELO Brasil e também pode ser consultado no
site da própria revista. O acervo é composto por 10 volumes e 28 fascículos, que
abrigam 344 textos, entre ensaios, artigos, relatos, entrevistas e 
resenhas.Publicada a cada quatro meses, a revista Trabalho, Educação e Saúdeabre
espaço paradebates, análises e investigações, de caráter teórico ou aplicado, 
sobre temas relacionados à educação no campo da saúde.Desta forma, o periódico 
busca contribuir para qualificar as práticas de educação em saúde e constitui um
rico material de consulta para profissionais, pesquisadores e estudantes da 
área.
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No Dia Internacional da Mulher, ONU pede fim de todos os tipos de violência de 
gênero: 
No Dia Internacional da Mulher, diversas agências, fundos, programas e outros 
setores da ONU pediram a governos e cidadãos de todo o mundo que tomem medidas 
para acabar com a violência contra as mulheres em todas as suas formas e em 
todos os seus contextos.Olhe para as mulheres que o cercam. Pense naquelas 
queridas por sua família e sua comunidade. E entenda que há uma probabilidade 
estatística de que muitas delas tenham sofrido violência durante sua vida, 
observou o Secretário-Geral da ONU, Ban Ki-moon, em sua mensagem para marcar o 8
de março.
O foco do Dia este ano é o fim da violência contra as mulheres e meninas. 
Segundo dados da ONU, até 7 em cada 10 mulheres no mundo serão espancadas, 
estupradas, abusadas ou mutiladas durante sua vida e, enquanto cerca de 125 
países têm leis que penalizam a violência doméstica, ainda há 603 milhões de 
mulheres que vivem em países onde a prática ainda não é um crime.
Ban Ki-moon lembrou que 2012 foi um ano de chocantes crimes de violência contra 
as mulheres e meninas. Uma jovem mulher foi estuprada por um grupo de homens até
a morte. Outra se matou para evitar a vergonha que seus agressores deveriam ter 
sentido. Adolescentes foram baleadas à queima-roupa por se atreverem a buscar 
uma boa educação.Essas atrocidades, que provocaram uma justa indignação mundial,
são parte de um problema muito maior, que permeia praticamente todas as 
sociedades e todas as áreas da vida, lembrou o Secretário-Geral.
A Diretora Executiva da Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e 
o Empoderamento das Mulheres (ONU Mulheres), Michelle Bachelet, parabenizou os 
países que têm feito progressos nos últimos anos para eliminar a violência 
contra as mulheres, mas sublinhou que ainda há muito a fazer.Eu tenho esperança,
porque a consciência e a ação para os direitos das mulheres estão aumentando. 
Está crescendo o sentimento de que já basta, afirmou Bachelet em sua mensagem. 
Mas estou indignada porque as mulheres e meninas continuam a sofrer altos níveis
de discriminação, exclusão e violência. Elas são frequentemente acusadas e 
sentem vergonha pela violência cometida contra elas, e muitas vezes procuram em 
vão por justiça.Os problemas das mulheres são questões globais que merecem 
prioridade urgente. Não pode haver paz, nem progresso, enquanto as mulheres 
viverem com medo da violência, acrescentou.Em sua mensagem para o Dia, a Alta 
Comissária da ONU para os Direitos Humanos, Navi Pillay, observou que, embora a 
violência contra as mulheres seja uma das violações mais comuns dos direitos 
humanos, é muitas vezes encarada com indiferença pelas autoridades em diversos 
países, levando a uma falta de proteção das vítimas e de repressão de seus 
autores.
O clamor público é um primeiro passo que pode levar a alterações a este 
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respeito, disse Pillay, apontando para casos na Índia, África do Sul e Papua 
Nova Guiné, onde a indignação pública levou as autoridades a agir. A indignação 
é contagiosa, afirmou a Alta Comissária.
No entanto, ela alertou que indignação temporária e legislações passageiras não 
são suficientes - a eliminação da violência de gênero deve ser um esforço 
contínuo.Devemos impedir que esta atenção desapareça, observou ela. Cada país 
deve encontrar a solução mais apropriada para assegurar a investigação e 
aplicação das sanções pertinentes pelos crimes sexuais e baseados no gênero. Com
certeza, continuar virando as costas para o que acontece com milhões de mulheres
em todo o mundo não é a resposta
A Diretora-Geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Margaret Chan, destacou 
que é muito grande a escala de violência pela qual passam as mulheres em todo o 
mundo, que precisa acabar imediatamente com as frequentes violações dos direitos
humanos deste tipo.Mulheres que passam por experiências de violência são muito 
mais passíveis de passar por depressão e de considerar ou cometer suicídio. 
Algumas lutam contra a violência, outras deixam suas casas e muitas não procuram
ajuda, alertou Chan. Ela ressaltou a importância de haver uma forte resposta do 
poder público com políticas de saúde com foco na prevenção e que ofereçam 
assistência às vítimas.
A Administradora do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 
Helen Clark, ressaltou como a violência contra as mulheres continua a ser um 
enorme obstáculo para a realização das metas da ONU de combate à pobreza, os 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM).Esta luta não é só um importante 
fim em si mesma, observou ela, em sua mensagem. A violência baseada em gênero é 
um dos meios pelos quais as desigualdades entre homens e mulheres são 
perpetuadas no mundo inteiro. Assim, é essencial enfrentar este problema se 
quisermos atingir os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e acelerar 
progresso do desenvolvimento de forma mais ampla.
Além de consequências imediatas para a saúde, a violência tem um impacto de 
longo prazo sobre mulheres e meninas, desde a educação e emprego até a situação 
econômica e a participação na política, demonstrou Clark.
Os custo de resposta a violência também são caros para os Estados. Calcula-se 
que países como Canadá, Reino Unido e Estados Unidos gastem 32,9 bilhões de 
dólares com reparações às vítimas e perdas de produtividade. Nos países em 
desenvolvimento, a violência doméstica também provoca uma perda nos resultados. 
Em Uganda, por exemplo, seu custo estimado foi de 2,5 milhões de dólares em 
2007.
Os chefes da Organização para a Alimentação e a Agricultura (FAO), do Fundo 
Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), do Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) e da Organização Internacional do Direito para o Desenvolvimento
(IDLO) - esta última não vinculada ao Sistema ONU - também destacaram a ligação 
entre a violência baseada no gênero e desenvolvimento, em particular como isso 
afeta a segurança alimentar dos países em desenvolvimento, onde as mulheres 
constituem mais de 40% da força de trabalho agrícola.Em uma declaração conjunta,
o Diretor Geral da FAO, José Graziano da Silva, o Presidente do FIDA, Kanayo F. 
Nwanze, e a Diretora Executiva do PMA, Ertharin Cousin, ressaltaram que apesar 
do importante papel desempenhado pelas mulheres na produção de alimentos e 
alimentação de suas famílias, pouca atenção tem sido dada para a ligação entre a
violência de gênero e segurança alimentar.
Eles apontaram para a ligação entre a discriminação contra as mulheres e a 
desnutrição, já que os meninos têm prioridade sobre as meninas quando recebem 
comida em suas casas, e as filhas são muitas vezes casadas em tempos de escassez
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para que haja uma boca a menos para alimentar.
As mulheres também são vulneráveis quando forçadas a trocar comida por sexo e 
correm o risco de serem estupradas, enquanto passam horas recolhendo lenha. Além
disso, elas muitas vezes não têm direitos de propriedade da terra.Melhorar a 
igualdade no acesso das mulheres aos insumos agrícolas, como sementes, 
ferramentas, fertilizantes, educação e serviços públicos contribuiria 
significativamente para alcançar a segurança alimentar e uma nutrição melhor 
para todos, afirmaram.
Se as atuais taxas de casamento infantil continuarem, mais de 140 milhões de 
meninas se tornarão noivas-crianças entre 2011 e 2020, segundo alerta da ONU 
feito na quinta-feira (7), advertindo que pouco progresso tem sido feito para 
acabar com esta prática.
Destas 140 milhões de meninas, 50 milhões terão 15 anos ou menos, de acordo com 
o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), que acrescentou que as meninas 
que se casam antes dos 18 anos têm um risco maior de serem vítimas de violência 
pelo seu parceiro do que aquelas que se casam mais tarde. O casamento infantil é
uma violação terrível dos direitos humanos, disse o Diretor Executivo do UNFPA, 
Babatunde Osotimehin.
Além disso, o casamento infantil também expõe as meninas aos riscos de gravidez 
precoce, que pode ter consequências fatais. Segundo o Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (UNICEF), complicações na gravidez e no parto são as principais 
causas de morte de meninas dos 15 aos 19 anos nos países em desenvolvimento.
Garantir a segurança das mulheres em seu local de trabalho também deve ser uma 
prioridade, lembrou o Diretor-Geral da Organização das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento Industrial (UNIDO), Kandeh K. Yumkella. O assédio e a violência 
sexual ainda são um empecilho para as milhões de mulheres empregadas no setor 
industrial realizarem o seu trabalho.
Yumkella afirmou que a capacitação é importante para proporcionar às mulheres o 
acesso a competências empresariais e de negócios, tecnologias e de crédito, de 
modo que elas possam trazer mudanças econômicas para elas mesmas. O 
empoderamento econômico das mulheres reduz indiretamente a violência contra as 
mulheres, aumentando as suas escolhas e poder de barganha no trabalho e em casa.
O Diretor Executivo do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime 
(UNODC), Yury Fedotov, pediu aos países que desenvolvam políticas de prevenção 
do crime inovadoras que tenham como alvo a violência doméstica e familiar.
De acordo com estatísticas do UNODC, cerca de 84 mil mulheres foram vítimas de 
homicídio no mundo em 2010. Só na Europa, 18 mulheres são mortas todos os dias, 
em média, sendo que 12 destas são assassinadas por seus parceiros ou outros 
membros da família.
A violência ou o medo também pode impedir as mulheres de negociarem sexo seguro,
o que as torna mais vulneráveis a contrair o HIV, observou o Diretor Executivo 
do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids (UNAIDS), Michel 
Sidibé.Hoje, metade de todas as pessoas que vivem com HIV são mulheres. A cada 
minuto uma jovem é infectada com o HIV, relatou ele. Isso não é aceitável. 
Somente quando valorizarmos a saúde e o bem-estar de uma menina no mesmo patamar
que o de um menino, só quando ouvirmos e agirmos igualmente para as vozes das 
mulheres - então poderemos ter a chance de acabar com esta epidemia.
O Diretor-Geral da Organização Internacional do Trabalho (OIT), Guy Ryder, 
afirmou que a violência no local de trabalho se reveste de diversas formas e as 
mulheres costumam ser especialmente vulneráveis a ela, sobretudo na economia 
informal. Essa violência não deve ser tolerada, uma vez que viola os direitos 
humanos mais fundamentais. A violência no local de trabalho, incluindo o assédio
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sexual, também representa um obstáculo para que as mulheres desfrutem de 
igualdade de oportunidades, acesso e tratamento no mercado de trabalho.
Segundo Ryder, o mandato da OIT relativo ao trabalho decente a obriga a atuar 
contra a violência no trabalho e estimular ambientes de trabalho baseados no 
respeito e na igualdade de gênero. A violência de gênero está em clara 
contradição com o significado do trabalho decente, isto é, o emprego pleno e 
produtivo para as mulheres e os homens em condições de liberdade, igualdade, 
segurança e dignidade humana.
Irina Bokova, Diretora-Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (UNESCO), destacou em sua mensagem para a data que a 
violência contra a mulher é uma das violações mais mortais e generalizadas dos 
direitos da mulher em todo o mundo. A violência assume formas diversas - física,
sexual, psicológica e econômica - mas o resultado é sempre a mesma devastadora 
violação dos direitos fundamentais e da dignidade humana. Existem esforços 
combinados em todos os níveis para impedir essa violência, mas o progresso é 
vacilante e lento, declarou Bokova.
Ela lembrou o ataque brutal contra Malala Yousafzai, uma garota de 14 anos que 
levou um tiro por lutar pelo direito de meninas à educação no dia 9 de outubro 
de 2012. Ela nos lembra dos desafios que devemos vencer. E é por isso que a 
UNESCO trabalha em conjunto com governos em todo o mundo para apoiar o direito 
de meninas e mulheres à educação de qualidade em condições de segurança. Isso é 
essencial não somente para a justiça social, mas também para o desenvolvimento 
sustentável.
Para marcar a data, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados 
(ACNUR) iniciou em toda a América Latina uma nova fase da campanha Amplifique 
Suas Vozes. Com forte apelo interativo, a campanha busca dar voz às mulheres 
refugiadas vítimas da violência e conscientizar a opinião pública sobre esta 
questão.
Segundo dados do ACNUR, aproximadamente 60% dos 15,1 milhões de refugiados do 
mundo são mulheres e meninas, muitas vezes vítimas da violência física, sexual 
ou psicológica. Em situações de conflito e abuso dos direitos humanos, esta 
violência é utilizada para intimidar, humilhar ou castigar as mulheres as 
comunidades afetadas.
No Brasil, 30% dos cerca de 4.600 refugiados reconhecidos pelo governo são 
mulheres - uma população de quase 1.400 pessoas.
No site www.amplifiquesuasvozes.com.br, a campanha apresenta vídeos com 12 
depoimentos de refugiadas colhidos em países da América Latina, com relatos 
sobre a violência sofrida por essas mulheres e que podem ser compartilhados nas 
redes sociais. A campanha também divulga spots de rádio e TV, que foram 
produzidos no Brasil com o apoio da Empresa Brasileira de Comunicação (EBC). No 
Twitter, a campanha tem a hashtag #amplifiquesuasvozes.
Além disso, o ACNUR - em parceria com o Centro de Informação das Nações Unidas 
para o Brasil (UNIC Rio) - produziu um vídeo mostrando a realidade de algumas 
dessas refugiadas na Amazônia brasileira e o trabalho da agência na região. 
Acesse abaixo:
Em outra campanha, os atores Cauã Reymond (à direita na foto abaixo) e Gabriel 
Braga Nunes estão entre as dez personalidades masculinas que participam da 
campanha Homem de verdade não bate em mulher, lançada na semana passada pelo 
Banco Mundial. Thiago Fragoso, Rodrigo Simas e os esportistas Flávio Canto e 
Anderson Silva reforçam o time que não cobrou cachê para participar da 
iniciativa. A única mulher é Maria da Penha Maia Fernandes, que dá nome à 
legislação abordada pela iniciativa.
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O objetivo é acabar com o estigma de que a Lei Maria da Penha, promulgada em 
2006, é uma legislação contra os homens, além de incentivar o debate e a 
conscientização sobre o tema. No Brasil, uma em cada cinco mulheres consideram 
já ter sofrido violência dentro de casa, de acordo com o Mapa da Violência 2012 
- Homicídios de Mulheres no Brasil. Em 80% dos casos, os agressores são 
namorados e maridos.
Também é possível participar por meio das redes sociais. Basta tirar uma foto 
segurando o cartaz com a mensagem Homem de verdade não bate em mulher e postar 
no Instagram, Facebook ou Twitter (mencionando @worldbanklac) com a hashtag 
#souhomemdeverdade.
Em uma outra produção audiovisual para a data, o UNIC Rio lançou um vídeo 
especial sobre a importante participação das mulheres nas Forças de Paz da ONU 
em todo o mundo. Atualmente, as mulheres representam 30% dos 7.500 civis 
internacionais nas operações de paz e missões políticas especiais. Acesse 
abaixo:
Em outras ações para a data, a ONU Mulheres no Brasil preparou uma série de 
eventos. Na tarde desta sexta-feira (8), a agência lança um aplicativo para 
smartphones que dá acesso à Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher no
Rio de Janeiro.
A ferramenta foi desenvolvida para facilitar o acesso às informações e aos 
serviços de apoio existentes na Rede. O objetivo é auxiliar a sociedade a 
conhecer cada um dos órgãos de assistência da rede, os locais de atendimento, as
responsabilidades, como e em que momento acessá-los, como deve ser feito o 
encaminhamento de vítimas e o acompanhamento de cada caso nas áreas da Saúde, 
Segurança, Justiça e apoio psicológico.
Além disso, foi lançada globalmente a música One Woman (Uma Mulher), uma 
celebração musical de mulheres que conta com a participação de 25 artistas de 20
países distintos, com a cantora Bebel Gilberto representando o Brasil. Acesse 
abaixo:
E no vídeo abaixo, algumas delas explicam porque acreditam que a promoção dos 
direitos das mulheres é importante:
Já na segunda-feira, dia 11 de março, haverá a cerimônia de adesão do 
ex-Presidente Lula à Rede de Homens Líderes pelo Fim da Violência contra as 
Mulheres, em São Paulo.
A rede faz parte da campanha liderada pelo Secretário-Geral da ONU, Ban Ki-moon,
denominada UNA-SE Pelo Fim da Violência contra as Mulheres. Reúne diversas 
agências e escritórios da ONU e tem por objetivo prevenir e eliminar a violência
contra mulheres e meninas em todas as partes do mundo. Neste esforço conjunto, 
pais, irmãos, maridos, filhos, amigos, tomadores de decisões, líderes 
comunitários e de opinião, todos têm um papel fundamental a desempenhar e devem 
inspirar outros homens a manifestarem-se contra este tipo de violência. Confira 
os detalhes aqui.
Relembre abaixo os vídeos da campanha Mulheres e Direitos,lançada em 2011 com a 
presença da ativista Maria da Penha. Com peças enfocadas em homens, mulheres em 
situação de violência e populações do Norte e Nordeste do Brasil, a campanha 
valoriza a contribuição da Lei Maria da Penha e da rede de serviços de 
atendimento às mulheres em situação de violência.
Imprimir
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<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 12 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Novo medicamento gratuito para hemofílicos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blogdasaude.com.br/
Novo medicamento gratuito para hemofílicos: [FOTO]

Um novo medicamento de alta tecnologia no controle de sangramentos para 
pacientes com Hemofilia A estará disponível em até seis meses, gratuitamente, 
nos hemocentros do Brasil. A notícia foi anunciada pelo Ministério da Saúde.
O medicamento fator VIII recombinante tem a vantagem de não depender de doações 
de sangue, o que limita a produção. Falando nisso, o ministério garante que o 
Brasil conseguirá atender aproximadamente 90% dos portadores da doença, com 
exceção dos pacientes intolerantes ao tratamento, porque o medicamento passará a
ser produzido no País.A doença
A hemofilia é uma doença hemorrágica, de herança genética, que leva à perda de 
mobilidade do paciente. A forma mais grave da doença é caracterizada por 
sangramentos em uma mesma articulação, que pode levar ao dano articular e em 
alguns casos à invalidez.
Os portadores dependem de transfusões de sangue repetidas e da administração dos
fatores de coagulação que eles não conseguem produzir. Nos hemofílicos do tipo 
A, o fator da coagulação que está faltando no corpo da pessoa é o fator VIII, e 
é esse que deve ser reposto.
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<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 5 de março de 2013
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O autismo por uma autista: a fantástica história de Carly [vídeo]

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blogdasaude.com.br/
O autismo por uma autista: a fantástica história de Carly [vídeo]: [FOTO]

Carly Fleischmann foi diagnosticada com autismo severo e retardo mental, 
condição que a impedia de falar. Os médicos previram que ela nunca iria se 
desenvolver intelectualmente, além da capacidade de uma criança de até 6 anos de
idade. Mas algo surpreendente aconteceu.
Mesmo com progressos de anos de terapia comportamental e comunicação intensiva, 
Carly se manteve praticamente inacessível ao seu mundo.
Então, quando ela tinha 10 anos, estendeu a mão até o laptop e digitou as 
palavras DENTES |AJUDA | DOR. Foi uma grande surpresa. Seus pais sempre 
acreditaram que em algum lugar dentro daquele corpo tinha uma menina 
inteligente, com sentimentos e consciência do que acontece ao seu redor.
A partir daí, Carly usa o computador para se comunicar, lançou o livro Carlys 
Voice com a ajuda de seu pai, Arthur Fleischmann, participa ativamente das redes
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sociais, como o twitter (@carlysvoice), e também mantém um canal no Youtube 
([VÍDEO]
aqui) com entrevistas e participações em programas como o de Larry King.Ela 
abriu o seu mundo para o mundo compreender o que se passa dentro de um 
autista.Algumas frases ditas por Carly:Sou autista, mas isso não me define. 
Conheça-me antes de me julgar
Se eu não bater a cabeça parece que eu vou explodir, eu tento não fazê-lo mas 
não é como apertar um botão
Eu sei o que é certo e o que é errado, mas é como se eu lutasse contra o meu 
cérebro o tempo todo
Você não faz ideia como é ser assim como eu. Eu queria que, pelo menos por um 
dia, você pudesse ficar dentro do meu corpo
Este vídeo ilustra uma situação com a própria Carly, mostrando todo o seu 
sentimento e reação diante de uma simples ida ao Café.Mais sobre a história de 
CarlySite Carlys VoiceTwitter@carlysvoiceCarly on [VÍDEO]
Youtube
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Oficina de Processo de Trabalho NASF

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://inad-smsdc.blogspot.com/
Oficina de Processo de Trabalho NASF: 
Durante a manhã e tarde do dia 5 de março os nutricionistas dos NASFs 
participaram de atividades com o objetivo de discutir o processo de trabalho 
dentro do Porgrama Saúde da Família.
[FOTO]
[FOTO]
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Olha aí Gente!!!!Google abre inscrições para feira de ciências

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://porvir.org/
Google abre inscrições para feira de ciências: 

Se você é um daqueles que adora participar das feiras de ciência na escola, mas,
ao contrário do que gostaria, os projetos sempre se resumem a algumas cartolinas
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na parede e textos decorados para explicar aos familiares, talvez esse seja o 
momento de colocar aquela grande ideia em prática. A 3a edição da Google Science
Fair quer encontrar os jovens mais brilhantes e revolucionários do mundo, com 
idades entre 13 e 18 anos, que tenham um método científico capaz de solucionar 
algum problema global. Brasileiros são muito bem-vindos.

Para participar, o estudante terá que criar uma conta do Google e enviar o seu 
projeto - que poderá ser escrito em 13 idiomas, inclusive português - pelo site 
até o dia 30 de abril, data limite das inscrições. Em junho, serão selecionados 
os 90 finalistas, sendo 30 das Américas, 30 da Ásia e do Pacífico e 30 da 
Europa, Oriente Médio e África. No dia 23 de setembro, os 15 melhores projetos 
serão levados para a sede do Google, em Mountain View, Califórnia, onde passarão
por um painel de juízes internacionais que escolherão o vencedor.

O estudante que, segundo o júri, tiver desenvolvido o melhor entre todos os 
projetos, receberá como prêmio uma bolsa de US$ 50.000 do Google; uma viagem 
para as Ilhas Galápagos com expedições da National Geographic; experiências de 
trabalho no CERN, no Google ou no Grupo LEGO, além de conquistar, para sua 
escola, US$ 10.000 e acesso aos arquivos digitais da Scientific American por um 
ano. Assista ao vídeo feito pelo Google que convoca futuros cientistas que 
querem mudar o mundo.

No site da competição, o aluno tem acesso a informações que podem ajudar no 
desenvolvimento de seu projeto, como material sobre método científico e análise 
de resultados, exemplos de organizações e instituições que podem ser úteis 
durante a pesquisa, além de dicas. Também é possível participar de um fórum de 
discussões no Google+, ambiente virtual em que inscritos de todo o mundo podem 
compartilhar experiências.Para inspirar os novos cientistas, a plataforma 
disponibiliza ainda os vídeos e pesquisas dos vencedores dos anos interiores.

Nas duas primeiras edições da Google Science Fair, milhares de estudantes de 
mais de 90 países apresentaram projetos de pesquisa que abordam algum dos 
problemas mais difíceis que enfrentamos hoje. Entre eles estáBrittany, uma 
garota de 17 anos, que ganhou o grande prêmio por seu projeto que buscava 
construir um aplicativo para prevenção do câncer de mama. EJonah Kohn, de apenas
14 anos, foi premiado por inventar um dispositivo que melhora a experiência de 
ouvir música para pessoas com deficiência auditiva, transmitindo os sons 
diretamente para o corpo humano, através do contato por vibrações.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
olhares-sensiveis-oficina-de-fotografia.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 20 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

"Olhares Sensíveis" - Oficina de Fotografia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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http://saudementalrj.blogspot.com/
"Olhares Sensíveis" - Oficina de Fotografia: [FOTO]
Local: Rua Ramiro Magalhães 521 - Engenho de Dentro - RJ
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ÓTIMA CAMPANHA - PARTICIPE Clube 25: o custo para ser sócio é a sua 
generosidade!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blogdasaude.com.br/
Clube 25: o custo para ser sócio é a sua generosidade!: 
Em alguns meses do ano os hemocentros recebem um número bom de doações, já em 
outros, o que infelizmente ocorre com certa frequência, os doadores de sangue 
mal[FOTO]

aparecem e, como consequência, os estoques de sangue atingem seus níveis mais 
baixos.Para tentar manter a regularidade das doações e ajudar a salvar vidas a 
Cruz Vermelha resolveu propor um acordo a você!Eis a proposta:Torne-se sócio do 
clube 25.Para fazer isso basta que você tenha entre 18 e 25 anos e pague a 
anuidade do clube. Como? Doando sangue! E você ainda pode parcelar o seu 
pagamento, ou seja, dividir a doação em duas ou três vezes, no posto mais perto 
de casa. O resto fica por conta da Cruz Vermelha, que ajudará a abastecer 
hemocentros pelo mundo.
Não é ótimo? Sim. Mas para funcionar, essa corrente precisa de você, de mim, dos
nossos amigos, familiares e conhecidos. O único compromisso é manter a 
regularidade da doação, sendo que o próprio clube lembra a você quando chega a 
hora.
Ah, eles precisam também de outro tipo de ajuda, para que sem verba consigam 
divulgar a inciativa. E é simples resolver isso, pois tudo que precisam é 
espaço:publique a animação da bolsa de sangue no seu blog. Ela vai aparecer 
junto dos vídeos que você postar. É rápido, fácil, indoolor e também salva 
vidas. Para saber mais, assista ao vídeo logo abaixo:

Nós, doBlog da Saúde,aderimos a causa. E você, vai ficar de fora dessa?Com este 
pequeno grande gesto você doa também um ótimo exemplo.
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Para nutricionista do HFCF, apenas refeições leves devem ser feitas à noite

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Para nutricionista do HFCF, apenas refeições leves devem ser feitas à noite: 
[FOTO]

Foto: Karen Schuld/Corbis
Durante a noite, depois de encerrado o expediente, muitos têm dúvida sobre o que
comer e se vão engordar mais por isso. Após uma rápida pesquisa na Internet, os 
questionamentos só aumentam. Existem artigos que dizem que as refeições noturnas
não são diferentes daquelas realizadas ao longo do dia, enquanto outros falam 
exatamente o contrário.
A nutricionista Maria Valéria do Nascimento Fontoura, do Hospital Federal 
Cardoso Fontes (HFCF), ligado ao Ministério da Saúde, esclarece sobre essa 
questão. O que prejudica é a qualidade da alimentação e não só o fato de ser à 
noite. Quando ingerimos os inimigos brancos da saúde (farinhas, açúcares e sal),
há um aumento de insulina e de pressão arterial, o que provoca descontrole 
hormonal e desequilíbrio dos metabolismos e isso pode acontecer em qualquer 
horário.
Durante a noite, o mais adequado é priorizar uma refeição leve, com peixe, 
frango, legumes e verduras. Carboidratos refinados, alimentos de alto índice 
glicêmico e gorduras saturadas e trans, as chamadas calorias vazias, devem ser 
evitadas, pois levam ao ganho de peso e à deterioração da saúde, desequilibrando
o metabolismo e a qualidade de vida, destaca Maria Valéria.
Muitas vezes não se engorda em função do alimento em si, mas das atitudes que 
acompanham sua ingestão, como o exagero à mesa e dormir logo depois de comer. 
Tais atitudes destacam o valor da orientação nutricional. Com uma orientação 
nutricional adequada, conseguimos equilibrar a ansiedade, que é a vilã da 
compulsão e do aumento da massa corporal, explica a nutricionista.Moderação, 
qualidade e horários regulares - Segundo Maria Valéria, pesquisas recentes 
destacam a importância destes aspectos no momento das refeições. Para manter o 
peso ideal, as pesquisas apontam que devemos evitar espaços grandes entre as 
refeições, para que seja possível aumentar seu fracionamento e diminuir a 
quantidade ingerida. Também precisamos priorizar alimentos ricos em nutrientes. 
Necessitamos de, em média 40 nutrientes por dia, divididos de modo a equilibrar 
nossas refeições ao longo do período de alimentação.
Desse modo, complementa a profissional, a moderação, a qualidade dos alimentos e
os horários das refeições são fatores cruciais na manutenção da massa corporal e
na promoção da saúde. Quem não ingere alimentos em horários regulares 
descompensa o metabolismo, o que pode levar ao ganho de peso através do acúmulo 
de gordura.
As atividades físicas não podem ser esquecidas, já que o gasto de energia ajuda 
a processar e queimar os alimentos ingeridos. Para a nutricionista, elas 
auxiliam a perda de massa corporal, compensando, assim, possíveis exageros 
cometidos.Fonte: Ascom/MS/RJ
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quinta-feira, 7 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PARABÉNS CHEGANDO - DIA INTERNACIONAL DA MULHER

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://nonacre.blogspot.com/
DIA INTERNACIONAL DA MULHER: 
No Dia Internacional da Mulher a Equipe da 9ª CRE presta uma homenagem a todas 
as mulheres que fazem parte da nossa história!

[FOTO]

Veja também no Portal Rioeduca
Homenagem da 9ª CRE ao Dia Internacional da Mulher
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PARABÉNS!!!Feliz Dia das Mulheres

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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Parabéns Meninas!!!
Feliz Dia das Mulheres: 

Feliz Dia das Mulheres

[FOTO]

O CMS Morro União parabeniza todas as mulheres que dia após dia ajudam milhares 
de vidas
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com sua criatividade e dedicação profissial, parabéns mulheres do CMS Morro 
União
Ricardo Freire.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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Parceria entre o BE e a Arena Jovelina Pérola Negra da Pavuna

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://bairroeducador.blogspot.com/
Parceria entre o BE e a Arena Jovelina Pérola Negra da Pavuna: No dia 07 de 
março, a equipe do projeto Bairro Educador se reuniu com o coordenador da Arena 
Jovelina Pérola Negra da Pavuna, Anderson Barnabé e a produtora e articuladora 
da Arena, Cíntia Monsores, para estabelecer uma parceria entre o espaço cultural
e o projeto.
[FOTO]

Participaram da reunião os gestores de projeto dos BEs Pavuna (BE Débora 
Sobrino), Coelho Neto (Cristina Moreira), Acari (Carlos Carvalho), Anchieta 
(Roberta Gonçalves) e Costa Barros (Amarildo Silva) e o gestor de núcleo, 
Anderson Correia. Foi acordado que serão cedidos ingressos para que os 
estudantes das unidades escolares atendidas pelo BE possam assistir 
apresentações de peças teatrais, dança e exposições de artistas. Essas 
atividades também poderão ser oferecidas aos responsáveis, ampliando e 
fortalecendo a integração família-escola.
[FOTO]

Página 3430



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

Outro destaque ficou por conta da possibilidade de realização de rodas de 
conversa com os estudantes, promovidas pela Arena a respeito das profissões, 
reforçando umas das estratégias de ação do Bairro Educador que é investir no 
diálogo com jovens sobre a importância do estudo na ampliação das perspectivas 
de vida, inclusive no que se refere ao aspecto profissional. 
[FOTO]

É necessário romper os muros dessa sociedade e estimular nos alunos as mais 
diversas culturas por meio da acessibilidade, disse Anderson Barnabé. Ele 
argumenta que a sociedade só mudará a partir do momento que novas fórmulas de 
educação surjam, propiciando também diferentes formas de pensamento e de 
ação.Por Débora Sobrino
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Páscoa: chocolate faz bem se consumido moderadamente

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Páscoa: chocolate faz bem se consumido moderadamente: [FOTO]

Foto: Corbis Imagens
A Páscoa é considerada como a data oficial para saborear barras e mais barras de
chocolate, um doce saboroso e rico em açúcar, gordura e lactose. O apelo para o 
consumo de ovos de chocolate pode levar ao exagero, o que é prejudicial à saúde.
O nutricionista Felipe Rizzetto, do Hospital Federal da Lagoa, no Rio de 
Janeiro, explica que o consumo exagerado do produto pode provocar excesso de 
peso e outros distúrbios relacionados, como aumento da glicemia. Também há risco
de irritações na pele, no estômago e na mucosa intestinal. A grande quantidade 
de gordura pode provocar diarreia. As crianças merecem cuidados redobrados. Para
elas, o consumo de chocolate deve ser controlado, principalmente no primeiro ano
de vida, devido ao alto teor de açúcar e gordura, diz Felipe. Ele aconselha o 
consumo máximo de 40 gramas de chocolate ao dia, caso a pessoa seja uma 
chocólatra e não resista a um pedaço do doce. E dá uma dica para os pais: um ovo
de 300 gramas deve ser dividido em oito partes. A criança que ganhou de presente
deve consumir uma parte por dia. Acima desta quantidade, há risco à saúde, 
garante Rizzetto.
Algumas pessoas optam por comprar os chocolates diet pensando em evitar 
calorias, mas, na verdade, os produtos dietéticos podem ser até mais calóricos 
que o chocolate normal, pois o teor de gordura é maior. A indicação deste 
produto é para pessoas que têm restrições alimentares, como as portadoras de 
diabetes que fazem controle ou substituição de açúcar, e não para pessoas com 
restrição calórica, afirma o nutricionista.
Mas o chocolate também possui benefícios. O doce tem ácido oleico, o mesmo 
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encontrado no azeite de oliva, e se consumido em quantidades moderadas pode 
contribuir para a elevação do bom colesterol (HDL) e a diminuição do colesterol 
ruim (LDL). O chocolate também é rico em flavonóides com propriedades 
antioxidantes, as mesmas encontradas no vinho tinto. Consumido com moderação e 
dentro de uma dieta equilibrada, o produto age como antioxidante e protetor do 
sistema cardiovascular. Também é considerado um antidepressivo natural, evita os
sintomas da tensão pré menstrual (TPM) e é um estimulante energético.TIPOS DE 
CHOCOLATEAmargo -Possui maior quantidade e massa da fruta de cacau, o que dá um 
sabor amargo ao produto. Em sua composição entra pouco açúcar e nada de leite. 
Uma barra de 30 gramas fornece 150 calorias.Ao leite -É o tipo mais tradicional.
A receita inclui licor e manteiga de cacau, açúcar, leite, leite em pó ou leite 
condensado. O consumo de 30 gramas equivale a 159 calorias.Branco -Uma mistura 
de açúcar, leite, manteiga de cacau e lecitina. Nesta receita não entra o fruto 
ou semente de cacau, por isso a cor branca. Possui o maior teor de gordura e 
açúcar. São 164 calorias em 30 gramas.Maria Vitória/ Comunicação Interna do 
Ministério da Saúde
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PENSE NISSO - Dia Mundial da Água
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http://www.blogdasaude.com.br/
Dia Mundial da Água: [FOTO]
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PESQUISA ENCONTRA NOVA FORMA DE MATAR MOSQUITOS COMO O DA DENGUE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://cvasrio.blogspot.com/
PESQUISA ENCONTRA NOVA FORMA DE MATAR MOSQUITOS COMO O DA DENGUE: 
Pesquisadores da USP descobrem formas que dificultam ou impedem a digestão de 
insetos responsáveis por males como a dengue e a febre amarela, levando-os à 
morte
[FOTO]
Resultado recente de pesquisa desenvolvida pelo Departamento de Bioquímica do 
Instituto de Química da Universidade de São Paulo (USP) abre caminho para 
estudos que poderiam resultar em vacina capaz de acabar com insetos vetores de 
doenças como a dengue e a febre amarela. O mesmo trabalho, que atua em várias 
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linhas, gera possibilidades de controle de pragas que destroem lavouras de 
diversos tipos. Em ambas as situações, a eliminação ou o controle dos insetos é 
possível usando-se conhecimentos profundos do sistema digestório desses seres. O
objetivo é dificultar (ou impedir) a digestão, causando a morte do inseto.
A pesquisa, conduzida pelo professor titular e coordenador do laboratório de 
biologia de insetos Walter Ribeiro Terra, juntamente com a também professora 
titular do mesmo laboratório Clelia Ferreira, já se encontra na quarta etapa. "A
ideia surgiu há cerca de 20 anos, quando ficou evidente a necessidade de novas 
formas de controle desses insetos, já que os métodos tradicionais, geralmente 
com o uso de inseticidas, são nocivos ao meio ambiente", explica Terra. "Então, 
fomos buscar conhecer o sistema digestório dos insetos, que é uma parte menos 
protegida." O objetivo era descobrir algo que ao ser ingerido pelos insetos 
prejudicaria a digestão e absorção de nutrientes, levando-os à morte.
"Quando começamos, o conhecimento sobre o tubo digestório era precário. Fomos 
estudando cada aspecto do sistema, dividindo os insetos em grupos diferentes, 
para ver como evoluíram ao longo do tempo. Fizemos um levantamento das enzimas 
principais e que tipo de proteínas são mais importantes para as células", diz o 
professor.
EnzimaUma das descobertas mais recentes e de grande importância para a saúde diz
respeito a um tipo de enzima chamado tripsina, existente também nos humanos, e 
importante para a digestão de proteínas. Durante a pesquisa, a equipe do 
professor Walter Terra descobriu que, além das tripsinas já existentes no 
organismo de mosquitos dos gêneros Culex e Aedes, que são parecidas entre si, é 
produzida uma nova tripsina quando o mosquito chupa o sangue para se alimentar, 
que é diferente das demais. "As tripsinas que todos esses mosquitos têm são mais
parecidas entre si do que essa tripsina que é produzida no momento em que ele 
chupa o sangue. Ou seja, ela é razoavelmente diferente das tripsinas que o 
próprio inseto já tem. E ela é importante no processo digestivo. Se afetada, 
também seria afetada a digestão", enfatiza Terra.
Por meio da descoberta e com o objetivo de inibir a ação dessa tripsina gerada 
no momento da picada, o professor explica que se abre caminho, por exemplo, para
a produção de uma vacina que funcionaria como uma espécie de "feitiço contra o 
feiticeiro". Ou seja, ao ser injetada em humanos, a vacina faria com que o 
organismo gerasse anticorpos contra a tripsina do mosquito, que, por sua vez, 
agiriam como inibidores dessa mesma tripsina do mosquito no momento da picada, 
atrapalhando a digestão e, consequentemente, levando à morte do inseto. Uma 
esperança para o combate a vetores de doenças como a dengue e a febre amarela.
"Essa tripsina pode ser produzida em larga escala, em laboratório, para a 
produção da vacina. Mas, deve ficar claro que, por enquanto, isso é apenas uma 
hipótese. Antes de qualquer coisa, é preciso que sejam feitos estudos por 
imunologistas para se ter certeza de que a vacina não causaria nenhum tipo de 
mal para o ser humano, pois nós também temos tripsinas, mas que são diferentes 
da tripsina do mosquito", ressalta o professor.
LavourasNo âmbito da agricultura, outra importante parte do estudo coordenado 
por Walter Terra concentra-se na membrana peritrófica, uma espécie de tubo de 
celofane responsável entre outras coisas pela separação de nutrientes durante o 
processo digestivo. Descobrimos várias coisas relacionadas à membrana 
peritrófica. Por exemplo, durante o processo de separação, algumas enzimas 
passam e outras não. Por isso, para o inseto é tão grave lesioná-la, diz.
Para acabar com algumas pragas que prejudicam as lavouras, uma solução é inserir
na planta enzimas que lesionam essa membrana. "Algumas plantas, na guerra contra
os insetos, já são capazes de produzir enzimas que atuam nessa membrana, fazendo
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rasgos. Com isso, a função é prejudicada", afirma. "Poderiam ser pegos genes 
dessas plantas e inseridos na lavoura. Não traz dano ambiental, mas é preciso 
haver um estudo para que isso seja feito de maneira adequada", afirma o 
pesquisador, referindo-se à técnica de pegar genes de uma planta e inseri-los em
outra, de forma a acabar com a praga, mas tornando-a uma planta transgênica. 
Terra lembra que a polêmica prática consiste em pegar um gene de um ser e 
colocá-lo em outro. "Se vai gerar problema ou não, depende do que é feito. 
Existem departamentos específicos para estudar as reações", afirma.
Para usar um exemplo já existente do controle de pragas, Terra cita o milho de 
origem americana (em alguns casos também o brasileiro): "O milho é alterado e 
produz uma proteína capaz de se ligar à célula do intestino do inseto e essa 
célula morre quando ocorre a ligação. O gene usado é da bactéria Bacillus 
thuringiensis (BT), que quando inserido no milho, lesa as lagartas, mas é 
inofensivo para nós". Procedimento semelhante, inclusive, poderia ser usado 
também para destruição de larvas de mosquitos, com a inserção de tais genes na 
água em que elas se reproduzem.Em nova fase da pesquisa, recém-iniciada, a 
equipe de Terra agora quer conhecer as bases moleculares do sistema digestório 
dos insetos. O novo objetivo é descobrir quais são as moléculas que dão 
instruções para fazer as proteínas e assim dar continuidade ao estudo e indicar 
possíveis soluções de se acabar com pragas ou vetores de doenças.
Disponível em: 
http://www.em.com.br/app/noticia/tecnologia/2013/03/18/interna_tecnologia,358689
/pesquisa-encontra-nova-forma-de-matar-mosquitos-como-o-da-dengue.shtml.Acesso 
em: 19 mar. 2013
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Políticas públicas para fomentar a alimentação saudável nas escolas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.avidaquer.com.br/
Políticas públicas para fomentar a alimentação saudável nas escolas: 
Dados da Pesquisa Nacional de Orçamentos Familiares, (2008/09), das duas últimas
décadas, indicam que a prevalência da obesidade em crianças, de 5 a 9 anos, 
saltou de 4,1% para 16,6% entre os meninos e de 2,4% para 11,8% entre as 
meninas. Nos adolescentes, o excesso de peso passou de 3,7% para 21,7% nas 
últimas quatro décadas.

Obesidade e outros problemas da má alimentação infantil: tema importante do qual
já tratamos várias vezes no @avidaquer e que volta ao blog com um viés mais 
positivo, em busca de soluções reais que já estão sendo adotadas em escolas 
brasileiras na campanha do Ministério da Saúde que conhecemos na visita do dia 
07/03/2013.Nesta Segunda de Saúde contaremos detalhes das políticas públicas 
para fomentar a alimentação saudável nas escolas, com cartilhas de orientação 
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para as escolas particulares, evitando problemas articulares, diabetes e 
hipertensão.Na semana em que o governo lançou uma campanha de saúde nas escolas,
o Fantástico explicou como os pais podem prevenir a obesidade infantil, 
perguntando: será que nossas crianças sabem reconhecer os bons alimentos?

Acredito que até têm noção (quando meus filhos eram pequenos até gravaram comigo
um vídeo sobre a pirâmide alimentar), mas se confundem muito quando a teoria 
(das aulas) se contrapõe à prática (do lanche na escola e da comida em casa!). 
Por ver isso no cotidiano eu noto que um trabalho conjunto da escola e da 
família, com orientação de profissionais de saúde, pode ser o diferencial.

Em agosto de 2012 meus filhos foram os representantes brasileiros do blog Never 
Seconds, iniciativa de uma menina escocesa que, aos 9 anos, começou a postar 
fotos da comida da sua escola reclamando da pouca qualidade nutricional do que 
era servido e também do fato de não poderem repetir (daí o never seconds, sem o 
segundo prato). Na época eles começavam um projeto interessante no SESC chamado 
Curumim, que oferece atividades de contraturno escolar em dois dias da semana, 
estimulando-os a fazerem atividades físicas e a cuidarem da saúde, com grande 
ênfase na alimentação saudável e consciente. Foi muito interessante acompanhar 
os updates dos meninos no blog (em inglês) porque mostravam como eles entendiam 
suas escolhas, às quais davam notas.

Eu gostaria que a escola oferecesse este mesmo acompanhamento e neste ano espero
poder conversar a sério com a escola deles (que é particular e nisso sai 
perdendo, pois não tem o mesmo acompanhamento intersetorial que as públicas). 
Pretendo apresentar para eles o material com o qual tivemos contato graças ao 
encontro em Brasília e que traz explicações para diferentes faixas etárias, além
de um convite para que a escola faça parte do programa, aderindo à Semana de 
Saúde na Escola.

E é importante divulgarmos porque, vejam só, estas iniciativas nem são novas.O 
Programa Saúde na Escola (PSE), parte da política intersetorial dos Ministérios 
da Saúde e da Educação, foi instituído em 2007. As políticas de saúde e educação
voltadas às crianças, adolescentes, jovens e adultos da educação pública 
brasileira se unem para promover o desenvolvimento pleno desse público, 
aproveitando o espaço privilegiado da escola para práticas de promoção, 
prevenção da saúde e construção de uma cultura de paz. A articulação entre 
Escola e Rede Básica de Saúde é, portanto, fundamental para o Programa Saúde na 
Escola.

Quando eu era criança, morando no interior e estudando em escola pública, era 
comum a gente parar na cozinha da escola assim que chegava para levar uma 
contribuição para o lanche. A merendeira da escola era prima da minha avó e às 
vezes eu parava para puxar papo e via as crianças trazendo legumes e verduras 
das hortas de casa. Como tínhamos uma condição um pouco melhor do que a média 
das famílias de lá, lembro que meus pais mandavam coisas mais caras, como 
carnes, para ajudar. Sim, carne. A gente comia sopa, polenta com carne moída e 
coisas assim no intervalo da manhã e da tarde. Nada de bolo recheado, 
hamburguer, salgadinhos industrializados. E para beber, água!

Era interessante conviver com tanta diversidade e acho que falta isso para quem,
como meus meninos, estuda só em escola particular e em cidade muito grande e 
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industrializada. Afinal, a escola como um espaço de relações é ideal para o 
desenvolvimento do pensamento crítico e político, na medida em que contribui na 
construção de valores pessoais, crenças, conceitos e maneiras de conhecer o 
mundo e interfere diretamente na produção social da saúde.

E o que podemos fazer?Sugerir que a escola encare de frente o tema e alunos, 
pais e a escola façam um pacto pela saúde.

Aline Kelly, do blog Sustentável 2.0, foi nossa representante no Encontro de 
blogueiras com o Ministro da Saúde Alexandre Padilha, contou que naquele mesmo 
dia sua filha estava sendo atendida no programa. Segundo disse, já na primeira 
reunião de pais assinou a autorização para que as filhas Julia e Clara a 
participarem novamente doSaúde na Escola. As duas já tinham sidoatendidas pelo 
programa no ano passado e sabiam como funcionava - e na época a Clara até fez 
um[VÍDEO]
vídeocontando como foi. Fiquei curiosa e pedi para ela nos contar do processo, 
claro.
No dia da avaliação, as crianças precisam levar aCarteira de Vacinação, para que
seja verificado se as vacinas estão em dia e o número doCartão SUS, que será 
necessário caso seja preciso encaminhar a criança para a UBS.Em data agendada, a
equipe de saúde visita a escola é feito orientação odontológica, medição da 
pressão, pesagem e um teste inicial de visão. Caso a equipe identifique a 
necessidade de um acompanhamento, a família já recebe o encaminhamento médico e 
em alguns casos a consulta é marcada pela própria escola (e olha que marcar 
consulta na UBS principalmente com o dentista nem sempre é simples). O programa 
faz também um acompanhamento dos encaminhamentos médicos e quando a consulta é 
marcada pela escola, os pais já recebem o aviso que caso a criança não compareça
a consulta sem uma justificativa, oConselho Tutelarserá comunicado e se for 
beneficiário de programas de transferência de renda, o benefício poderá ser 
cortado. Sei que parece radical, mas é um jeito de levar o assunto a sério. Faz 
parte do programa também a avaliação de acuidade visual, que hoje é uma das 
principais causas de evasão escolar e da dificuldade de aprendizagem. O 
enfrentamento a esta questão já acontece aqui em Guarulhos há muitos anos 
peloPrograma Meninas dos Olhos que além dos testes, fornece os óculos para as 
crianças com perda visual, recordo que o Gabriel (hoje com 13), chegou a fazer 
os testes. Além do atendimento médico, o qual muitas famílias acabam tendo 
dificuldades de agendar diretamente na UBS, oSaúde na Escolarealiza outras 
atividades focado em valorizar a alimentação saudável e atividadesfísicas, assim
como orientações de higiene pessoal. Tudo muito lúdico, voltado para as 
crianças.Há também um dia dedicado afamília quando os pais são convidados a 
visitar a escola e participar de atividades, geralmente palestras de orientação 
voltado para o bem estar da família.Entenderam porque eu falei que as escolas 
particulares saem perdendo?

Mas, nós, pais, junto com os professores e os alunos, podemos mudar isso em 
atividades direcionadas e num trabalho contínuo.
As práticas em educação e saúde devem considerar os diversos contextos com o 
objetivo de realizar construções compartilhadas de saberes sustentados pelas 
histórias individuais e coletivas, com papéis sociais distintos - professores, 
educandos, merendeiras, porteiros, pais, mães, avós, entre outros sujeitos -, 
produzindo aprendizagens significativas e ratificando uma ética inclusiva. Desse
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modo, dimensionando a participação ativa de diversos interlocutores/sujeitos em 
práticas cotidianas, é possível vislumbrar uma escola que forma cidadãos 
críticos e informados com habilidades para agir em defesa da vida e de sua 
qualidade e que devem ser compreendidos pelas equipes de Saúde da Família (eSF) 
em suas estratégias de cuidado.
O Programa Saúde na Escola (PSE) promete contribuir para o fortalecimento de 
ações na perspectiva do desenvolvimento integral e proporcionar à comunidade 
escolar a participação em programas e projetos que articulem saúde e educação, 
para o enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno 
desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens brasileiros. Essa iniciativa 
reconhece e acolhe as ações de integração entre saúde e educação já existentes e
que têm impactado positivamente na qualidade de vida dos educandos.
Neste ano acontece a segunda edição da Semana de Mobilização Saúde na Escola. 
Além dos alunos do ensino fundamental e médio, também participarão da triagem os
estudantes das creches e pré-escolas.Na edição de 2013, deverão participar cerca
30 mil escolas, 13 mil Equipes de Saúde da Família e 2.300 municípios. Os temas 
tratados serão o crescimento da obesidade na infância e na adolescência e a 
saúde ocular.

Para auxiliar as escolas na organização das atividades, os Ministérios da Saúde 
e da Educação elaboraram um guia com sugestões para todos os temas a serem 
abordados, não apenas durante a Semana Saúde na Escola, mas também ao longo do 
ano letivo comAlmanaque para crianças de 10 a 14 anoseGibi para crianças de 5 a 
9 anos.

E vale relembrar um papo que já tivemos, em vídeo, sobre o papel da família na 
alimentação infantil no videocast Pais, filhos e alimentação - como fazer esta 
equação dar certo?
Acompanhe todos os posts da categoria Saúde e Bem Estar no link 
http://bit.ly/avidaquer-saude
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Poluição afeta o desenvolvimento pulmonar de crianças

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://drauziovarella.com.br/
Poluição afeta o desenvolvimento pulmonar de crianças: 
A exposição de crianças à poluição atmosférica está relacionada com a diminuição
da capacidade pulmonar.

Embora essa observação seja relativamente antiga, algumas incertezas ainda 
persistiam. Na Califórnia, já havia sido demonstrado que crianças entre 10 e 18 
anos de vida tinham a função pulmonar comprometida de acordo com o grau de 
exposição à poluição atmosférica. Faltava definir, porém, em que momento da vida
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da criança a exposição à poluição causava mais danos e, também, se esse efeito 
era mais acentuado em crianças com história de doenças respiratórias, como asma 
e alergias.

Para responder a essas dúvidas, pesquisadores suecos acompanharam mais de 1.900 
crianças desde o nascimento, estabelecendo medidas da função pulmonar aos oito 
anos de idade. Além dessa medida, foi verificado o grau de atividade e a 
presença de sintomas respiratórios de asma e alergias com um e com oito anos de 
idade. Para calcular a poluição, os autores verificaram a exposição à quantidade
de material sólido em suspensão no ar. Quando esse material tem menos de dez 
micra de diâmetro, o chamado PM10, a medida em miligramas por metro cúbico de ar
é um parâmetro usado internacionalmente e está relacionado à poluição emitida 
por veículos de transporte motorizados (carros e ônibus, entre outros).

Sabendo os níveis de PM10 do endereço, da escola e dos outros locais em que a 
criança ficava, foi possível identificar grupos com níveis diferentes de 
exposição. Uma diferença de sete microgramas de PM10 aumenta quatro vezes a 
probabilidade de uma criança ter obstrução das vias aéreas.

O primeiro ano de vida é o período mais determinante desse risco. Crianças 
expostas a mais poluição durante o primeiro ano tinham 50 ml a menos de 
capacidade expiratória (cerca de 5% da média verificada). Quando apresentavam 
também antecedentes de alergia respiratória, a perda chegou a 140 ml (mais de 
10% de perda). A capacidade expiratória é menor, porque ocorre uma diminuição do
fluxo de ar pelos brônquios. Isso acontece porque a poluição causa inflamação 
nas vias respiratórias. Como consequência, as crianças têm dificuldade em 
esvaziar o pulmão, o que causa tosse e redução da capacidade de exercício.

Os resultados confirmam que a poluição piora a função pulmonar de crianças. 
Quanto mais precoce a exposição, pior, principalmente no primeiro ano de vida. 
Sabendo-se que a poluição em São Paulo variou entre 30 e 50 mcg/m3 em 20122, 
quatro a sete vezes o índice verificado, o risco de obstrução a que estão 
expostas nossas crianças é evidente.

1 Schultz ES, Gruzieva O, Bellander T, Bottai M, Hallberg J, Kull I, 
SvartengrenM, Melén E, Pershagen G. Traffic-related air pollution and lung 
function inchildren at 8 years of age: a birth cohort study. Am J RespirCrit 
Care Med. 2012Dec 
15;186(12):1286-912(http://www.cetesb.sp.gov.br/ar/qualidade-do-ar/31-publicacoe
s-e-relatorios)
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/
DECRETO ESTABELECE PONTO FACULTATIVO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS: [FOTO]
DECRETO Nº 36905 DE 14 DE MARÇO DE 2013
Estabelece ponto facultativo nas repartições públicas municipais no dia 28 de 
março de 2013.
O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º O ponto será facultativo nas repartições públicas municipais no dia 28 
de março de 2013, excluídos desta previsão os expedientes nos órgãos cujos 
serviços não admitam paralisação.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Rio de Janeiro, 14 de março de 2013; 449º ano da fundação da Cidade.
EDUARDO PAES
Disponível em http://doweb.rio.rj.gov.br/ acesso em 15 mar. 2013 (edição de 15 
mar. 2013)
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Portal do Cidadão: adquira o Cartão SUS e acesse o prontuário eletrônico
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Portal do Cidadão: adquira o Cartão SUS e acesse o prontuário eletrônico: [FOTO]

O Portal de Saúde do Cidadão, lançado em fevereiro deste ano, além de ser um 
passo importante do processo de informatização do Sistema Único de Saúde (SUS), 
veio para trazer facilidades aos pacientes e profissionais da área. O site reúne
os dados cadastrais do usuário, possibilitando que ele acesse e coloque 
informações sobre internações, cirurgias, atendimentos ambulatoriais de média e 
alta complexidade da rede. O usuário também pode acrescentar dados relevantes 
relacionados a doenças crônicas, medicamentos de uso diário ou alergias.
Tudo isso pode ser de uso exclusivo do paciente, como um prontuário eletrônico, 
ou pode ser acessado por um ou mais médicos responsáveis pelo acompanhamento e 
cadastro das informações de saúde do paciente. Para isso, basta o usuário 
efetuar a autorização no próprio site. A ferramenta também permite a busca pelo 
hospital mais próximo através da pesquisa por geo-referenciamento das unidades 
de saúde de todo o Brasil. Além de ter acesso à lista dos estabelecimentos e dos
medicamentos do Farmácia Popular.Como acessar - Como este é um serviço novo, 
oferecido pelo Ministério da Saúde, o Blog da Saúde preparou um passo-a-passo 
para os usuários do SUS acessarem e se cadastrarem com facilidade no Portal de 
Saúde do Cidadão. O cadastro no site só pode ser realizado com o número do 
Cartão Nacional de Saúde. Porém, muitos pacientes não possuem ou não sabem se 
têm o cartão. Por isso, o Portal de Saúde do Cidadão também criou itens para 
consulta ao número do cartão, através do nome ou do número do CPF.Siga o 
passo-a-passo abaixo.Blog da Saúde / DATASUS
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Presidenta Dilma e ministro Padilha inauguram hospital
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Presidenta Dilma e ministro Padilha inauguram hospital: [FOTO]

O Hospital Municipal Evandro Freire tem capacidade para atender até 900 mil 
pessoas residentes na região da Ilha do Governador | Foto: Roberto Stuckert 
Filho/PRA presidenta da República, Dilma Rousseff, inaugurou nesta sexta-feira 
(1º), na cidade do Rio de Janeiro, o Hospital Municipal Evandro Freire. A 
unidade, localizada na Ilha do Governador, beneficiará até 900 mil usuários do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e conta com 120 leitos, cerca de 800 funcionários e
ainda com uma Coordenação de Emergências Regional (CER) para pacientes graves. O
ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o governador do Rio de Janeiro, Sérgio 
Cabral e o prefeito da cidade fluminense, Eduardo Paes, também estiveram 
presentes na cerimônia.
O Hospital Municipal Evandro Freire integrará a Rede de Urgências e Emergências 
(RUE) do Ministério da Saúde, que visa qualificar e humanizar e organizar o 
atendimento de urgência à população. O funcionamento do hospital contribuirá 
para ampliação do atendimento de urgência, redução de mortes e possíveis 
sequelas, além de diminuir o tempo de espera nas emergências dos hospitais.

A unidade tem capacidade para a realização de seis mil consultas, 200 cirurgias 
e 450 internações por mês. Pela localização estratégica - na entrada da Ilha do 
Governador - o hospital está situado em uma área de fácil acesso à população. O 
hospital também disponibiliza 15 leitos para internação de dependentes químicos 
em álcool e drogas - sendo 10 para homens ecinco para mulheres. Esses leitos são
custeados pelo Ministério da Saúde, no valor de R$ 67 mil/por leito ao ano.

Para a implantação desta unidade hospitalar, o governo municipal e federal vão 
investir, anualmente, R$ 55 milhões para o custeio de internações e 
atendimentos. A contrapartida do Ministério da Saúde será R$ 29 milhões, por 
ano, sendo R$ 23 milhões para o custeio do hospital e R$ 6 milhões para a 
Coordenação de Emergências Regional (CER). Serão ofertados à população serviços 
nas especialidades de Cirurgia Geral, Anestesiologia, Nefrologia e Trauma, 
principalmente na área de Ortopedia.
INFRAESTRUTURA -Para a construção do hospital foram investidos R$ 57 milhões 
pelo governo do município do Rio de Janeiro. São 12 mil metros quadradosde área 
construída em três blocos de quatro pavimentos e um quarto bloco com três 
andares. Outros R$ 11 milhões foram investidos na aquisição de equipamentos como
aparelhos de raio-X, ultrassonografia, tomógrafo, ecocardiograma, 
videoendoscopia, entre outros.
Paulo Henrique Zarat - Agência Saúde
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Prevenção e tratamento: saiba como diferenciar sobrepeso e obesidade

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Prevenção e tratamento: saiba como diferenciar sobrepeso e obesidade: [FOTO]

Foto: Mike Kemp/Tetra Images/Corbis
Mais do que um problema com a aparência física, o sobrepeso e a obesidade causam
desde uma série de problemas médicos até incômodos sociais e emocionais. A 
obesidade é uma epidemia mundial de causa multifatorial resultante da interação 
de fatores genéticos mas, sobretudo, ambientais, que causa impactos na qualidade
de vida. Já o sobrepeso é um alerta de que o indivíduo está a um passo de se 
tornar obeso, esclarece Loraine de Moura Ferraz, nutricionista do Serviço de 
Assistência e Tratamento da Obesidade Mórbida (SATOM) do Hospital Federal do 
Andaraí (HFA), vinculado ao Ministério da Saúde.
A especialista explica que a Organização Mundial de Saúde (OMS) classifica o 
excesso de peso baseando-se no índice de massa corporal (IMC). O cálculo é feito
dividindo o peso (em quilogramas) pela altura (em metros) ao quadrado. Esta 
fórmula possibilita diagnosticar se uma pessoa tem um peso normal (IMC de 20 a 
25), se está com sobrepeso ou excesso de peso (IMC de 25 a 30) ou ainda, se está
obesa (IMC superior a 30).Calcule aqui o seu IMC.
Ela explica que a gravidade da obesidade é dividida em grau I (moderado excesso 
de peso) quando o IMC situa-se entre 30 e 34,9; grau II (obesidade leve ou 
moderada) com IMC entre 35 e 39,9 e, por fim, grau III (obesidade mórbida) na 
qual IMC ultrapassa 40.É importante que paciente e profissional da Saúde fiquem 
atentos para que os cuidados comecem antes do sobrepeso se tornar obesidade. Os 
problemas com a saúde, como aumento da pressão arterial, diabetes, artrites, 
dislipidemias, distúrbios cardiovasculares, respiratórios e gastrointestinais, 
já começam nesta fase, observa Loraine.
De acordo com a nutricionista do HFA, a maioria dos casos de excesso de peso 
ocorre quando se associa o abuso da ingestão calórica ao sedentarismo. São 
hábitos que começam errado desde a infância. Parece genético porque a família 
toda está acima do peso, no entanto, é causado pelo mau hábito familiar, como 
ingestão em excesso de fast food, açúcares e pouco exercício físico, observa 
Loraine.
Ela indica a promoção de bons hábitos alimentares desde a infância, com base no 
Guia Dez Passos para uma Alimentação Saudável. É importante consumir diariamente
porções do grupo de cereais, tubérculos, legumes, verduras e frutas e evitar 
comidas gordurosas, açúcar e sal em excesso, frisa. E diminuir o tempo que 
crianças ficam em frente à TV e ao computador e estimular brincadeiras que 
gastem energia, como pular corda e jogar bola.
Se a pessoa já está com o IMC acima de 25, o que indica sobrepeso, ela lembra 
que é importante a conscientização da equipe de saúde sobre a importância da 
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assistência multidisciplinar, buscando a melhora física, psíquica e social, para
garantir a qualidade da assistência oferecida. É essencial fazer dieta 
acompanhada com profissional qualificado e, após avaliação cardiológica, 
praticar atividade física para ajudar na perda de peso. Além disso, o 
endocrinologista deve ser procurado quando a pessoa tem problema hormonal como 
diabetes e hipotireoidismo, explica Loraine.
Ela ressalta que sobrepeso e obesidade também causam problema social. A pessoa 
não encontra roupa adequada, não consegue passar em roleta giratória ou ao menos
encontrar cadeira apropriada em cinema, teatro ou avião. Isto acaba levando a 
pessoa ao isolamento, frisa Loraine.Linha de Cuidado - O ministro da Saúde, 
Alexandre Padilha, assinou na terça-feira (19) portaria que cria a Linha de 
Cuidados Prioritários do Sobrepeso e da Obesidade no Sistema Único de Saúde 
(SUS). A nova linha define como será o cuidado, desde a orientação e apoio à 
mudança de hábitos até os critérios rigorosos para a realização da cirurgia 
bariátrica, último recurso para atingir a perda de peso.
A pessoa com sobrepeso (IMC igual ou superior a 25) poderá ser encaminhada a um 
pólo da Academia da Saúde para realização de atividades físicas e a um Núcleo de
Apoio à Saúde da Família (NASF) para receber orientações para uma alimentação 
saudável e balanceada. Toda a evolução do tratamento será acompanhada por uma 
das 37 mil Unidades Básicas de Saúde (UBS), presentes em todos os municípios 
brasileiros.Fonte: Ana Paula Ferraz/ Comunicação Interna do Ministério da Saúde
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PREVI-RIO DIVULGA PRAZO PARA RECURSOS DO AUXÍLIO CRECHE 2012
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http://cvasrio.blogspot.com/
PREVI-RIO DIVULGA PRAZO PARA RECURSOS DO AUXÍLIO CRECHE 2012: [FOTO]
O PREVI-RIO comunica aos servidores que tiveram suas solicitações indeferidas no
Previ-Creche 2012 que poderão apresentar recurso juntamente com contracheque ou 
identificação funcional no prazo de 30 dias corridos a contar desta publicação, 
na Central de Atendimentos do Previ-Rio, no Centro Administrativo São Sebastião,
Rua Afonso Cavalcanti 455, Bloco 2, Térreo, Cidade Nova das 9 às 16 horas, ou no
posto de atendimento do PREVI-RIO no Poupa Tempo, localizado no 2º andar do 
Shopping Bangu, das 8 às 18 horas, de segunda à sexta-feira, e aos sábados no 
horário de 9 às 13 horas, excetuados os dias e horários em que não haja 
expediente normal no serviço público municipal.
Em caso de indeferimento por motivo de documentação escolar, o requerente deverá
apresentar nova declaração original do estabelecimento de ensino, comprovando o 
período em que o menor esteve inscrito no ano de 2012, em papel timbrado, 
assinado pelo responsável da escola com respectivo carimbo, contendo ato de 
autorização de funcionamento e CNPJ, conforme modelo do Anexo I da Portaria 
Previ-Rio Nº 903 de 03 de dezembro de 2012.
As declarações que não apresentarem o nº do CNPJ da Instituição de Ensino, bem 
como, o nº do ato de autorização de funcionamento, serão consideradas inválidas.
Clique aqui e veja a relação de matrículas indeferidas:

Página 3442



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
Disponível em http://doweb.rio.rj.gov.br/ acesso em 07 mar. 2013 (edição de 07 
mar. 2013)
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Profissionais de saúde podem participar de curso online sobre manejo clínico da 
dengue

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.blog.saude.gov.br/
Profissionais de saúde podem participar de curso online sobre manejo clínico da 
dengue: [FOTO]

Por meio de casos clínicos que ocorrem comumente no dia a dia, o curso a 
distância Atualização no Manejo Clínico da Dengue objetiva qualificar médicos e 
enfermeiros da atenção básica e de urgência e emergência de todo o país sobre 
diagnóstico e tratamento da dengue.
O curso gratuito é resultado de uma parceria entre o Ministério da Saúde e a 
Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS). O curso foi desenvolvido de uma forma que 
o profissional de saúde é desafiado a resolver alguns problemas de diagnósticos 
de pacientes com dengue. É um curso que proporciona ao profissional de saúde uma
atualização de forma rápida, explica o coordenador geral do Programa Nacional de
Controle da Dengue do Ministério da Saúde, Giovanini Coelho. Sabemos que estes 
profissionais são muito ocupados. Esta estratégia de capacitação alia a 
qualidade do treinamento com a facilidade de acesso, completa Giovanini Coelho. 
Podem participar 16 áreas da saúde registrados no Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde (CNES), entre eles assistentes sociais, biólogos, 
profissionais da Educação Física, farmacêuticos e terapeutas ocupacionais.
Para adaptar-se ao ritmo de trabalho destes profissionais de saúde, o curso pode
ser concluído numa média de duas horas. Ele é composto por módulos, totalmente 
autoinstrutivo, não há tutores, podendo ser feito diretamente pela internet. Os 
casos foram elaborados pelo Ministério da Saúde com a participação dos 
especialistas na área e escolhidos estrategicamente para abordar questões 
cruciais na detecção e assistência ao paciente com suspeita de dengue. Os 
profissionais que queiram se aprofundar no diagnóstico e tratamento da dengue 
podem acessar um conteúdo por meio de links de hipertexto. Giovanini Coelho 
explica que o curso fica disponível o ano todo.
Para efetivar a matrícula é necessário efetuar registro no Cadastro Nacional de 
Profissionais de Saúde (CNPS). O profissional deve se registrar na Plataforma 
Arouca, sistema que viabiliza o acesso aos recursos da UnA-SUS - ou acessar o 
material como visitante, caso não possua registro no CNES. Se entrar como 
visitante, o profissional não obterá o certificado ao final do curso.
O coordenador geral do Programa Nacional de Controle da Dengue destaca, ainda, 
que a plataforma de treinamento a distância é compatível com celulares. Assim, o
profissional de saúde poderá acessar o conteúdo via Ipad ou Iphone. Outra opção 
é efetuar o donwload do conteúdo e desenvolver o curso sem acesso à rede, por 
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computador ou celular. Os profissionais podem, ainda, compartilhar experiências 
por meio de enquetes e fórum de discussão promovida na plataforma do curso.É 
essencial que os trabalhadores da rede pública aprimorem suas habilidades, seja 
por cursos mais simples, autoinstrucionais, seja por meio de cursos de 
especialização mais complexos. Em todos os casos, quem ganha é o usuário do SUS,
que é atendido por um profissional mais qualificado, observa o secretário de 
Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), Mozart Sales.Funcionamento - 
O participante irá escolher um caso clínico, clicando no mosaico da página 
inicial. Cada caso deve demandar, em média, 15 minutos de atenção para ser 
finalizado.
O profissional deve acompanhar com atenção as informações apresentadas nos casos
e responder as perguntas. E quando necessário poderá consultar o fluxograma do 
manejo da dengue e rever os dados do paciente antes de validar a sua resposta, 
usando os ícones correspondentes.
Quando o profissional da saúde se sentir preparado para responder, deverá 
escolher uma das alternativas. Logo, o participante receberá o retorno da sua 
resposta. Em caso de erro, um hipertexto o guiará as informações importantes 
para o aprendizado. Após finalizar o curso, os profissionais de saúde vão 
receber a declaração de conclusão.Inscrição: www.unasus.gov.br/dengueFonte: Ana 
Paula Ferraz/ Comunicação Interna do Ministério da Saúde
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PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Programe suas ações e atividades!! 
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PSE - ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DO AMANHÃ - IABAS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Conforme combinado na última Reunião dos NSEC's que ocorreu dia 26/02/2013.
Segue anexo, aapresentação do IABAS, com a nova relocação das sanitaristas para 
melhor atender o Programa Saúde nas Escolas, nas Escolas do Amanhã do município 
do Rio de Janeiro.
Apresentação iabas 26.02. 2013 (2) from Cre Educação
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PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA
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PSE - NSEC 06 - PARABÉNS A TODAS AS MULHERES

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Nosso Carinho e o nosso Muito Obrigada a todas a mulheres !!!Darci e Anderson

Dia intenacional da mulher 2013 from Cre Educação
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PSE - NSEC06 - MATERIAL DISPONIBILIZADO TELESSAÚDE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Tendo em vista a campanha nacional de prevenção à obesidade infantil,
 lançada e promovida pelo Ministério da Saúde, o Núcleo Telessaúde RJ 
gostaria de disponibilizar os materiais instrucionais para famílias, 
comunidades e equipes escolares e os jogos virtuais, listados abaixo, 
para sensibilização e educação das crianças.
 Cálculo do IMC virtual: http://www.telessaude.uerj.br/colorindo-e-movendo/imc
 Prato Virtual: 
http://www.telessaude.uerj.br/colorindo-e-movendo/colorindo/prato-virtual
Equilibre no prato e no sapato: 
http://www.telessaude.uerj.br/colorindo-e-movendo/movendo/instrucoes-jogo-equili
bre-no-prato-e-sapato
O material está disponível no site 
http://www.telessaude.uerj.br/colorindo-e-movendo/ e poderemos, também, 
disponibilizar os jogos em DVDs para serem distribuídos nas escolas onde não há 
acesso à Internet.
Cordialmente,
Marta
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terça-feira, 12 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE - NSEC06 - SAÚDE PRESENTE NA C. M. SÔNIA MARIA ANGEL JONES

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

No dia 7 de março, estiveram na C. M. SÔNIA MARIA , ESF de Saúde Bucal da CMS 
NASCIMENTO GURGEL.
Foram mometos de alegria e animação. foram 99 atendimentos entre escovação 
supervisionada, orientação quanto a escovação para equipe da escola e saúde 
bucal, teatrinho para os pequenos alunos e distribuição de Kits de escovação.
PSE garantindo o sorriso do futuro.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA E NA CRECHE
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PSE - NSEC06 - SAÚDE PRESENTE NA CRECHE COMUNITÁRIA PRIMEIROS PASSOS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

Equipe da C. F. MARCOS VALADÃO esteve presente na CRECHE COMUNITÁRIA PRIMEIROS 
PASSOS.
Tema: Reunião com responsáveis e levantamento epidemiológico.

A
 atividade com os responsáveis foi desenvolvida com o objetivo de 
transmitir a importância do trabalho da Clínica da Família, como 
funciona e a importância da promoção de saúde que inicia com a atitude 
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de cada indivíduo ao utilizar os serviços oferecidos de modo responsável
 e tentamos sempre mostrar que a participação dos pais dando suporte 
para as crianças vai levar a um resultado
 positivo na saúde da família, para isso realizamos uma roda de conversa
 sobre saúde bucal, instrução de higiene oral pessoal e cuidados com as 
crianças, distribuição de kits.
O levantamento epidemiológico foi realizado de maneira a levar a 
algumas crianças um primeiro contato com o profissional e assim criar um
 ambiente de confiança e alegria.

Marcamos nossa próxima atividade em 25 de abril para realizar TRA . 

Total de alunos: 60

Total de alunos que participaram; 49

Responsáveis; 17

Kits adultos; 17

Kits infantis: 60 (foi entregue kits para faltosos)

Profissionais; CD Candida E TSB Dilmea 
SAÚDE PRESENTE NA CRECHE
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PSE - NSEC06 - SAÚDE PRESENTE NA E. M. PARAÍBA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

No dia 11 d emarço mais uma ação de Saúde Bucal na E. M. PARAÍBA, ação realizada
pela Equipe referência da escola da C. F. PROFª SANTINHA.
Atividades realizadas nesse dia foram:
Educação em saúde bucal,Levantamento epidemiológico,Escovação 
supervisionada,Aaplicação tópica de flúo, Entregas de kits de higiene oral,A 
Equipe de Saúde Bucal esteve na escola no horário da tarde, e consguiram fazer 
as atividades em 2 turmas.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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PSE - NSEC06 - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA
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PSE - NSEC06 - SAÚDE PRESENTE NA E. M. ZITUO YONESHIGUE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Drª Constância juntamente com um grupo de profissionais da CMS ENF. JOSUETE, 
estiveram na E. M. ZITUO YONESHIGUE e realizaram ações de Saúde Bucal:Orientação
quanto a escovaçãoAvaliação epidemiológicaDistribuição de Kits 
As crianças amaram aprender um pouco mais sobre higiene dentária e que eles são 
reponsáveis pelo seus belos sorrisos.

PSE - NESC06 - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA
GARANTINDO SORRISOS 
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PSE - NSEC06 SAÚDE PRESENTE NA E. M. ANTENOR NASCENTES

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

No dia 11 de março a equipe da CLÍNICA DA FAMÍLIA MARIA AZEVEDO realizou a sua 
1ª ação de Saúde Bucal, combinada com a E. M. ANTENOR NASCENTES. Forma momentos 
muito ricos, pois a adesão e participação dos alunos e profissionais, foi total 
ou melhor dizendo, como eles mesmo "Radical".
Esta escola é formada na sua totalidade por adolescentes e todos querem ter o 
sorriso e o riso mais bontito do planeta; Então explicamos como:
1. Escove os dentes corretamente
Para manter aquele sorrisão bonito, escovar os dentes corretamente é o primeiro 
passo. Nunca escove com muita força, pois isso desgasta o esmalte do dente. Na 
hora de escovar, faça um movimento de varredura com a escova partindo da gengiva
até a extremidade dos dentes. Depois de remover os restos de comida, faça outro 
movimento de varredura, só que na parte interna dos dentes. O correto é fazer a 
escovação dos dentes até 10 minutos depois das refeições.
2. Use fio dental
Usar fio dental é essencial para manter os dentes saudáveis. Crie o hábito do 
uso do fio pelo menos uma vez ao dia, de preferência antes de dormir. O fio 
dental serve para remover a placa bacteriana instalada sobre os dentes. Se ela 
não for retirada, pode endurecer e formar o tártaro, uma substância amarelada 
com aparência ruim. Eca!

Página 3448



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
3. Alimentação
Sabia que se alimentar corretamente ajuda a manter os dentes bonitos e 
saudáveis? Os açúcares em muitos alimentos e bebidas contribuem para a formação 
da placa bacteriana, que destrói o esmalte do dente. Tente comer menos lanches e
reduza a ingestão de refrigerantes. Escolha alimentos nutritivos: queijo, 
verduras, iogurte natural ou frutas. Evite mastigar chicletes, porque eles 
desgastam os dentes. Tomando certos cuidados, além de ficar com os dentes 
lindos, você também emagrece e mantém uma vida saudável. TDB!Não esqueça de 
visitar o dentista regularmente e tire todas as suas dúvidas.É essencial 
conversar com um profissional antes de iniciar qualquer processo de clareamento 
ou limpeza. Ele também pode indicar quais são as melhores escovas e pastas para 
seus dentes.Fique ligada:Além de manter a saúde bucal e escovar os dentes 
corretamente, que tal usar um batom para destacar seu sorriso? Passe um gloss ou
batom de sua preferência e fique com o sorriso perfeito! Você vai arrasar!
[FOTO]
[FOTO]

PSE - NSEC06- SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA
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PSE - NSEC06 - SAÚDE PRESENTE NA E. M.EUGÊNIA DUTRA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

C. S. F. MARCOS VALADÃO realizou atividade no dia 21 de fevereiro sobre o tema 
Alimentação Saudável na E. M. EUGÊNIA DUTRA, foram momentos de entretenimento, 
alegria e aprendizagem com a presença do Grupo SAÚDE CARIOCA animando o 
encontro.
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Profissionais: CD Candida, TSB Dilmea, ASB Jacqueline
[FOTO]
PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pse-nsec06-saude-presente-na-escola.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 11 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE - NSEC06 - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA 

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

No dia 7 de março passamos o dia com os alunos, profissionais e direção da C. M.
OS SABIDNHOS, foram momentos muito agradáveis pois fomos recebidos com muito 
carinho por todas as pessoas que ali estão.
Iniciamos este contato com o Levantamento epidemiológico de Saúde Bucal que é 
nada mais, nada menos do que uma pesquisa de campo feita em uma determinada área
para identificar os problemas de saúde da população. Através deste estudo é 
possível propor um plano de tratamento adequado e eficaz diretamente voltado
para resolver os problemas diagnosticados neste levantamento. Enfim, o problema 
de uma comunidade é identificado e as ações de saúde podem ser desenvolvidas 
diretamente naquele foco de deficiência encontrado. Em saúde bucal, o índice 
mais utilizado para um levantamento epidemiológico é o CPO-D, que é o índice de 
ataque de cárie, formulado originalmente por Klein e Palmer em 1937. CPO-D: 
Realizado em dentes permanentes, onde C significa cariados, P para perdidos e O 
para obturados.Realizamos Ações Educativas de Saúde Bucal e acompanhamento dos 
alunos que em 2012 já eram alunos da Creche e conhecemos os novos alunos.
Adoramos participar deste trabalho.
ASB ÉDILA REALIZANDO
ESCOVAÇÃO
[FOTO]

CD RODRIGO REALIZANDO
ESCOVAÇÃO
[FOTO]

TSB RAQUEL REALIZANDO
ESCOVAÇÃO
[FOTO]

CD RODRIGO EM MOMENTO
DE RECREAÇÃO COM OS ALUNOS.
[FOTO]
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Responsável: DENTISTA
RODRIGO MOTTA CSF - MARCOS VALADÃO 

PSE - NSEC06 - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pse-nsec06-saude-presente-na-escola_12.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 12 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE - NSEC06 - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA OTÁVIO KELLY

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A equipe ESF do NASCIMENTO GURGEL formada pelos ACS (REnata, Francicler, 
Antônio, Bianca e Denise) estiveram na ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO KELLY, localizada
na Pavuna e realizaram nos dias 21,22 e 28 de fevereiro atividades de Promoção e
Prevenção de Saúde Bucal.
Foram realizadas:Levantamento epidemiológicoEscovação supervisionadaDistribuição
de Kits de EscovaçãoGostamos muito de estar neste espaço educativo junto com 
equipe escolar (professores, funcionários, coordenador, merendeiras) que nos 
acolheu com muito carinho e desenvolvemos a atividade proposta pra esta escola e
sabemos que a Escola dará continuidade as ações de higiene combinadas.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Olha os olhinhos atentos!!PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pse-nsec06-saude-presente-no-ciep.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 12 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE - NSEC06 - SAÚDE PRESENTE NO CIEP GLAUBER ROCHA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A ESF do CMS NASCIMENTO GURGEL referência do CIEP GLAUBER ROCHA, fez a sua 1ª 
ação com os alunos da Educação Infantil, foi um trabalho bem lúdico, com 
brincadeiras, historinhas; foi muito legal.
Eles são muito pequenos e ficaram encantados com a escovação, que a escola já 
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faz, todos os dias, só potencializamos .
Estamos monitorando cada dentinho que está nascendo, pois ainda não têm a 
dentição de leite completa.
Estamos cuidando dos futuros sorrisos.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

PSE - NSEC06 - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pse-proporciona-melhoria-na-qualidade.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 12 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE proporciona melhoria na qualidade de vida dos alunos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
PSE proporciona melhoria na qualidade de vida dos alunos: [FOTO]
É chato brincar com os meus amiguinhos, porque na hora do pique-pega eu tenho 
que pedir para parar. Não dá para correr muito. Os meninos ficam falando que eu 
sou gordo e que eu não corro nada, conta David Oliveira (7), que está com 
sobrepeso e será um dos 14 milhões de estudantes que devem ser atendidos pelo 
Programa Saúde na Escola.
Os resultados para quem já vivenciou a experiência do programa em sua escola são
exitosos. Um exemplo é o da aluna do Centro de Ensino 01 de Sobradinho (DF), 
Graycy Lis da Silva, que relata como a experiência vivida no ano passado foi 
benéfica para ela e para os outros estudantes de sua escola: Com o Saúde na 
Escola, a gente aprendeu que obesidade tem tratamento. Existiam lá na escola 
pessoas obesas e todas elas foram encaminhadas para o tratamento. Antes elas não
rendiam bem, por causa desse fato da obesidade, agora essas pessoas começaram a 
render e se tratar e obtiveram melhoras. Já é bem perceptível a melhora, conta a
estudante.A Semana de Mobilização Saúde na Escola deste ano começou nesta 
segunda-feira (11) e vai até a próxima sexta (15). A ação, que tem como foco a 
prevenção da obesidade e o cuidado com a saúde ocular, faz parte do Programa 
Saúde na Escola (PSE) e é desenvolvida em conjunto com o Ministério da Educação.
A coordenadora de Programa Saúde na Escola, Thaís Silva, destaca a importância 
da iniciativa para a saúde dos alunos de todo o país. A semana Saúde na Escola 
tem o intuito de fazer um grande momento de mobilização comunitário, envolvendo 
escola, saúde, estudante e sociedade, chamando a atenção para a saúde dos 
educandos. Este ano, a ação tem como tema a saúde ocular e prevenção da 
obesidade. São fatores muito importantes de saúde, que auxiliam na prevenção de 
doenças crônicas no futuro, explica a coordenadora.
As mudanças proporcionadas pelo Programa Saúde na Escola não ficaram apenas no 
ambiente escolar. Elas chegaram até a casa de Rosilene da Silva Mathias Gomes. 
No ano passado, seu filho foi diagnosticado pela equipe de Atenção Básica de 
Sobradinho e com as orientações passadas por eles houve mudanças nos hábitos de 
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toda a família. Depois da ação, o meu filho começou a comer frutas, eliminou 
peso e melhorou o colesterol. A equipe passou um roteiro nutricional e todos nós
aderimos à alimentação proposta. No final das contas, o Saúde na Escola melhorou
a saúde de toda a família, destaca ela.
Esta é a segunda edição da Semana de Mobilização Saúde na Escola. Neste ano, 
além dos alunos do ensino fundamental e médio, também participarão da triagem os
estudantes das creches e pré-escolas, numa iniciativa integrada ao Brasil 
Carinhoso. Após as avaliações feitas durante semana, as visitas dos 
profissionais de saúde permanecem ao longo do ano letivo para 
acompanhamento.Saúde na Escola - O Programa Saúde na Escola visa promover 
atenção integral à saúde de crianças, adolescentes e jovens do ensino público 
por meio de ações de prevenção, promoção, atenção e formação. As atividades são 
realizadas de forma articulada entre as equipes de saúde da Atenção Básica e os 
trabalhadores da educação nos estabelecimentos de ensino. As ações do PSE são 
realizadas ao longo do ano letivo.
Em 2012, durante todo o ano, 2.495 municípios aderiram ao PSE, contemplando 
56.157 escolas e envolvendo 14.439 Equipes de Saúde da Família. Quase 12 milhões
de educandos foram beneficiados pelas ações. O investimento total chegou a R$ 
120 milhões.Ilana Paiva / Blog da Saúde, com informações da Agência Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pse-repassando-os-combinados-da-1.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 5 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE - REPASSANDO OS COMBINADOS DA 1ª REUNIÃO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Conforme combinado em reunião, estamos enviando o Kit PSE 2013 em anexo contendo
:Planilha de referências de escolas da 5 e 6 CRE e CAP 3.3,Proposta de 
Atividades divididas por mês,Relatório das Atividades previstas no SIMEC por 
escola que serão 
preenchidas nas reuniões mensais pactuadas entre a equipe de saúde e o 
representante da escola,Modelo de Encaminhamento para as unidades de 
Saúde,Carteiras deServiços prevista pelos NSEC's,Calendário Escolar 
2013Relatório TRASaúde Bucal para ser usado pelos Dentistas nas atividades do 
PSEApresentaçãoPSE 2013

Posteriormente, apos o envio pelas unidades desaúde
 das alteracoes pactuadas nas reunioes da semana passada, estaremos 
enviando a planilha de referencias com os dados atualizados.
DIVISÃO POR EIXOS

MODELO DE ENCAMINHAMENTO

Modelo de encaminhamento pse from Cre Educação
MODELO DE RELATÓRIO DE TRA
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Modelo de relatorio tra saúde bucal por escola from Cre Educação
CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES

Pse cronograma anual de atividades - sugestão de temas from Cre Educação
PSE - MAPA MENSAL POR UNIDADE ESCOLAR

CALENDÁRIO ESCOLAR - 2013

Calendário escolar 2013 pse - cap 3.3 from Cre Educação
CARTEIRA DE SERVIÇOS PSE - VALIDADO NSEC - CS

Carteira de serviços saúde escolar validado por nse cs from Cre Educação
APRESENTAÇÃO PSE 2013

Apresentação pse 2013 cap 3.3 from Cre Educação
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<DATA DA POSTAGEM>
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE - SAÚDE NA ESCOLA 

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pse-saude-presente-na-c-m-zilka.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 20 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE - SAÚDE PRESENTE NA C. M. ZILKA SALABERRY

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

No dia 14 d emarço a Equipe de Saúde da C. F. MARCOS VALADÃO, referência da C. 
M. ZILKA SALABERRY esteve na creche para fazer suas atividades. Como sempre, a 
equipe foi bem acolhida por todos deu continuidade as suas 
atividades.Levantamento Epidemiológico;Escovação supervisionadaOrientação sobre 
a Escovação;Distribuição de KIts de Saúde Bucal.Em outro momento já foi 
realizada uma Oficina de Saúde Bucal com os funcionários da Creche.

PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA 
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<POSTAGEM>
pse-saude-presente-na-creche-prof.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 20 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE - SAÚDE PRESENTE NA CRECHE PROF. ROGÉRIO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A CRECHE MUNICIPAL PROFESSOR ROGÉRIO, na Fazenda Botafogo, participaram das 
atividades planejadas pela Equipe Lacy Ferreira da CMS FAZENDA BOTAFOGO.Foram 
momentos muito agradáveis.Tivemos o teatro de fantoches, que foi um sucesso! 
Além, disso, 
passamos um filme educativo sobre higiene , tema do Castelo 
Ratimbum.Participaram do evento a Equipe Lacy Ferreira, do CMS Fazenda Botafogo,
com:Drª BereniceDrª LizDentista Cristiane PingarilhoTSB Luciana Santos[FOTO]
ACS: Cidelma e Geraldo[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pse-saude-presente-na-e-m-antenor.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 25 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE - SAÚDE PRESENTE NA E. M. ANTENOR NASCENTES

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

No dia 11 de março a equipe ESB SANTINHA, esteve na E. M. ANTENOR NASCENTES, 
para dar continuidade o Plano de Ação construído com a Escola.
Os alunos da E. M. ANTENOR NASCENTES são adolescentes o que facilitou muito o 
nosso trabalho, pois todos querem preservar o seu sorriso e ter um hálito 
agradável.

[FOTO]
[FOTO]
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<POSTAGEM>
pse-saude-presente-na-escola-municipal.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 13 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARISE GARCIA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A ESF DE Saúde Bucal, do CMS NASCIMENTO GURGEL esteve na ESCOLA MUNICIPAL MARISE
GARCIA, na Pavuna.
O foco principal foi proporcionar aos alunos através do teatro , orentaçõ 
prevenção e promoção da Saúde Bucal o desenvolvimento de:Capacidades cognitivas 
- imitação, imaginação, regras, transformação da
realidade, acesso e ampliação de conhecimentos prévios;Capacidades afetivas - 
estabelecimento dos
vínculos afetivos, a expressão de sentimentos, relação de confiança,
principalmente entre o educando e Técnico em Saúde Bucal, que envolve
colaboração/motivação/valorização;Capacidades psicomotoras - atuação mecânica
do educando por meio do treinamento e da execução de atividades - controle da
placa bacteriana por meio da escovação;Fizemos também avaliação epidemiológica e
distribuição de Kits de Saúde Bucal, assim os professores, funcionários e 
marendeiras darão continuidade ao trabalho de higiene bucal proposto.

PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA
GARANTINDO O SORRISO NO FUTURO 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pse-saude-presente-no-ciep-antonio.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 20 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE - SAÚDE PRESENTE NO CIEP ANTÔNIO CANDEIA FILHO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

O Programa Saúde na Escola iniciou suas atividades no CIEP ANTÔNIO CANDEIA 
FILHO, referência da C. F. MARCOS VALADÃO.
Ações Realizadas pela pela Equipe da Drª Rosane Landeira e da TSB Simone Cabral

Queremos chamar atenção para 2 ações realizadas no mês de março:Dia 4 de março -
Realizaram atividades de Saúde Bucal com os alunos de Educação infantil.[FOTO]
Atividade Educativa de orientação da EscovaçãoEscovação 
supervisionadaDistribuição de Kits de Saúde BucaLevantamento EpidemiológicoDia 
18 de Março - Realizaram atividades com os alunos do PEJA.Atividade 
EducativaEscovação supervisionadaAlimentação Saudável na prevenção do 
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câncerDistribuição de Kits de Escovação 
As Atividades foram realizadas pela Equipe da Drª Rosane Landeira, a 
Nutricionista Anne Marcelle (NASF) e ASB Rodrigo Oscar.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

PSE- SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
puc-rio-ii-coloquio-latino-americano.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 13 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PUC-Rio: II Colóquio Latino-americano sobre Políticas de Segurança e Direitos 
Humanos: Enfocando a Primeira Infância, Infância e Adolescência.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
PUC-Rio: II Colóquio Latino-americano sobre Políticas de Segurança e Direitos 
Humanos: Enfocando a Primeira Infância, Infância e Adolescência.
[FOTO]

Primeira Infância, Infância e Adolescência.:   II Colóquio Latino-americano 
sobre Políticas de Segurança e Direitos Humanos: Enfocando a Primeira Infância, 
Infância e Adolescência., Data: 21 e 22 de março de 2013. Local: Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio).     O II Colóquio é 
desdobramento de um trabalho conjunto entre organizações nacionais e 
internacionais, sendo elas a Equidade para a Infância América Latina, o Centro 
Internacional de Estudos e Pesquisa sobre a Infância - CIESPI/PUC-Rio, a Rede 
Nacional Primeira Infância - RNPI, a Pontifícia Universidade Católica - PUC-Rio,
Instituto e Fundação Arcor.    Público alvo: todas as pessoas engajadas na luta 
pela defesa e promoção dos direitos da primeira infância, infância e 
adolescência.   Atenção: Ao final do primeiro dia do evento será exibido o 
documentário "Quando a casa é a rua" de Thereza Jessouroun, cujo projeto foi 
desenvolvido pelo CIESPI/PUC-Rio e o CODENI, com apoio do Fetzer Institute. 
Também será o lançamento do livro "Cuidado familiar e saúde mental" cujas 
autoras são as Professora Irene Rizzini, Aline Deus da Silva Leite e Cristiane 
Diniz de Menezes. Editoras: PUC-Rio e Reflexão."   As inscrições estão abertas e
foram estendidas até o dia 16 de março!!!   Informações em  
http://www.equidadeparaainfancia.org/ Fonte Paulo Roberto Tonani do 
Patrocinio(por e-mail).

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
qualificacao-do-professor-e-o-que-mais.html
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<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 8 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Qualificação do professor é o que mais influencia bom desempenho de aluno

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://ultimosegundo.ig.com.br
Qualificação do professor é o que mais influencia bom desempenho de aluno: 
Priscilla Borges
Estudo da UFMG e da Universidade de Stanford avaliou impacto dos docentes na 
qualidade educacional. Contratação por concurso público também alavanca ensino
Para os pesquisadores, não há dúvidas de que o papel do professor é determinante
para o bom desempenho escolar dos alunos. Embora outros fatores - como 
escolaridade dos pais; infraestrutura escolar; acesso a materiais didáticos - 
influenciem a aprendizagem, estudo mostra que a qualificação do professor e sua 
forma de contratação são os quesitos que mais impactam no sucesso de um aluno.

Leia mais:Professores não são preparados para ensinar
Os resultados identificados pela pesquisadora Raquel Rangel mostram que o País 
precisa investir muito em formação dos professores e na valorização da carreira.
Raquel explica que considerou na pesquisa dados de provas do Sistema de 
Avaliação da Educação Básica (Saeb) de estudantes do 5º ao 9º ano do ensino 
fundamental da rede pública, aplicadas entre 1999 e 2003, e do questionário 
respondido por professores destes alunos.
Raquel criou uma escala, baseada na Teoria de Resposta ao Item, para comparar a 
evolução do desempenho dos alunos em cada série avaliada ao longo desse período.
Em sua amostra, escolheu tratar dos dados apenas dos seis Estados com piores 
indicadores à época: Rondônia, Pará, Pernambuco, Sergipe, Mato Grosso do Sul e 
Goiás. Ao todo, os desempenhos de 1,2 mil alunos em português e matemática foram
avaliados e as respostas de 581 docentes.Fomos muito rigorosos para medir esse 
impacto. Utilizamos um método estatístico que calculou o efeito médio de 
desempenho dos alunos a cada dose de qualidade do professor. Estatisticamente, o
impacto da qualificação e da contratação por concurso público foi muito maior do
que a experiência e o capital cultural do professor, a formação continuada, o 
uso de recursos pedagógicos, as estratégias de avaliação, conta.
Raquel é estudante do doutorado em Demografia do Centro de Desenvolvimento e 
Planejamento Regional (Cedeplar) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
e realizou o estudo como mestrado na Universidade de Stanford, nos Estados 
Unidos. Orientada pelo professor Martin Carnoy, a pesquisadora comparou a 
situação brasileira à norte-americana e aponta que as realidades são muito 
distintas.
Segundo Raquel, nos Estados Unidos, como ter um diploma de ensino superior e de 
cursos de pós-graduação ou especialização é natural entre a maioria dos 
docentes, as discussões sobre qualidade do professor são bem diferentes. Eles já
avaliam o domínio da disciplina, o conhecimento didático, as técnicas 
pedagógicas, a motivação desse professor. O que queremos mostrar é que temos 
ainda problemas básicos para resolver. Como a formação, diz.Matemática X 
Português
O argumento de Raquel encontra força nos resultados de diferentes avaliações em 
larga escala feitas pelos estudantes brasileiros. Nesta quarta-feira, por 
exemplo, um levantamento realizado pela ONG Todos pela Educação mostrou que o 
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desempenho dos alunos do ensino médio na Prova Brasil de 2011 piorou. Apenas 10%
deles aprende o necessário em matemática e 29% em Língua Portuguesa.É importante
ressaltar que avaliei o desempenho de seis Estados, que os dados não são 
recentes, mas os nossos problemas ainda são muitos e precários. Todos os 
indicadores de desempenho mostram que temos muito o que alcançar, especialmente 
nas escolas públicas, pondera. Ela espera que os gestores se utilizem dessa 
constatação para investir na formação dos professores e na criação de 
atratividades para a carreira docente.
A diferença mais significativa de desempenho dos estudantes submetidos a aulas 
de professores com boa qualificação e contratados por concurso público ocorreu 
nas avaliações de matemática. Raquel diz que isso mostra que, para ensinar bem a
disciplina, a formação do docente é ainda mais determinante, por uma necessidade
da área. O que não quer dizer que não é preciso investir na formação dos 
professores de português, enfatiza.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
rede-social-educativa-permite-que.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 1 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Rede social educativa permite que alunos se ajudem no trabalho escolar

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://portal.aprendiz.uol.com.br/
Rede social educativa permite que alunos se ajudem no trabalho escolar: [FOTO]

A plataforma de aprendizagem colaborativa, Brainly, chega ao Brasil.
O que fazer quando surgem dúvidas durante a lição de casa ou trabalho da escola?
Três estudantes tiveram uma ideia para solucionar esse problema: criaram um site
em que alunos do Ensino Fundamental e Médio pudessem compartilhar questões 
escolares e pedir ajuda para outras pessoas. Foi assim que surgiu em março de 
2009, na Polônia, o Brainly, um portal de social learning (aprendizado via redes
sociais).
Depois de alcançar 19 países e contar com mais de 9 milhões de usuários por mês,
a rede social educativa ganha versão em português e chega ao Brasil em novembro 
de 2012, com acesso gratuito. A plataforma nacional já possui quase 10 mil 
usuários e, de acordo com a assessoria de imprensa, e esse número vem aumentando
com a voltas às aulas.
A ideia dos criadores era usar a internet não só para o entretenimento, mas para
promover a educação, cooperação e desenvolvimento social e intelectual. Nesse 
sentido, é criado um ambiente de aprendizagem mútua e colaboração, que facilita 
os estudos de crianças e adolescentes.Com funciona?
As perguntas são divididas por disciplinas curriculares - Matemática, Física, 
Português, Biologia, História, Espanhol, Inglês, Filosofia, Química e Geografia 
- que ficam logo no topo da página. Em cada seção, é possível visualizar quantas
soluções de problemas foram postadas e quantas pessoas estão online que poderiam
te ajudar em cada assunto.
Cada usuário depois do cadastro recebe um determinado número de pontos que 
precisa gastar cada vez que faz uma pergunta. Para ganhar pontos, os estudantes 
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devem ajudar outras pessoas, não necessariamente na mesma matéria. A melhor 
resposta é escolhida pela pessoa que fez a pergunta, mas os outros usuários 
também podem avaliá-la através de uma votação.
De acordo com uma das responsáveis pela Brainly do Brasil, Anna Skwarek, a 
possibilidade de seleção da resposta é uma maneira de incentivar a qualidade da 
explicação. Os alunos que derem a solução mais clara e completa que, geralmente 
é considerada a melhor resposta, recebem pontos adicionais e podem entrar para o
ranking. O botão Obrigado possibilita agradecimento pessoal e pode ser o início 
de uma nova amizade que pode se desenvolver através de mensagens privadas ou 
bate-papo.
Para evitar erros substanciais, comentários fora do tema, preconceituosos ou que
desrespeitem os outros usuários, a moderação é feita por especialistas na área. 
Professores, pais ou alunos que se destacam na rede podem também se candidatar a
integrar à equipe e colaborar com o serviço, mas sempre guiado e avaliado por um
moderador mais experiente.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
reflexao-o-professor-ideal.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 13 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

REFLEXÃO - O professor ideal

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.vithais.com/
O professor ideal:
[FOTO]

Qualidades indispensáveis para melhorar a educação

- Possui autonomia intelectual

- É capaz de estabelecer diálogo crítico com o mundo

- Facilita aprendizagem

- Interage com o contexto social e cultura dos alunos

- Tem consciência de que deve se manter atualizado 
"É um profissional do desenvolvimento da dimensão humana, da cultura e das 
interações sociais" Características essenciais para os cursos - Formação deve 
estar associada à prática - Devem ter fundamentos da educação em história, 
psicologia, sociologia - Devem ter disciplinas de formação pedagógica - Devem 
ter disciplinas dos conteúdos das séries em que vai lecionar (Fonte: Revista 
Educação, Ed. 150, Artigo: Raio X para novas práticas)

Procura-se o professor ideal. Quem é ele? As informações apresentadas por 
revista especializada em educação, a partir de consulta com especialistas, 
apresentou algumas indicações daquilo que se espera deste profissional.
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Há algum tempo, em outros textos, trabalhei informações de outras fontes (como o
jornal "O Estado de São Paulo"), através das quais se falava de um educador 
antenado, ligado nas tecnologias, capaz de estar presencial e virtualmente 
próximo de seus alunos. Nesta apreciação da Revista Educação, o foco é outro...

Fala-se sobre formação mais qualificada, associação da prática profissional com 
aquilo que se aprende na graduação, da necessidade de sólidos fundamentos em 
pedagogia (com destaque para história, sociologia e psicologia), do domínio e 
segurança no trabalho com os conteúdos específicos de cada disciplina e ano 
escolar com o qual o trabalho vai ser realizado, da qualificação didática do 
profissional da educação.

Temas que deveriam ser basilares para os professores e, mais ainda, cobrados, 
pelos estudantes e também pelo MEC, das universidades e faculdades que formam 
esta tão imprescindível seara profissional no país. Agora, também surgiram 
pormenores da formação que estão associados não apenas à graduação e às 
especializações na área...

Fala-se de autonomia intelectual, criticidade na relação com o mundo, capacidade
de facilitar a compreensão e o trabalho do aluno em sala de aula, atualização 
quanto ao que ocorre no mundo e, ainda, capacidade de interagir e se relacionar 
com os alunos, conhecendo sua realidade e valorizando seus saberes prévios... 
Fico particularmente muito feliz ao ver tudo isto sendo colocado...

Tenho pessoalmente levantado estas bandeiras através dos artigos que escrevo 
desde que comecei a atuar nesta frente virtual de comunicação e troca de ideias,
socializando a necessidade destas práticas desde 2002!

Como disse, melhorar a formação dos professores na universidade é elemento 
primordial dessa transformação. Para os que já estão no mercado de trabalho cabe
buscar aquilo que ainda não é parte de seu acervo de saberes e práticas, 
participando de novos cursos, formações, debates, oficinas, palestras e, também,
lendo muito, trocando ideias com os colegas, experimentando e não apenas se 
acomodando com o que já possui ou realiza. Igualmente decisivo é o papel dos 
gestores da educação. A equipe com a qual se relacionam diretamente os 
professores, formada pelos profissionais que atuam na direção, coordenação 
pedagógica e orientação educacional.

A definição dos pilares desta escola, com a filosofia, os parâmetros 
educacionais, as metas a serem atingidas, o plano de vôo geral e específico (da 
escola, de cada área do conhecimento, da sintonia que deve existir), o caráter 
multi ou interdisciplinar, o olhar para o mundo, o ensejo ao empreendedorismo e 
a iniciativa do aluno, a seleção criteriosa dos recursos, a parceria vital com 
as famílias, a atenção ao espaço onde acontecem as aulas, experiências e contato
com outros universos via web ou presencial... Há muitas ações a serem planejadas
e desenvolvidas.

É decisivo para a educação, o país, os professores e, principalmente, para 
nossos alunos, que estejamos conscientes e engajados para que o professor 
qualificado, pleno e próximo do ideal, esteja nas salas de aula brasileiras... E
digo próximo do ideal porque não podemos nos iludir pensando que em algum 
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momento já chegamos lá... Sempre precisaremos de mais subsídios, intercâmbio, 
informações, cursos, leituras e, neste sentido, estamos em permanente 
construção...

Por João Luís de Almeida Machado

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
reuniao-de-pais-escola-ana-de-barros.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 23 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

REUNIÃO DE PAIS ESCOLA ANA DE BARROS CAMARA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cms-fazendabotafogo.blogspot.com/
CMS FAZENDA BOTAFOGO - REUNIÃO DE PAIS ESCOLA ANA DE BARROS CAMARA: 
[FOTO]

23/03/2013 - EQUIPE LACY FERREIRA ACS.: DELMA SANSUIR E SOLANGE.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saiba-quais-sao-os-exercicios-fisicos.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 8 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Saiba quais são os exercícios físicos mais indicados para as grávidas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blogdasaude.com.br/
Saiba quais são os exercícios físicos mais indicados para as grávidas: [FOTO]

A mulherque nunca se exercitou e sabe que os benefícios das atividades físicas 
durante a gestação são poderosos não só para ela, mas também para o bebê pode 
começar a fazer exercícios leves ou de baixo impacto.
Para quem já tem uma rotina de malhação e acabou de engravidar, o ideal é manter
o tipo e o ritmo dos exercícios caso o médico dê aval para isso. Se ela já 
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pratica esportes, pode manter o mesmo ritmo até o oitavo mês de gravidez. Essa 
mulher e a que nunca se exercitou precisam, sempre, ter um acompanhamento 
médico, salienta o fisioterapeuta Bruno Andrade Costa, especialista em 
fisioterapia músculo-esquelética doZahra Spa  Estética.
Controle do ganho de peso, fortalecimento muscular - não só da região lombar 
evitando as dores nas costas -, melhora do condicionamento cardiovascular e do 
sistema respiratório, além de melhora do retorno venoso e linfático, diminuindo 
o inchaço são alguns dos benefícios.Entenda abaixo quais são os exercícios mais 
indicados na gravidez:HIDROGINÁSTICAHidroginástica é o exercício mais indicado 
pelos médicos para as grávidas. De acordo com Luciana Flor, a água traz conforto
para as gestantes. Na água elas não sentem o peso da barriga, o que aumenta a 
segurança para praticar exercícios, diz a professora. Ela explica que o water 
relax, espécie de aula de alongamento dentro dágua, também é muito bem-vinda 
para as gestantes, já que melhora a circulação e diminui inchaços.
Uma pesquisa realizada pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) com 50 
grávidas mostrou que a hidroginástica pode ajudar a diminuir as dores no parto, 
já que apenas 27% das pesquisadas que praticavam exercícios na água solicitou 
algum tipo de analgésico para dor durante as contrações.CAMINHADA
A caminhadaestá entre as atividades mais democráticas, já que não é necessário 
estar matriculada em uma academia para praticá-la.Após a liberação do obstetra, 
em geral, a gestante pode praticar exercícios físicos durante uma hora por dia, 
até 5 vezes por semana. O mais importante é respeitar a frequência cardíaca, que
não deve ultrapassar 140bpm. Isso significa que é possível conversar com 
tranquilidade durante a caminhada., diz a professora de educação física Mariana 
Furtado, doEspaço Bella Gestante.MUSCULAÇÃO
A musculação não é contraindicada para gestantes. Bem orientada, fortalece os 
músculos, melhora a postura e diminui as dores nas costas, provenientes do peso 
da barriga. Na musculação é possível trabalhar cada grupamento muscular de forma
segura.Gestantes que nunca praticaram exercícios devem começar aos poucos, com 
15, 20 minutos, avançando aos poucos. O ideal, sempre, é conciliar o trabalho 
muscular com atividades aeróbicas, como caminhada, hidroginástica e bicicleta 
ergométrica, diz Luciana Flor.PILATES
O exercício utiliza o próprio peso corporal para trabalhar diferentes 
grupamentos musculares.Apesar de parecer ser um exercício leve, o pilates não é 
indicado para todas as gestantes. O pilates melhora a postura, evita dores 
lombares e fortalece os músculos das costas, preparando para o peso da barriga, 
mas só recomendamos para quem já praticava antes da gravidez. No pilates a 
gestante trabalhará o tempo todo com o abdômen contraído, o que pode gerar 
estresse desnecessário para quem nunca praticou. Ou seja, quem deseja aproveitar
os benefícios do pilates deve começar bem antes da gravidez.YOGA
A yoga trabalha corpo e mente, ajudando no relaxamento da gestante. Assim como o
pilates, a yoga trabalha o abdômen e só é recomendo para aquelas que praticavam 
antes da gravidez.Com o passar das semanas e o crescimento da barriga, ficará 
mais difícil fazer determinadas posturas, mas as academias já contam com 
programas específicos para gestantes, explica a professora de educação física 
Luciana Flor, daCompanhia Atlética.
Fonte: Gnt

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-da-mulher-e-tema-de-encontro.html
<DATA DA POSTAGEM>
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quinta-feira, 7 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

| Saúde da Mulher é tema de encontro entre ministro Padilha e blogueiras

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Ao Vivo | Saúde da Mulher é tema de encontro entre ministro Padilha e 
blogueiras: 

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, se encontra com blogueiras para 
conversar sobre saúde da mulher. A reunião tem o objetivo de esclarecer as 
principais dúvidas sobre o cuidado com a saúde da mulher brasileira. Quem 
desejar tirar dúvidas sobre o tema já pode enviar perguntas para o e-mail 
ministeriodasaude2009@gmail.com, que elas serão respondidas durante o encontro, 
no gabinete do ministro.
Acompanhe o bate papo:
Blog da Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-na-creche-parceria-com-pse.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 24 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE NA CRECHE, PARCERIA COM PSE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://zilkacreche.blogspot.com/

Trabalho de parceria!!Parabéns!! 
SAÚDE NA CRECHE, PARCERIA COM PSE: Uma vez por semana temos a visita da equipe 
PSE na creche, a cada semana eles visitam uma turma para acompanhar a saúde dos 
nossos pequeninos. Essa equipe é formada por um pediatra, odontólogo, enfermeiro
e agentes de saúde, que acompanham o crescimento das crianças medindo, pesando e
investigando se há alguma doença a ser tratada. Desde fevereiro eles têm 
acompanhado acompanhado nossa creche. Escovas de dentes foram distribuídas e as 
educadoras foram orientadas como fazer uma boa escovação. As crianças que 
precisam de tratar os dentinhos ou tratar alguma doença são encaminhadas para a 
Clínica da família, que fica no hospital Raul Gazolla (Hospital de Acari). Nosso
próximo passo será uma palestra com os responsáveis para tratarmos sobre 
obesidade infantil. Vejam nas fotos como isso acontece:
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
 Até a próxima semana, equipe PSE!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-na-escola-pais-devem-ouvir-filhos.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 18 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Saúde na Escola: Pais devem ouvir filhos na hora da escolha do tipo de óculos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Saúde na Escola: Pais devem ouvir filhos na hora da escolha do tipo de óculos: 
[FOTO]

Foto: Tetra Images/Corbis
Ao contrário do que podem pensar os adultos, criança e óculos pode ser uma boa 
dupla. Elas se adaptam rapidamente ao equipamento, até porque enxergam melhor. O
oftalmologista Marco Rey Faria, presidente do Conselho Federal de Oftalmologia 
(CBO), diz que os mais preocupados são os pais, que temem a rejeição dos filhos 
aos óculos, além de serem vítimas de piadas entre os colegas de escola.
Faria explica que quando a criança tem uma deficiência e passa a ver tudo 
nítido, ela não querer tirá-los. Um certo desconforto pode ocorrer nos primeiros
dias. É normal. Depois da adaptação, algumas crianças não querem tirar nem para 
tomar banho, afirma o oftalmologista. Enzo Matheus, de 9 anos, até dorme com os 
seus. Portador de quatro graus de hipermetropia no olho esquerdo e dois graus de
miopia no olho direito, o garoto usa óculos desde 2011. Hoje, no sétimo ano, 
participa das aulas sem nenhum problema.
Apesar da pouca idade, ele cuida muito bem dos óculos. A mãe dele, Sueli Bastos 
Mendes, conta que o menino lava os óculos todos os dias e o enxuga com um pano 
especial, seguindo as recomendações do médico. Cuidadoso, os guarda em uma 
caixinha. As lentes são especiais: elas não arranham. Assim, eu fico 
despreocupada, pois tenho certeza de que ele pode brincar a vontade, sem 
danificar os óculos, conta Sueli, que trabalha na Secretária de Vigilância a em 
saúde (SVS).
Segundo o presidente do CBO, não há uma idade mínima para o uso de lentes 
corretivas, mas o mais comum é a indicação de óculos a partir dos dois anos, 
caso seja um problema de refração grave. Ele explica que a maioria dos 
distúrbios como miopia, hipermetropia e astigmatismo são descobertos na idade 
escolar, quando há necessidade de maior nível de leitura. Sueli, por exemplo, 
levava Enzo ao oftalmologista, mas a hipermetropia só foi diagnosticada quando o
garoto tinha sete anos.
Com o distúrbio diagnosticado, Faria aconselha consultas oftalmológicas anuais 
para observar possíveis variações de graus. E da uma dica importante: Os pais 
devem orientar na hora da escolha da armação, específica para cada tipo de 

Página 3465



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
refração. Porém, a criança deve ser ouvida também. Afinal, é ela que irá usar os
óculos, afirma Faria.Olhar Brasil - A estratégia do Programa Saúde na Escola 
(PSE) para 2013 tem duas vertentes: controle da obesidade e detecção precoce de 
distúrbios refrativos de visão em crianças em idade escolar. Após as avaliações 
feitas durante semana, as visitas dos profissionais de saúde permanecem ao longo
do ano letivo para acompanhamento.
A assistência oftalmológica infantil faz parte do Projeto Olhar Brasil, 
desenvolvido pelos ministérios da Saúde e da Educação, em parceria com 
instituições como o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO). O objetivo é o de
oferecer tratamento oftalmológico integral, ampliar a capacidade instalada de 
atendimento no País, além de reajustar valores de procedimentos na tabela do 
Sistema Único de Saúde (SUS). O Olhar Brasil prevê a ampliação do atendimento de
jovens e adultos matriculados na rede pública e inseridos nos programas Saúde na
Escola (PSE) e Brasil Alfabetizado (PBA).Fonte: Maria Vitória/ Comunicação 
Interna do Ministério da Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-municipal.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 1 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO KELLY

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO KELLY, situada no bairro da Pavuna é referência do CMS
NASCIMENTO GURGEL, que iniciou os seus trabalhos na escola com uma ação de Saúde
Bucal.
Os alunos tiveram uma esvação supervisionada e distribuição de Kits de higiene 
bucal.
Parceira entre a Saúde e Educação. 

PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-municipal_19.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 19 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DE GUSMÃO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

No dia 14 de março a equipe referência da C. F. MARCOS VALADÃO passou o dia na 
E. M. ALEXANDRE DE GUSMÃO.
A equipe de Saúde Bucal realizou realizou 3 ações:Escovação 
supervisionadaLevantamento EpidemiológicoDistribuição de Kits de Escovação 
A Escola nos recebeu de braços abertos, todos foram muitos receptivos as 
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orientações quanto a Saúde Bucal e da necessidade de manter a escovação no 
ambiente escolar. ASB ÉDILA REALIZANDO
ESCOVAÇÃO
[FOTO]

[FOTO]
CD RODRIGO REALIZANDO
ORIENTAÇÃO DE HIGIENE ORAL 
[FOTO]
CD JOSEANE REALIZANDO
ORIENTAÇÃO DE HIGIENE ORAL[FOTO]

TSB RAQUEL REALIZANDO
ORIENTAÇÃO DE HIGIENE ORAL[FOTO]

PSE NSEC06 - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-municipal_27.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 27 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL DE ABREU 

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

No dia 14 de março a Equipe da CMS NASCIMENTO GURGEL formada pelos 
profissionais: ASB ÁBILA, CD JULIANA E ACS NATHÁLIA CASTRO E SÔNIA foi realizada
ações de Promoção e Prevenção de
Saúde bucal com atividades dinâmicas, distribuição de kits de saúde bucal e
escovação dental supervisionada e levantamento epidemiológico. Os Alunos 
participaram de todas as atividades.

PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-no-ciep-antonio-candeia.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 9 de março de 2013
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NO CIEP ANTÔNIO CANDEIA FILHO A  SAÚDE  DA  MULHER

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://pejantoniocandeia.blogspot.com/

Conversando e informando sobre saúde. Parabéns Profª Mariana!! 
A  SAÚDE  DA  MULHER:

[FOTO]
[FOTO]
 A propósito do DiaInternacional da mulher, os professores do PEJA I e II do 
CIEP Candeia organizaram uma homenagem especialmente às alunas no dia 7/03/2013,
o tema principal foi a saúde da mulher e a palestrante foi a professora Mariana,
que soube trazer informações relevantes, ilustrações e vídeos, além de dialogar 
e esclarecer as questões colocadas pelos alunos.

[FOTO]
 Os demais professores comentaram o tema, buscando a integração interdisciplinar
e foram sorteados brindes de lembranças para as alunas. 

 Obs: Os professores decidiram continuar a divulgação do trabalho com o PEJA em 
2013 criando uma página no Facebook, para facilitar a participaçao de todos.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-no-ciep-zumbi-dos.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 1 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NO CIEP ZUMBI DOS PALMARES

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Já começamos as nossas conversas, aarticulações, planejamneto e ações do ano de 
2013.
Estamos no CIEP ZUMBI DOS PALMARES, conversando com os alunos, escutando suas 
demandas e conversando sobre o que querem saber!!!
Equipe Pioneiro - CMS - FAZENDA BOTAFOGO

PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-no-edi-professora.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 25 de março de 2013
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NO EDI PROFESSORA BEATRIZ SOUZA MADEIRA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
A equipe Largo do Senhor 3 - CMS SYLVIO FREDERICO BRAUNNER - esteve no dia 11 de
Março de 2013 na Creche EDI ProfessorA Beatriz Souza Madeira, onde realizamos 
mais uma atividade do Saúde na Escola. O tema abordado foi Saúde Bucal, contando
com a presença da Dentista Alethéa, TSB Maria da Penha, Enfermeira Juliane, ACS 
Irene, ACS Priscila e ACS Juliana.Foram realizadas as seguintes atividades nas 
turmas EI30, EI31, EI40, EI41:Escovação supervisionada no intuito de orientar a 
forma correta de uma boa higienização bucal,Exame clínico bucalDistribuição 
dekits de saúde bucal. Foram feitas 80 (oitenta) escovações supervisionadas e 
após oexame clínico bucal foi visto que 6 (seis) crianças deveriam ser 
encaminhadas paratratamento,23 (vinte e três) alunos faltaram. Faz-se necessário
salientar que 103 (cento e três) alunos e46 (quarenta e seis) funcionários foram
atendidos, sendo assim, informo que foram distribuidos 149 (cento e quarenta e 
nove) Kits de saúde bucal.

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

PSE SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
segunda-sessao-do-ciclo-de-debates.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 7 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Segunda sessão do ciclo de debates abordará as parcerias público-privadas em 
alimentação e nutrição

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://inad-smsdc.blogspot.com/
Segunda sessão do ciclo de debates abordará as parcerias público-privadas em 
alimentação e nutrição: 
Encontro terá a presença de Mariana Ferraz, Luciene Burlandy e Fábio Gomes.

[FOTO]
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Com o objetivo de debater e contextualizar os conflitos de interesses presentes 
na relação entre público e privado na área de alimentação e nutrição, teve 
início no dia 1º de fevereiro o I Ciclo de Debates Conhecimento Política Ação. A
próxima atividade ocorrerá no dia 15 de março e possuirá uma dinâmica que 
privilegiará a interação e o diálogo entre convidados e participantes.

Composto por quatro encontros, o Ciclo de Debates Conhecimento Política Ação é 
organizado pelo Coletivo de Desdobramento do World Nutrition Rio2012 com os 
objetivos de dar continuidade às discussões realizadas no evento, propor ações 
de enfrentamento dos conflitos existentes, além de subsidiar e estimular a 
implementação das ações pautadas no congresso, realizado em abril de 2012.

O Ciclo de Debates conta com o apoio do Instituto de Nutrição Annes Dias, do 
Instituto de Nutrição da UERJ, da Escola de Nutrição da UNIRIO, da Faculdade de 
Nutrição da UFF, da Escola Nacional de Saúde Pública da FIOCRUZ, do Conselho 
Regional de Nutricionistas - 4ª Região, do Conselho Federal de Nutricionistas, 
do Instituto Nacional de Câncer e da Associação Brasileira de Saúde Coletiva.
Nova dinâmica

A partir do próximo encontro será adotada uma nova dinâmica. A sessão do World 
Nutrition Rio2012 que guia a sessão não será exibida no Ciclo de Debates, 
masserá disponibilizada online para ser revisitada pelos participantes do ciclo.
Essa mudança será acompanhada por uma apresentação inicial que contextualizará e
sistematizará os principais pontos abordados na sessão do congresso. Com base 
nessa introdução, serão desenvolvidas as apresentações das dois debatedores 
convidados. Assim, a organização do Ciclo de Debates pretende disponibilizar um 
tempo maior para a interação e para o diálogo entre convidados e participantes.

Veja abaixo os detalhes da segundo encontro do I Ciclo de Debate Conhecimento 
Política Ação:
Parcerias público-privadas em alimentação e nutrição em saúde coletiva: o 
interesse público
Palestrantes: Bent Egberg (Ålborg University - Dinamarca), Cecília Castillo 
(Liga Ciudadana de Defensa del Consumidor - Chile) e Boyd Swinburn (Deakin 
University - Austrália)
Moderadora: Inês Rugani (UERJ)

Observação: o link para o vídeo será enviado para o e-mail cadastrado na 
inscrição.
Convidados do Ciclo de Debates:Mariana Ferraz - CONSEA/USP e Luciene Burlandy - 
UFF
Moderador: Fabio Gomes - INCA

Data: 15/03/2013
Horário: 14 às 17 horas
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Local: Auditório 111 (11º andar, bloco F) - Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ) - Rua São Francisco Xavier, 524 - Maracanã

Inscrições: vagas limitadas, para preencher o formulárioclique aqui.
Informações:ciclodedebatesposwn@gmail.com

Orientações para a transmissão virtual

Faça seu cadastro na plataforma colaborativa do Telessaúde Uerjcom, pelo menos, 
três dias de antecedência; caso ainda não seja cadastrado. No dia do evento, 15 
minutos antes da hora de início, clique em AGENDA e o link para participar do 
Ciclo de Debates estará disponível.

A plataforma Telessaúde foi criada para capacitação e aprimoramento dos 
profissionais de saúde, assim, a lista de profissões disponível no cadastro 
consta apenas opções dessa área. Caso sua profissão não esteja contemplada na 
lista da plataforma, solicitamos que se cadastre como agente comunitário de 
saúde.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
semana-da-saude-na-escola-sera-lancada.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 12 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Semana da Saúde na Escola foi lançada nesta segunda-feira (11) em Brasília

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Veja como foi o lançamento da Semana de Saúde na Escola em Brasília, pelo 
Ministro da Saúde - Alexandre Padilha.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
semana-mundial-do-glaucoma.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 7 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SEMANA MUNDIAL DO GLAUCOMA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://otics-iraja.blogspot.com/
SEMANA MUNDIAL DO GLAUCOMA: No dia09/03/13 Às 10:00 H -Pré-Abertura daSemana 
Mundial do Glaucoma, no Rio de Janeiro, com o Seguinte Programa:
Conferencia Magna,do Prof. RemoSusannaJr, Especialista em Glaucoma e Patrono da 
ABRAG-RIO.
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Local: Auditório do IBOL, na Praia de Botafogo 206.
Dia10/03/13 - Abertura (Domingo) Às 9:00h na Clinica da Família Zilda Arns com 
Atividade de Verificação da Pressão Ocular dos Pacientes
Dia13/03/13 (Quarta-Feira) Às 16:00h. - ApresentaçãoSobre o Glaucomapelo chefe 
do Serviço de Oftalmologia do SHE,Dr. Gilberto dos passos.
Local: Auditório do CMS Manoel José Ferreira ( OTICSCatete- rua Silveira 
Martins, 161 - 2o andar).
Dia14/03/13 (Quinta-Feira) Às 15:00h. - Apresentaçãosobre o Glaucomapor 
pacientes que Experenciam essa doença.
Local:auditório da Clinica da Família Sérgio Vieira de Melo( Avenida 31 de 
Março, S/N-Catumbi) .
Dia16/03/13 Às 19:30 -encerramento -entrega de troféus ABRAG - RIOcoquetel com o
Pianista José Carlos Zé Pité
Local: Palácio da Cidade.
[FOTO]
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<POSTAGEM>
semana-saude-na-escola.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 5 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SEMANA SAÚDE NA ESCOLA - ESCOLAS DO AMANHÃ

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Conheça um pouco o que vai ser e acontecer na SEMANA DA SAÚDE NA ESCOLA.

Orientações inad semana saúde na escola 2013_04_03 from Cre Educação

Tabelas meninos oms logo from Cre Educação

Tabelas meninas oms logo from Cre Educação

Instrutivo ssivan inad from Cre Educação
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<POSTAGEM>
seminario-recolhimento-compulsorio-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 11 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Seminário: Recolhimento Compulsório e Internação Compulsória
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://saudementalrj.blogspot.com/
Seminário: Recolhimento Compulsório e Internação Compulsória: 
[FOTO]
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<POSTAGEM>
sindrome-de-down-nao-e-doenca.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 22 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Síndrome de Down não é doença

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://drauziovarella.com.br/
Síndrome de Down não é doença: 
Preconceito e falta de informação ainda são comuns quando o assunto éSíndrome de
Down (SD). O erro mais frequente, de acordo com o geneticista Juan Llerena 
Junior, chefe da Divisão de Genética Médica do Instituto Fernandes Figueira 
(IFF), unidade da Fiocruz, é achar que a síndrome é doença. O fato de uma pessoa
nascer com um cromossomo 21 a mais não a torna doente. Essa alteração a faz 
nascer com excesso de material genético em todas as células do corpo, o que 
significa 329 genes a mais por célula. Esse excesso de material acaba conferindo
algumas características peculiares a quem têm a síndrome, como déficit 
intelectual. Além disso, o bebê é mais molinho, seus olhos são um pouco mais 
puxados e eles são mais desajeitados para mamar. Mas dizer que essas 
características o tornam doente? Claro que não!, explica o geneticista.Como 
possuímos uma carga genética que vem dos nossos pais, elas [pessoas com a 
síndrome] também têm características físicas que as tornam parecidas com seus 
familiares, completa.
O Brasil tem hoje cerca de 300 mil pessoas com SD, segundo a Federação 
Brasileira das Associações de Síndrome de Down. Muitos estão inseridos no 
mercado de trabalho, estudam, namoram e alguns até são atores de cinema, como 
Ariel Goldenberg, que estreou recentemente no longa Colegas, que tem direção de 
Marcelo Galvão e aborda de forma poética as coisas simples da vida, na visão de 
três jovens com a síndrome.
No Brasil, ainda de acordo com o geneticista, a cada 600 crianças nascidas, uma 
tem SD. É bastante comum e independe da raça, cor ou etnia. O que vale destacar 
é que mulheres acima dos 36 anos têm mais risco de ter um bebê com a síndrome, 
explica Junior.
Isso ocorre porque namedida em que a mulher envelhece, seus óvulos também 
envelhecem, o que torna sua fertilização porespermatozoides mais difícil. Mesmo 
quando acontece a fertilização, o risco de a gravidez não seguir adiante e de os
óvulos carregarem alterações cromossômicas é maior.
Por causa dos avanços da medicina, a expectativa de vida do indivíduo com Down 
aumentou muito nos últimos anos. Para se ter uma ideia, enquanto em 1947 a 
expectativa de vida ficava entre 12 e 15 anos, em 1989 ela subiu para 50 anos. 
Atualmente, é cada vez mais comum pessoas com SD chegarem aos 60, 70 anos.
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É importante lembrar, contudo, que o acompanhamento médico é fundamental, já que
de acordo com o Instinto Nacional de Cardiologia cerca de 45% das pessoas com 
Síndrome de Down nascem com cardiopatias que podem causar insuficiência 
cardíaca, desnutrição pela própria cardiopatia, entre outros problemas que podem
ser evitados com intervenção precoce.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
sindrome-de-down-pediatra-do-hfse-fala.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 22 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Síndrome de Down: pediatra do HFSE fala da importância de atendimento 
igualitário

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Síndrome de Down: pediatra do HFSE fala da importância de atendimento 
igualitário: [FOTO]

Mães e pais de crianças com Síndrome de Down costumam reclamar do tratamento 
diferente que seus filhos recebem. É o caso de outros pais que cedem a vez de 
seus próprios filhos em consultórios médicos. Uma dessas mães, cuja filha de 4 
anos é paciente no Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE), no Rio de 
Janeiro, fica chateada quando lhe dizem que a menina é carinhosa. A reação vem 
de pronto: Minha filha não é carinhosa. Ela é vaidosa, é ciumenta, tem todos os 
defeitos de todo mundo.
A história, contada pelo pediatra Rodrigo Cardeal, que atende no ambulatório do 
HFSE, aponta para dois aspectos relacionados a esse distúrbio genético: se o 
preconceito e o estigma ainda representam um desafio para parte da sociedade, 
pais e médicos já conquistaram uma compreensão mais ampla sobre a síndrome e 
seus portadores, que merece ser comemorada neste 21 de março, Dia Internacional 
da Síndrome de Down.Nossa experiência demonstra que os pais querem um tratamento
convencional. No HFSE, não temos um ambulatório específico. Os portadores são 
atendidos na Pediatria, na Endocrinologia, na Hematologia, na Cardiologia e na 
Cardiologia Pediátrica, relata Rodrigo.[FOTO]
Diretrizes - Para qualificar e humanizar o atendimento, promovendo autonomia e 
protagonismo dos sujeitos nas práticas de saúde, o Ministério da Saúde lançou, 
em 2012, as Diretrizes de Atenção à Pessoa Portadora da Síndrome de Down. O 
documento aborda as patologias que têm maior prevalência e os principais 
cuidados para garantir o desenvolvimento saudável e recomenda que sejam 
utilizados os pressupostos teóricos da clínica ampliada, da integralidade e do 
cuidado compartilhado, que envolve a família. Foi também publicada, em parceria 
com portadores e a eles dirigida, a cartilha Cuidados de Saúde às Pessoas com 
Síndrome de Down, estimadas em 300 mil, no Brasil.
Na ocasião, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou a importância de 
mobilizar esforços para romper qualquer limite que a sociedade impõe ao portador
de necessidades especiais.
Evento genético causado pela presença de uma terceira cópia de um cromossomo, a 
Síndrome de Down ou Trissomia do cromossoma 21 foi descrita pelo médico 
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britânico John Down no século XIX.
Foi atribuída por ele, com base nas teorias racistas do período, a uma 
degeneração causada pela tuberculose paterna ou materna que tornava filhos de 
europeus parecidos com mongóis - daí o termo pejorativo e banido da ciência 
mongolismo. O tom racista - a causa genética só foi descoberta em 1958, pelo 
pediatra francês Jérome Lejeune - não impediu que o cientista britânico 
recomendasse treinamento, apontando os resultados positivos dessa 
iniciativa.Desde que estimulados, são frequentes os parâmetros normais de 
cognição, neurológicos e de fala, confirma o doutor Rodrigo. Há características 
próprias, com algumas distinções, nada muito relevante: compreensão praticamente
intacta e uma boa comunicação.Colegas - Uma comunicação boa e até ótima, poderia
dizer o astro de Hollywood Sean Penn. É que o colega brasileiro muito menos 
famoso Ariel Goldenberg, portador de Down e protagonista do filme Colegas, 
promoveu uma campanha para trazer ao Brasil aquele que se tornou seu ídolo, 
depois de representar um portador de deficiência mental no filme Uma lição de 
amor. Em vídeo na internet que chegou a ser o sexto mais visto no mundo, Ariel 
pedia a Sean que viesse assistir à estreia do longa brasileiro. O estrelado não 
apareceu, mas recebeu Ariel e sua mulher Rita Pokk, também Down e atriz de 
Colegas, na sua casa em Los Angeles (EUA). Tudo isso em pouco mais de um mês, 
numa demonstração de grande capacidade de comunicação.
A conquista de espaços antes praticamente vedados aos portadores da Trissomia 21
- como o da escola e o do trabalho - certamente tem a contribuição de pais que 
assumiram publicamente o distúrbio dos filhos, como é o caso notório do 
ex-jogador Romário. O pediatra Rodrigo Cardeal considera que manifestações como 
a do craque e de entidades organizadas da sociedade civil facilitam, de fato, o 
enfrentamento do preconceito pela sociedade.
Já no caso dos médicos, ele afirma, além do conhecimento científico, a 
frequência de atendimento ajuda a lidar com o estigma. O gerenciador do cuidado 
com o portador de Down é o geneticista. Mas como há escassez desses 
profissionais , o pediatra acaba tendo uma atuação constante junto ao portador, 
inclusive por uma questão logística, explica.
O ideal, complementa Rodrigo, é que o portador de SD seja atendido em hospital 
terciário, pela ocorrência maior de uma série de doenças e problemas de saúde: 
no coração, no sistema digestivo, nos olhos e ouvidos, nas articulações, no 
sistema nervoso, além de menor imunidade.
E é mesmo tudo isso que eles encontram no Hospital Federal dos Servidores do 
Estado, segundo Rodrigo Cardeal. As portas abertas e uma equipe multidisciplinar
voltada aos portadores desse que é o distúrbio genético mais comum, e não doença
crônica, presente em todas as raças e classes sociais.Fonte: Flavio Lenz - 
ASCOM/HFSE
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<POSTAGEM>
sus-ampliara-acoes-para-atendimento-as.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 15 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SUS ampliará ações para atendimento às vítimas de violência sexual

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
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US ampliará ações para atendimento às vítimas de violência sexual: 

Ministro Padilha participa do Lançamento do Programa Mulheres Vivem Sem 
Violência - Palácio do Planalto | Fotos: Karina Zambrana - ASCOM/MS
A presidenta Dilma Rousseff assinou, nesta quarta-feira (13), decreto para 
integrar o atendimento às vitimas de violência sexual realizado por 
profissionais da segurança pública e do Sistema Único de Saúde (SUS). A 
iniciativa vai desburocratizar e humanizar o atendimento, agilizar a emissão de 
laudos periciais. As ações realizadas em parceria entre os Ministérios da Saúde 
e da Justiça, com apoio da Secretaria de Políticas para as Mulheres da 
Presidência da República, integram o programa federal Mulher: Viver sem 
Violência, lançado na mesma data, em cerimônia no Palácio do Planalto.
Dilma reforçou que a qualidade da prova pericial é um passo decisivo no combate 
à impunidade. Nós vamos preparar hospitais para coletar indícios e treinar as 
equipes de saúde para atender meninas e mulheres vítimas de violência sexual. 
Este ato de humanização e produção de possíveis provas é um avanço para não 
pactuar com aquele trauma que a mulher tem quando denuncia a violência. Combater
a impunidade é necessário, declarou a presidenta.
O decreto soma-se a ações já desenvolvidas pelo Ministério da Saúde. Em janeiro 
de 2011, o governo federal universalizou a notificação de violências doméstica, 
sexual e outras agressões para todos os serviços de saúde, incluindo todas elas 
na relação de doenças e agravos, que são registradas no SINAN. Também fortaleceu
a Rede de Núcleos de Prevenção de Violências e Promoção da Saúde.Com a nova 
decisão se integra as ações dos Institutos de Medicina Legal, com a avaliação 
feita pelos profissionais de saúde, o exame detalhado, a coleta de provas de 
vestígios que serão feitas nos serviços de saúde, serão provas para o IML na 
hora de punir os responsáveis pela violência contra as mulheres, isso vai 
impedir que as mulheres tenham que se deslocar até o IML depois de serem 
atendidas na unidade de saúde, afirma o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. 
Ele lembra que na última semana outra decisão reforçou a humanização ao 
atendimento às vitimas. A primeira vitória foi a aprovação na Câmara dos 
Deputados de Projeto de Lei que transforma em regra obrigatória aquilo que já 
são recomendações do Ministério da Saúde de como os hospitais devem acolher uma 
mulher vítima de violência, o cuidado psicológico, o suporte que tem que ser 
dado em relação às orientações para gravidez indesejada, para risco de DST e 
profilaxias do HIV, comenta.
O Ministério da Saúde vai investir, na primeira etapa do Programa,cerca de R$ 
13,1 milhões na aquisição de equipamentos, reformas e ampliação para 85 
hospitais de referência das capitais para atendimento às mulheres violentadas 
sexualmente. Posteriormente, o serviço será ampliado a áreas prioritárias - com 
maior incidência, regiões de fronteira e regiões de saúde, de acordo com os 
planos estaduais de enfrentamento da violência.
Em 2012, cerca de 8 mil mulheres que sofreram violência sexual foram atendidas 
na rede pública da saúde. O decreto presidencial prevê o aprimorar sistemas, 
protocolos, fluxos e procedimentos de coleta de indícios de crime sexual. Também
está prevista a capacitação de 1.124 profissionais do SUS por peritos do 
Instituto Médico Legal (IML) para realizar coleta, guarda e transporte de 
vestígios coletados no exame clínico e o posterior encaminhamento da vítima, nos
casos previstos em lei, aos órgãos de segurança pública e do sistema de justiça.
Profissionais de segurança pública também serão treinados para o atendimento às 
vítimas em caso de violência sexual, em especial os que atuam nas delegacias 
especializadas de atendimento a mulheres, crianças e adolescentes.
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Toda mulher, adolescente e criança entre 10 e 12 anos de idadevítima de 
violência sexual atendida nos estabelecimentos de saúde de referência recebe 
anticoncepção de emergência para prevenir gravidez resultante do estupro, 
terapia antirretroviral e vacinas para evitar doenças sexualmente transmissíveis
e HIV/aids.Mulher: Viver Sem Violência - O decreto presidencial faz parte do 
programa Mulher: Viver sem Violência, que propõe, aos governos estaduais, 
estratégias para assegurar o acesso das mulheres vítimas de violência aos 
serviços públicos de atendimento. Em dois anos, está previsto o investimento 
total de R$ 265 milhões pelo Governo Federal.
O programa prevê a criação de centros integrados de serviços especializados, 
humanização do atendimento em saúde, cooperação técnica com o sistema de justiça
e campanhas educativas de prevenção e enfrentamento à violência de gênero. A 
iniciativatambém deve aumentar onúmero de centros de atenção às mulheres, 
serviços de referência nas áreas de saúde, segurança pública e assistência 
social e ações integradas para o enfrentamento ao tráfico de pessoas em áreas de
fronteira do Brasil com a Bolívia, Guiana Francesa, Guiana Inglesa, Paraguai, 
Uruguai e Venezuela.Atenção à Violência Sexual - Hoje, o País conta com 558 
serviços de atendimento às mulheres em situação de violência sexual e doméstica.
As ações de enfrentamento à violência, no Sistema Único de Saúde (SUS), incluem 
também o treinamento dos profissionais em toda rede pública, a ampliação dos 
serviços sentinelas de notificação e dos serviços que prestam assistência às 
mulheres agredidas.Fonte: Fabiane Schmidt e Carlos Américo /Agência Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
teste-rapido-para-tuberculose-sera.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 25 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Teste rápido para a tuberculose será oferecido no SUS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Teste rápido para a tuberculose será oferecido no SUS: [FOTO]

Com a nova tecnologia, o diagnóstico sai em duas horas. O teste deverá estar 
disponível na rede pública a partir do segundo semestre deste ano
O Ministério da Saúde vai disponibilizar, gratuitamente, na rede pública, um 
teste rápido para diagnóstico de tuberculose com capacidade de detectar a 
presença do bacilo causador da doença em apenas duas horas. O Gene Xpert, como é
denominado, também identifica se a pessoa tem resistência ao antibiótico 
rifampicina, usado no tratamento da doença. O anúncio foi feito nesta 
segunda-feira (25) pelo secretário de Vigilância em Saúde, do Ministério da 
Saúde, Jarbas Barbosa, em solenidade que marcou o Dia Mundial de Luta contra a 
Tuberculose, celebrado neste domingo (24).
Para a implementação da nova tecnologia no Sistema Único de Saúde (SUS), o 
Ministério da Saúde está investindo R$ 12,6 milhões. Os recursos são para a 
aquisição de testes, máquinas (computadores de última geração, com leitor de 
código de barras e impressora) e no treinamento dos profissionais de saúde. O 
teste rápido deverá ser disponibilizado na rede pública até o final desde 
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ano.Este teste permite que as pessoas deixem as unidades de saúde já com o 
diagnóstico, possibilitando, assim, que iniciem o tratamento mais precocemente, 
afirmou o secretário Jarbas Barbosa, durante a solenidade.
O Gene Xpert, que já está em funcionamento nas cidades do Rio de Janeiro e 
Manaus desde o ano passado, será implantado em todos os municípios com mais de 
200 casos novos notificados em 2012. Também será disponibilizado nos municípios 
considerados estratégicos, segundo critérios epidemiológicos (municípios com 
grande população prisional, população indígena e algumas cidades de fronteiras).
Do total de casos de tuberculose, 60 municípios respondem por 56% das novas 
notificações de todo o país.SATISFAÇÃO - O teste rápido para o diagnóstico da TB
utiliza técnicas de biologia molecular para identificar o DNA do Mycobacterium 
tuberculosis. No Rio de Janeiro e em Manaus foram realizados estudos de 
aceitabilidade e custo-efetividade do uso do novo teste. No quesito qualitativo,
o Gene Xpert revelou alta satisfação por parte dos usuários e profissionais de 
saúde, especialmente pela rapidez no resultado e simplicidade de execução.
Segundo o secretário, com a implantação da nova tecnologia, o diagnóstico da 
tuberculose será mais eficiente, já que o novo método também apresenta 
sensibilidade maior (em torno de 95% na identificação dos casos) do que a 
metodologia tradicional (a baciloscopia de escarro), com sensibilidade de 
identificação de 60 a 70% dos casos.Com o Gene Xpert, esperamos um aumento na 
detecção da chamada tuberculose resistente e, consequentemente, a redução da 
morbidade e mortalidade pela doença, destacou Barbosa.
No exame tradicional são necessários de 30 a 60 dias para realizar o cultivo da 
micobactéria e outros 30 dias para se obter o diagnóstico de resistência à 
rifampicina). Com o novo teste, os índices de sensibilidade e especificidade 
chegam a 92,5% e 99%, respectivamente. O que diminui radicalmente a 
possibilidade de um resultado falso positivo.CASOS - Dados do novo boletim 
epidemiológicorevelam que, no ano passado, o país registrou 70.047 casos novos 
de tuberculose, número 9,6% menor do que o em 2002 - com 77.496. Em 2012, a taxa
de incidência da doença foi de 36,1/100 mil habitantes, enquanto em 2002 era de 
44,4/100 - o que representa uma queda de 18,6% no período.Em 2010, o número 
aproximado de óbitos foi de 4,6 mil e a taxa de mortalidade em 2,4/100 
habitantes.No Dia Mundial de Luta contra a Tuberculose, precisamos chamar a 
atenção para a doença como problema de saúde pública. Temos que combinar ações 
de saúde e estratégias que beneficiem as populações mais vulneráveis à doença, 
afirmou o secretário, citando o trabalho das equipes de saúde da família no 
atendimento a estas populações.
Quanto ao perfil do paciente, aproximadamente 66% dos casos de tuberculose 
notificados, em 2012, são do sexo masculino. A frequência é maior entre 25 e 34 
anos, em ambos os sexos. Quanto à escolaridade, 58,2% dos casos novos tinha até 
oito anos de estudo. São mais vulneráveis à doença as populações indígenas, 
presidiários, moradores de rua - estes devido à dificuldade de acesso aos 
serviços de saúde e às condições específicas de vida -; além das pessoas vivendo
com o HIV.
Em 2012, o percentual de pacientes com tuberculose, que fizeram teste de 
detecção do HIV, subiu para 53,3%. Em 2001, apenas 25,8% dos pacientes fizeram o
teste. Como a tuberculose é a principal causa de morte de pessoas com HIV, 
quanto mais precoce o diagnóstico, maiores as chances de sobrevida do 
paciente.CAMPANHA - O Ministério da Saúde vai enviar aos estados 1,5 milhão de 
folhetos explicativos da doença direcionados à população, além de 156 mil 
cartazes e 251 folders/cartilhas para os profissionais de saúde. O slogan da 
campanha é Tuberculose: Tosse por mais de três semanas é um sinal de alerta. 
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Quanto antes você tratar, mais fácil de curar. Procure uma unidade de saúde.
Com abrangência nacional, a campanha tem como público principal homens, entre 25
e 35 anos. Seu principal objetivo é alertar e mobilizar a população sobre os 
riscos de contrair a doenças e as medidas de prevenção. Os textos reforçam que o
tratamento é um direito de todos, garantido pelo SUS.
A tosse por mais de três semanas, com ou sem catarro, é o principal sintoma da 
tuberculose. Qualquer pessoa com este sintoma deve procurar uma unidade de saúde
para fazer o diagnóstico. Para atingir a cura, o paciente deve realizar o 
tratamento durante seis meses, sem interrupção, que é oferecido gratuitamente 
pelo SUS.Valéria Amaral / Agência Saúde
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TPM: exercício físico e alimentação adequada amenizam os sintomas...
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http://ligadasaude.blogspot.com/
TPM: exercício físico e alimentação adequada amenizam os sintomas...: 
[FOTO]

A síndrome causada pela variação hormonal que o
corpo feminino sofre, durante o ciclo menstrual, pode ser reduzida através de
esportes e dieta.
1.DICAS IMPORTANTES
Para comemorar o Dia
Internacional da Mulher, nada melhor do que abordar um tema que está bem ligado
ao universo feminino: a TPM. Essas três letras transformam as mulheres numa
pilha de nervos e deixam os homens temerosos. A tensão pré-menstrual, síndrome
que atinge a maioria das mulheres, é causada pela variação hormonal que o corpo
feminino sofre durante o ciclo menstrual, que pode produzir alterações físicas
e psicológicas. Mas você sabe o que pode amenizar esses sintomas? Praticar 
exercícios e atividades físicas
regularmente.
Palavra de especialista:
Segundo a professora de
Educação Física e personal Juliana Gomes, o melhor tratamento para a tensão é
se exercitar, pois aumenta o metabolismo e melhora a circulação sanguínea. A
natação, por exemplo, ajuda a reduzir o inchaço que ocorre no corpo feminino
durante esse período. Além disso, diminui a ansiedade e melancolia.

- Muitas mulheres não sabem que sofrem de TPM. Os exercícios físicos,
além de melhorarem o desconforto abdominal, elevam a autoestima e tiram aquela
irritação a mais que vem todo mês. Enquanto se pratica esporte, há a liberação
de endorfina, que é o hormônio responsável pelo bem-estar - informou Juliana.

O que também é muito importante neste período é a boa alimentação. A
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recomendação é que todas façam uma dieta adequada, consumindo alimentos ricos
em cálcio e magnésio, deem preferência a frutas e evitem gordura, sal, açúcar e
cafeína.

- Alimente-se bem e escolha os exercícios que você possa ter contato com a
natureza. As melhores atividades físicas são a caminhada, a corrida, a
bicicleta e a natação. Mas não quer dizer que os outros não sejam bons. Também
é interessante uma sessão de ioga ou um alongamento completo para aliviar o
estresse - orientou a professora.
Hélida Colombo, corredora e
dona de casa de São José do Rio Preto-SP, não quer saber da tensão 
pré-menstrual.
Segue à risca as orientações para viver tranquila e não perder o marido.

- Depois que aumentei o volume dos meus treinos, nunca mais tive TPM. Aliás,
recomento a corrida para mulheres acima de tudo. O principal motivo? Ter paz e
dar paz para os outros. Mulher na TPM é uma tortura - contou Hélida.
Sintomas da TPM:
- dores de cabeça e cansaço;
- retenção de líquidos;- irritabilidade sem ter algum motivo;- desejo por 
doces;- dores nas pernas e nos seios;- aumento dos seios- desconforto 
abdominal;- ansiedade e impaciência- fadiga;- variação de humor de um dia para o
outro;- sensibilidade- depressão;- palpitações- tonturas;- pele propensa a 
acnes.

A tensão pré-menstrual é
caracterizada por um conjunto de sintomas físicos, emocionais e
comportamentais, que iniciam na semana anterior à menstruação e são aliviados
com o início do fluxo menstrual, atingindo cerca de 70% das mulheres na fase
reprodutiva, segundo o Ministério da Saúde. Observa-se um aumento do apetite a
partir do 22º dia do ciclo menstrual, com intensidade máxima no primeiro dia do
ciclo (no sangramento), uma necessidade maior de carboidratos e principalmente
doces/ chocolates.
Alimentação adequada
- Ômega 3 (salmão, atum,
sardinha, chia, linhaça, óleo de peixe): Ação antiinflamatória, redução das
cólicas e da retenção hídrica, e melhora do humor;

- Vitamina E (gérmen de trigo, castanha do Pará, nozes, amêndoas, milho, óleo
semente de girassol): Ameniza as dores na mama;

- Alimentos fontes de triptofano (carnes magras, peixes, leite e derivados,
nozes e leguminosas como feijão e lentilha): Alguns pesquisadores têm
demonstrado que baixos valores de serotonina total e a depleção de triptofano
aumentam os sintomas da TPM;

- Vitamina B6/ piridoxina (nozes, banana, gérmen de trigo, feijão, lentilha,
cenoura, leite): Pode melhorar o padrão de sono e humor;

- Cromo (levedo de cerveja e alimentos integrais): ameniza a compulsão por
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doces;

- Chocolate amargo (mais de 50% cacau) e prática de atividade física: Maior
liberação das endorfinas, relaxamento e maior controle da compulsão alimentar;

- Cálcio (leite e derivados e folhosos verde escuros): Melhora o humor, reduz
as cólicas e a retenção de líquidos.Dicas importantes- Eliminar açúcar, sal e
alimentos ricos em sódio (caldos de carne/frango/legumes, sopas instantâneas,
embutidos, defumados, enlatados), cafeína, álcool e alimentos gordurosos;

- Não pular refeições, realizar de quatro a seis refeições por dia,
aumentar a ingestão de saladas e dar preferência a produtos integrais para
promover maior saciedade;

- Aumentar a ingestão de líquidos (mínimo de dois litros por dia);

- Ingerir duas castanhas do Pará;

- Utilizar leite ou iogurte uma vez ao dia, aumentar a ingestão de derivados de
leite e folhosos verde escuros;

- Na grande refeição (almoço/jantar): metade do prato deve ser de verduras e
legumes, um quarto de proteína magra e um quarto de carboidratos (arroz com
feijão );

- Acrescentar uma colher de sopa de chia ou farinha de linhaça dourada;

- Pode ser utilizado 25g de chocolate amargo como sobremesa;

- Praticar atividade física, mesmo que precise ser em menor intensidade.
*Lembrando
que os sintomas variam de uma pessoa para outra e que nem toda mulher sente
todos eles. Caso sua TPM seja muito forte, procure o ginecologista para uma
melhor orientação.
Fonte: globoesporte.globo.com
[FOTO]

** O Texto acima é de responsabilidade do autor. Para dúvidas sobre o conteúdo 
do texto, deixe seu comentário ou entre em contato com o autor através dos 
contatos disponibilizados em sua assinatura.
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Urologistas lançam campanha para conscientizar população sobre incontinência 
urinária
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http://www.blogdasaude.com.br/
Urologistas lançam campanha para conscientizar população sobre incontinência 
urinária: 

A conscientização da população para a importância de procurar ajuda médica nos 
casos de incontinência urinária é o principal objetivo da campanha Segura aí, 
que a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) levará às cidades do Rio de 
Janeiro, São Paulo e Porto Alegre na próxima quinta-feira (28).
Nessas capitais, profissionais médicos estarão à disposição do público 
interessado em saber mais sobre os tipos de incontinência urinária, como 
prevenir o problema e tratá-lo, disse no último dia 26 àAgência Brasilo chefe do
Departamento de Uroneurologia da SBU e coordenador da campanha, Márcio Averbeck.
A campanha é muito importante, do nosso ponto de vista, porque pode melhorar a 
qualidade de vida das pessoas.[FOTO]
De acordo com o especialista, diferente do que muitas pessoas imaginam, as 
mulheres têm mais chance de desenvolver incontinência urinária do que os homens.
A proporção é duas mulheres para um homem. Então, as mulheres têm duas vezes 
mais chances de ter incontinência urinária ao longo da vida do que os homens, 
explicou Averbeck.O principal fator anatômico que influencia a possibilidade de 
perda de controle urinário na mulher é o comprimento da uretra, canal que leva a
urina da bexiga até o meio externo, mais curta que no homem, e por isso com 
menor capacidade de retenção. Em geral, a uretra feminina mede de 3 a 
4centímetros (cm),enquanto a média masculina situa-se entre 18 cm e 20 cm.Márcio
Averbeck disse que outros fatores envolvidos no desenvolvimento da incontinência
urinária são as mudanças hormonais da mulher ao longo da existência, como, por 
exemplo, durante a gestação e no período da menopausa, quando há redução de 
hormônios.Isso pode afetar negativamente a qualidade do colágeno que compõe os 
ligamentos que mantêm a uretra em posição. Em função das alterações hormonais, a
mulher pode ter a ruptura desses ligamentos pélvicos que mantêm a uretra em 
posição anatômica, explicou.Averbeck lamentou que no Brasil não haja a cultura 
de prevenção quando se trata da incontinência urinária. É exatamente isso que a 
SBU quer promover com a campanha: a conscientização da população para adotar 
medidas comportamentais que façam com que a chance de ocorrência da 
incontinência urinária seja menor.Entre as medidas preventivas que podem ser 
adotadas pelos pacientes, o coordenador da campanha citou os exercícios do 
assoalho pélvico. Sob a orientação do médico[FOTO]
 ou do fisioterapeuta, o paciente pode identificar o grupo de músculos a 
contrair. Isso é feito em geral três vezes por dia, contraindo os músculos 
durante dez segundos e relaxando por mais dez segundos, em várias sessões.
Outra finalidade da campanha é estimular as pessoas que tenham o problema a 
procurar ajuda de um urologista, o que não costuma ocorrer com frequência, disse
o coordenador da campanha. O principal motivo que ainda hoje leva os pacientes a
não procurar ajuda é o tabu, o constrangimento e a vergonha que as pessoas têm 
de falar sobre o assunto, acentuou.
No caso de mulheres, em especial, pode ocorrer perda de urina durante o ato 
sexual. Isso se chama climatúria. Não é incomum que isso afete até a vida 
sexual. Às vezes, a pessoa deixa de fazer atividades sociais, deixa de querer 
ter um convívio social, de querer manter relações com seu parceiro, ou nem mesmo
fala para o parceiro que tem incontinência urinária por vergonha e 
constrangimento.

Outro motivo que impede o paciente de recorrer ao médico é a crença errônea de 

Página 3482



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
que perder urina é algo que ocorre normalmente com a idade, ou seja, quando se 
fica mais velho. Isso não é verdade. A gente não precisa obrigatoriamente ficar 
incontinente na terceira idade. A terceira desculpa, segundo o médico, para não 
procurar ajuda, é o desconhecimento das opções de tratamento.Clique nas imagens 
para ampliá-las
[FOTO]

*Com informações da Agência Brasil e do site da campanha Segura Aí.
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OMS destaca queda de 71% na mortalidade global por Sarampo na última década: 
[FOTO]

Um relatório publicado recentemente pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 
destacou a queda de 71% verificada na taxa de mortalidade global por Sarampo, ao
longo da última década. Entre 2000 e 2011, o total de mortes no mundo associadas
à doença caiu de 542 mil para 158 mil, alertou a entidade. Paralelamente, a 
incidência da doença também sofreu queda em relação ao mesmo período. A redução 
chegou a 58%, variando de 853 mil para 355 mil notificações.
Os novos dados revelam ainda que o progresso alcançado na redução da 
morbimortalidade tem sido associado, em grande parte, ao aumento da cobertura 
vacinal em muitos países. A entidade recomenda que cada criança receba duas 
doses da vacina contra o Sarampo.
Em geral, a cobertura estimada para a primeira dose da vacina aumentou de 72% em
2000 para 84% em 2011. Já o número de países que oferecem a segunda dose da 
vacina à população, através do calendário básico de rotina, subiu de 97 em 2000 
para 141 em 2011. Desde 2000, com o apoio da Iniciativa Global contra o Sarampo 
e a Rubéola, mais de um bilhão de crianças já receberam as duas doses da vacina,
através da realização de campanhas em massa.
No entanto, apesar do progresso alcançado durante a última década, algumas 
populações ainda permanecem vulneráveis. Estima-se que 20 milhões de crianças no
mundo sequer haviam recebido a primeira dose da vacina em 2011. Mais da metade 
destas crianças vivem em países como: República Democrática do Congo (800 mil), 
Etiópia (1 milhão), Índia (6,7 milhões), Nigéria (1,7 milhões) e Paquistão (900 
mil).
Também em 2011, importantes epidemias de Sarampo foram documentadas em diversos 
países, tais como: República Democrática do Congo (134.042 casos), Índia (29.339
casos), Nigéria (18.843 casos), França (14.949 casos), Itália (5.189 casos), 
Paquistão (4.386 casos), Espanha (3.802 casos) e Etiópia (3.255 casos).
Encabeçada pela OMS, a Iniciativa Global contra o Sarampo e a Rubéola conta 
ainda com o apoio da Cruz Vermelha, da Organização das Nações Unidas (ONU) e dos

Página 3483



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDCs) norte-americanos, além do 
Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).
Em abril de 2012, as entidades partidárias lançaram um novo plano global para o 
enfrentamento da doença, o qual tem como principal objetivo ampliar a cobertura 
vacinal nas regiões endêmicas. Na ocasião, as metas pactuadas foram reduzir em 
95% o número de mortes pela doença no mundo, até 2015, e erradicar tanto o 
Sarampo, quanto a Rubéola, em pelo menos cinco das seis regiões globais de 
abrangência da OMS, até 2020.
Até semana que vem,
Equipe CIEVS RIO.
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tratamento diferenciado: 
Vítimas de agressão física e sexual vão receber tratamento diferenciado, com 
direito a acompanhamento de equipe multidisciplinar e apoio psicológico, em 
hospitais da rede estadual do Rio de Janeiro. A medida foi tomada após a 
notificação de mais de 1.500 casos de violência doméstica em unidades de saúde 
do estado em 2012.
O primeiro hospital a oferecer o tratamento será o Albert Schwitzer, em 
Realengo, na zona oeste da cidade do Rio. Desde setembro de 2012, os 
coordenadores das unidades de saúde estão participando de oficinas de 
capacitação, orientadas pela equipe de humanização e área técnica de violência 
da Secretaria Estadual de Saúde. Os hospitais devem iniciar o tratamento nos 
próximos meses.
Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde afirma que o acolhimento destina-se 
especialmente a mulheres e crianças e que o trabalho também visa a incentivar a 
realização de notificações de suspeita de violência pelos profissionais de saúde
aos órgãos competentes.Os hospitais que fazem parte do projeto são:
Hospital da mulher Heloneida Studart (cidade de São João de Meriti);

Hospital da Mãe (cidade de Mesquita);

Hospital Estadual Albert Schweitzer e Hospital Estadual Rocha Faria (zona oeste 
do RJ);

Hospital Estadual Getulio Vargas e Hospital Estadual da Criança (zona norte do 
RJ);

Hospital Estadual Azevedo Lima e Hospital Estadual Alberto Torres (região 
metropolitana do RJ);
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Hospital Estadual Adão Pereira Nunes (região da Baixada Fluminense).
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26 de abril - Dia Nacional de Combate e Prevenção à Hipertensão Arteria

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://smsdc-cfepitaciosoaresreis.blogspot.com/ 26 de abril - Dia Nacional de 
Combate e Prevenção à Hipertensão Arteria: Viver mais é uma escolha que você 
faz.
[FOTO]

O que é a Hipertensão?
Hipertensão arterial acontece quando a nossa pressão está acima do limite 
considerado normal, que, na média, é máxima em 120 e mínima em 80 milímetros de 
mercúrio, ou simplesmente 12 por 8. Valores inferiores a 14 por 9 podem ser 
considerados normais a critério médico. As pessoas que têm familiares 
hipertensos, que não têm hábitos alimentares saudáveis, ingerem muito sal, estão
acima do peso, exageram no consumo de álcool ou são diabéticas têm mais risco de
desenvolver a hipertensão.
Causas da Hipertensão Heditariedade, obesidade, estresse, excesso em sal e uma 
má alimentação.
Prevenção e TratamentoQuem tem parentes hipertensos, está acima do peso, tem 
mais de 40 anos de idade, é portador de diabetes ou de outros fatores de risco 
para as doenças cardiovasculares (como colesterol elevado, tabagismo, estresse) 
deve medir a pressão regularmente e fazer a prevenção da doença, pois tem maior 
risco de se tornar hipertenso.Quem já é hipertenso (pressão igual ou acima de 14
por 9) ou tem a pressão arterial limítrofe (acima de 12 por 8 e inferior a 14 
por 9) deve fazer controle médico periódico e seguir as orientações dadas por 
aquele profissional. Para prevenir e controlar a hipertensão, é importante fazer
atividades físicas regulares (de pelo menos 30 minutos ao dia, 3 ou mais vezes 
por semana), reduzir o consumo de sal da alimentação (não use o saleiro, evite 
alimentos prontos e industrializados, utilize outros temperos), manter o peso 
adequado (reduzir o peso se tiver sobrepeso ou obesidade), controlar o estresse 
(sono adequado, controle da ansiedade e depressão, relaxamento) e, se 
necessário, utilizar medicamentos prescritos pelo médico de forma constante. A 
maioria dos hipertensos, mesmo com hábitos saudáveis, precisa utilizar 
medicamentos.Os princípios ativos mais modernos não causam efeitos colaterais 
importantes e protegem os órgãos vitais (coração, cérebro, rins, olhos e 
artérias) dos riscos da hipertensão.
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A música a favor da apropriação do bairro

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://bairroeducador.blogspot.com/

Repassando este trabalho muito interessante do Bairro Educador. 
A música a favor da apropriação do bairro: O BE Costa Barros deu continuidade, 
no dia 16 de abril, às atividades da trilha educativa Costa Barros nos trilhos 
da cultura, no CIEP Anton Makarenko, que tem como finalidade identificar, por 
meio de imagens projetadas do bairro, quais os pontos comuns reconhecidos pelos 
estudantes no percurso para a escola, tendo como estímulo a música produzida por
Carlos Carvalho, gestor de projetos do Bairro Educador, que conta a trajetória 
diária de casa para escola de um estudante. Este trabalho envolve também a 
conscientização ambiental e o respeito aos mais velhos. 
[FOTO]

A proposta de apropriação da cidade, implementada pelo Projeto Bairro Educador 
Costa Barros no CIEP, dialoga com a identificação do local de origem por meio de
aspectos geográficos e do reconhecimento histórico. A trilha educativa tem por 
objetivo evidenciar junto aos professores, estudantes e responsáveis a 
importância de Costa Barros. Com atividades voltadas para a história local e 
suas potencialidades, o Bairro Educador busca parcerias com a comunidade para a 
construção da história social do bairro, identificando seus primeiros moradores 
por meio do resgate de registros fotográficos pessoais que revelam alguns 
momentos de importância do bairro.
[FOTO]
Praça do Skate, em Costa Barros
O elevado nível de participação dos estudantes em atividades é comum, como 
comentou a professora Cláudia Queirós: Os alunos buscam meios para exporem seus 
sentimentos e, quando os colocamos como atores principais do processo de 
ensino-aprendizagem, o resultado está além da mensuração de uma avaliação, esse 
resultado é apresentado na vida e na conscientização da cidadania.
[FOTO]

Esta ação demonstra para os estudantes o valor de registrar as impressões quanto
às modificações encontradas no bairro e, como o reconhecimento do mesmo, pode 
proporcionar a satisfação a respeito do lugar onde se vive.
Por Amarildo Silva
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AÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A DENGUE  Equipe fróes de abreu, AVS e E.M. 
Guilherme Tell

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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http://smsdc-cfmariadeazevedorodrigues.blogspot.com/
AÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A DENGUE  Equipe fróes de abreu, AVS e E.M. 
Guilherme Tell: A Clínica da Família Prof. Santinha, Agentes de endemias e 
Escola Municipal Guilherme Tell, juntos na prevenção e combate a dengue.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

mais fotos:AÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A DENGUEPSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA
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AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 13 a 19 de Abril
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VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE[FOTO]

O Ministério da Saúde vai realizar aCampanha Nacional de Vacinação contra a 
Gripeentre os dias 15 e 26 de abril. No sábado, 20 de abril, Dia de Mobilização 
Nacional contra a Gripe, serão montados postos de vacinação em igrejas, centros 
comunitários e creches. No Rio de Janeiro, todos os postos de saúde e Clínicas 
da Família estarão oferecendo a vacina, que protege contra os três subtipos do 
vírus da gripe que mais circularam no inverno passado (A/H1N1; A/H3N2 
einfluenzaB), como recomenda a Organização Mundial da Saúde (OMS). As unidades 
funcionarão de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.Confira a relação completa 
das unidades de saúde que participam da mobilização.
Idosos, crianças de seis a 23 meses, indígenas, gestantes, doentes crônicos e 
profissionais de saúde fazem parte do grupo prioritário. Este ano, a campanha 
também contempla mulheres no período de até 45 dias após o parto, porque o grupo
apresenta as mesmas condições de saúde das gestantes e porque, pela amamentação,
a vacina ajuda a proteger o bebê. Os doentes crônicos devem apresentar 
prescrição médica no ato da vacinação. Pacientes já cadastrados em programas de 
controle das doenças crônicas do SUS deverão se dirigir aos postos em que estão 
cadastrados para receberem a vacina. Se na unidade de saúde onde são atendidos 
regularmente não existir um posto de vacinação, os pacientes devem solicitar 
prescrição médica na próxima consulta. A meta do Ministério da Saúde é imunizar 
pelo menos 80% do público alvo, o que representa 1.067.497 de pessoas.
A vacinação é segura e é a melhor forma para impedir doenças graves, internações
ou mesmo óbitos por doenças graves associadas à gripe. Estudos demonstram que a 
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imunização pode reduzir entre 32% a 45% o número de hospitalizações por 
pneumonias e de 39% a 75% a mortalidade por complicações da influenza. A vacina 
é constituída por vírus inativados, por isso não causa a doença.Baixe as peças 
da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe 2013.
DOAÇÃO DE SANGUE[FOTO]

O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad (Into)convoca 
toda a população para doar sangue na próxima segunda-feira, 15. A ação tem a 
parceira do Hemorio e será realizada para atender as necessidades de sangue dos 
pacientes que serão operados no mutirão de cirurgias de joelho, que acontece 
entre os dias 15 e 19 de abril. Um posto móvel do Hemorio estará instalado no 
hall do segundo andar do Into, das 10h às 15h, para a coleta de sangue. Para 
participar, o voluntário deve apresentar documento de identidade com foto, ter 
entre 16 e 67 anos, pesar mais de 50 kg e estar bem de saúde. Não é necessário 
estar em jejum. Recomenda-se apenas evitar a ingestão de alimentos gordurosos 
nas quatro horas que antecedem a doação e o consumo de álcool nas últimas doze 
horas.O Into fica localizado na Avenida Brasil, 500, São Cristóvão.PARTICIPE DO 
QUALISUS[FOTO]

OProjeto de Formação e Melhoria da Qualidade de Rede de Atenção à Saúde 
(QualiSUS-Rede) convida instituições de todo o país a realizarem estudos em 
cinco áreas: Apuração e gestão de custos em redes de atenção à saúde no Sistema 
Único de Saúde (SUS); Análise das experiências e os impactos da gestão do 
cuidado das condições crônicas em municípios brasileiros; Proposta de modelo de 
financiamento tripartite do sistema; Análise de diferentes modelos de governança
e de contratualização instituídos no Brasil; e Desenvolvimento de estudo de 
apoio ao planejamento regional em saúde com foco na integração dos instrumentos 
de planejamento e gestão do SUS, o fortalecimento do enfoque territorial nos 
processos de formulação de políticas e a conformação de redes regionalizadas de 
atenção à saúde. Representantes de todas as secretarias do Ministério da Saúde, 
além da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Conselho 
Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (Conass), Conselho Nacional de 
Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e secretarias estaduais e municipais 
de Saúde podem se inscrever até 15 de abril.Confira as exigências contidas nos 
Avisos de Solicitação e Manifestação de Interesse.Informações adicionais podem 
ser obtidas pelos telefones (61) 3315-3562 e (61)3315-3109, das 9h às 11h e das 
14h às 17h, ou pelo e-mail qualisus@saude.gov.br.VIRADÃO CARIOCA[FOTO]

Começa nesta sexta-feira, 12 de abril, a quinta edição do Viradão Carioca. Desta
vez, o evento que reúne shows gratuitos terá palco em duas novas cidades, além 
do Rio de Janeiro: Nova Iguaçu e Niterói. Mais de 50 nomes da música brasileira 
já estão confirmados para animar a festa. No Palco Nova Iguaçu, sábado dia 13, 
as bandas Raimundos, Detonautas e Forfun prometem uma homenagem ao cantor Chorão
-e x-vocalista da banda Charlie Brown Junior, que faleceu recentemente. Em 
Niterói, quem comanda a pista são Arlindo Cruz, Monobloco e Preta Gil. No Rio, 
quem encerra o evento são os grupos Sorriso Maroto, Imaginasamba e o Dj Valdo. 
Além dos shows, os cariocas poderão se divertir com apresentações de humor, 
todos os dias no Quiosque Globo Rio, em Copacabana. Promovido pela Riotur, em 
parceria com a Globo Rio, o Viradão Carioca acontece até domingo, 14 de 
abril.Confira a programação completa do Viradão Carioca.
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AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 20 a 26 de Abril
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DIA D DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL CONTRA A GRIPE[FOTO]

O Dia D de Mobilização Nacional contra a Gripe é neste sábado, 20 de abril. 
Serão montados postos de vacinação em igrejas, praças, centros comunitários, 
escolas e creches de toda a cidade. Todos os postos de saúde e Clínicas da 
Família estarão oferecendo a vacina, que protege contra os três subtipos do 
vírus da gripe que mais circularam no inverno passado (A/H1N1; A/H3N2 
einfluenzaB), como recomenda a Organização Mundial da Saúde (OMS). As unidades 
estarão funcionando de 8h às 17h.Confira a relação completa das unidades de 
saúde que participam da mobilização.
Idosos, crianças de seis a 23 meses, indígenas, gestantes, doentes crônicos e 
profissionais de saúde fazem parte do grupo prioritário. Este ano, a campanha 
também contempla mulheres no período de até 45 dias após o parto, porque o grupo
apresenta as mesmas condições de saúde das gestantes e porque, pela amamentação,
a vacina ajuda a proteger o bebê. Os doentes crônicos devem apresentar 
prescrição médica no ato da vacinação. Pacientes já cadastrados em programas de 
controle das doenças crônicas do SUS deverão se dirigir aos postos em que estão 
cadastrados para receberem a vacina. Se na unidade de saúde onde são atendidos 
regularmente não existir um posto de vacinação, os pacientes devem solicitar 
prescrição médica na próxima consulta. A meta do Ministério da Saúde é imunizar 
pelo menos 80% do público alvo, o que representa 1.067.497 de pessoas.UNIDADES 
DE SAÚDE NO FERIADO[FOTO]

Durante o feriado do Dia de São Jorge, 20 a23 de abril, os hospitais de 
emergência e unidades 24 horas da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de 
Janeiro funcionarão ininterruptamente.As unidades primárias de saúde (clínicas 
da família e centros municipais de saúde) funcionarão até às 17h no sábado, para
a campanha de Vacinação contra a Gripe. Também no sábado, as policlínicas 
funcionarão até o meio-dia. No domingo, 21, na segunda-feira, 22, e na 
terça-feira, 23, não haverá funcionamento. Mais informações podem ser obtidas 
pela Central de Atendimento da Prefeitura, no telefone 1746.Unidades que 
funcionarão 24 horas:
- Hospital Municipal Souza Aguiar - Centro
- Hospital Municipal Miguel Couto - Gávea
- Hospital Municipal Salgado Filho - Méier
- Hospital Municipal Lourenço Jorge - Barra da Tijuca
- Hospital Municipal Pedro II - Santa Cruz
- Hospital Municipal Evandro Freire - Ilha do Governador
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- Hospital Municipal Rocha Maia - Botafogo
- Hospital Municipal Paulino Werneck - Ilha do Governador
- Hospital Municipal Francisco da Silva Telles - Irajá
- Hospital Municipal Jurandir Manfredini - Jacarepaguá
- Hospital Maternidade Fernando Magalhães - São Cristóvão
- Hospital Maternidade Carmela Dutra - Lins de Vasconcelos
- Hospital Maternidade Herculano Pinheiro - Madureira
- Hospital Maternidade Alexander Fleming - Marechal Hermes
- Hospital Maternidade Maria Amélia Buarque - Centro
- Hospital da Mulher Mariska Ribeiro - Bangu
- Serviço de emergência da Policlínica Rodolpho Rocco - Del Castilho
- Serviço de emergência da Policlínica César Pernetta - Méier
- Instituto Municipal Philippe Pinel - Botafogo
- UIS Arthur Villaboim - Paquetá
- UPA de Vila Kennedy
- UPA da Rocinha
- UPA do Complexo do Alemão
- UPA de Manguinhos
- UPA da Cidade de Deus
- UPA de Santa Cruz / João XXIII
- UPA do Engenho de Dentro
- UPA de Madureira
- UPA de Costa Barros
- UPA de Senador Camará
- UPA Sepetiba
- UPA Paciência
- UPA Magalhães Bastos
- UPA Rocha Miranda
- Coordenação de Emergência Regional: Centro
- Coordenação de Emergência Regional: Leblon
- Coordenação de Emergência Regional: BarraRIO SEM HOMOFOBIA[FOTO]

O Rio de Janeiro realizará, na próxima quinta-feira, 25 de abril, a primeira 
audiência pública sobre o Sistema Nacional de Enfrentamento à Violência contra 
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais e Promoção dos Direitos - 
Sistema Nacional LGBT. O objetivo dessa audiência é discutir e apresentar as 
sugestões para auxiliar no processo de construção do Sistema e participar da 
formulação de políticas públicas voltadas para o combate à homofobia e respeito 
à diversidade. Entre os objetivos do Sistema Nacional LGBT estão integrar as 
ações dos governos federal, estadual e municipal de enfrentamento à homofobia; 
qualificar e ampliar o atendimento da população LGBT, familiares e amigos, 
vítimas da discriminação e em busca de direitos. A expectativa é de que 200 
pessoas estejam presentes na audiência, entre representantes de movimentos 
sociais, gestores públicos, parlamentares e demais interessados nessa temática. 
A audiência é aberta ao público e acontece no Auditório Adauto Belamino, Prédio 
da Central do Brasil, 7º andar, Centro.SAÚDE NO CONTEXTO DOS GRANDES 
EMPREENDIMENTOS[FOTO]

A próxima edição do centro de estudos da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio
Arouca (Ensp/Fiocruz), na quarta-feira, 24 de abril, tem como tema Monitoramento
de condições de vida e saúde em áreas de implantação de grandes empreendimentos:
desafios metodológicos. A sessão, que é aberta ao público e será transmitida 
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pela internet no site da Escola, terá como palestrantes os pesquisadores Luciano
Toledo, coordenador geral do Plano de Monitoramento Epidemiológico da Área de 
Influência do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj) e Paulo Sabroza,
coordenador técnico do projeto. O debate será ministrado pelo gerente da Área de
Planejamento do Departamento de Políticas, Articulação e Sustentabilidade do 
BNDS, Luiz Antônio Pazos, que discutirá os resultados do projeto e monitoramento
das condições de saúde na área do Comperj. Ainda durante o Ceensp, ocorrerá a 
abertura da exposição Santo Antônio de Sá: primeira vila do Recôncavo da 
Guanabara, com informações arqueológicas sobre a área do Comperj. A mostra será 
exibida até o dia, 30 de abril, no hall de entrada do prédio da Ensp.SUS E 
PROTAGONISMO JUVENIL[FOTO]

Em comemoração aos 24 anos de ativismo na luta contra a Aids, o Grupo Pela Vidda
- RJpromove na próxima quinta-feira, 25 de abril, a roda de conversa SUS e 
Protagonismo Juvenil. Com a proposta de integrar novos parceiros, o evento 
contará com a apresentação do projeto Redes de Protagonismos e Lideranças: 
Jovens, Mulheres e Travestis. O encontro acontece a partir das 15h, na sede do 
Grupo Pela Vidda - RJ (Av. Rio Branco 135, sala 709, Centro).CINEMA E DEBATE NA 
UERJ[FOTO]

O ciclo de debates Em Cine, que acontece toda última quarta-feira de cada mês, 
exibe no próximo encontro, 24 de abril, o longa-metragem Confiar. O filme conta 
a história de uma adolescente que se envolve em uma perigosa relação através da 
internet e promove a reflexão sobre como os pais podem agir em uma situação como
essa. Ao final da exibição, um debate com o tema Pais e filhos em tempo de 
internet será oportunidade para a troca de experiências entre alunos, pais, 
professores e profissionais. A mesa redonda será ministrada pela psicóloga 
Mônica Correia Meyer. O encontro, com entrada franca, acontece na Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), das 17h30 às 20h30. As inscrições podem ser 
feitas 10 minutos antes do evento.A Uerj fica na Rua São Francisco Xavier, 524, 
10º andar, Bloco D, sala 10.030, Maracanã.[VÍDEO]
Assista ao trailer filme Confiar[VÍDEO]
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AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 27 de abril a 03 de maio: [FOTO]
SÁBADO: VACINA CONTRA A GRIPE
Neste sábado, 27 de abril, todas asclínicas da família e os centros municipais 
de saúde do Rio de Janeiro estarão de portas abertas para receber a população 
que precisa se vacinar contra a gripe. Os postos vão funcionar em horário 
ampliado, de 8h às 17h, e a expectativa é imunizar 50 mil pessoas. Seguindo a 
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recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS), as unidades de saúde do 
Riovão oferecer a vacina que protege contra os três subtipos do vírus da gripe 
que mais circularam no inverno passado (A/H1N1; A/H3N2 e influenza B).A campanha
prossegue até o dia 10 de maio. Devem se vacinar idosos, crianças de seis a 23 
meses, indígenas, gestantes, mulheres no período de até 45 dias após o parto, 
doentes crônicos e profissionais da saúde.A vacinação é segura e é a melhor 
forma para impedir doenças graves, internações ou mesmo óbitos associados à 
gripe.Estudos demonstram que a imunização pode reduzir entre 32% a 45% o número 
de hospitalizações por pneumonias e de 39% a 75% a mortalidade por complicações 
da influenza. A vacina é constituída por vírus inativados, por isso não causa a 
doença. Mas pessoas febris, portadores de doenças neurológicas, com história de 
alergia grave relacionada a ovo e reação a doses anteriores devem consultar um 
médico antes de tomar a vacina.Os endereços dos postos de vacinação podem ser 
consultados pela Central 1746.[FOTO]
SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA
Acontece nesta terça-feira, 30 de abril, o lançamento dos vídeos Saúde da 
População Negra: Variável Raça/Cor e Saúde da População Negra: Saúde Mental, 
produzidos pela Coordenação de Educação em Saúde da Superintendência de Promoção
da Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Os vídeos são 
materiais educativos elaborados a partir das imagens registradas durante 
seminários que abordaram a temática e estimulam o debate sobre a implantação da 
Política Nacional de Atenção à Saúde da População Negra no município do Rio de 
Janeiro. O evento será realizado de 9h ao meio-dia no auditório do Otics da CAP 
1.0 (Rua Evaristo da Veiga, 16, 2º andar, Cinelândia). Mais informações: (21) 
2273-7398.CANAL SAÚDE COM NOVA PROGRAMAÇÃO[FOTO]
O Canal Saúde estreia na próxima segunda-feira, 29 de abril, uma nova grade de 
programação, com mais quatro horas, totalizando 14 horas no ar. O motivo do 
aumento é o cumprimento de uma meta acordada com o Ministério da Saúde e com a 
Oi TV, que transmite a programação do Canal. O intuito é materializar o Canal 
como uma emissora de televisão, e não um espaço de provimento de conteúdo. A 
nova grade, que será transmitida de 8h às 22h, inclui novos programas, entre 
produções próprias e aquisições, novos cenários, todos virtuais, para os 
programas em estúdio, produções repaginadas e a divisão da programação em 
faixas.Saiba mais sobre a nova programação do Canal Saúde.[FOTO]
GESTÃO DE PROJETOS SOCIOCOMUNITÁRIOS
Estão abertas até 30 de abril, terça-feira, as inscrições para oCurso de 
Elaboração e Gestão de Projetos Sociocomunitários, promovido pela Fiocruz. Sem 
pré-requisito , o curso tem o objetivo de preparar os participantes para lidar 
com recursos privados com fins não lucrativos. O curso acontecerá de maio a 
agosto e as aulas serão ministradas às terças e quintas-feiras, das 9h às 13h, 
na na Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (Ensp), em Manguinhos. 
Candidatos devem preencher a ficha de pré inscriçãoe enviar para o e-mail 
patricianassif@fiocruz.br.TUBERCULOSE EM POVOS INDÍGENAS[FOTO]

A Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (Ensp/Fiocruz) promove nesta 
segunda-feira, 29 de abril, o seminário Epidemiologia, sanitarismo, povos 
indígenase controle da tuberculose: a atualidade da agenda de Noel Nutels.O 
encontro pretende elucidar aspectos históricos relativos ao programa de controle
da doença entre os indígenas, apresentar indicadores epidemiológicos atualizados
e debater aspectos operacionais. Participam o diretor da Ensp, Antônio Ivo de 
Carvalho, e os pesquisadores Carlos Coimbra Jr. e Otávio Porto. O evento é 
aberto ao público e será realizado no salão internacional da Ensp, das 9h às 
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17h.

LAICIDADE NO BRASIL
A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e o Observatório da Laicidade do
Estado promovem, de 7 de maio a 9 de julho, o curso de extensão Laicidade do 
Estado no Brasil : Direitos Humanos, Religião e Educação. O curso está 
organizado em 10 sessões, uma por semana, e as aulas acontecem sempre às 
terças-feiras, de 18h às 20h, no auditório do anexo doCentro de Filosofia e 
Ciências Humanas, no campus Praia Vermelha. Estão disponíveis 40 vagas e as s 
inscrições podem ser feitas até terça-feira, 30 de abril, pelo 
emaillaicidade@nepp-dh.ufrj.br.Confira a programação completa!
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DIA MUNDIAL DA SAÚDE
Este domingo, 7 de abril, é Dia Mundial da Saúde. Para celebrar a data, a 
Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro promove um evento no Parque 
Madureira, de 9h às 13h, com atividades para toda a família: caminhada, passeio 
ciclístico, alongamento, ginástica livre, dança, ginástica olímpica, capoeira, 
jongo, samba de roda, circuito psicomotor, ciranda, jogos infantis e artes 
marciais. Serão oferecidas oficinas de temperos naturais, prato saudável e 
plantas medicinais e profissionais de saúde estarão à disposição da população 
para conversar sobre promoção da saúde, com foco na importância da prática 
regular de atividade física e os benefícios obtidos quando se para de fumar. A 
programação inclui também sessões de auriculoterapia, reflexologia, shantala e 
shiatsu.Para animar as atividades haverá apresentação dos ritmistas das escolas 
de samba Portela e Império Serrano e, durante toda a manhã, acontecerão 
apresentações no palco do local. Os grupos Loucura Suburbana, dança das crianças
do Morro da Fé, Pirou na Cena, dança charme de Madureira e Jongo da Serrinha 
estão entre as atrações.Quem passar pelo Parque Madureira também poderá 
participar de oficinas de grafitagem, reaproveitamento de jornal e pet e de 
percussão. Haverá exposição de trabalhos escolares relacionados ao Dia Mundial 
da Saúde e profissionais de saúde do CMS Dr. Nascimento Gurgel apresentarão a 
paródia Carmen e Miranda sobre tabagismo. Será confeccionada ao ar livre uma 
tela em grafite sobre promoção da saúde.O Parque Madureira fica na Rua Soares 
Caldeira nº115.PALESTRA SOBRE CRACK[FOTO]
A informação, a comunicação e a agenda da saúde: o caso docracké tema de 
palestra que acontece nesta segunda-feira, 8 de abril, no Instituto de 
Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde (Icict/Fiocruz). A 
atividade marca a abertura do ano letivo do curso de pós-graduação da 
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instituição e recebeos pesquisadores da Fiocruz Francisco Inácio Bastos, Marcelo
Rasga Moreira e Paulo Amarante e o jornalista da TV Globo Caco Barcellos. A mesa
redonda começa às 13h30, no Salão de Leitura Henrique Leonel Lenzi, da 
Biblioteca de Ciências Biomédicas. O evento é aberto ao público e não há 
necessidade de inscrições. O prédio da Biblioteca de Ciências Biomédicas da 
Fiocruz fica na Avenida Brasil, 4.365, em Manguinhos.DEBATE SOBRE A JUVENTUDE 
NEGRA[FOTO]

Nesta quarta-feira, 10 de abril, oFórumde Juventudes do Rio de Janeiropromove 
mais uma edição da roda de conversa sobre extermínio da juventude negra moradora
de favelas do Rio. O objetivo é chamar a atenção para o tema, que permanece um 
desafio para a cidade, e trocar experiências sobre formas de enfrentamento do 
problema. O encontro é aberto ao público e acontece na Praça Vila Turismo em 
Manguinhos, às 18h. Durante o evento os participantes vão produzir materiais que
serão expostos em um ato público previsto para acontecer na sexta-feira, 12 de 
abril, a partir das 8h30, ao lado da Secretária de Segurança Pública do Rio de 
Janeiro.PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE[FOTO]

Agentes Comunitários de Saúde que já concluíram a primeira etapa do Curso 
Técnico de Agente Comunitário de Saúde da Escola Politécnica de Saúde Joaquim 
Venâncio da Fundação Oswaldo Cruz (EPSJV/Fiocruz) podem se inscrever, de 8 a 12 
de abril, para a segunda e a terceira etapas da formação. A capacitação oferece 
30 vagas para profissionais já inseridos no Sistema Único de Sáude (SUS) e as 
aulas serão ministradas às segundas e quartas-feiras, de 8h as 17h, a partir de 
29 de abril. As inscrições podem ser feitas na EPSJV,que fica localizada no 
campus Manguinhos da Fiocruz (Avenida Brasil, nº4365).Acesse o edital do Curso 
Técnico de Agente Comunitário de Saúde da EPSJV e saiba como se 
inscrever.ABRASQUINHO RECEBE TRABALHOS[FOTO]

OVI Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde, o 
Abrasquinho,que acontece de 13 a 17 de novembro na Universidade do Estado do Rio
de Janeiro (UERJ), recebe resumos de trabalhos até 16 de abril. O evento tem 
como tema centralCirculação e Diálogo entre Saberes e Práticas no Campo da Saúde
Coletiva e está organizado em 35 grupos temáticos.Os trabalhos podem ser 
enviados nas modalidades exposição oral (nas seções dos grupos temáticos), 
comunicação breve (poster eletrônico) ou publicados nos anais do evento. O 
Abrasquinho épromovido pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO) em
parceria com o Instituto de Medicina Social da UERJ.CINEMAO NO COMPLEXO DO 
ALEMÃO[FOTO]

Se você gosta de cinema não pode perder a programação que vai rolar no Complexo 
do Alemão no próximo domingo, 7 de abril. As atividades incluem a exibição de 
filmes, como A Batalha do Passinho - Os Muleques São Sinistro e um debate com a 
participação de representantes da ONU, do Fórum da Juventude do Rio de Janeiro e
da equipe dos filmes da comunidade. O evento acontece a partir das 19h, no Campo
do Sargento, Complexo do Alemão.O Cinemão deve promover ao longo deste ano 288 
sessões gratuitas de cinema, sempre nos fins de semana, seguidas de debate com 
os realizadores e a comunidade local.[VÍDEO]
Conheça o canal do Cinemão no Youtube.[VÍDEO]
Assista ao trailer do filmeA Batalha do Passinho - Os Muleques São Sinistro
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Alimentos x Câncer: saiba identificar o vilão e o mocinho no seu prato

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Alimentos x Câncer: saiba identificar o vilão e o mocinho no seu prato: 

Volta e meia, pesquisas enaltecem ou proíbem algum alimento comum do nosso 
cardápio. Apesar de nem todas serem assertivas, a verdade é que o modo de 
preparo ou as substâncias que estão nos alimentos que ingerimos diariamente 
podem trazer benefícios ou riscos à nossa saúde. Alguns alimentos têm sido 
associados ao processo de desenvolvimento de câncer e outros à possibilidade de 
evitar a doença. De acordo com estudo do Ministério da Saúde, o padrão alimentar
no país mudou para pior e os tipos de cânceres que se relacionam aos hábitos 
alimentares aparecem entre as seis primeiras causas de mortalidade da 
doença.Lembrando o Dia Mundial de Combate ao Câncer (8/4), o Blog da Saúde dá 
algumas dicas de prevenção através da alimentação.
Os principais vilões são os embutidos e os enlatados. Os nitritos e nitratos 
usados para conservar esses alimentos são agentes cancerígenos e quando 
consumidos regularmente podem fornecer o tipo de ambiente que uma célula 
cancerosa precisa para crescer, se multiplicar e se disseminar. Eles devem ser 
evitados ou ingeridos com moderação, explica o nutricionista do Instituto 
Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA), Fabio Gomes: Precisamos 
valorizar os elementos de origem vegetal, diminuir elementos de origem animal e 
tentar reduzir ao máximo a presença de alimentos industrializados. Conseguir 
fazer isso já é meio caminho andado em relação à melhoria da alimentação, da 
prevenção da obesidade, do câncer e várias outras doenças.
Segundo o levantamento do Ministério da Saúde, apenas 30,4% da população com 
mais de 18 anos comem frutas e hortaliças cinco ou mais vezes na semana. O dado 
é preocupante, pois são as frutas, verduras, legumes e cereais que contêm 
nutrientes como vitaminas, fibras e outros compostos, que auxiliam as defesas 
naturais do corpo e destroem os carcinógenos antes que eles causem sérios danos 
às células. Esses alimentos também podem bloquear ou reverter os estágios 
iniciais do processo de carcinogênese, e por isso, devem ser consumidos 
frequentemente.
Uma alimentação farta desses itens ajuda a diminuir o risco de câncer de pulmão,
cólon, reto, estômago, boca, faringe, esôfago, mama, bexiga, laringe, pâncreas, 
ovário, endométrio, colo do útero, tireóide, fígado, próstata e rim. Não existe 
uma dieta única indicada para prevenir o câncer. As pessoas têm horários 
diferentes de trabalho e estudos, tempos diferentes para se dedicar as refeições
e ainda tem as especificidades dos pratos típicos da região onde vivem. No 
geral, deve-se buscar consumir frutas e hortaliças em maiores quantidades. Pelo 
menos metade do prato deve ser preenchida por legumes e verduras nas principais 
refeições e a outra metade deve ter arroz feijão e um tipo de carne, frango, ou 
peixe, preferencialmente, explica o nutricionista.Sal - A recomendação é não 
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comer mais de 5g de sal por dia. Mas as pessoas devem ficar atentas não só ao 
sal da preparação da comida ou ao sal que se coloca no prato. A maioria dos 
alimentos já contém sal em sua composição. Os alimentos preservados em sal, como
carne-de-sol, charque e peixes salgados, também estão relacionados ao 
desenvolvimento de câncer de estômago. Na hora de comprá-los, confira nas 
embalagens a quantidade de sódio nas tabelas nutricionais dos produtos.O hábito 
do paladar pode ser educado, tanto para o doce quanto para o salgado. No início,
a alimentação pode parecer com pouco gosto, mas tem que treinar para diminuir 
essa quantidade até a gente achar que está bom e que satisfaz o nosso paladar. A
alimentação é uma fonte de prazer para as pessoas e por isso precisa ser 
saborosa, afirma o nutricionista lembrando também que podemos utilizar temperos 
verdes e frescos para deixar os alimentos mais saborosos. Azeite, alho e cebola,
além de ervas aromáticas como alecrim, orégano, manjericão, coentro, salsinha e 
cebolinha que são temperos fáceis de encontrar e favorecem o paladar.Açúcar - Os
refrigerantes e sucos artificiais que possuem alta concentração de açúcar têm 
ganhado espaço na preferência dos brasileiros. Ao todo, 76% dos adultos bebem 
esses produtos pelo menos uma vez por semana. Entre os jovens de 18 a 24 anos, 
42,1% tomam refrigerantes quase todos os dias. Fábio Gomes ressalta que bebidas 
açucaradas artificialmente ou sucos muito adoçados também são prejudiciais à 
saúde e lembra que assim como o sal, o paladar do açúcar pode ser 
reeducado.Obesidade - O câncer se inicia a partir do processo de multiplicação 
desordenada das células, onde as células saudáveis se transformam em células 
precursoras de câncer. Estimular esse processo de multiplicação celular não é 
interessante. A obesidade também desregula o equilíbrio hormonal e favorece a 
multiplicação de células, passando a ser fator de risco para vários tipos de 
câncer como rim, vesícula biliar, pâncreas, endométrio, mama, esôfago e colo 
retal, explica Fábio.Alimentos gordurosos - Em relação a cânceres de mama e 
próstata, a ingestão de gordura pode alterar os níveis de hormônio no sangue, 
aumentando o risco da doença. Apesar de haver um aumento no consumo de frutas e 
verduras, o brasileiro continua comendo muita carne gordurosa. Esse consumo é 
mais elevado nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, onde ocorrem as maiores 
incidências de câncer de mama no país.Preparo - O tipo de preparo do alimento 
também influencia no risco de câncer. Ao fritar, grelhar ou preparar carnes na 
brasa ou em chapas a temperaturas muito elevadas, acima de 300 graus, podem 
surgir compostos que potencializam a aparição de agentes cancerígenos que atacam
o estômago e o reto. Por isso, métodos de cozimento que usam baixas temperaturas
são escolhas mais saudáveis como vapor, fervura, pochê, ensopado, guisado, 
cozido ou assado.Fibras - Estudos demonstram que uma alimentação pobre em fibras
e com altos teores de gorduras e altos níveis calóricos está relacionada a um 
maior risco para o desenvolvimento de câncer de cólon e de reto. Sem a ingestão 
de fibras, o ritmo intestinal desacelera, favorecendo uma exposição mais 
demorada da mucosa aos agentes cancerígenos encontrados no conteúdo intestinal. 
As fibras, apesar de não serem digeridas pelo organismo, ajudam a regularizar o 
funcionamento do intestino.Fungos - Se armazenados em locais inadequados e 
úmidos, os grãos e cereais podem ser contaminados pelo fungo Aspergillus flavus,
o qual produz a aflatoxina, substância cancerígena. Essa toxina está relacionada
ao desenvolvimento de câncer de fígado.Confira o Guia Alimentar do MS - Como ter
uma alimentação saudável.Conheça a Política de Alimentação e Nutrição do 
MS.Camilla Terra / Blog da Saúde
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ANIVERSÁRIO DA E. M. CORNÉLIO PENNA 55 anos de dedicação ao ensino

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://bairroeducador.blogspot.com/

Parabéns!!! 
55 anos de dedicação ao ensino: 
Foi comemorado, no dia 27 de março, o 55º aniversário da Escola Municipal 
Cornélio Pena (BE Irajá), fundada em 1958. A escolha do nome da escola é uma 
homenagem ao romancista, pintor, desenhista e jornalista Cornélio Penna. O 
escritor foi uma das figuras mais emblemáticas da segunda fase do modernismo no 
Brasil, e é considerado o criador do realismo psicológico brasileiro. O escritor
faleceu no dia 12 de fevereiro de 1958, às vésperas da fundação da escola 
municipal. 
[FOTO]

Direção, equipe docente e todos os 320 estudantes da unidade escolar 
participaram das comemorações. O dia começou com diversas homenagens à 
instituição, realizadas pela turma 1201, que declamou o poema A escola que eu 
quero. Já as turmas 1501 e 1502 cantaram a música de Vinicius de Moraes, A casa,
em ritmo de funk.
[FOTO]

[FOTO]

Os alunos ensaiaram a música durante a atividade Música na Escola, da trilha 
educativa De tudo ao meu amor serei atento.... A trilha, elaborada pela gestora 
de projeto do BE, tem como temática o planejamento da escola em torno do 
centenário do poetinha (forma como Vinícius era conhecido). A trilha educativa 
integra também a temática Amor, um dos eixos constituintes do Projeto Pedagógico
Anual (PPA) da escola, trabalhado neste bimestre.
[FOTO]

O projeto Bairro Educador parabeniza a escola Municipal Cornélio Pena pelos seus
55 anos e todo o trabalho e dedicação ao ensino em prol da formação de cidadãos.

Por Fernanda Souza
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ATENÇÃO - Crianças de 6 meses a 2 anos devem ser vacinadas para evitar agravos 
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da gripe

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Crianças de 6 meses a 2 anos devem ser vacinadas para evitar agravos da gripe: 
[FOTO]
A influenza é uma doença infecciosa transmitida de pessoa para pessoa através de
secreções da fala, do espirro e da tosse. Qualquer indivíduo pode ser infectado 
pela gripe e o agravo da doença pode evoluir para uma pneumonia, principalmente 
nas crianças de até um ano. Por isso, as crianças que têm de seis meses a dois 
anos de idade fazem parte do público-alvo da campanha contra a gripe, do 
Ministério da Saúde, e devem ser vacinadas até dia 26/04.
Estudos mostram que a vacinação pode reduzir entre 32% e 45% o número de 
hospitalizações por pneumonias e de 39% a 75% a mortalidade global, como 
enfatiza o ministro da Saúde, Alexandre Padilha: A vacina é segura e é a 
principal arma para a gente reduzir as complicações, casos graves e óbitos da 
gripe. Geralmente, os sintomas da gripe aparecem repentinamente, um a sete dias 
após a pessoa ser infectada. Febre, dor no corpo, tosse seca, dor de cabeça e 
coriza são alguns dos sinais. Analgésicos e antitérmicos ajudam a amenizar a 
febre e a dor, mas não combatem o vírus.Crianças - A vacinação nas crianças 
também é realizada através de injeção e não por meio de gotinha. Se ela for 
tomar a vacina pela primeira vez receberá duas doses da imunização, com 
intervalo de 30 dias entre elas. Se não for a primeira vez, irá tomar somente 
uma dose. Vale lembrar que pode haver reações da aplicação, como febre e dor 
local. Se a febre passar dos 38ºC recomenda-se o uso de antitérmico.
Para evitar o agravamento de alguma doença pela gripe, faça como as mães Amanda 
Moreiro e Cibele Negromonte, moradoras do Distrito Federal, que já levaram as 
filhas para serem imunizadas em um dos 65 mil postos de vacinação do Sistema 
Único de Saúde (SUS). Veja no vídeo o que motivou as mães a tomarem essa 
atitude.Grupo prioritário - Além das crianças de seis meses a dois anos, o 
público-alvo é formado por pessoas com 60 anos ou mais, indígenas, gestantes, 
mulheres no período de até 45 dias após o parto (em puerpério), pessoa privadas 
de liberdade, profissionais de saúde e doentes crônicos.
A escolha dos grupos prioritários segue recomendação da OMS, e é respaldada por 
estudos epidemiológicos e na observação do comportamento das infecções 
respiratórias, que têm como principal agente os vírus da gripe. São priorizados 
os grupos mais suscetíveis ao agravamento de doenças respiratórias.Camilla Terra
/ Blog da Saúde
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ATENÇÃO A DICA - Suco industrializado x Suco natural x Frutas
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Suco industrializado x Suco natural x Frutas: [FOTO]
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Dê preferência sempre às frutas. Todo suco é rico em frutose (uns mais outros 
menos), já a fruta muitas vezes consumimos a casca que é rica em fibras, o 
bagaço e com isso evitamos uma série de complicações, dentre elas progressão da 
esteatose hepática, hiperuricemia. Suco industrializado e refrigerantes nem 
preciso alertar.

Para quem quiser ler mais sobre o tema:

http://www.ecologiamedica.net/2013/02/frutose-o-doce-vilao.htm
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ATENÇÃO - Efeitos de cada tipo de medicamento com o uso de álcool
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Efeitos de cada tipo de medicamento com o uso de álcool: [FOTO]

Fonte: Anvisa
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ATENÇÃO - Hipertensão é assassino global silencioso e afeta países ricos e 
pobres, alerta ONU
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http://www.onu.org.br/
Hipertensão é assassino global silencioso e afeta países ricos e pobres, alerta 
ONU: 

Hipertensão: assassino silencioso, crise na saúde pública global. Foto: OMS
Levar uma vida saudável e estar ciente dos nossos próprios níveis de pressão do 
sangue podem ajudar a prevenir a hipertensão, que afeta cerca de 1 bilhão de 
pessoas em todo o mundo, disse a ONU marcando oDia Mundial da Saúde,neste 
domingo (7).
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), as pessoas podem tomar medidas 
simples para reduzir o risco de hipertensão, tais como consumir menos sal, ter 
uma dieta equilibrada, praticar atividades físicas regularmente, evitar o uso de
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tabaco e evitar o uso nocivo do álcool. Estas ações, juntamente com a medição da
pressão sanguínea, também poupam tempo e dinheiro dos indivíduos e dos 
governos.Este ano, o Dia Mundial da Saúde faz soar o alarme sobre um assassino 
global silencioso: a pressão arterial elevada, normalmente conhecida como 
hipertensão, disse o Secretário-Geral da ONU, Ban Ki-moon, em sua mensagem para 
a data. Um em cada três adultos em todo o mundo está nesta condição. Esta é uma 
importante causa de morte tanto em países ricos como pobres.
O tema para o Dia Mundial da Saúde neste ano foi Medir a pressão arterial, 
reduzir o seu risco e centra-se na prevenção da hipertensão em pessoas com mais 
de 25 anos de idade.
Segundo a ONU, a hipertensão arterial é um dos fatores mais relevantes para 
doenças cardíacas e para o acidente vascular cerebral (AVC) - que, juntos, são 
os líderes nas causas de morte prematura e invalidez. Ela é mais prevalente na 
África, onde afeta até 46% dos adultos.
Imprimir
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ATENÇÃO -  Perguntas e respostas sobre vacinação contra a gripe
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Perguntas e respostas sobre vacinação contra a gripe: [FOTO]

O Ministério da Saúde inicia no próximo dia 15 a Campanha Nacional de Vacinação 
Contra a Gripe. Realizada, em conjunto, entre o Ministério da Saúde e as 
secretarias estaduais e municipais de todo o país, o principal objetivo da 
campanha é reduzir a mortalidade, as complicações e as internações que ocorrem 
em consequência das infecções pelo vírus da influenza nesta população.
O público-alvo representa aproximadamente 39,2 milhões de pessoas. A meta 
doMinistério da Saúde é vacinar 31,3 milhões de brasileiros, o que equivale a 
80% do público-alvo.Fique por dentro, tire suas dúvidas sobre a vacinação contra
a gripe.A quem se destina a campanha de vacinação?
O público-alvo desta campanha contra influenza são pessoas com 60 anos ou mais, 
gestantes, mulheres no período de até 45 dias após o parto (em puerpério), 
crianças entre seis meses e dois anos de idade, profissionais de saúde, 
indígenas, pessoas privadas de liberdade, além dos doentes crônicos ou com risco
clínico.O que define o risco clínico para indicação da vacina?
É recomendada a vacinação para pessoas nos seguintes casos:HIV/aids;

Transplantados de órgãos sólidos e medula óssea;

Doadores de órgãos sólidos e medula óssea devidamente cadastrados nosprogramas 
de doação;

Imunodeficiências congênitas;
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Imunodepressão devido a câncer ou imunossupressão terapêutica;

Comunicantes domiciliares de imunodeprimidos;

Profissionais de saúde;

Cardiopatias crônicas;

Pneumopatias crônicas;

Asplenia anatômica ou funcional e doenças relacionadas;

Diabetes mellitus;

Fibrose cística;

Trissomias;

Implante de cóclea;

Doenças neurológicas crônicas incapacitantes;

Usuários crônicos de ácido acetilsalicílico;

Nefropatia crônica/síndrome nefrótica;

Asma;

Hepatopatias crônicas.Onde a categoria de risco clínico com indicação para 
vacina deve se vacinar?
Antes, a vacinação do grupo acima citado só era realizada nosCentros de 
Referencias de Imunobiológicos Especiais(CRIE). Este ano, estas pessoas poderão 
se vacinar também em postos de saúde.
Os doentes crônicos precisam apresentar prescrição médica no ato da vacinação. 
Pacientes já cadastrados em programas de controle das doenças crônicas do SUS, 
deverão se dirigir aos postos em que estão cadastrados para receberem a vacina. 
Se na unidade de saúde onde são atendidos regularmente não existir um posto de 
vacinação, os pacientes devem solicitar prescrição médica na próxima consulta.O 
que são grupos prioritários?

São grupos que estão mais vulneráveis a contrair a forma mais grave da gripe, 
que pode evoluir para pneumonia e até mesmo óbito.Por que a população prisional 
(pessoas privadas de liberdade) está entre os grupos prioritários?

A preocupação do Ministério em vacinar esta população contra a gripe é porque 
este é um grupo que tem alta prevalência, um risco mais elevado de ter uma 
doença respiratória. E ao proteger este grupo, nós estamos também protegendo um 
conjunto da sociedade.
Desta forma, a cadeia de transmissão da gripe é bloqueada para pessoas que 
visitam este grupo, para familiares de quem trabalha em penitenciária, para quem
tem contato com trabalhador ou com visitante deste grupo.Há alguma 
contraindicação?
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A vacina não é recomendável para quem tem alergia à proteína do ovo - usada na 
sua fabricação - ou para quem teve reações adversas a doses anteriores ou a um 
dos componentes da vacina. Nestas situações recomendamos avaliação do medico 
assistente para mais orientações.A vacina contra a gripe causa algum efeito 
colateral?

As vacinas influenza sazonais têm um perfil de segurança excelente e são bem 
toleradas.

Em alguns casos podem ocorrer manifestações de dor no local da injeção ou 
endurecimento e surgimento de nódulo macio. Estes abscessos, geralmente, 
encontram-se associados à infecção secundária ou erros de técnica de aplicação.
Pessoas que não tiveram contato anterior com os antígenos - substâncias que 
provocam a formação de anticorpos específicos - podem apresentar mal-estar, 
mialgia ou febre entre 6 e 12 horas após a vacinação.
Todas estas ocorrências, por serem benignas autolimitadas, tendem a ser 
resolvidas em 48 horas.Vou ficar gripado (a) após me vacinar?

Não. A vacina contra a influenza (gripe) é inativada, contendo vírus mortos, 
fracionados ou em subunidades não podendo, portanto, causar gripe. Quadros 
respiratórios simultâneos podem ocorrer sem relação causa-efeito com a 
vacina.Quanto tempo leva para a vacina fazer efeito?

Em adultos saudáveis, a detecção de anticorpos protetores se dá entre 2 a 3 
semanas após a vacinação e apresenta, geralmente, duração de 6 a 12 meses. O 
pico máximo de anticorpos ocorre após 4 a 6 semanas.Onde está sendo realizada a 
vacinação?

Em 65 mil postos de vacinação doSistema Único de Saúde (SUS)espalhados por todo 
o país. Estes postos estão situados em Unidades Básicas de Saúde (Postos de 
Saúde). Recomendamos buscar o mais próximo de sua residência.Qual é o período de
vacinação?

Entre 15 e 26 de abril de 2013.A vacina contra gripe imuniza contra resfriado?

O resfriado é diferente de gripe. A vacina não imuniza contra o resfriado, que é
causado por outros vírus.A vacina contra a gripe tem o mesmo efeito que um 
antigripal?

Não, a vacina previne contra a gripe e o antigripal é um medicamento para o 
alívio sintomático da gripe, usado para reduzir os efeitos causados pela 
doença.Por quanto tempo dura a imunização pós-vacina?

Dura de 6 a 12 meses.É obrigatório apresentar a caderneta de vacinação?

Não é obrigatório apresentar a caderneta de vacinação, mas ela é necessária para
atualização de outras vacinas do calendário de vacinação.Quem se vacinou no ano 
passado, precisa se vacinar de novo?

Sim, a imunidade dura após a vacina de 6 a 12 meses. A composição da vacina e 
produção é anual e pode mudar conforme os vírus que circularam no ano 
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anterior.Blog da Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atencao-professores-que-trabalham-com.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 25 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Atenção Professores que Trabalham com audiovisual: Inscrições abertas para a 3ª 
Mostra Audiovisual Estudantil Joaquim Venâncio

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://conexaodasartes-sme-rj.blogspot.com/

Seria legal participar com temas de saúde. 
Atenção Professores que Trabalham com audiovisual: Inscrições abertas para a 3ª 
Mostra Audiovisual Estudantil Joaquim Venâncio: [FOTO]

Olá! Repassando convite compartilhado pela profª Erika Augusto Camacho:
Inscrições abertas para a 3ª Mostra Audiovisual Estudantil Joaquim Venâncio

"Estão abertas, até 10 de maio, as inscrições para a 3ª Mostra Audiovisual 
Estudantil Joaquim Venâncio, que vai selecionar vídeos produzidos por alunos 
matriculados nas diferentes séries do Ensino Fundamental, Médio e da Educação de
Jovens e Adultos de todo o Brasil. Serão aceitos curtas-metragens digitais com 
até 15 minutos de duração, produzidos nos anos de 2011, 2012 e 2013, em qualquer
formato (DVcam, Betacam, minidv etc), desde que tenham cópia de exibição em DVD"
(mais informações na página de inscrição no site: cliquem aqui).

NOTAS:
Site da Fiocruz:http://portal.fiocruz.br/
Blog do evento (Mostra Audiovisual Estudantil Joaquim 
Venâncio):http://mostrajoaquimvenancio.wordpress.com/
Postagem: Imaculada Conceição Manhães Marins

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atividades-trabalhando-partes-do-corpo.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 26 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Atividades Trabalhando partes do corpo

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://meustrabalhospedagogicos.blogspot.com/
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Repassando, muito legal!!
Atividades Trabalhando partes do corpo: 

Algumas atividades para trabalhar partes do corpo utilizando a música: A 
formiguinha!

Desenvolve:

Coordenação motora

Musicalização e movimento

conhecendo partes do corpo

Fui no mercado comprar café

Veio a formiguinha e subiu no meu pé

Eu sacudi,sacudi,sacudi

Mas a formiguinha não parava de subir
Fui no mercado comprar batata roxa

Veio a formiguinha e subiu na minha coxa

Eu sacudi,sacudi,sacudi

Mas a formiguinha não parava de subir
Fui no mercado comprar melão

E a formiguinha subiu na minha mão

Eu sacudi,sacudi,sacudi

Mas a formiguinha não parava de subir
Fui no mercado comprar gerimum

E a formiguinha subiu no meu bumbum

Eu sacudi,sacudi,sacudi

Mas a formiguinha não parava de subir
Fui no mercado comprar um giz

Veio a formiguinha e subiu no meu nariz
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Eu sacudi,sacudi,sacudi

Mas a formiguinha não parava de subir
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

Receba nossas atividades Digite aqui seu email:

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
bio-rio-visita-nossa-escola.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 7 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Bio-Rio visita nossa escola

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Bio-Rio visita nossa escola: 
Nos dias 25 e 26 de março de 2013, tivemos em nossa escola a visita dos agentes 
de saúde daequipe do PSEBio-Rio.Nossos alunos tiveram uma triagem visual, 
odontológica e auditiva.Alguns, foram indicados para a realização de um exame 
visual em uma Unidade Móvel Oftalmológica (UMO) no próximo dia 12/04/2013.Foram 
distribuiídos para todos os alunos um kit de higiene bucal.
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

Fotos: Val Dassi e Ldia Maria

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
boa-dica-oito-dicas-para-ter-olhos-mais.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 15 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

BOA DICA - Oito dicas para ter olhos mais saudáveis

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blogdasaude.com.br/
Oito dicas para ter olhos mais saudáveis: [FOTO]

A visão é um dos mais importantes meios de comunicação com o ambiente, já que 
cerca de 80% das informações que recebemos chegam pelos olhos. E alguns hábitos 
corriqueiros, como sair sem óculos de sol e ficar muito tempo em frente ao 
computadorpodem ser prejudiciais à visão. As pessoas normalmente negligenciam a 
visão como se pudessem prescindir desse sentido tão fundamental.Basta entrar um 
cisco no olho para a pessoa perder a calma. É nesses momentos em que algo de 
errado acontece com a visão que algumas pessoas se dão conta de que precisavam 
cuidar melhor da saúde ocular, agindo de forma preventiva, afirmao doutor Renato
Neves, médico oftalmologista e diretor-presidente do Eye Care Hospital de 
Olhos.O especialista apontou oito dicas para ter olhos saudáveis. Confira:1. 
Mantenha uma alimentação saudável.Abandone aqueles maus hábitos alimentares, 
como excesso de fritura, sal, açúcar e carne vermelha, e adote refeições 
saudáveis. Durante o dia, é importante consumir frutas variadas, legumes, 
verduras frescas e castanhas. A ideia é aumentar a ingestão de vitaminas, 
minerais, proteínas saudáveis, ômega-3 e luteína, já que os alimentos 
antioxidantes oferecem grandes benefícios à saúde ocular, retardando doenças 
como catarata e degeneração macular.2. Dê um basta no cigarro. O fumo compromete
a circulação sanguínea da retina, reduz a quantidade de antioxidantes presentes 
no sangue, e afeta a visão em qualquer fase da vida, principalmente a partir dos
65 anos. Mesmo quem parou de fumar há quinze ou vinte anos apresenta mais 
chances de sofrer de doenças oculares do que quem nunca fumou. Portanto, quanto 
mais cedo parar de fumar, menores serão as chances de desenvolver catarata, 
glaucoma e degeneração macular relacionada à idade (DMRI).3. Não saia de casa 
sem óculos de sol nem no inverno.A exposição aos altos índices de raio 
ultravioleta provoca degeneração macular - doença que afeta a parte central da 
retina, membrana posterior dos olhos onde as imagens são transmitidas para o 
nervo óptico. Como não existe tratamento eficaz para alterações retinianas, a 
prevenção com lentes protetoras ainda é o melhor remédio. Vale lembrar a 
importância dos óculos de boa procedência, que têm proteção UVA e UVB, além de 
tratamento nas lentes.4. Muito cuidado ao passar horas diante do computador. 
Quem trabalha ou estuda muitas horas em frente ao computador deve fazer pausas a
cada duas horas para que os olhos descansem durante o período. Durante as 
pausas, beba muita água e pisque os olhos aceleradamente para evitar a síndrome 
do olho seco. Também é indicado focar um objeto ou uma paisagem ao longe para 
trabalhar o músculo ocular.5. Jogue fora a maquiagem velha. Leia atentamente o 
prazo de validade das sombras e do rímel, descartando o que já venceu. Até mesmo
cremes e loções que apresentam o selo dermatologicamente testado devem ser 
utilizados com parcimônia, evitando o contato direto com a vista para que não 
provoquem ardor, irritação, vermelhidão e sensação de areia nos olhos.6. Aprenda
a usar óculos de proteção.Assim como cada prática esportiva tem seus 
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equipamentos de proteção, também os olhos merecem ser protegidos durante o 
esporte, as atividades de lazer e até mesmo durante alguns serviços manuais. Uma
bolada forte nos olhos pode, por exemplo, resultar no descolamento da retina e 
ser responsável pela perda parcial ou total da visão.7. Use sempre o cinto de 
segurança no carro.Antes de se tornar obrigatório o uso do cinto de segurança, 
os acidentes de trânsito eram os maiores causadores de traumas oculares graves. 
Felizmente, esse tipo de acidente é bem menos frequente, mas ainda tem muita 
gente achando que não precisa do cinto para andar pequenas distâncias de carro. 
Ledo engano! Nesse tipo de acidente, é comum ocorrer perfuração ou laceração 
ocular.8. Não deixe de consultar um oftalmologista.Há pessoas que simplesmente 
passam anos e anos sem fazer um checkup da visão, dando como garantido um bem - 
a visão - que pode se deteriorar com o passar do tempo, principalmente se a 
pessoa não tomar os devidos cuidados. O adulto que tem presbiopia, miopia, 
astigmatismo e/ou hipermetropia deve visitar o oftalmologista uma vez ao ano 
para checar o grau e as formas de tratamento indicadas. Já quem sofre de doenças
mais graves, como glaucoma, catarata e DMRI, entre outras, deve seguir 
recomendações médicas e consultar um especialista a cada seis meses, em geral.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
c-m-herbert-de-souza-promovendo-saude.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 25 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

C. M. HERBERT DE SOUZA PROMOVENDO SAÚDE - Comer, comer...

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cmherbertdesouza.blogspot.com/
Comer, comer...: Despertar nas crianças o interesse sobre os alimentos, 
aproveitando sua curiosidade natural para trabalhar a importância da alimentação
saudável, é o melhor caminho para conquistá-las, seduzi-las, tornando o ambiente
da alimentação alegre e participativo...
[FOTO]

"Se eu não como, me dá nó nas tripas

Me ataca a gripe

Não posso dormir
[FOTO]

Incha meus olhos

Eu fico tão fraco
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Que até um mosquito

Vai me destruir

[FOTO]

Se eu não como, não posso gritar

Não consigo falar

E começo a tremer
[FOTO]

Eu como de uma só vez

A comida de um mês

Até minha barriga crescer
[FOTO]

Comida de um mês?

Comendo outra vez?

De uma só vez?

1, 2, 3
[FOTO]

Comer comer, comer comer

É o melhor para poder crescer

Comer comer, comer comer

É o melhor para poder crescer!"
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
caminhada-autismo-realidade-teve-apoio.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 29 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Caminhada Autismo & Realidade teve apoio do MS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Caminhada Autismo  Realidade teve apoio do MS: O ministro da Saúde, Alexandre 
Padilha, participou neste domingo (28), da 3ª Corrida e Caminhada Autismo  
Realidade pela Conscientização, realizada na Ponte Estaiada, em São Paulo. O 
circuito contou com dois trajetos, um com oito e outro terá quatro quilômetros. 
O evento foi viabilizado pela ONG Autismo  Realidade - com organização do 
Instituto de Desenvolvimento do Esporte, Educação, Inclusão, Arte, Cultura e 
Sustentabilidade (Ideia) - e teve objetivo de aprofundar, divulgar e destacar o 
conhecimento sobre o Autismo.
No último dia (02), o Ministério da Saúde lançou o Dia Mundial de 
Conscientização do Autismo e a Diretriz de Atenção à Reabilitação da Pessoa com 
Transtornos do Espectro do Autismo (TEA), que traz pela primeira vez uma tabela 
com indicadores do desenvolvimento infantil e sinais de alerta para que médicos 
do Sistema Único de Saúde (SUS) possam fazer uma identificação precoce do 
autismo, em crianças de até três anos.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que a caminhada atinge dois 
grandes objetivos. Primeiro trazer o tema para que a sociedade tenha atenção 
sobre o assunto. Em segundo, pressionar o governo para organizar serviços de 
atenção ao autista, não só na área da saúde, mas em todas as demais, sobretudo 
na inserção no mercado de trabalho, completou.
Padilha esclareceu ainda que o Programa Viver Sem Limites do Ministério da 
Saúde, criou, pela primeira vez, a diretriz para que os profissionais de saúde, 
médicos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos possam cuidar tanto da 
criança quanto do adulto autista. Agora há centros novos, focados, tanto na 
saúde como na atenção aos pais familiares, além de estar focado na inserção no 
mercado de trabalho e para que possam cuidar de si próprios quando os pais não 
puderem estar mais presentes, disse, reforçando que é preciso cuidar bem das 
crianças com autismo, porque isso faz com que sejam adultos melhores, com menos 
problemas. O diagnóstico e o tratamento precoces são fundamentais. Isso torna 
mais fácil encaminhá-la para os primeiros atendimentos oferecidos pelo Sistema 
Único de Saúde, destacou o ministro.
Além desta iniciativa, o Ministério da Saúde disponibiliza para os profissionais
de saúde, instrumentos de uso livre (sem obrigatoriedade do pagamento de 
direitos autorais) para o rastreamento/triagem de indicadores de desenvolvimento
que possam diagnosticar o TEA.Tratamento - Após o diagnóstico do paciente e a 
comunicação à família, inicia-se a fase do tratamento e da 
habilitação/reabilitação nos pontos de atenção da Rede de Cuidados à Saúde da 
Pessoa com Deficiência.
O autismo implica em alterações de linguagem e de sociabilidade que afetam 
diretamente - com maior ou menor intensidade - grande parte dos pacientes. O 
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paciente também pode sofrer limitação de suas capacidades funcionais e nas 
interações sociais, o que demanda cuidados específicos e singulares de 
acompanhamento médico, habilitação e reabilitação ao longo das diferentes fases 
da vida.
O grau de intensidade do transtorno definirá o tratamento dos pacientes. Aqueles
com menor intensidade deverão ser tratados nos Centros Especializados de 
Reabilitação (CER) do SUS. Hoje, existem no país, 22 centros em construção, 23 
em habilitação e 11 convênios de qualificação para que entidades que já 
funcionam, passem a funcionar como CER. Já os pacientes com intensidade maior do
transtorno serão encaminhados para centros específicos, que serão habilitados 
pelo Ministério da Saúde.Recursos - Os investimentos fazem parte do plano Viver 
Sem Limites, que no ano passado investiu R$ 891 milhões na saúde da pessoa com 
deficiência. Até 2014 a previsão é que o programa disponibilize R$ 1,4 bilhão. A
diretriz é resultado do esforço conjunto da sociedade civil e do governo 
brasileiro. Coordenado pelo Ministério da Saúde, um grupo de pesquisadores e 
especialistas e várias entidades, elaborou o material, oferecendo orientações 
relativas ao cuidado à saúde das Pessoas com Transtornos do Espectro do Autismo,
no campo da habilitação/reabilitação na Rede de Cuidados à Pessoa com 
Deficiência. A diretriz será distribuída em todo Sistema Único de Saúde 
(SUS).Fonte: Zeca Moreira /Agência Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
caminhar-e-correr-tem-custo-zero-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 9 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Caminhar e correr têm custo zero e fazem bem à saúde

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Caminhar e correr têm custo zero e fazem bem à saúde: [FOTO]

Foto: Ocean/Corbis
A caminhada é um tipo de atividade física mais democrática. Não exige 
habilidade, apenas disposição; é barata, pode ser feita praticamente a qualquer 
hora do dia, não tem restrição de idade. Para praticá-la basta apenas um bom 
tênis. Ao lado da corrida e do ciclismo, forma o tripé de exercícios de baixo 
custo e de alto benefício à saúde.
O profissional de educação física Rodrigo Honorato explica que a corrida, a 
caminhada e o ciclismo são exercícios aeróbicos. Eles possuem benefícios 
comprovados na prevenção de osteoporose, doenças cardíacas, cânceres de ovário e
mama, distúrbio do sono, melhora a disposição e a capacidade 
cardiorrespiratória. E o melhor de tudo: ainda emagrece. Quem se exercita mantém
o organismo ativo e afasta uma série de doenças, afirma Honorato. Mexa-se, 
sugere o supervisor de educadores físicos do Programa de Melhoria da Qualidade 
de Vida do Ministério da Saúde (Geração Saúde), do Ministério da Saúde.
Apesar de não terem custo, essas atividades exigem alguns cuidados dos 
praticantes. A pessoa sempre deve usar um bom tênis, roupas arejadas, levar uma 
garrafa de água para se hidratar e usar filtro solar ao se exercitar ao ar 
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livre. Honorato afirma que os parques e calçadões são boas opções para estas 
atividades e aconselha ao praticante observar alguns itens de segurança, como se
exercitar em locais com circulação de pessoas, iluminados e sem buracos. Para 
quem pedala, o ideal é sempre usar capacetes, braçadeiras e tornozeleiras e uma 
bicicleta em bom funcionamento.
O assistente administrativo João Carlos Almeida, 62 anos, cumpre as regras 
básicas para uma boa corrida. Diariamente, ele se exercita no calçadão do Gama, 
cidade onde mora. Corro há 30 anos, não tenho nenhum problema de saúde grave e 
minha pressão arterial é 12 por 8. O peso é estacionado em 70 quilos, conta o 
servidor, de corpo esguio e que não apresenta a idade que tem. Ex-jogador de 
futebol nas décadas de 1970 e 1980, Almeida adotou a corrida como atividade 
física há 30 anos, quando encerrou a carreira futebolística.Academias da Saúde -
O Ministério da Saúde desenvolve o Programa Academia da Saúde, em parcerias com 
as secretarias municipais e estaduais de saúde, para estimular a prática de 
atividades físicas pela população. Até 2012 foram repassados R$ 114 milhões, de 
um total de investimento previsto de R$ 390 milhões. A iniciativa prevê a 
implantação de polos com infraestrutura, equipamentos e profissionais 
qualificados para a orientação de práticas corporais, atividades físicas e 
lazer. Atualmente, há mais de 2,8 mil polos habilitados para a construção em 
todo o país e outros 155 projetos pré-existentes que foram adaptados e custeados
pelo Ministério da Saúde.Fonte: Maria Vitória/Comunicação Interna do Ministério 
da Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
campanha-contra-gripe-compartilhe-essa.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 4 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CAMPANHA CONTRA A GRIPE - COMPARTILHE ESSA IDEIA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/
CAMPANHA CONTRA A GRIPE - COMPARTILHE ESSA IDEIA: 
[FOTO]
Colabore, Curta e CompartilheA Prefeitura do Rio, por meio da Coordenação do 
Programa de Imunização, lança a CAMPANHA CONTRA A GRIPE - COMPARTILHE ESSA 
IDEIA, que consiste em disponibilizar no facebook tags com informações e 
curiosidades sobre a vacina e prevenção da doença.
Internautas ligados ao nosso perfil na internet e que curtem nossa fanpage terão
acesso ao material disponibilizado diariamente.
Colabore, Curta, Compartilhe!
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Canal Saúde estreia nessa segunda nova grade de programação com 14 horas diárias

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Canal Saúde estreia nessa segunda nova grade de programação com 14 horas 
diárias: [FOTO]
O Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), vinculada ao Ministério da 
Saúde, vai estrear nessa segunda-feira (29/4), uma nova grade cheia de 
novidades. Ao todo são quatro horas a mais por dia no ar, de domingo a domingo, 
das 8h às 22h, rumo ao objetivo de alcançar 24 horas diárias de programação. O 
aumento da programação de dez para 14 horas diárias - até então a TV era 
transmitida de 9h as 19h - é o cumprimento de uma meta acordada com o Ministério
da Saúde e com a Oi TV, que transmite a programação. Segundo a superintendente 
do Canal Saúde, Márcia Corrêa e Castro, o objetivo é estabelecê-lo como uma 
emissora de televisão e não um espaço de provimento de conteúdo. A ampliação no 
horário de transmissão é um avanço em direção a essa meta.Esse aumento é mais um
passo para concretizar o Canal como uma emissora pública no país. É um passo 
rumo a um dos principais objetivos do Canal Saúde, que é ser um canal do Sistema
Único de Saúde (SUS), que é uma política de estado e não de governo, explica 
Márcia. O objetivo final é atingir as 24 horas de programação na virada de 2014 
para 2015. Mas antes disso há a meta de ampliar de 14 para 18 horas a 
programação diária na virada deste ano para 2014. Com isso, pretende-se aumentar
a capacidade de fidelizar o público, o que beneficia também os parceiros do 
Canal: Ministério da Saúde e Fiocruz, que ganham um espaço para a disseminação 
de seus conteúdos por mais tempo e com mais audiência, e a Oi TV, que ganha 
conteúdo de qualidade para a sua programação.
A nova grade inclui novos programas, entre produções próprias e aquisições, 
novos cenários, todos virtuais para os programas em estúdio, produções 
repaginadas e a divisão da programação em faixas. A partir do dia 29, as faixas 
de 9h as 12h30 e das 14h às 17h30, de segunda a sexta-feira, serão voltadas para
profissionais e gestores de saúde enquanto as faixas das 8h às 9h, de 12h30 as 
14h e das 17h30 às 22h serão voltadas para o público em geral.Faixa infantil e 
novos programas são destaque - Os sábados e domingos também terão toda a sua 
programação voltada para o público como um todo, com destaque para uma novidade:
uma faixa infantil que irá ao ar entre 8h30 e 11h30. Outro destaque é a mudança 
de horário da apresentação do Sala de Convidados ao vivo, que sai das sextas, 
das 11h ao meio dia, e vai para as terças-feiras, no mesmo horário. Duas novas 
produções da casa entram no ar: Em Família, que vai apresentar discussões da 
saúde sob o ponto de vista do universo familiar; e Saúde em Foco, uma revista 
eletrônica que trará reportagens sobre o tema.
Outro destaque é o Canal Saúde na Estrada, que volta repaginado, trazendo novas 
experiências bem sucedidas na área da saúde pelo Brasil afora, em formato de 
documentário. Além disso, o Comunidade em Cena também retorna fortalecido com 
mais histórias de sucesso em comunidades, com a novidade que agora a parceria 
entre o Canal Saúde e grupos populares também chegará a experiências rurais. E 
além de todas essas novidades, o Canal Saúde começa a exibir um total de 17 
novos programas adquiridos em parcerias ou comprados. São 11 programas de 
parceiros como BPC, Rede Minas, MultiRio, UFPR e Fundacentro e seis séries que 
foram aquisições feitas junto a produtoras, três delas nacionais e três 
internacionais.Canal Saúde - O Canal Saúde é um canal de televisão público 
incorporado à política de comunicação do Ministério da Saúde. Está entre os 
programas prioritários da Fiocruz, onde funciona sua sede, no campus de 
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Manguinhos, no Rio de Janeiro. Tem abrangência nacional, é transmitido todos os 
dias, das 8h às 22h. Sua grade de programação é diversificada e dividida por 
faixas de público onde exibe programas próprios, de instituições parceiras e 
produções independentes.
Antes de tornar-se um canal de TV em 2010, o Canal Saúde já produzia 
audiovisuais sobre saúde. De 1994 a 2009, esteve presente em todo Brasil com o 
conceito de canal virtual. Sem um espaço próprio de veiculação sua produção era 
transmitida por canais parceiros do governo e da sociedade civil, além da 
transmissão em sua página na web, mantida até hoje.
A programação tem conteúdo informativo, destina-se a públicos distintos e trata 
de temas variados relacionados à saúde pública brasileira e às condições que 
levam o indivíduo a ser saudável. São 11 programas, ao vivo e gravados, 
produzidos sobre políticas públicas, cidadania, prevenção e tratamento, meio 
ambiente, desenvolvimento e sustentabilidade, comportamento e iniciativas do 
Sistema Único de Saúde.
Para assistir ao Canal Saúde em todo o país é necessário ter antena parabólica 
com recepção digital ou ter acesso à transmissão no site. Em ambos, a 
programação na íntegra é transmitida simultaneamente. Em 
www.canalsaude.fiocruz.br o usuário consulta como assistir ao Canal Saúde e a 
lista de emissoras parceiras que veiculam alguns dos programas em horários 
diversos. Outra forma de veiculação é a Oi TV. A parceria da TV por assinatura 
com o Ministério da Saúde foi uma contrapartida social da empresa à Anatel e 
possibilitou ao Canal Saúde mais um espaço de veiculação.
A programação do Canal Saúde transmitida diariamente na Oi TV é a mesma do seu 
canal próprio. O acesso ao sinal é gratuito e restrito aos equipamentos doados 
pela operadora aos Conselhos de Saúde. Esta é uma das estratégias do governo 
federal para o fortalecimento do Controle Social. Para o Canal Saúde, 
envolver-se com os conselhos de saúde remonta sua história cuja origem está 
relacionada às discussões sobre a importância da interação entre educação, 
informação e comunicação.Fonte: Fiocruz
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Capacitação de Tuberculose para a Academia Carioca: 
Dia 19 de Abril de 2013 foi o dia escolhido para uma capacitação muito 
importante, a pedido da educadorafísicaPatricia Santos, foi realizados com os 
alunos (as) da Academia Carioca uma capacitação de Tuberculose.
Esta capacitação tem como intuito agilizar a detecção de pessoas que possam 
estar contaminados com o bacilo causador da Tuberculose, e orienta-los o mais 
rápido possível, para buscarem em suas equipes da unidade de saúde atendimento, 
tendo em vista que muitos moradores da comunidade trabalham fora da mesma e em 
horáriosincompatíveis, embora a unidade de saúde permaneça aberta das 07:00 até 
às 18:00 hs, muitos moradores precisam sair de suas casas antes deste horário e 
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só voltam para as suas casas muitoapósas 18:00.

O treinamento destas (es) alunas (os), tem como meta, a captação deste público, 
pois os mesmo são pais, avós, vizinhos e amigos destes trabalhadores que pelo 
exercício de suas funções não conseguem vir a unidade de saúde e ficam assim 
protelando os cuidados com a própria saúde.

A enfermeira Maria de Lourdes, foi a responsável pela capacitação, a mesma 
palestrou sobre as várias formas da doença, as suas formas de contágio, os seus 
agravantes, as formas de diagnosticar a doença, os exames que são necessários, a
medicação utilizada e os cuidados para a cura da pessoa com Tuberculose.

durante a capacitação houve uma pausa para tirar dúvidas e esclarecimento dos 
mitos sobre a doença.

A capacitação contou ainda com a presença da Nutricionista Anne Marcelle 
integrante do Nasf (Núcleo de apoio a saúde daFamília), quediscursousobre a 
hipertensão arterial, discorrendo sobre os seus malefício s para a saúde, os 
fatores de risco e as formas de tratar, ressaltando aimportânciada atividade 
física uma alimentação saudável e o acompanhamento médicoperiódico, foi mostrado
pela nutricionista duas receitas, uma de sal temperado com ervas secas e outra 
de vinagre aromático.

ReceitasSal de ervas secas
Ingredientes:
2 colheres de sopa de alecrim
2 colheres de sopa de manjericão
2 colheres de sopa deorégano
1 colher de sopa de tomilho
4 colheres de sal

modo de preparar:

Use as ervas desidratadas para o preparo, bata no liquidificador todos os 
ingredientes secos até formar uma misturahomogênea.A mistura pode ser usada em 
qualquer alimento.
Vinagre aromático
Vinagre branco ( o suficiente para encher os vidros)
Ervas variadas ( da dua preferência)
Um vidro ou garrafa para o vinagre
Etiquetas

modo de preparo:
coloque as ervas de sua preferencia no vidro (limpo), encha com vinagre branco, 
tampe e deixe por 10 dias antes de consumir, etiquete com os nomes das ervas.
Obs: não coloque muitas ervas, elas podem deixar o vinagre com um gosto muito 
forte.Sugestõesde ervas: alecrim, alho, cebola, cebolinha, hortelã, 
manjericão,orégano, salva e salvia

Clique aqui para ver as Fotos
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Cardápios a Serem Praticados nas Unidades Escolares - Semana de 01 a 07/04/2013:

[FOTO]

Aviso E/SUBG/CIN de 27/03/2013 (D.O. Rio nº 10 de 01/04/2013 - p. 78 a 84).O 
Coordenador da Coordenadoria de Infraestrutura em atendimento ao Decreto nº 
30.863 de 02/07/2009 divulga os cardápios do Programa de Alimentação Escolar a 
serem praticados na semana de 01 a 07/04/2013.A Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro, através do Programa de Alimentação Escolar (PAE), atende aos alunos 
matriculados na rede municipal de ensino, escolas e creches, com cardápios 
elaborados por nutricionistas, tendo o objetivo de garantir às crianças o acesso
a uma alimentação saudável e adequada, que compreende o uso de alimentos 
variados, seguros, que respeitem a cultura e que promovam a formação de hábitos 
alimentares saudáveis, levando em consideração o tempo de permanência do aluno 
na unidade e a faixa etária nas creches.O planejamento dos cardápios é composto 
por quatro semanas (semana A, semana B, semana C e semana D) de acordo com o 
tipo de refeição a ser fornecida. Os cardápios são os mesmos para toda a rede 
municipal de ensino e a sua execução ocorre de forma alternada, ou seja, as 
Coordenadorias Regionais de Educação (CRE) utilizam semanas diferentes, conforme
anexos.Anexo I - EscolaAnexo II - Creche e EDI(Publicado no Ecoando n.º 28 - 
2013)
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Cardápios a Serem Praticados nas Unidades Escolares - Semana de 15 a 21/04/2013
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Cardápios a Serem Praticados nas Unidades Escolares - Semana de 15 a 21/04/2013:

[FOTO]

Aviso E/SUBG/CIN de 11/04/2013 (D.O. Rio nº 19 de 12/04/2013 - p. 52 a 58).O 
Coordenador da Coordenadoria de Infraestrutura em atendimento ao Decreto nº 
30.863 de 02/07/2009 divulga os cardápios do Programa de Alimentação Escolar a 
serem praticados na semana de 15 a 21/04/2013.A Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro, através do Programa de Alimentação Escolar (PAE), atende aos alunos 
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matriculados na rede municipal de ensino, escolas e creches, com cardápios 
elaborados por nutricionistas, tendo o objetivo de garantir às crianças o acesso
a uma alimentação saudável e adequada, que compreende o uso de alimentos 
variados, seguros, que respeitem a cultura e que promovam a formação de hábitos 
alimentares saudáveis, levando em consideração o tempo de permanência do aluno 
na unidade e a faixa etária nas creches.O planejamento dos cardápios é composto 
por quatro semanas (semana A, semana B, semana C e semana D) de acordo com o 
tipo de refeição a ser fornecida. Os cardápios são os mesmos para toda a rede 
municipal de ensino e a sua execução ocorre de forma alternada, ou seja, as 
Coordenadorias Regionais de Educação (CRE) utilizam semanas diferentes, conforme
anexos.Anexo I - EscolaAnexo II - Creche e EDI(Publicado no Ecoando n.º 28 - 
2013)
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Cardápios a Serem Praticados nas Unidades Escolares - Semana de 08 a 14/04/2013
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Cardápios a Serem Praticados nas Unidades Escolares - Semana de 08 a 14/04/2013:
[FOTO]

Aviso E/SUBG/CIN de 04/04/2013 (D.O. Rio nº 14 de 05/04/2013 - p. 43 a 48).O 
Coordenador da Coordenadoria de Infraestrutura em atendimento ao Decreto nº 
30.863 de 02/07/2009 divulga os cardápios do Programa de Alimentação Escolar a 
serem praticados na semana de 01 a 07/04/2013.A Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro, através do Programa de Alimentação Escolar (PAE), atende aos alunos 
matriculados na rede municipal de ensino, escolas e creches, com cardápios 
elaborados por nutricionistas, tendo o objetivo de garantir às crianças o acesso
a uma alimentação saudável e adequada, que compreende o uso de alimentos 
variados, seguros, que respeitem a cultura e que promovam a formação de hábitos 
alimentares saudáveis, levando em consideração o tempo de permanência do aluno 
na unidade e a faixa etária nas creches.O planejamento dos cardápios é composto 
por quatro semanas (semana A, semana B, semana C e semana D) de acordo com o 
tipo de refeição a ser fornecida. Os cardápios são os mesmos para toda a rede 
municipal de ensino e a sua execução ocorre de forma alternada, ou seja, as 
Coordenadorias Regionais de Educação (CRE) utilizam semanas diferentes, conforme
anexos.Anexo I - EscolaAnexo II - Creche e EDI(Publicado no Ecoando n.º 28 - 
2013)
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Cientistas identificam novos marcadores para o risco de câncer de mama, ovário e
próstata

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blogdasaude.com.br/
Cientistas identificam novos marcadores para o risco de câncer de mama, ovário e
próstata: Um enorme esforço internacional, envolvendo mais de 100 instituições e
testes genéticos em 200.000 pessoas, descobriu dezenas de marcadores no DNA que 
podem ajudar a revelar ainda mais o risco de uma pessoa para desenvolver câncer 
de ovário , mama ou próstata .
Trata-se da mais recente megaoperação conjunta entre cientistas para aprender 
mais sobre os intrincados mecanismos que levam ao câncer. Enquanto o progresso 
parece significativo em muitos aspectos, a recompensa potencial para as pessoas 
comuns é principalmente esta: no futuro, testes genéticos poderão ajudar a 
identificar quais mulheres se beneficiam mais fazendo a mamografia periódica e 
quais homens poderiam se beneficiar mais dos testes de PSA e das biópsias da 
próstata. Talvez, num futuro ainda distante, essas pistas genéticas também 
possam levar a novos tratamentos contra a doença.[FOTO]
Isso acrescenta mais peças ao quebra-cabeça, afirmou Harpal Kumar, 
presidente-executivo da Cancer Research UK, o fundo que financiou grande parte 
da pesquisa.
Entre os homens cuja história familiar lhes dá cerca de 20% de risco de ter 
câncer de próstata, os novos marcadores genéticos poderiam identificar aqueles 
cujo verdadeiro risco de ter a doença é de 60%.
Os novos marcadores também podem fazer a diferença para as mulheres com mutações
do gene BRCA - tê-los, coloca a mulher em risco elevado para câncer de mama. 
Nestes casos, os pesquisadores podem, no futuro, ser capazes de separar aquelas 
cujo risco excede 80% das mulheres com risco mais baixo, entre 20% e 50%. Com 
essa precisão, algumas mulheres podem escolher monitorar a própria saúde com 
exames periódicos em vez de tomar a medida drástica de ter os seios saudáveis 
removidos para evitar o surgimento da doença.
Especialistas que não participaram do estudo afirmam que os resultados são 
encorajadores, mas que são necessárias mais pesquisas para ver como toda essa 
informação seria útil para orientar o atendimento ao paciente.
O câncer de mama é a neoplasia maligna mais comum entre as mulheres em todo o 
mundo, com mais de 1 milhão de novos casos por ano. O câncer de próstata é o 
segundo câncer mais comum em homens, depois do câncer de pulmão, com cerca de 
900 mil novos casos a cada ano. O câncer de ovário é responsável por cerca de 4%
de todos os cânceres diagnosticados em mulheres, causando cerca de 225.000 casos
em todo o mundo.
Os novos resultados foram divulgados em 13 trabalhos publicados nas revistas 
científicas Nature Genetics e Genetics PLOS, entre outras. Eles vêm de uma 
colaboração que envolve mais de 130 instituições nos Estados Unidos, Europa e 
outros lugares do globo. A pesquisa foi financiada pela Cancer Research UK, pela
União Europeia e pelos Institutos Nacionais de Saúde dos EUA.
Os cientistas usaram exames de DNA de mais de 200.000 pessoas para procurar os 
marcadores, pequenas variações nas 3 bilhões de letras do código do DNA que 
estão associados com risco de doença. Foram descobertos 49 novos marcadores de 
risco para câncer de mama, mais um par de outros que modificam o risco de câncer
de mama a partir de raros genes mutados, 26 marcadores de câncer de próstata e 
oito para o câncer de ovário.
Individualmente, cada marcador tem apenas um impacto pequeno na estimativa de 
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risco, muito pequeno para ser útil por si só, disse Douglas Easton, da 
Universidade de Cambridge, da Inglaterra, um dos autores do estudo.Eles seriam 
combinados e adicionados a marcadores previamente conhecidos para ajudar a 
revelar risco de uma pessoa, explicou ele.Fonte: AP via iG
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Como garantir a segurança nos arredores das escolas?
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Bem interessante!!! 
Como garantir a segurança nos arredores das escolas?: Quando comunidade e poder 
público se unem, pais, alunos e professores ficam mais tranquilos
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Consequências da poluição do ar são piores do que estimativas anteriores, alerta
OMS
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Consequências da poluição do ar são piores do que estimativas anteriores, alerta
OMS: 

Foto: ONU/Kibae Park
Os perigos causados pela poluição do ar são muito mais abrangentes do que se 
acreditava, anunciou a Organização Mundial da Saúde (OMS), ao pedir novamente 
por uma ação global eficiente para reduzir o que foi descrito como um dos 
maiores perigos à saúde humana.
O alerta foi dado durante a mais recente reunião da Coalizão para o Clima e o Ar
Limpo (CCAC, na sigla em inglês) - promovida pelo Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente (PNUMA) - realizada em Paris, na França, durante o final de
semana.
Profissionais da saúde afirmaram que a poluição do ar em ambientes fechados se 
tornou o maior fator de risco para o fardo das doenças - um cálculo baseado em 
anos de vidas perdidas combinado com anos vividos sem a saúde plena - no sul da 
Ásia, o segundo maior fator na África Subsaariana e o terceiro maior fator no 
sudeste asiático.Estima-se que existam 3,5 milhões de mortes prematuras causadas
todo ano pela poluição do ar doméstico, e 3,3 milhões de mortes todo ano 
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causadas pela poluição atmosférica, disse Maria Neira, Diretora de Saúde Pública
e Meio Ambiente da OMS, na reunião.
Segundo estimativas da OMS, a poluição da camada de ozônio causa adicionalmente 
200 mil mortes prematuras todo ano. A poluição do ar está se tornando um dos 
maiores problemas de saúde que estamos enfrentando no momento, disse Neira.
Os poluentes climáticos de curta duração - ou PCCD - são apontados como os 
principais responsáveis por danos à saúde, pela perda de colheitas e pelas 
mudanças climáticas. Os PCCDs que são nocivos à saúde são liberados através de 
diversas fontes, desde a combustão do diesel, fumaça e fuligem proveniente de 
fogões ineficientes, a vazamentos e queimas do óleo e produção do gás natural 
proveniente da eliminação de resíduos sólidos.
Em um comunicado à imprensa, o PNUMA reforçou que uma ação eficiente em relação 
aos PCCDs poderia reduzir consideravelmente o número de mortes pela poluição do 
ar. Esforços para diminuir a emissão de carbono negro feita por veículos de 
grande porte e motores receberam muita atenção do CCAC.
A CCAC já realiza esforços para reduzir a emissão do carbono negro e outros 
poluentes, desde a sua fabricação até a adoção de tecnologias mais modernas que 
podem diminuir a emissão de poluentes de 10 a 50%, enquanto esforços para 
distribuir fogões mais eficientes já estão em andamento em Bangladesh.
No Brasil, projeto da ONU impulsiona uso de fogão ecológico Guarani-Kaiowá
A partir de oficinas de construção de fogões geoagroecológicos realizadas em 
2012 na Aldeia Panambizinho, da etnia Guarani-Kaiowá, localizada no município de
Dourados (MS), a ONU - por meio do Programa Conjunto de Segurança Alimentar e 
Nutricional de Mulheres e Crianças Indígenas no Brasil (PCSAN) - buscou melhorar
a qualidade de vida das populações indígenas, a partir de ações estruturantes 
relacionadas à segurança alimentar e à segurança energética.
O fogão geoagroecológico é uma tecnologia social cuja intenção é substituir os 
fogões convencionais, pouco eficientes energeticamente e prejudiciais à saúde 
das mulheres e crianças que inalam diariamente uma grande quantidade de fumaça.
Entre seus maiores benefícios está a drástica diminuição da quantidade de lenha 
utilizada para o cozimento, recurso extremamente escasso na maioria das aldeias 
do Mato Grosso do Sul.
A nova tecnologia, adaptada à realidade local, além de eliminar a dependência e 
os gastos com a compra do botijão de gás e seu reabastecimento, reduz a emissão 
de gases de efeito estufa que provocam o aquecimento global.
Veja no vídeo abaixo:
Imprimir
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crack-e-internacao-compulsoria-dia-18.html
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Crack e Internação Compulsória - Dia 18 de Abril na EMERJ

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://saudementalrj.blogspot.com/
Crack e Internação Compulsória - Dia 18 de Abril na EMERJ: 
[FOTO]
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criatividade-de-professora-na-escola.html
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CRIATIVIDADE DE PROFESSORA NA ESCOLA ANA DE BARROS CÂMARA.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cms-fazendabotafogo.blogspot.com/

Gerando reflexões à partir do cotidiano da escola. Parabéns Equipe!!! 
CRIATIVIDADE DE PROFESSORA NA ESCOLA ANA DE BARROS CÂMARA.: 
[FOTO]

CRIANÇAS FICARAM TÃO EMPOLGADAS COM O DENTE QUE ACHARAM NO REFEITÓRIO QUE VIROU 
TEMA DE DEBATE EM SALA DE AULA COM DIREITO A INVESTIGAÇÃO E CARTAZ DE 
PROCURA-SE. VOCES PRECISAVAM VER OS RELATOS DOS PARTICIPANTES. CMS FAZENDA 
BOTAFOGO - EQUIPE LACY FERREIRA. ACS'S DELMA, SANSUIR E SOLANGE.
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Curso a distância sobre prevenção de acidentes de trânsito para multiplicadores 
#GRATUITO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://educaja.com.br/
Curso a distância sobre prevenção de acidentes de trânsito para multiplicadores 
#GRATUITO: A CRIANÇA SEGURA desenvolveu um curso que vai ensinar aprevenir 
acidentes de trânsitocom crianças e adolescentes. Multiplique esta causa em sua 
comunidade! Sobre o Curso  Realizado totalmente pela internet;  Inclui artigos, 
vídeos e atividades práticas;  O participante Continue reading 
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De quem é a responsabilidade do lixo produzido? Nossa!
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blogdasaude.com.br/
De quem é a responsabilidade do lixo produzido? Nossa!: 
[FOTO]
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Depressão: fique de olho!
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http://www.blogdasaude.com.br/
Depressão: fique de olho!: [FOTO]

Mais de 350 milhões de pessoas em todo mundo têm depressão. Apesar da grande 
prevalência e gravidade, falar sobre essa síndrome abertamente ainda é difícil 
devido aos preconceitos que a envolvem. A estigmatização da depressão faz com 
que o tratamento da doença seja pouco procurado pelos pacientes.
A pesquisa National Health and Wellness, realizada com 12 mil brasileiros para 
apontar sua visão sobre diferentes condições de saúde, revela que 
aproximadamente 10% dos adultos no País apresentam sintomas de depressão. Neste 
universo, somente 28,1% recebeu diagnóstico para a síndrome e uma parcela ainda 
menor (15,6%) utiliza medicações prescritas por especialistas para o controle do
quadro.
Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), mais de 80% das pessoas 
com depressão podem melhorar se receberem o tratamento correto. A maioria dos 
indivíduos, no entanto, busca auxílio médico somente para tratar os primeiros 
sintomas da síndrome ou as recaídas. O ideal é que, além do tratamento 
medicamentoso, o paciente realize acompanhamento psicoterápico para recuperar 
sua funcionalidade e restaurar sua capacidade plena de atuação.O paciente 
realmente tem uma melhora inicial com qualquer tratamento antidepressivo. Mas se
trata de uma pequena melhora. Se não voltar completamente ao normal - o que só é
possível quando recebe o tratamento adequado pelo tempo correto -, a pessoa 
continua a ter sintomas mais leves que, em longo prazo, geram um grande 
comprometimento, explica Kalil Duailibi, professor do departamento de 
Psiquiatria da Universidade de Santo Amaro (Unisa).
Esses sintomas remanescentes da depressão - como a diminuição da memória, o 
aumento da irritabilidade, a queda na capacidade de concentração e até mesmo 
sintomas físicos dolorosos - afetam os relacionamentos, a tomada de decisões e 
prejudicam o desempenho no trabalho. É uma situação que se retroalimenta. Se o 
paciente com depressão não retomar realmente a funcionalidade, há chances do 
quadro se tornar crônico. Além disso, a presença desses sintomas aumenta a 
chance de recaídas: nestes casos, um episódio pequeno pode desencadear a 
depressão de novo, completa Duailibi.
De acordo com a psiquiatra Luciana Sarin, médica assistente do Programa de 
Doenças Afetivas (Prodaf) da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), 
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infelizmente cerca de 60% a 65% dos pacientes não consegue alcançar a remissão 
após o tratamento antidepressivo inicial. O tratamento antidepressivo 
individual, customizado segundo o perfil dos sintomas do pacientes e suas 
características sócio-demográficas pode aumentar as chances de remissão completa
e, dessa forma, diminuir o risco de recaída e recorrência, ressalta Luciana. 
Desta forma, o paciente pode ser 100% reintegrado em todas as esferas de sua 
vida: social, afetiva e profissional.
Tratamento
Os especialistas salientam que nenhum dos tratamentos disponíveis atualmente é 
totalmente eficaz para todas as pessoas. Deve-se combinar o tratamento com o 
paciente, não o paciente ao tratamento. Atualmente contamos com inúmeras 
estratégias para que a remissão dos sintomas depressivos seja alcançada e os 
clínicos devem tomar decisões de tratamento individualizado para cada paciente, 
afirma Luciana.
Os medicamentos para o combate à depressão têm evoluído ao longo dos anos e 
atuado no organismo de maneira mais eficaz, com diminuição significativa dos 
efeitos adversos. Entre eles, a pouca interferência no peso e na libido, além de
baixa probabilidade de interação medicamentosa, inclusive com anticoncepcionais,
o que é um ganho para as mulheres. Essa nova era do tratamento é marcada por um 
importante avanço dentro da 3ª geração de medicamentos antidepressivos, os 
chamados duais. Um exemplo é Pristiq (desvenlafaxina), que age como inibidor da 
recaptação da serotonina (5-HT) e da noradrenalina (NE), substâncias do sistema 
nervoso que são diretamente relacionadas ao mecanismo da depressão.
Sinônimo de tristeza?
A depressão é uma síndrome. A tristeza é apenas uma das suas manifestações e, 
inclusive, há quadros depressivos em que ela não se manifesta. Apatia, 
desinteresse pelas atividades rotineiras, insônia ou excesso de sono, perda de 
apetite, irritabilidade, dificuldade de digestão, fadiga, sintomas físicos 
dolorosos e outros sinais também podem ser depressão. O diagnóstico da depressão
é feito a partir da presença dos sintomas por mais de 15 dias.[FOTO]
A depressão é uma síndrome cujas reações no organismo são muito mais amplas do 
que as alterações de humor perceptíveis. Ela engloba desde a deficiência no 
nível de alguns neurotransmissores - serotonina, noradrenalina e dopamina - até 
alterações em níveis hormonais. Com menos mensageiros, a comunicação entre 
neurônios fica prejudicada e também a regulação das funções desses neurônios. A 
partir daí, o corpo - e a mente - começam a padecer. A deficiência de 
neurotransmissores traz ainda a diminuição de substâncias protetoras dos 
neurônios, podendo causar inclusive morte de células cerebrais.
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DIA 20 DE ABRIL SÁBADO OS POSTOS ESTARÃO  ABERTOS DAS 8 ÀS 17 H.
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DIA 20 DE ABRIL SÁBADO OS POSTOS ESTARÃO  ABERTOS DAS 8 ÀS 17 H.: 
[FOTO]
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Dia do Autismo: projeto de lei prevê diagnóstico precoce em creches: 
RIO - Um projeto de lei já aprovado pela Câmara de Vereadores do Rio, mas que 
ainda aguarda sanção do prefeito Eduardo Paes, institui ações de vigilância 
precoce do autismo nas crianças atendidas em creches e unidades da rede básica 
de saúde do município, especialmente na faixa etária de seis meses a dois anos.
A medida, se posta em prática, vai ser festejada nas duas caminhadas programadas
para o próximo domingo (7), no calçadão do Leblon e em Sulacap, em alusão ao Dia
Mundial de Conscientização do Autismo, comemorado nesta terça-feira (2). Também 
em homenagem à data, ainda hoje a Prefeitura do Rio vai iluminar de azul as 
fachadas do Cristo Redentor, da Catedral Metropolitana e da Câmara Municipal.
Veja também
A escola tem que educar a todos, diz Cláudia GraboisPais de autistas vivem drama
para manter filhos no ensino regularDiversidade na escola favorece socialização 
dos estudantesEnem terá regras diferentes para alunos especiaisCresce número de 
alunos especiais em universidades
Segundo especialistas, a detecção do transtorno - que causa prejuízo na 
interação social e na aquisição da linguagem - nos anos iniciais traz ganhos 
consideráveis para o desenvolvimento para a criança, desde que a descoberta seja
seguida de acompanhamento adequado, com tratamento terapêutico associado à 
escolaridade. Em reportagem publicada ontem no GLOBO, familiares de crianças 
autistas reclamaram da dificuldade em conseguir vaga em escolas regulares da 
rede pública e privada. Mãe de Matheus, de 13 anos, Célia da Silva, observou 
também que a matrícula, em geral, não determina uma inclusão de fato, por falta 
de infraestrutura e atendimento apropriado nas instituições de ensino.
A discussão sobre o projeto de lei 1090/2011, de autoria do vereador Paulo 
Messina (PV), resultou na criação de uma experiência-piloto. Iniciada em agosto 
do ano passado, a parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e a PUC-Rio 
- por meio da professora Carolina Lampreia, doutora em Psicologia Clínica - 
possibilitou a aplicação de um questionário em crianças atendidas nas creches 
municipais. O instrumento aponta riscos de desenvolvimento atípico, 
característica comum no autismo. Uma vez diagnosticadas, as crianças deverão ser
cadastradas num censo único da Prefeitura. Não há dados nacionais sobre a 
incidência do transtorno no país. Sabe-se que a prevalência média internacional 
é de 1% da população.
Elaborado na Holanda, o questionário é constituído por 14 perguntas, que podem 
ser respondidas simplesmente com sim ou não. Os dados coletados foram 
encaminhados para a pesquisadora da PUC-Rio em novembro e estão em fase de 
tabulação. Números preliminares, relativos a creches da primeira até a sexta 
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Coordenadoria Regional de Educação (Crer), revelam que dos 1.579 questionários 
aplicados pelos professores em 114 creches foram detectados riscos de 
desenvolvimento atípico em 152 crianças. Considerando apenas as crianças de 12 a
24 meses, foram rastreados 45 casos suspeitos. Os 107 restantes foram de 
crianças acima desta faixa etária.
- O teste foi usado para capacitar professores, para que possam identificar 
sinais de risco de autismo. Durante o curso de capacitação, professores disseram
que tinham crianças maiores de 24 meses que poderiam ser autistas, pelas 
características apresentadas. E pediram para aplicar o questionário nelas também
- detalha Carolina, observando que as 107 crianças suspeitas apresentaram riscos
de desenvolvimento atípico.
Segundo ela, 300 professoras articuladoras das creches municipais participaram 
de uma capacitação para aplicação do questionário. Elas fizeram um curso de oito
horas, no qual receberam orientações sobre o conceito de autismo, a 
identificação precoce e sobre o próprio questionário. Depois, retornaram para as
suas unidades e repassaram os ensinamentos para as demais professoras, usando 
como apoio um manual e um DVD.
- Há poucas pessoas capacitadas para a identificação precoce. Ouve-se muito 
falar de pais que percebem algo estranho no filho, levam para o pediatra e eles 
dizem que não é nada. Com isso, um tempo precioso de intervenção passa... Não é 
nem culpa deles, é do currículo, que simplesmente não apresenta o 
autismo.Acompanhamento integrado
Professora de Educação Especial da UFF, a doutora em psicologia Dayse Serra 
concorda que a dificuldade de diagnóstico está associada à formação generalista 
dos pediatras. Ela alerta ainda para a importância do rastreamento de irmãos, 
quando um caso na família é diagnosticado, por causa do componente genético do 
transtorno, e enfatiza a necessidade de um acompanhamento integrado, após a 
detecção do autismo.
- Quando a gente fala de política pública, não estamos falando só de educação, 
mas de integração. Não adianta o pediatra detectar com nove meses, um ano, e não
ter creche para absorver essa criança e interagir com a área de saúde.
Autor do projeto de lei, Messina avalia que o trabalho de diagnóstico precoce 
vai orientar a educação inclusiva no município:
- Essa ação é essencial para que os pais sejam informados, e a prefeitura 
consiga entrar com trabalhos de educação e orientação já nas creches e nos 
postos de saúde, seja pela mão do pediatra, seja pela mão do educador. Temos uma
boa chance de pegar todas crianças, pois vamos cercar os dois lados. Em um 
segundo momento, essas duas parte têm que conversar, trabalhar entre si. As 
experiências de sucesso ainda são muito tímidas, e há dezenas de milhares de 
crianças com autismo. Então, são protótipos, que já deveriam ter virado projeto 
de fato.
Subsecretária de Educação, Helena Bomeny avalia que o rastreamento nos anos 
iniciais é fundamental, pois amplia as chances de um melhor desenvolvimento da 
criança. Sobre as dificuldades relatadas por pais de autistas em relação à 
inclusão na rede regular, destaca:
- A gente tem alunos incluídos. E pretendemos que todos sejam incluídos, mas com
qualidade. Essa ação de detecção precoce tem que ser um alerta para a gente ter 
noção do que está acorrendo dentro da rede. Qualquer tratamento tende a ter um 
sucesso maior a partir daí.
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Dia Mundial da Atividade Física
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http://www.blogdasaude.com.br/
Dia Mundial da Atividade Física: 
[FOTO]
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DIA MUNDIAL DA SAÚDE E DIA NACIONAL DA PROMOÇÃO DA SAÚDE
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DIA MUNDIAL DA SAÚDE E DIA NACIONAL DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 
A Superintendência de Promoção da Saúde da Subsecretaria de Atenção Primária, 
Vigilância e Promoção da Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de 
Janeiro em parceria com o Ministério da Saúde convida para o evento do Dia 
Mundial da Saúde e Dia Nacional da Promoção da Saúde no dia 07 de abril de 2013,
das 8:30 às 13 h.

Esta será mais uma das ações do MOVIMENTO CARIOCA POR UMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL 
para uma mobilização cotidiana pela criação e conservação de espaços públicos e 
privados que favoreçam a redução das vulnerabilidades associadas aos diversos 
fatores que comprometem a saúde e o bem viver.
A importância desta atividade deve-se à necessidade de uma reflexão sobre Saúde,
Qualidade de Vida e Cidadania com vistas a criar as oportunidades para mobilizar
e incentivar ações intersetoriais e de promoção da saúde.[FOTO]
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Dia Mundial da Saúde: Escovódromos orientam a população sobre saúde bucal: 
[FOTO]

O Dia Mundial da Saúde foi comemorado neste domingo, 7 de abril. Durante a data,
o Ministério da Saúde desenvolveu uma série de ações para orientar as pessoas 
sobre hábitos saudáveis, como cuidados com a saúde bucal. Para isso, estabeleceu
parcerias com empresas privadas para instalar Escovódromos nas cidades de Cuiabá
(MT), Rio de Janeiro (RJ), Curitiba (PR) e Brasília (DF). Os Escovódromos são 
estruturas compostas por várias pias, espelhos e torneiras portáteis. Durante 
todo o dia, nesses locais, dentistas orientaram as pessoas com dicas de saúde 
bucal e escovação.
Para o coordenador-geral da Saúde Bucal do Ministério da Saúde, Gilberto Pucca, 
ações como a instalação de Escovódromos são essenciais para promover a saúde 
bucal. A escovação é um dos meios mais eficazes de prevenir as doenças da boca e
pra isso é importante que as informações cheguem onde as pessoas estão. Por 
isso, esses métodos para fazer com que essa informação seja social a todos, pra 
nós são absolutamente estratégicos.
Gilberto Pucca também aproveitou o Dia Mundial da Saúde para falar do Brasil 
Sorridente, programa do Governo Federal. Com a implantação do Programa Brasil 
Sorridente, em 2003, nós conseguimos fazer com que o Brasil passasse a ser, 
segundo a Organização Mundial da Saúde, um dos poucos países do mundo que é 
considerado de baixa incidência de cárie, acrescenta.Ouça a matéria da Web Rádio
SaúdeFonte: Ana Cláudia Amorim / Web Rádio Saúde
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Dia Mundial da Saúde leva ações educativas e serviços ao Parque Madureira: 
[FOTO]

Comunicado SMSDC de 02/04/2013 (D.O. Rio nº 12 de 03/04/2013 - p. 104).A 
Secretaria Municipal de Saúde promove um grande evento para marcar o Dia Mundial
da Saúde, comemorado no domingo, dia 7 de abril. As atividades serão realizadas 
no Parque Madureira (Rua Soares Caldeira, 115), das 9h às 13h. No local, haverá 
ações para toda a família, como caminhada, passeio ciclístico, alongamento, 
ginástica livre, dança, ginástica olímpica, capoeira, jongo, samba de roda, 
circuito psicomotor, ciranda, jogos infantis e artes marciais. Os participantes 
poderão fazer, também, sessões de auriculoterapia, reflexologia, shantala e 
shiatsu.Em tendas montadas em quase toda a área do parque, os visitantes poderão
participar de oficinas de temperos naturais, prato saudável e plantas 
medicinais, além de receber dicas para uma alimentação mais saudável. 
Profissionais vão tirar dúvidas e dar orientações de promoção da saúde, como a 
importância da prática regular de atividade física e os malefícios do fumo com 
grupos de apoio ao tabagismo.Conheça mais.(Publicado no Ecoando n.º 28 - 2013)
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Dia Nacional da Voz: fonoaudióloga ressalta importância e os cuidados a serem 
tomados: [FOTO]

Foto: Divulgação
Passar um dia rouco já é suficiente para perceber a importância da voz para o 
ser humano. Não precisa ser professor, cantor, locutor, jornalista ou outro 
profissional que utiliza a voz como ferramenta de trabalho para estar consciente
sobre os cuidados com as cordas vocais. Nesta terça-feira (16/4) é celebrado o 
Dia Nacional da Voz.
A precaução com a voz é uma necessidade e algumas atitudes permitem mantê-la 
mais saudável da infância até a vida adulta. Cuidar da voz é uma questão de 
condicionamento físico. Ela precisa estar forte para aguentar as variações do 
dia a dia. Falar sem esforço, articular bem as palavras, beber bastante água, 
fazer repouso vocal, evitar pigarrear, sussurrar ou gritar, manter boa postura 
corporal ao falar são algumas das principais recomendações, orienta a 
fonoaudióloga do Hospital Conceição, vinculado ao Ministério da Saúde, Gigiane 
Gimbre.
Determinados alimentos exercem influência direta ou indireta sobre a produção da
voz e da fala. A especialista cita como exemplos água, maçã, mel, bebidas 
quentes, limão e soro. Dê preferência a alimentos como a maçã, por dois motivos:
sua consistência mais dura exige mais da mastigação, massageando assim os 
articuladores; além de possuir propriedade adstringente, o que ajuda a reduzir 
saliva espessa da boca e faringe. As frutas cítricas como o abacaxi, limão e 
laranja aumentam a salivação e com isso um maior número de deglutições, que 
acarretam um relaxamento na musculatura da garganta. Já os chás de frutas e as 
bebidas isotônicas também podem ser considerados preferenciais, pois ajudam na 
reposição de perdas minerais, explica.
A fonoaudióloga alerta sobre os principais vilões da saúde vocal. O cigarro é 
altamente nocivo. Quando a fumaça é tragada, por conta do calor, agride todo 
sistema respiratório, principalmente as pregas vocais. O excesso de bebida 
alcoólica também é prejudicial, porque diminui a sensibilidade. Como não 
conseguimos controlar o esforço que utilizamos ao falar, podemos exagerar, 
causando um grande desgaste nas cordas vocais, acrescenta. Podendo causar 
irritação, edema, tosse, pigarro, aumento de secreções e infecções, diz.
Além disso, a fonoaudióloga recomenda exercícios de aquecimento e desaquecimento
vocal orientado para ter uma voz mais saudável e evitar problemas 
futuros.Curiosidades sobre a saúde da voz -O grito prejudica a saúde vocal? Sim.
Não grite, não sussurre, não fale em excesso. Usar a voz em tom mais alto ou 
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mais baixo que o habitual necessita um esforço maior, que pode provocar a 
formação de nódulos. Por isso, fale normalmente, alerta Gigiane Gimbre .
Café em excesso diminui a hidratação das pregas vocais? Sim. O café faz com que 
a pessoa produza maior secreção no cordão vocal e comece a pigarrar. Normalmente
está associado ao consumo de cigarro.
O bocejo ajuda no relaxamento das pregas vocais? Sim. Esse relaxamento facilita 
a voz e ajuda a diminuir as tensões. Existe uma série de exercícios para 
relaxamento. Procure sempre um profissional.
O ato de pigarrear gera um alto impacto das pregas vocais? Sim. O pigarrar pode 
ocasionar futuras lesões. É importante saber a causa deste pigarro. O excesso de
muco na laringe pode ser decorrente do fumo, alergias respiratórias e 
desidratação. A produção demasiada desse muco é a defesa do organismo diante 
desses quadros irritativos. Não pigarre e beba bastante água, finaliza.
Nos quadros mais agudos, consulte um especialista.Fonte: Érica Santos / 
Comunicação Interna do Ministério da Saúde
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Dia Nacional de Combate a Hipertensão Arterial: saiba como prevenir e controlar 
a doença: [FOTO]

Foto: Henglein and Steets / Corbis
Hoje é comemorado o Dia Nacional de Prevenção e Combate a Hipertensão Arterial. 
Para lembrar a data e alertar a população dos perigos da pressão alta, o Blog da
Saúde explica como prevenir e controlar a doença crônica não transmissível que 
atinge, em média, 25% da população brasileira, chegando a mais de 50% na 
terceira idade e a 5% de crianças e adolescentes no Brasil.
Pressão alta é um mal silencioso. A ausência de sintomas atrapalha o diagnóstico
e ele, muitas vezes, só é feito quando há complicações. A melhor maneira de 
descobrir se é hipertenso é aferindo a pressão com regularidade de, no mínimo, 
uma vez por ano. A hipertensão ocorre quando a pressão arterial está acima do 
limite considerado normal. Ou seja, quando a máxima está em 120 e a mínima em 80
milímetros de mercúrio, conhecido popularmente como 12 por 8.
A coordenadora-geral de Áreas Técnicas do Ministério da Saúde, Patrícia Sampaio,
explica que a doença não tem uma causa única: Ela tem fatores específicos que 
podem levar à hipertensão. O sobrepeso e a obesidade, por exemplo, são fatores 
de risco para a pessoa desenvolver a hipertensão arterial. A ingestão excessiva 
de sal e o sedentarismo também. E apesar de não ser uma doença genética, se é 
mais comum na família a pessoa sofre um risco aumentado de ter pressão alta.
Antônio Arles, 32 anos, descobriu que era hipertenso aos 18 anos quando foi 
servir ao exército. Durante a realização dos exames necessários para o 
alistamento, foi diagnosticada a doença crônica. A hipertensão de Antônio é 
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hereditária porque os pais dele também são hipertensos. Ele conta como faz para 
controlar a doença: Aqui em casa nós sempre usamos pouco sal, mas diminuímos 
mais ainda quando eu descobri que era hipertenso também. Faço dieta restritiva 
de sódio, e não é só diminuindo o sal de cozinha. Diminuo nos produtos 
industrializados também. Existem refrigerantes, sucos industrializados e coisas 
que você nem imagina que tenha sódio.
Antônio não teve a oportunidade de evitar a doença, pois ela se manifestou de 
maneira hereditária. Entretanto, a hipertensão surge, geralmente, a partir de um
estilo de vida não saudável. Para prevenir e controlar a pressão alta é 
importante que a pessoa pratique atividades físicas regularmente; mantenha o 
peso ideal, evitando a obesidade; adote uma alimentação saudável diminuindo o 
sal e as frituras, e aumentando as frutas, legumes e verduras; reduza o consumo 
de álcool; não fume; evite o estresse. Lembrando que quem tem hipertensão não 
pode interromper o tratamento e quem não é hipertenso deve aferir a pressão pelo
menos uma vez por ano.
O Ministério da Saúde desenvolve o Programa Academia da Saúde, em parceria com 
as secretarias municipais e estaduais de saúde, para estimular a prática de 
atividades físicas pela população. A iniciativa prevê a implantação de polos com
infraestrutura, equipamentos e profissionais qualificados para a orientação de 
práticas corporais, atividades físicas e lazer. Atualmente, há mais de 2,8 mil 
polos habilitados para a construção das academias.Sódio - O sódio regula a 
quantidade de líquidos que ficam dentro e fora das células. Quando há excesso do
nutriente no sangue, ocorre uma alteração no equilíbrio entre esses líquidos 
sobrecarregando o coração e os rins, situação que pode levar à hipertensão. 
Ciente disso, o Ministério da Saúde firmou um acordo com a indústria alimentícia
que prevê a redução gradual do teor de sódio em 16 categorias de alimentos. A 
previsão é de que, até 2020, estejam fora das prateleiras mais de 20 mil 
toneladas de sódio.
Se o consumo for reduzido para a recomendação diária da Organização Mundial de 
Saúde (OMS), a ingestão deve ser reduzida para menos de 5g por pessoa 
diariamente. Estima-se que 1,5 milhão de brasileiros não precisariam de 
medicação para hipertensão e a expectativa de vida seria aumentada em até quatro
anos.Confira o Guia Alimentar publicado pelo Ministério da Saúde para auxiliar a
população na manutenção de hábitos saudáveis.[FOTO]
Perigos da doença - Tenho aparelho de aferir a pressão em casa e quando sinto 
dor de cabeça ou qualquer sensação estranha no corpo, a primeira coisa que eu 
faço é medir a pressão para ver se está tudo bem. Pessoas com pressão arterial 
alta estão mais predispostas a ter comprometimento vascular cerebral e cardíaco.
Na hipertensão acontece o estreitamento dos vasos e, por isso, o coração precisa
fazer mais força para bombear o sangue, ficando hipertrofiado e comprometendo a 
circulação sanguínea. Esse estreitamento também é responsável por diminuir o 
fluxo de sangue no cérebro.Hipertensão arterial não tem cura. É uma doença 
crônica e tem tratamento. A pessoa que tem pressão alta pode ter uma vida 
normal, mas é preciso mudar alguns hábitos de vida. A chance de um hipertenso 
que abusa do álcool ter um evento cardiovascular é maior do que de uma pessoa 
que não faz abuso do uso de álcool, por exemplo, lembra Patrícia.Confira o Plano
de Ação para Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis 
(DCNT).Medicamentos - Além da dieta com pouco sódio, tomo medicamento 
regularmente. Pego essa medicação gratuitamente na farmácia popular e tomo duas 
vezes ao dia desde que descobri a doença e vai ser assim para o resto da vida, 
garante Antônio.
O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece gratuitamente todas as classes de 
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medicamentos necessários para o controle da hipertensão arterial. O programa 
Aqui Tem Farmácia Popular também ampliou a gratuidade de medicamentos para 
hipertensos. Hoje, são mais de 15 mil farmácias e drogarias conveniadas ao 
programa.Camilla Terra / Blog da Saúde
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http://drauziovarella.com.br/Diagnóstico de autismo demora muito no Brasil: 
[FOTO]
Muitos pediatras ainda não conseguem perceber os sinais de alerta quando se 
trata de autismo. Às vezes, os pais relatam algum comportamento que consideram 
estranho na criança numa determinada faixa etária, como, por exemplo, o atraso 
para falar, se comunicar. Mas daí o médico diz: Espera mais um pouco, é normal. 
E com isso o diagnóstico demora e só é feito quando a criança tem cerca de 
quatro, cinco anos de idade.No Dia Mundial de Conscientização do Autismo, 
comemorado hoje (2), Carla Gruber Gikovate, neurologista infantil pela UERJ 
(Universidade do Estado do Rio de Janeiro), explica um pouco sobre esse 
distúrbio, mais comum no sexo masculino - quatro homens para cada mulher - e que
no Brasil ainda demora muito tempo para ser diagnosticado.Os profissionais de 
saúde deveriam receber um treinamento específico em relação ao distúrbio. Quando
os pais levam as crianças ao pediatra para acompanhar o crescimento do bebê, ele
já deveria ficar atento aos sinais e também às observações da mãe. Essa demora 
influencia posteriormente a evolução da criança, completa a médica.
O autismo é definido por um conjunto de comportamentos que variam em grau e 
gravidade. Indivíduos com dificuldade de socialização, de comunicação, com certa
tendência à repetição e a ser metódico podem apresentar autismo. A National 
Health Statistics Report, em seu último estudo, relata que nos Estados Unidos há
uma criança afetada por alguma forma de autismo a cada 50. Já segundo a 
Cleveland Clinic, importante hospital e centro de pesquisa dos Estados Unidos, 
há uma criança com autismo para cada 88. O Brasil ainda não dispõe de 
estatísticas oficiais, mas a Lei Berenice Piana, sancionada recentemente e que 
garante que portadores do transtorno do espectro autista devem ser considerados 
deficientes para fins legais, também propõe a realização de um censo para saber 
o número de indivíduos autistas no país.
De acordo com a neurologista, as crianças que nascem com autismo já começam a 
demonstrar sinais aos nove meses. Elas não mantêm contato visual efetivo e não 
olham quando você chama. A partir dos 12 meses, por exemplo, elas também não 
apontam com o dedinho. No primeiro ano de vida, demonstram mais interesse nos 
objetos do que nas pessoas. Quando os pais fazem brincadeiras de esconder, 
sorrir, também não demonstram muita reação, explica ela.
Não existe um exame para detectar o distúrbio, e seu diagnóstico é baseado no 
histórico do indivíduo. As causas, ainda de acordo com a especialista, são 
variadas e incluem fatores genéticos, infecções durante a gravidez da mãe e 
má-formação cerebral.
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Em relação ao tratamento, também não há um modelo padrão, pois cada pessoa 
necessita de um acompanhamento individual com profissionais como fonoaudiólogos,
psicólogos e terapeutas ocupacionais. Algumas precisam tomar medicamentos, 
especialmente quando há comorbidades associadas.
Embora exista preconceito em relação ao autismo, muitos dos portadores, de 
acordo com a médica, conseguem se desenvolver e ser incluídos na sociedade. Para
isso, ela reforça que o apoio da família é de extrema importância. Um estudo 
populacional americano demonstrou que 30% dos autistas com certo nível 
intelectual e tratamento precoce se tornam independentes, 30% se tornam 
parcialmente dependentes e 40% são dependentes, diz Carla Gikovate.
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Boa Dica que veio da C. M. TIO SEBATIÃO e estamos compartilhando aqui no Blog.
Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Bom: Dando continuidade ao Sub-projeto: "Pela 
estrada afora" onde as crianças conheceram as diversas versões do Conto Infantil
" Chapeuzinho Vermelho", fizeram atividades diversas, experimentaramde forma 
lúdica o conto, criaram e recriaram, este mês de Abril planejamos levar para as 
nossas crianças a versão do Lobo Bom. Que tal conhecer um pouquinho esse novo 
projeto?A Lição do Lobo Bom
Objetivo:desenvolver  bons hábitos alimentares, o senso crítico, a observação, 
as expressões  oral e escrita, a construção do conhecimento lógico-matemático e 
a  criatividade, cultivar valores para o exercício da cidadania.

CHAPEUZINHO VERMELHO E O INCRÍVEL LOBO BOM
Era  uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho. Todos a chamavam por  esse
apelido porque usava uma bonita capinha vermelha com capuz feita  por sua 
avó.Chapeuzinho era uma menina muito feliz. Vivia conversando com os passarinhos
e cuidava da natureza com muito carinho.Todos a amavam por sua alegria e 
generosidade.[FOTO]

Um dia, sua mãe a chamou e disse a mesma coisa que você escuta cada vez que esta
história é contada:- Filhinha, preparei uma cestinha com doces deliciosos e você
deve levá-los para sua avózinha que está muito doente.A mamãe recomendou à 
menina que não parasse no caminho nem conversasse com estranhos, mas que fosse 
direto para casa da vovó.
[FOTO]

Lá se foi a Chapeuzinho Vermelho cantando a mesma canção de sempre:- Pela 
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estrada afora eu vou bem sozinha, levar esses doces para  vovozinha. Ela mora 
longe e o caminho é deserto e o Lobo Mau passeia  aqui por perto.. O Lobo 
ouvindo essas últimas palavras, ficou muito triste e assim falou:- Olá boa 
criança! Aonde vai debaixo desse sol tão quente?
Chapeuzinho, muito espantada respondeu:[FOTO]
- Que susto o senhor me deu! Minha mãe recomendou para que eu não  conversasse 
com estranhos, pois é muito perigoso, e o Lobo Mau continua  por aí.
O lobo respondeu: - Sua mãe tem toda razão, mas hoje eu sou um velho e sábio 
lobo. Quando  eu era jovem, um caçador me ensinou que quem faz maldades acaba se
dando  mal. Desse dia em diante, eu aprendi a lição e ensino aos meus  netinhos.
Mas pra onde você está indo, Chapeuzinho?- Eu vou levar esses doces para minha 
avó que está doente.- É por iso que sua vovó não sara. Os doces devem ficar para
sobremesa.  As pessoas doentes devem comer alimentos saudáveis para terem boa 
saúde,  e as pessoas que não estão doentes, também, para não adoecerem. Comendo 
apenas doces a vovó não vai sarar nunca. Você sabe quais são os  alimentos 
saudáveis?[FOTO]
Os dois continuaram conversando e asim o lobo falou:- Volte para casa e peça pra
mamãe colocar na cestinha alimentos pra uma  refeição saudável e, depois disso, 
sua avózinha vai sarar.Chapeuzinho  Vermelho seguiu os conselhos do velho e 
sábio lobo e seguiu para casa  da vovó cantando essa nova canção, que era 
assim:- Pela estrada afora eu vou bem sozinha, levar bons alimentos para a  
vovozinha, Ela mora longe e o caminho é deserto e o Lobo Bom passeia  aqui por 
perto.O lobo ouvindo essa música diferente, também cantou feliz:- Eu sou um lobo
sábio, com educação, ensino a fazer boa alimentação.[FOTO]

Chegando à casa da vovó, a netinha a encontrou muito fraquinha. Também pudera! 
Tantos anos só comendo doces!
Além  de fraquinha os dentinhos estavam todos cheios de cáries. Então a  netinha
explicou direitinho para sua avó como as pessoas devem se  alimentar. 
Explicou-lhe, também, que é importante fazer suas refeições  nas horas certas e 
não desperdiçar comida. Deve deixar os deliciosos  doces para a sobremesa e que 
não pode esquecer de escovar os dentes após  cada refeição.No final da história,
a vovó sarou, foi ao dentista e tratou os dentinhos cariados e ficou com um 
sorriso encantador.[FOTO]
[FOTO]
Todos da familia foram à floresta agradecer ao velho e sábio lobo pelos bons 
conselhos.

Créditos: http://lili-domdeeducar.blogspot.com.br

Aprendendo com o Lobo Bom
Através  da magia do conto de fadas é possível proporcionar às crianças o acesso
 ao mundo adulto, por meio do encanto e do envolvimento que lhes permite  
interagir, compreender e se apropriar dos conhecimentos construídos,  
vivenciá-los e resignificá-los, colocando em prática e transportando-os  para 
suas vivências.Em  uma roda de conversa pergunte quem já ouviu a história da 
Chapeuzinho  Vermelho e dê a cada criança a oportunidade de contar um pouco do 
que  conhece. Dessa forma você trabalha a sequência de fatos, que não deixa  de 
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favorecer o desenvolvimento do conhecimento lógico-matemático, tão  importante e
presente em todos os segmentos, pois prepara a criança para  compreender dentro 
de uma situação qualquer, o que aconteceu antes e  depois.Durante  a conversa, 
leve os pequenos a perceberem que é importante respeitar o  que cada um pensa e 
que é necessário aguardar a sua vez de falar para  que todos tenham a 
oportunidade de ouvir, compreender e reconstruir a  história. A nova versão da 
história trabalha ainda a importância de uma  alimentação sadia, diversificada e
equilibrada. Questione ainda a  diferença entre o conto original e a versão 
adaptada.Agora que tudo foi bem explicadinho vamos aguardar as fotos do que 
estamos aprontando nessa semana de 08/04 a 12/04.......
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DICA - Dia Nacional do Livro Infantil
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Dia Nacional do Livro Infantil: [FOTO]

José Bento Monteiro Lobato nasceu em 18 de abril de 1882, em Taubaté, no Vale do
 Paraíba. Estreou no mundo das Letras com pequenos contos para os jornais  
estudantis dos colégios Kennedy e Paulista.No  curso de Direito da Faculdade do 
Largo São Francisco, em São Paulo, dividiu-se  entre suas principais paixões: 
escrever e desenhar. Colaborou em publicações dos  alunos, vencendo um concurso 
literário, promovido em 1904 pelo Centro Acadêmico  XI de Agosto.
Morou  na república do Minarete, liderou o grupo de colegas que formou o 
"Cenáculo" e  mandou artigos para um jornalzinho de Pindamonhangaba, cujo título
era o mesmo  daquela república de estudantes. 
Nessa  fase de sua formação, Lobato realizou as leituras básicas e entrou em 
contato  com a obra do filósofo alemão Nietzsche, cujo pensamento o guiaria vida
 afora.
Viveu  um tempo como fazendeiro e foi editor de sucesso. Mas foi como escritor 
infantil  que Lobato despertou para o mundo em 1917.
Escreveu, nesse período, sua  primeira história infantil, "A menina do Narizinho
Arrebitado".  Com capa e desenhos  de Voltolino, famoso ilustrador da época, o 
livrinho, lançado no natal de 1920,  fez o maior sucesso. Dali nasceram outros 
episódios, tendo sempre como  personagens Dona Benta, Pedrinho, Narizinho, Tia 
Anastácia e, é claro, Emília, a  boneca mais esperta do planeta. 
Insatisfeito com as traduções de  livros europeus para crianças, ele criou 
aventuras com figuras bem brasileiras,  recuperando costumes da roça e lendas do
folclore nacional. E fez mais: misturou  todos eles com elementos da literatura 
universal da mitologia grega, dos  quadrinhos e do cinema.
No  Sítio do Picapau Amarelo, Peter Pan brinca com o Gato Félix, enquanto o Saci
 ensina truques a Chapeuzinho Vermelho no país das maravilhas de Alice. Mas  
Monteiro Lobato também fez questão de transmitir conhecimentos e ideias em  
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livros que falam de história, geografia e matemática, tornando-se pioneiro na  
literatura paradidática - aquela em que se aprende brincando.
Trabalhando a todo vapor, Lobato  teve que enfrentar uma série de obstáculos. 
Primeiro, foi a Revolução dos  Tenentes que, em julho de 1924, paralisou as 
atividades da sua empresa durante  dois meses, causando grande prejuízo. 
Seguiu-se uma inesperada seca, obrigando a  um corte no fornecimento de energia.
O maquinário gráfico só podia funcionar  dois dias por semana. 
E,  numa brusca mudança na política econômica, Arthur Bernardes desvalorizou a 
moeda  e suspendeu o redesconto de títulos pelo Banco do Brasil. A conseqüência 
foi um  enorme rombo financeiro e muitas dívidas. Só restou uma alternativa a 
Lobato:  pedir a autofalência, apresentada em julho de 1925. O que não 
significou o fim  de seu ambicioso projeto editorial, pois ele já se preparava 
para criar outra  empresa. 
Assim  surgiu a Companhia Editora Nacional. Sua produção incluía livros de todos
os  gêneros, entre eles traduções de Hans Staden e Jean de Léry, viajantes 
europeus  que andaram pelo Brasil no século XVI. Lobato recobrou o antigo 
prestígio,  reimprimindo na empresa sua marca inconfundível: livros bem 
impressos, com  projetos gráficos apurados e enorme sucesso de público.
Sofreu perseguições políticas na  época da ditadura, porém conseguiu exílio 
político em Buenos Aires. Lobato  estava em liberdade, mas enfrentava uma das 
fases mais difíceis da sua vida.  Perdeu Edgar, o filho mais velho, e presenciou
o processo de liquidação das  companhias que fundou e, o que foi pior, sofreu 
com a censura e atmosfera  asfixiante da ditadura de Getúlio Vargas. 
Partiu para a Argentina, após se  associar à Brasiliense e editar suas "Obras 
Completas", com mais de dez mil  páginas, em trinta volumes das séries adulta e 
infantil. Regressou de Buenos  Aires em maio de 1947 para encontrar o país às 
voltas com situações conflituosas  do governo Dutra. Indignado, escreveu "Zé 
Brasil". 
No  livro, o velho "Jeca Tatu", preguiçoso incorrigível, que Lobato depois 
descobriu  vítima da miséria, vira um trabalhador rural sem terra. Se antes o 
caipira  lobatiano lutava contra doenças  endêmicas, agora tinha no latifúndio e
na distribuição  injusta da propriedade rural seu pior inimigo. Os personagens 
prosseguiam na  luta. Porém, seu criador já estava cansado de tantas batalhas. 
Monteiro Lobato  sofreu dois espasmos cerebrais e, no dia 4 de julho de 1948, 
virou "gás  inteligente" - o modo como costumava definir a morte. 
Monteiro  Lobato foi-se aos 66 anos de idade, deixando uma imensa obra para  
crianças, jovens e adultos e o exemplo de quem passou a existência sob a marca  
do inconformismo.
Pesquisa no site www.lobato.com.br

E A DATA SE  REPETEAno  brinca em trezentos e sessenta e tantos dias e volta às 
páginas dos Livros  Infantis, combinando com a gente a boa lembrança de 
homenagear o seu  dia.
Como  é bom viver as cores e sentir os sabores doces de um mundo maravilhoso de 
contos.
Os  criadores desses mundos são frutos sagrados que Deus plantou na nossa 
lembrança.  São árvores frondosas, cheias de felicidade, que com muito amor 
escrevem para  nós. Nada melhor do que lembrar suas criações e repetir sempre 
quem faz os  contos infantis. Merecem estar bem pertinho do Céu e ter sempre as 
inspirações  de como viver com os bichos falantes, os príncipes encantados e as 
princesas  beijadas por sapos.
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Contar estórias pitorescas de subir  num pé de feijão pra encontrar outro mundo 
encantado. 
Ter  contato com bruxas malvadas e falar com espelhos mágicos. 
Sonhar com estrelas e achar lindo o  romance da Lua com o Sol. 
Fazer  do mar um viveiro de peixes falantes e coloridos ávidos da boa vida  
encantada.
Ter  um velhinho de barba muito branca trazendo presentes para serem depositados
numa  Árvore de Natal.
São  contos e realidades que fazem os meninos de hoje serem os homens sonhadores
e  felizes de amanhã.
Duvido que algum de nós não tenha  lido um Conto Infantil, que seja, na sua 
vida.
Então, Mestres dos Sonhos  Coloridos, muito obrigado por toda essa coletânea 
infindável que existe em  nossas mãos, para lermos e contarmos para os nossos 
pequeninos antes de  dormir.
Viva  o dia 18 de Abril. Ele é o dia dos Contos Infantis e de seus maravilhosos 
criadores.
Autor: Paulo  Kwamme

DIA DO  LIVROSempre existirá um dia em que  leremos livros que ficarão em nossa 
memória pro resto da vida: os livros das  crianças. Hoje prestamos homenagens 
aos pequeninos, contando fábulas e contos  infantis, que os puros e fantásticos 
escritores criaram com as letras, suas mais  belas estórias de um mundo puro, só
de fantasias. Como não navegar no mar que nos dá princesas e  príncipes, bruxas 
e bonecas de pano, e mais bichos falantes, fadas e magos,  nesse mundo 
maravilhoso de cores e repleto de alegrias infindáveis. Assim é a  melhor parte 
de nossa infância. Ela é a criadora dos sonhos e da nossa  transformação no 
mundo do bem, e que tem sempre um final  feliz.Não  falo o nome de ninguém na 
minha singela homenagem. Porque são tantos e teria que  ter um milhão de braços 
para poder abraçá-los, um a um. E pedir, ao Pai do Céu,  licença pra aqueles que
já partiram. 
Autor: Paulo  Kwamme
MONTEIRO  LOBATO(Minibiografia poética)
Taubaté=SP= 18/04/1882  +04/07/1948
Lobato, o grande autor da  literatura infanto-juvenil,
Também traduziu e adaptou vários livros  estrangeiros.
No livro Urupês, Jeca Tatu é o personagem central;
Rui  Barbosa louvou o livro no Congresso brasileiro!
Lobato foi quem fundou a  primeira editora nacional.
Após  início de sua carreira, Lobato vai aos Estados Unidos.
Com o progresso lá  visto, retornou com idéias diferentes,
Por defender nosso petróleo, passou  situações amargas.
Sua carta, com o tema "Petróleo", ofendeu o Presidente  Vargas.
Por este motivo, acabou detido no presídio Tiradentes...
Sua luta  pelo petróleo brasileiro deixou-o magoado e doente!
Nacionalista, Lobato escrevia sobre  o futuro da nação.
Grande parte de suas obras direcionava às  crianças.
Lobato embolsava nas histórias a alegria e a confiança;
A  leitura levava o transmite para a boa educação!
No  livro, O Sítio do Pica-pau Amarelo,
Jeca Tatu, Boneca Emília, Narizinho, Tia  Nastácia, Visconde de Sabugosa, Cuca, 
Saci, Pedrinho e outros,
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Como  personagens, vivem aventuras inacreditáveis!
Para o mundo, Lobato, é um dos  escritores notáveis...
Autor: Manuel de Almeida  (Manal)
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dica-e-ideias-dia-do-indio.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 8 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DICA - E IDÉIAS - DIA DO  ÍNDIO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://aprendendocomtiacelia.blogspot.com/
O blog "Apredendo com a tia Célia", postou várias idéias sobre o o Dia do Índio,
estou repostando aqui, pois é uma oportunidade para trabalhar: alimentação, Meio
ambiente, vestimenta, costumes, vida saudável, linguagem...etc; temas 
relacionados a Saúde e Bem estar.

DIA DO  ÍNDIO:  Índio 

Todo dia é dia de índio?
Sim, pois não adianta somente lembrar dos índios apenas um dia. Eles  fazem 
parte de nossa história e têm muito a nos ensinar. Mas, justamente por  serem 
importantes, foi reservada uma data no calendário anual para comemorar o  Dia do
Índio, que é 19 de abril.
Quer saber porque esse dia? Bem, é que nessa data, no ano de 1940,  foi 
realizado o I Congresso Indígena da América Latina, no México, com objetivo  de 
divulgar a cultura indígena em toda a América e também para que os governos  
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criassem normas em relação à qualidade de vida dos povos indígenas, que ainda  
sofriam com a discriminação do homem branco.
Como Vivem

Como vivem os índios?
Quando observamos uma aldeia indígena na televisão ou em revistas podemos  
perceber que o modo de vida dos índios é bem diferente do nosso, não é mesmo?  
Pois realmente é, mas com aspectos interessantes que valem a pena conhecer!
Os índios vivem de forma muito organizada e harmônica. Cada tribo tem um  
cacique, que é o chefe e um pajé, que é uma espécie de médico para eles. Os  
pajés conhecem tudo sobre males do corpo e do espírito e também quais as plantas
 e ervas que podem ser utilizadas em cada caso.
A aldeia onde vivem é chamada de taba e nela existem dois tipos de casas: as  
simples, onde vivem apenas uma família e são chamadas de ocas e as casas  
coletivas, que são chamadas de malocas.
As casas são construídas com uma mistura de barro e sua estrutura é  sustentada 
por pedaços de madeira. Para fazer os telhados, os índios utilizam  palha 
trançada ou grandes folhas de árvores.
Esta forma de construção é barata e segura para algumas regiões sem muitas  
variações climáticas, por isso é utilizada em alguns locais do Brasil,  
principalmente no Nordeste e na Amazônia. São as casas de pau-a-pique.

Onde Vivem

Onde estão os índios brasileiros?
Vivem em áreas  espalhadas por todos os Estados, mas a maior parte das terras e 
da população  indígena está mesmo é na Amazônia.
Como é a língua indígena?
Você acha que os índios falam  outra língua? Não é bem assim!!! Os povos que 
habitavam o litoral do Brasil  usavam principalmente a língua Tupi e muitas 
palavras da língua portuguesa tem  origem no tupi-guarani. Quer conhcer algumas?
Veja só: arara, capim, catapora,  cipó, cuia, cumbuca, cupim, jabuti, jacaré, 
jibóia, jururu, mandioca, mingau,  minhoca, paçoca, peteca, pindaíba, pipoca, 
preá, sarará, tamanduá, tapera,  taquara, toca, traíra, xará... Muitas, não? E 
pode ter certeza que há muito  mais!

Armas

Os índios sempre foram valentes! Eles utilizam vários tipos de armas,  
confeccionadas pelos homens da tribo e que não tem apenas a finalidade de  
guerrear, mas também são utilizadas para a caça. As armas indígenas são bem  
diferentes das que conhecemos, pois não utilizam metais e sim materiais  
disponíveis na natureza, como madeira, ossos e principalmente pedras. Vamos  
conhecer algumas armas indígenas?
ARCO E FLECHA É a principal arma dos indíos. Devido à sua  cultura, as atividade
de caça são constantes entre os homens que, desde a  infância, treinam com os 
arcos e adquirem grande habilidade em seu manejo. Os  arcos são de madeira e o 
alcance da flecha pode atingir 30 metros.
BORDUNA Esta é uma arma importante  para a guerra e só é usada nessas ocasiões, 
sendo muito diferente do arco e  flecha que tem utilização diária. A borduna é 
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uma arma muito simples: um pau  pesado em uma extremidade, que causava danos 
pelo impacto direto.
LANÇA A lança é uma arma menos  utilizada e tem também a função específica na 
caça e pesca. Existem lanças de  uso a pé ou a cavalo.

Utensílios Domésticos

Utensílios domésticos

Existem algumas coisas que utilizamos em nosso cotidiano que nem damos mais  
muita importância, não é mesmo? Um colar, um pente ou mesmo uma vasilha para  
colocar o arroz. Quem se lembra desses utensílios com frequência e guarda como  
se fossem os únicos?

Pois os índios confeccionam todos esses objetos e dão muito valor a eles. Os  
índios acreditam que não são eles que produzem esses utensílios, mas uma força  
superior, que "comanda" as mãos deles durante a confecção. Assim eles dão muito 
valor a tudo que fazem, principalmente o que é usado nos rituais.

Veja quantos utensílios diferentes os índios produzem:

Cerâmicas feitas pelas mulheres, que usam barro adequado,  muitas vezes misturam
argila, grânulos diversos ou cacos velhos bem triturados.  São utilizados para 
buscar, guardar e servir água, para preparar e servir  bebidas fermentadas de 
milho e mandioca, para armazenar produtos e cozinhar os  alimentos.

Ferramentas como machados, feitos em pedras que servem para  a derrubada do 
mato.

Adornos* feitos com dentes, penas e unhas de animais ou com rodelas de casca  de
caramujos.

Fonte: SmartsKids
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<POSTAGEM>
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dica-fantoches-de-papel-e-dobradura.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 14 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DICA - Fantoches de papel e dobradura

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://pedagogiccos.blogspot.com/

A dica foi postada no blog http://pedagogiccos.blogspot.com/, muito legal, você 
pode criar muitas coisas partindo desta idéia. Fantoches de papel e dobradura: 
Que tal criar fantoches de papel para deixar suas histórias mais divertidas? 
Você pode também ensinar aos seus alunos a confeccionarem. Pode ter certeza que 
eles vão adorar! Estes dois eu fiz para mostrar aos meus alunos como ficam 
depois de pronto.[FOTO]

[FOTO]
Após a leitura de uma historinha, ensinei o passo a passo aos meus alunos como 
fazer o fantoche de papel do personagem.[FOTO]

[FOTO]

Estes abaixo foram confeccionados pelos meus alunos do 3º ano inicial:[FOTO]

Eles adoraram fazer e brincar!

VEJA COMO FAZER:
Material:  Papel retangular  Cola e tesoura  Canetinhas coloridas
Desenvolvimento:
1. Posicione o papel na horizontal e dobre-o ao meio, como um cartão, apenas 
para marcá-lo.[FOTO]

2. Abra-o e dobre suas laterais para dentro, na marca feita anteriormente, como 
se fossem duas portas.
[FOTO]

3. Feche os dois lados, formando uma coluna e depois dobre-a ao meio[FOTO]

4. Agora, dobre as pontas da coluna para trás, para os lados contrários, 
unindo-as ao centro, formando a letra M.

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

5. Decore a parte superior com olhos e nariz desenhados ou colados. Dentro da 
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boca, cole uma grande língua.[FOTO]

6. Para manusear o fantoche, encaixe o polegar na primeira abertura do lado 
inferior e o restante dos dedos na primeira abertura superior.[FOTO]

Para fazer o fantoche do menino é só fazer o boné com cartolina ou se preferir 
pode fazer com cabelo usando lã ou papel crepom.

Veja outros modelos que achei na net, que me inspiraram para criar os meus 
fantoches:[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dica-o-que-fazer-para-combater-o-piolho.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 24 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DICA - O que fazer para combater o piolho?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://educarparacrescer.abril.com.br/gestao-escolar
O que fazer para combater o piolho?: Do preconceito ao tratamento correto, muito
há o que se entender para derrotar esse inimigo do bem estar infantil

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dica-projeto-alia-cinema-e-literatura.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 25 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DICA - Projeto alia cinema e literatura nacional em escolas do Rio de Janeiro

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blogeducacao.org.br/
Projeto alia cinema e literatura nacional em escolas do Rio de Janeiro: Alunos 
do ensino fundamental de nove escolas públicas das zonas Norte e Oeste do Rio de
Janeiro (RJ) irão receber o projeto Cine Literário, criado pelo Ponto Cine. A 
ação tem como objetivo levar aos estudantes uma série de filmes nacionais 
baseados em livros e fomentar o gosto pelas obras literárias e cinematográficas.
As escolas participantes irão receber midiotecacomposta por aparelho de 
televisão, leitor de discos blu-ray, 50 filmes e exemplares dos livros que lhes 
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deram origem, para que, além de ler, os alunos possam assistir os 
longas-metragens. Na lista de filmes estão Lavoura Arcaica, de Luiz Fernando 
Carvalho, adaptado da obra de Raduan Nassar; Desenrola, de Rosana Svartman, 
inspirado no livro de Juliana Lins e A Hora da Estrela, dirigido por Suzana 
Amaral, com base na narrativa de Clarice Lispector.
O Ponto Cine inaugurou a primeira sala popular de cinema digital do Brasil no 
bairro de Guadalupe. Os alunos e professores foram preparados em oficinas de 
exibição e de montagem da midiotecapara receber os acervos. O objetivo é 
estimular nos alunos a leitura por intermédio do cinema e aumentar o acesso ao 
cinema pela leitura. É um projeto que casa livros e filmes, afirma o criador do 
Ponto Cine, Adailton Medeiros.
No mês de maio, durante a Mostra Cine Literário, serão produzidos dez DVDs de 
debates com escritores, diretores, produtores e atores dos filmes. Queremos que 
o cinema entre no universo dos alunos e que eles sejam multiplicadores. O acervo
deverá atender toda a comunidade escolar. Os livros e filmes também deverão ser 
utilizados por professores e pais. Essa é uma forma de quebrar o muro da escola,
diz Medeiros.Com informações O Globo.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dica-sae-2013-teleconferencia-aborda-as.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 4 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DICA - SAE 2013: Teleconferência aborda as diferentes dimensões da alimentação 
saudável

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://inad-smsdc.blogspot.com/
SAE 2013: Teleconferência aborda as diferentes dimensões da alimentação 
saudável: Na cidade do Rio de Janeiro, a SAE é comemorada na terceira semana de 
maio, de acordo com o Decreto Municipal n.º 22.854 de 28 de abril de 2003. 
Esta é uma excelente oportunidade para valorizar a dimensão pedagógica do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) por meio da articulação para o 
desenvolvimento de ações de promoção de alimentação saudável junto a integrantes
da comunidade escolar.

Este ano o Núcleo de Alimentação e Nutrição Escolar (NUCANE) da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e os parceiros da Rede Estadual de Alimentação e
Nutrição Escolar (REANE), da qual o INAD faz parte, estão propondo o tema 
Diferentes dimensões da alimentação saudável. 
Tradicionalmente, as ações educativas sobre alimentação saudável apresentam foco
no valor nutricional dos grupos de alimentos. Para além desta dimensão 
nutricional, é fundamental abordar outras dimensões igualmente importantes 
visando aproximar a discussão sobre alimentação saudável do cotidiano de vida 
das pessoas e ampliar o olhar sobre as práticas alimentares que elas vêm 
adotando, de forma mais ou menos consciente, para cuidar de sua própria 
alimentação ou da alimentação da família. Alguns exemplos dessa abordagem são:
- dimensão de acesso à alimentação saudável e adequada, que exprime as condições
de segurança alimentar e nutricional de grupos ou indivíduos, considerando que a
alimentação é um direito humano reconhecido na Constituição. 
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- dimensão cultural, que aborda os diferentes significados e valores que as 
pessoas atribuem aos alimentos. Esses significados são construídos de acordo com
suas histórias e influenciam suas práticas alimentares de diferentes maneiras. 
- dimensão ecológica que discute as formas de produção de alimentos e os 
consequentes impactos para o ambiente e para a saúde da população.
Para subsidiar o planejamento das atividades, será disponibilizado um arquivo no
formato de um dicionário apresentando as diferentes dimensões que podem ser 
abordadas com sugestões de textos (em pdf) e de atividades. O material poderá 
ser acessado no Blog do INAD (http://inad-smsdc.blogspot.com) ou no Blog da 
REANE (http://reanerj.blogspot.com).
Além disso, será realizada, em parceria com a REANE e com o Telessaúde da UERJ, 
uma teleconferência no dia 08 de abril, às 14h, para divulgação e aprofundamento
conceitual sobre o tema. Quem ainda não possui cadastro, pode acessar o site 
http://www.telessaude.uerj.br/nucleorj/ para participar da teleconferência em 
tempo real com a possibilidade de fazer perguntas e trocar informações. Veja 
aqui a programação.
Semana Saúde na Escola 
Realizada entre os dias 11 e 15 de março, a Semana de Saúde na Escola teve pela 
segunda vez consecutiva a Prevenção da Obesidade como tema. Essa decisão 
contribui para valorizar as ações de promoção de alimentação saudável nas 
escolas e para a integração das redes de ensino e de saúde. No mesmo sentido, a 
plenária da REANE abordará as possibilidades de interface entre o Programa Saúde
na Escola (PSE) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. O evento está 
previsto para acontecer no início de julho.

Para saber mais sobre o Programa Saúde na Escola, procure o Grupo de Trabalho 
Intersetorial do PSE ou os Núcleos de Saúde na Escola e na Creche do seu 
território.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dica-tudo-se-reaproveita-saiba-o-que.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 13 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DICA - Tudo se reaproveita: saiba o que fazer com talos, folhas e cascas de 
frutas, verduras e legumes

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blogdasaude.com.br/
Tudo se reaproveita: saiba o que fazer com talos, folhas e cascas de frutas, 
verduras e legumes: 
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dicas-dia-mundial-da-saude-07-de-abril.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 5 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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DICAS - Dia Mundial da Saúde - 07 de Abril

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://educadoradevanguarda.blogspot.com/
Dia Mundial da Saúde - 07 de Abril: 
[FOTO]

Veja algumas atividades interessantes para esta data:
[FOTO]

[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dicas-para-o-dia-das-maes-atividades.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 5 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DICAS PARA O DIA DAS MÃES  - Atividades para o Dia das Mães

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://educadoradevanguarda.blogspot.com/
Atividades para o Dia das Mães: Algumas atividades fresquinhas para serem 
trabalhadas para o Dia das Mães. Espero que gostem e aproveitem!
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<POSTAGEM>
e-m-alvaro-espinheira-aprendendo-sobre.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 29 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

E. M. ALVARO ESPINHEIRA, aprendendo sobre o trânsito

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://emalvaroespinheira.blogspot.com/

E. M. ALVARO ESPINHEIRA, aprendendo sobre o trânsito.

Educação para o trânsito - No dia 18/04 recebemos a visita da CET-RIO que 
realizou atividades de educação para o trânsito com os alunos do 4º e 5º ano, 
além de um peça teatral para toda escola.

[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
eleicao-do-gremio-normas-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 16 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ELEIÇÃO DO GRÊMIO = Normas para a realização de eleição dos membros da diretoria
executiva dos Grêmios Estudantis

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Normas para a realização de eleição dos membros da diretoria executiva dos 
Grêmios Estudantis: 

SUBSECRETARIA DE GESTÃOCOORDENADORIA DE GESTÃO ESCOLAR E GOVERNANÇADIÁRIO 
OFICIALde 16 de abril de 2013PORTARIA E/SUBG/CGG Nº 09 DE 15 DE ABRIL DE 
2013.Estabelece normas para a realização de eleição dos membros da diretoria 
executiva dos Grêmios EstudantisA COORDENADORA DA COORDENADORIA DE GESTÃO 
ESCOLAR E GOVERNANÇA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pela legislação em vigor eCONSIDERANDO o disposto na 
Resolução SME N 701 de 4/5/01 e na Portaria E/AIE N 13 de 4/5/01 eCONSIDERANDO a
edição do Decreto Nº 38875 de 24/5/11 que dispõe sobre alteração da estrutura 
organizacional, onde no art.3 a Assessoria Técnica de Integração Educacional - 
E/AIE recebe a denominação de Coordenadoria de Gestão Escolar e Governança - 
E/SUBG/CGG.RESOLVE:Art. 1º As eleições para a Diretoria Executiva dos Grêmios 
Estudantis realizar-se-ão nas Unidades Escolares, no horário de seu 
funcionamento, nos dias20 a 22 de maio de 2013, através de voto livre e 
secreto.Art. 2º As etapas do processo eleitoral obedecerão ao cronograma (Anexo 
I) estabelecido pela Coordenadoria de Gestão Escolar e Governança..Art. 3º A 
eleição de que trata o art. 1º será coordenada por uma Comissão Eleitoral 
composta:I - Unidade Escolar sem Programa de Educação de Jovens e Adultos - 
cinco alunos titulares e trêssuplentes .II - Unidade Escolar com Programa de 
Educação de Jovens e Adultos - sete alunos titulares e quatro suplentes; 1º A 
Comissão a que se refere ocaputdeste artigo será escolhida em Assembléia de 
alunos, realizada em cada Unidade Escolar, até dez dias antes da eleição da 
Diretoria Executiva do Grêmio Estudantil. 2º É vedada a participação na Comissão
Eleitoral de qualquer candidato à Diretoria Executiva do Grêmio Estudantil.Art. 
4º Caberá à Comissão Eleitoral:I - Mobilizar todos os alunos da Unidade 
Escolar;II - Divulgar as etapas do processo eleitoral, a saber: a) inscrição das
chapas; b) debate dos programas das chapas; c) campanha das chapas; e d) 
eleição.III - Registrar as chapas;IV - Realizar reuniões para apresentação das 
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chapas;V - Organizar o sistema de eleição e de apuração;VI - Organizar o 
material necessário à realização da eleição;VII - Organizar a escala de seus 
membros que manterão plantão na Unidade Escolar até o final da eleição, em seu 
horário regular de funcionamento;VIII - Presidir os trabalhos nos dias de 
eleição;IX - Preservar a lisura do pleito até o resultado final, com o 
encerramento registrado em Ata a ser entregue ao Diretor da Unidade Escolar, no 
prazo máximo de vinte e quatro horas após o término da eleição;X - Decidir sobre
impugnações consultando, previamente, a Direção da Unidade Escolar e a 
Coordenadoria Regional de Educação; eXI - Apurar e divulgar o resultado da 
eleição, logo após o seu encerramento ou, no máximo, no primeiro dia útil após 
seu término. 1º Os membros da Comissão Eleitoral deverão escolher:a)Nas Unidades
Escolares que não atendam ao Programa de Educação de Jovens e Adultos: um 
Presidente, um Vice-Presidente, três Secretários e três Suplentes;b) Nas 
Unidades Escolares que atendam ao Programa de Educação de Jovens e Adultos: um 
Presidente, dois Vice-Presidentes, quatro Secretários e quatro Suplentes; 2º Na 
ausência eventual do Presidente, o Vice-Presidente responderá como Substituto.  
3º Caberá ao Presidente da Comissão Eleitoral receber, conferir e rubricar as 
cédulas no momento da votação, de acordo com o modelo fornecido pela 
Coordenadoria Regional de Educação (Anexo II).Art. 5º Todos os alunos poderão 
candidatar-se a membro da Diretoria Executiva.Art. 6º Os candidatos ao Grêmio 
Estudantil organizar-se-ão em chapas. 1º As chapas referidas nocaputdeste artigo
indicarão o nome dos candidatos aos respectivos cargos da Diretoria Executiva a 
saber (Anexo III):a)Presidente;b)Vice-Presidente;c)1º Secretário; ed)2º 
Secretário. 2º É vedada a inscrição dos candidatos em mais de uma chapa. Art. 7º
Cada chapa terá direito a indicar um fiscal que acompanhará o processo da 
eleição, apuração, abertura e lacre das urnas.Art. 8º É livre a divulgação dos 
programas, a partir do primeiro dia posterior ao encerramento das inscrições até
vinte e quatro horas antes das eleições, respeitando-se o horário de 
funcionamento da Unidade Escolar.Art. 9º Todos os alunos matriculados na Unidade
Escolar terão direito a voto.Parágrafo único - No local da votação deverá estar 
afixada a relação das chapas por nome, número ou cor, bem como o nome de seus 
componentes.Art. 10. A chapa que obtiver o maior número de votos válidos será 
considerada eleita para um mandato de dois anos. 1º O Diretor da Unidade Escolar
dará posse à Diretoria Executiva do Grêmio Estudantil. 2º A posse será 
registrada em Ata.Art. 11. Em caso de empate, haverá um segundo turno de eleição
a ser realizado nos mesmos moldes do primeiro turno, na semana subsequente ao 
término das eleições.Art. 12. Comprovada qualquer irregularidade no Processo 
Eleitoral, caberá à Comissão Eleitoral decidir com a Direção da Unidade Escolar 
a anulação da eleição, mediante justificativa, consultando previamente a 
Coordenadoria Regional de Educação.Art. 13. Os casos omissos serão resolvidos 
pelo Coordenador da respectiva Coordenadoria Regional de Educação.Art. 14. Ficam
revogadas a Portaria E/SUBE/CGG nº 50 de 6/5/2011 e a Portaria E/SUBE/CGG nº 51 
de 23/5/2011.Art. 15. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.Kátia Maria Max FariaCoordenadora da Coordenadoria de Gestão Escolar 
e GovernançaANEXO ICRONOGRAMA24 a26 de abrilAssembleias nas unidades escolares 
para escolha da Comissão Eleitoral7 a9 de maioReunião da Comissão Eleitoral com 
representantes da E/SUBE/CRE10,13 e e 14 de maioInscrições das Chapas15 a17 de 
maioCampanha20 a22 de maioEleição22 de maio ou 23 de maio(22 de maio após 
término da eleição)Apuração28 de maioPosse na unidade escolar3 a7 de junhoPosse 
na E/SUBE/CRE
ANEXO IIMODELO DE CÉDULA PARA VOTAÇÃO1. Chapa única2.Mais de uma 
chapaObservação:Todas as Cédulas terão que estar rubricadas, no ato da votação, 

Página 3547



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
pelo Presidente da Comissão Eleitoral e, na sua ausência, pelo 
Vice-Presidente.ANEXO IIIMODELO DA FICHA DE INSCRIÇÃO DAS CHAPASUnidade 
Escolar:Nome, cor ou número da Chapa:Presidente:Vice-Presidente:1º Secretário:2º
Secretário:
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ESCOLAS MUNICIPAIS TERÃO AULA DE DEFESA CIVIL
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ESCOLAS MUNICIPAIS TERÃO AULA DE DEFESA CIVIL: A Secretaria Municipal de 
Conservação e Serviços Públicos, por meio da Defesa Civil, realiza ao longo 
desta semana aula inaugural do projeto Defesa Civil nas Escolas, em 14 escolas 
da rede municipal de ensino.
Aproximadamente 970 alunos receberão o material didático e todas as informações 
necessárias sobre a metodologia de ensino e a importância da prevenção de 
desastres e situações de risco.
O projeto, lançado no dia 25 de março, inclui na grade escolar de 38 escolas do 
município, temas como: Defesa Civil e Prevenção de Acidentes Domésticos; 
Educação Ambiental e Desastres Naturais; Primeiros Socorros; Chuvas e suas 
consequências na cidade do Rio de Janeiro. Ao todo,serão quatro módulos, 
divididos por bimestre e, no fim do ano letivo, os alunos participarão de um 
exercício simulado para aplicarem na prática os conceitos aprendidos.
Os professores foram capacitados para ministrar as aulas e receberam um caderno 
elaborado pela Defesa Civil em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação e
a Cruz Vermelha Brasileira. Na biblioteca de cada escola, haverá um livro com 
conteúdo mais detalhado e completo para servir de apoio para os professores.
Veja a programação:
SEGUNDA-FEIRA (08/04):8h30 - EM Professora Dídia Machado Fortes - Barra da 
Tijuca9h - EM Antônio Pereira - Tomás Coelho14h - CIEP Agostinho Neto - 
HumaitáTERÇA-FEIRA (09/04):9h - EM Professor Augusto Paulino Filho - Méier13h30 
- CIEP João Batista dos Santos - Cidade de DeusQUARTA-FEIRA (10/04):8h30 - CIEP 
Poeta Fernando Pessoa - Parque Anchieta9h - EM Eurico Vilela - Del Castilho10h -
CIEP Oswald de Andrade - Parque Anchieta13h - EM Capistrano de Abreu - Jardim 
BotânicoQUINTA-FEIRA (11/04):9h - EM Álvaro Alvim - Magalhães Bastos13h30 - CIEP
Poeta Cruz e Souza - Padre MiguelSEXTA-FEIRA (12/04):9h - CIEP Vila Kennedy - 
Bangu (Vila Kennedy)14h - CIEP Anton Makarenko - Costa Barros14h - EM Holanda - 
Ilha do Governador

Disponível em http://doweb.rio.rj.gov.br/ acesso em 08 abr. 2013 (edição de 08 
abr. 2013)
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Especialistas falam sobre ações do MS para tratar autismo
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Especialistas falam sobre ações do MS para tratar autismo: 

O Ministério da Saúde, em seu compromisso de promover a ampliação e qualificação
da atenção das pessoas com transtornos do espectro do autismo, elaborou, junto 
com especialistas as Diretrizes de Atenção à Reabilitação das Pessoas com 
Transtornos do Espectro do Autismo (TEA), lançado em 02 de abril de 2013 - dia 
mundial da conscientização do autismo - e a Linha de Cuidado para Atenção às 
Pessoas com Transtornos do Espectro do Autismo na Rede de Atenção Psicossocial 
do SUS, lançado no dia 11 de abril durante o I Congresso Brasileiro de CAPS 
infantojuvenil.

Em ambos os documentos, que deverão ser compreendidos como complementares, o 
Ministério reafirma a importância quanto ao acompanhamento do desenvolvimento 
infantil, para que as intervenções sejam cuidadosas e precisas no que diz 
respeito ao diagnóstico de possíveis alterações e que o acesso ao tratamento ao 
longo da vida seja garantido de modo plural e articulado nos diferentes pontos 
de atenção e redes de cuidado.

Na manhã desta quarta-feira (17) representantes do Movimento Psicanálise, 
Autismo e Saúde Pública se reuniram com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, 
para que a articulação entre as Redes de Cuidado à Pessoa com Deficiência e a 
Rede de Atenção Psicossocial sejam garantidas e preservadas a necessária 
pluralidade das abordagens disponíveis, dentro do Sistema Único de Saúde,

As cartilhas feitas para facilitar o diagnóstico do autismo em crianças de até 
três anos serão distribuídas em todo o Sistema Único de Saúde. Para o tratamento
dos pacientes, existem hoje 22 Centros Especializados de Reabilitação do SUS em 
construção, 23 em habilitação e 11 centros conveniados com entidades, que já 
funcionam. Os investimentos fazem parte do plano Viver Sem Limites, que apenas 
no ano passado investiu quase 900 milhões de reais na saúde da pessoa com 
deficiência. Até 2014 a previsão é que o programa tenha investido um bilhão e 
400 milhões de reais em três anos.
Ilana Paiva / Blog da Saúde
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ESTAMOS DE LUTO

Página 3549



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Nossa amiga Rita Aguiar se foi, não sem antes lutar pela vida, como era sua 
marca.
Rita era uma pessoa intensa, apaixonada, guerreira, lutadora.
Deus a receba com todo carinho e amor que dedicou a todos nós que passamos por 
sua vida.

<COMENTÁRIOS>
Jamais será esquecida pela bela pessoa que fostes. Sentiremos sua falta, mas 
sabemos que Deus estará contigo.
Neiva- 5.CRE
<COMENTÁRIOS>
Pessoa maravilhosa. De um profissionalismo ímpar.
<COMENTÁRIOS>
Professora Rita, eu a chamava assim e ela brigava comigo. Pois dizia que na CRE 
todos somos professores.
Amávamos-na pelo que era e nos levava a ser. Respeitávamos-na pelo compromisso 
que tinha. Seguiremos-na pelo exemplo que deixou. Ela ainda é a 6ª CRE!
Débora Beloni - GED
<COMENTÁRIOS>
A vida tem coisas que nos pegam de surpresa, umas trazem alegrias outras trazem 
dor... Portanto, devemos viver cada momento dando de nós o melhor, para que na 
nossa partida possamos deixar para os outros bons exemplos e saudades. 
Que Deus console todos os corações!
A Rita se foi, mas deixou suas marcas na 6ª CRE.
Os que ficam precisam enxugar as lágrimas e continuar a caminhada.
Um grande abraço!
Eliane
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ESTÃO ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA COMPLETA (PIC)

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Fonte: SME[FOTO]

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: ESTÃO ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O PROGRAMA PRIMEIRA 
INFÂNCIA COMPLETA (PIC)[FOTO]

Famílias com filhos não matriculados nas creches e EDIs podem se inscrever no 
programa
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A Secretaria
 Municipal de Educação informa que estão abertas as inscrições para o 
programa Primeira Infância Completa (PIC), que tem como objetivo 
atender, aos sábados, crianças de seis meses até três anos e 11 meses 
que não estejam matriculadas nas creches e Espaços de Desenvolvimento 
Infantil (EDIs). Este ano, o programa funcionará em 87 unidades 
escolares da Prefeitura do Rio a partir do dia 27 de abril.As
 famílias que desejarem inscrever seus filhos no programa devem 
comparecer em uma das unidades escolares participantes do PIC. As 
matrículas podem ser efetuadas ao longo de todo o ano letivo, de segunda
 a sexta-feira, das 7h às 17h, e aos sábados, das 8h às 16h. A relação 
das unidades para a inscrição está disponível no endereço 
eletrônicohttp://200.141.78.79/dlstatic/10112/3763782/DLFE-270644.pdf/ListagemUn
idadesPIC2.0.1.3..pdf.Para
 a inscrição, o responsável deve se dirigir à unidade de sua preferência
 e levar a certidão de nascimento do filho. Para os beneficiários 
doCartão Família Carioca,cujos filhos não estejam matriculados em 
creche, a inscrição é obrigatória. Neste caso, os responsáveis também 
precisam levar os documentos que comprovem o benefício. No
 PIC, às crianças de seis a 18 meses são atendidas juntamente com os 
seus responsáveis em oficinas quinzenais. Já as crianças de18 meses a 
três anos e 11meses são atendidas semanalmente, das 8h às 16h. Além 
disso, os pais ou responsáveis participam da Escola de Pais, onde são 
realizadas rodas de conversas coordenadas por profissionais da 
Secretaria de Educação sobre os mais variados temas relativos às 
questões do desenvolvimento infantil.
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Família contemporânea transforma as relações com a escola: 
A imagem de uma sala de aula com carteiras alinhadas, alunos sentados, contidos,
olhando para a frente, onde um professor repassa conteúdos a serem memorizados, 
pode ser vista em fotografias, mas já se sabe que as experiências que insistem 
nesse modelo estão com os dias contados.[FOTO]

Reconfiguração da escola vem alterando as imagens que tínhamos da educação.
Além da escola, nos últimos anos, as famílias também viveram grandes mudanças. 
Casais separados, menos hierarquia e maior afetividade entre pais e filhos - a 
despeito das longas horas de trabalho e afastamento - vêm reconfigurando a 
estrutura social vigente durante décadas.[FOTO]
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Novas estruturas familiares mudaram as relações entre pais e filhos vigente 
durante décadas.
Nesse novo cenário, como garantir uma relação harmônica e participativa entre os
dois atores fundamentais no desenvolvimento de uma criança?
Para a psicóloga, especializada em crianças e adolescentes, Julia Borbolla, é 
preciso definir territórios e responsabilidades. A escola hoje em dia ficou 
responsável por ensinar valores que a sociedade não ensina, o que é muito 
arriscado e, obviamente, impossível.
Ela afirma ser comum pais adotarem uma postura de clientes e atuarem como se os 
educadores fossem seus substitutos. Precisamos evitar o suprir e compensar, 
passando para zonas mais seguras, como o compartilhar e colaborar, afirmou 
durante o Congresso Visão XXUNO: O desafio de construir a escola, que o Portal 
Aprendiz acompanha em Orlando, Estados Unidos.
Leia a cobertura completa do evento
A educação do século 21 é movida por interação e curiosidade, afirma escritor
Diretores de escolas particulares discutem os desafios da gestão escolar[FOTO]

Arnaldo Esté defende a pedagogia da problematização.Outra medida, de acordo com 
Borbolla, seria recuperar o reconhecimento social do professor, construindo a 
imagem de uma figura confiável entre as famílias. Os pais, por sua vez, deveriam
permitir que as crianças tivessem problemas, porque é isso o que vai levá-los ao
crescimento, acrescenta.
No contexto escolar, a simples menção à palavra problema chega a causar arrepios
em pais e educadores. A concepção de educação como problematização, trazida ao 
longo de todo o congresso pelo educador venezuelano, Arnaldo Esté, propõe que 
tanto pais quanto educadores assumam que os problemas fazem parte do processo 
educativo.A pedagogia da problematização é essencial para que os alunos busquem 
soluções e possam se desenvolver. Professores e alunos deveriam saborear a 
complexidade da vida em vez de simplificá-la, analisa o pesquisador.
Partindo dessa ideia, Borbolla pede que os pais depositem um voto de confiança 
na escola, afinal ela é o melhor lugar para que seus filhos tenham problemas e 
aprendam a resolvê-los.Experiências[FOTO]

Julia Borbolla é psicóloga infantil.
Na Argentina, o Colégio Dante Alighieri tem experimentado um formato de 
participação dos pais com resultados positivos e que foge das armadilhas 
descritas por Borbolla. A direção da escola propôs a criação de um grupo que 
pudesse representar a vontade das famílias em instâncias decisivas da 
instituição.Hoje esse grupo é aberto a qualquer pai e mãe e temos cerca de 30 
que participam ativamente das discussões com o corpo diretivo. Comprovamos que o
envolvimento dos pais modifica o projeto pedagógico e faz com que eles se 
apropriem e possam defendê-lo depois, ressalta Luci Dapian, representante da 
escola.
No Brasil, a experiência da escola religiosa El Shaday, localizada em São 
Bernardo do Campo (SP), fornece um exemplo de como a definição clara dos 
princípios formativos e pedagógicos pode facilitar a relação com as famílias. 
Estabelecemos uma aliança com os pais a partir de valores que compõem o projeto 
que a instituição oferece, há um acordo mínimo estabelecido, relata o diretor 
Jair Gomes.A repórter Raiana Ribeiro viajou aos Estados Unidos a convite do 
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Sistema Uno Internacional (UNOi).
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FIOCRUZ LANÇA VÍDEO-AULAS SOBRE MOSQUITO DA DENGUE: [FOTO]
O Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) acaba de lançar o projeto de vídeo-aulas 
'Aedes aegypti - Introdução aos Aspectos Científicos do Vetor' (CLIQUE AQUI). 
Pensado para ajudar a população a conhecer um pouco mais sobre o mosquito, a 
doença e seus impactos, a iniciativa apresenta, de forma simples e objetiva, 
informações capazes de contribuir também na rotina de diversos públicos, como 
professores, estudantes e profissionais de comunicação, tornando-os verdadeiros 
multiplicadores de conhecimento e colaborando para a prevenção da doença.
"Quando se leva em conta que 80% dos criadourosdos mosquitosestão dentro das 
casas das pessoas,fica fácil perceberque é praticamente impossívelcreditar ao 
poder público a responsabilidadeexclusiva pelo controle da doença"Denise Valle
O projeto aborda assuntos variados, incluindo orientações sobre combate aos 
focos do mosquito, diferenças entre A. aegypti e pernilongo doméstico, 
informações sobre o vírus, a história do Aedes e como ele se espalhou pelo 
mundo, além de dados sobre o comportamento do mosquito, conhecido por sua 
característica oportunista. As vídeo-aulas são disponibilizadas em dez módulos 
temáticos, que podem ser assistidos separadamente ou em versão integral.
Idealizadora da iniciativa, a pesquisadora do IOC Denise Valle ressalta a 
importância da informação no caso da dengue. "Quando se leva em conta que 80% 
dos criadouros dos mosquitos estão dentro das casas das pessoas, fica fácil 
perceber que é praticamente impossível creditar ao poder público a 
responsabilidade exclusiva pelo controle da doença", destaca a especialista, 
reforçando, ainda, que 'prevenção' é a palavra-chave.
"Para prevenir é preciso saber o que fazer, conhecer o que se quer prevenir. E é
com esse objetivo que o projeto foi desenvolvido, reunindo especialistas e 
resultados de observações de várias instituições de pesquisa e ensino do país", 
completa a coordenadora do projeto. "Queremos colocar em movimento o 
conhecimento da Ciência sobre o Aedes aegypti", sintetiza. Ela destaca que as 
escolas são um dos focos centrais da iniciativa.
"Nós recebemos muitos pedidos de professores, que solicitam tanto materiais 
educativos quanto a presença de cientistas no ambiente escolar, como forma de 
sensibilizar os alunos. Esperamos que o projeto permita preencher esta lacuna. 
Optamos por uma linguagem audiovisual justamente para dialogar ainda melhor com 
esta necessidade", Denise pontua. A iniciativa está sendo divulgada entre as 
Secretarias de Educação dos Estados com maior ocorrência de casos de dengue 
atualmente, disponibilizando o material online e também cartazes para escolas. 
"Novas parcerias são bem-vindas, de escolas públicas ou privadas. Basta entrar 
em contato por meio do site", a pesquisadora acrescenta.
O projeto realizado pelo IOC/Fiocruz é financiado pelo Conselho Nacional de 
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Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e pela Fundação Carlos Chagas 
Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, no âmbito do Projeto 
Desenvolvimento e Avaliação de Novas Tecnologias e Estratégias de Vigilância e 
Controle de A. aegypti no Brasil (Pronex-Rede Dengue) e conta com a colaboração 
de especialistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade 
Federal de Sergipe.
MÓDULOS TEMÁTICOS
As vídeo-aulas são disponibilizadas em dez módulos temáticos, que podem ser 
assistidos separadamente, com duração entre 2 e 15 minutos cada, e também em 
versão integral. São eles: O Aedes e sua História; Biologia do Aedes; Criadouros
e Hábitos; Aedes X Culex; Armadilhas: Vigilância ou Controle?; Estratégias de 
Controle do Vetor; Mitos e Verdades sobre Dengue; Campanha 10 Minutos Contra a 
Dengue; Mosquito X Vírus; e Novas Alternativas de Controle do Vetor.
O 'Módulo 1 - O Aedes e sua História' esclarece que o mosquito é originário do 
Egito, na África, e vem se espalhando pelas regiões tropicais e subtropicais do 
planeta desde o século XVI, inicialmente por meio de navios que traficavam 
escravos. Com a ajuda de infográficos, os internautas têm, ainda, acesso 
exemplificado a mapas que mostram que, no Brasil, os primeiros relatos de dengue
datam do final do século XIX, em Curitiba, no Paraná, e do início do século XX, 
em Niterói, no Rio de Janeiro.
Por que, dentre tantos mosquitos que existem, o Aedes aegypti interessa? É com 
essa questão inquietante que tem início o 'Módulo 2 - Biologia do Aedes'. O 
pesquisador Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) Rafael Freitas explica a 
importância do inseto do ponto de vista da saúde pública, os três componentes 
que envolvem a doença (o mosquito, o vírus e o homem, sendo o mosquito o mais 
fácil de ser controlado), e também o ciclo de vida do vetor, que abrange o ovo, 
a fase aquática (com as etapas de larva e pupa) e a fase adulta. O vídeo também 
aborda duas curiosidades apresentadas pelo biólogo Gabriel Sylvestre: só a fêmea
do Aedes de alimenta de sangue e, ao se alimentar, ela pode sugar até duas vezes
seu peso em sangue.
Você sabia que em apenas 10 minutos de contato com a água, ovos do mosquito 
Aedes, que podem ter sido colocados até um ano atrás, eclodem dando origem a 
larvas? Essa curiosidade é trazida pelo pesquisador do Instituto Oswaldo Cruz, 
José Bento Pereira Lima, no 'Módulo 3 - Criadouros e Hábitos'. O vídeo também 
traz exemplificações de possíveis criadouros em ambiente doméstico com o 
especialista do IOC Ademir Martins e com a mestre em Biologia Parasitária 
Gabriela Azambuja Garcia. Informações sobre vôo, dispersão e locais 
preferenciais de repouso do mosquito também são apresentas pelos biólogos Luiz 
Paulo Brito e Priscila Viana Medeiros.
As principais diferenças entre o Aedes e o Culex, o pernilongo comum, são o 
destaque do 'Módulo 4 - Aedes X Culex', com o pesquisador José Bento Pereira 
Lima. Comportamento, coloração, criadouros e postura de ovos são algumas delas. 
O especialista explica, por exemplo, que o mosquito da dengue é diurno, enquanto
o pernilongo comum é noturno.
Os três principais tipos de controle do vetor Aedes aegypti - mecânico, 
biológico e químico - são apresentados no 'Módulo 5 - Estratégias de Controle do
Vetor'. A bióloga Luana Farnesi destaca que, com base na biologia do mosquito, a
fase de mais fácil controle é a aquática, quando as larvas e pupas estão 
restritas a recipientes confinados. Já a pesquisadora do IOC Denise Valle 
explica fatores importantes sobre o controle químico.
No 'Módulo 6 - Armadilhas: Vigilância ou Controle?', a entomologista Denise 
Valle esclarece o equívoco de considerar que armadilhas de captura de Aedes 
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poderiam servir como forma de controle do mosquito. Ela menciona que as 
armadilhas são utilizadas oficialmente para fazer a vigilância de populações de 
mosquitos em determinada área, enquanto o controle deve ser feito pelo cidadão, 
checando semanalmente criadouros em suas residências.
Cravo da índia, uso de vitaminas e consumo de alho. Ao longo do 'Módulo 7 - 
Mitos e Verdades sobre Dengue', o pesquisador do IOC Ademir Martins comenta 
estes e outros mitos relacionados ao combate do Aedes aegypti. Ele também faz um
alerta para o perigo de fórmulas que circulam na internet que garantem repelir o
mosquito transmissor da dengue.
No 'Módulo 8 - 10 Minutos Contra a Dengue', a pesquisadora do Instituto Oswaldo 
Cruz Denise Valle apresenta o projeto, seus antecedentes, conceito, 
justificativa científica e estratégia de implementação. A campanha foi criada 
com base nas características da biologia do mosquito Aedes aegypti: como o vetor
leva de 7 a 10 dias para chegar de ovo à fase adulta, basta que a população 
verifique e elimine os criadouros de sua casa uma vez por semana.
O pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Marcos Sorgine 
explica as diferenças e semelhanças entre os quatro sorotipos de vírus da dengue
no 'Módulo 9 - Mosquito X Vírus'. Ele fala sobre a reação dos anticorpos aos 
sorotipos e desmistifica a relação entre o sorotipo e a gravidade da doença. O 
ciclo de transmissão da doença também é apresentado, esclarecendo sobre a 
relação entre mosquito infectado (com o vírus) e mosquito infectivo (capaz de 
transmitir o vírus).
Algumas das mais recentes alternativas de combate e controle à dengue são 
apresentadas no 'Módulo 10 - Novas Alternativas de Controle do Vetor', como o 
desenvolvimento de vacinas, de novos inseticidas e de alternativas inovadoras de
controle do mosquito, como o projeto 'Eliminar a Dengue: Desafio Brasil'. O 
pesquisador da Fiocruz Minas, Luciano Moreira, fala sobre o projeto que usa a 
bactéria Wolbachia para bloquear a transmissão do vírus dengue quando inserida 
no Aedes aegypti. Já o pesquisador da Universidade Federal de Sergipe Sócrates 
Cavalcanti explica a iniciativa de busca de novos agentes larvicidas para o 
controle da dengue.
Disponível em 
http://www.odiario.com/geral/noticia/740123/fiocruz-lanca-video-aulas-sobre-mosq
uito-da-dengue/ Acesso em 30 abr. 2013
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ARMADILHAS PARA ACABAR COM O MOSQUITO DA DENGUE: Iscas para ovos do Aedes 
aegypti e para insetos adultos estão espalhadas pela cidade
[FOTO]
Foto: Uanderson Fernandes / Agência O DiaNovas armas estão sendo usadas contra 
um velho inimigo do Rio de Janeiro. Para calcular a quantidade de Aedes aegypti 
e mapear a distribuição do mosquito da dengue pela cidade, a Secretaria 
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Municipal de Saúde espalhou armadilhas pelos bairros. A Ovitrampa consegue 
recolher ovos do inseto. Já a Mosquitrap captura mosquitos adultos. Com as 
técnicas, é possível verificar para que regiões devem ser enviados mais recursos
no combate ao transmissor do vírus.
E as novidades vão além. A partir do mês que vem, cariocas vão contar com um 
personal agente de endemia. Cada casa da cidade terá o seu profissional 
específico para orientar no combate ao inseto.
Com a Ovitrampa, é possível analisar a quantidade de ovos do mosquito em cada 
bairro. Mas não é preciso alto investimento. A armadilha é composta por um 
pequeno vaso plástico preto, uma espécie de régua de madeira e água com uma 
substância que atrai a fêmea do Aedes para desovar ali.
ANÁLISE EM LABORATÓRIO
Na primeira semana de cada mês, 3 mil artifícios são espalhados pelos bairros, 
de forma equidistante, e lá permanecem por uma semana. Quase dois mil agentes 
fazem o trabalho. Os ovos são colocados na parte seca da madeira e são contados 
por técnicos da secretaria. Identificamos aqueles que são de Aedes aegypti e 
assim podemos ver como está a presença do vetor na cidade, explica Marcus 
Vinicius Nunes Ferreira, coordenador de Vigilância Ambiental em Saúde.
O trabalho com as armadilhas prossegue num laboratório em São Cristóvão, para 
onde vão as palhetas. Após a contagem dos ovos, os pedaços de madeira são 
imersos em água destilada para o surgimento das larvas. Técnicos observam os 
pequenos insetos e identificam filhotes de Aedes. Segundo o último levantamento,
em Campo Grande, havia 4,6 mil ovos (63% de Aedes). Em Realengo, foram 
encontrados 1,2 mil ovos (72% de aedes).
Já a Mosquitrap é um projeto piloto, parceria com a Fiocruz, que já cobre dez 
pontos da capital. Com ela, vemos a quantidade de fêmeas, o que é nossa 
preocupação, já que são elas que transmitem a doença, afirma Ferreira. Neste 
caso, são usados vasos com substâncias adesivas e que atraem os mosquitos. 
Quando os insetos se aproximam, acabam grudados e morrem.
[FOTO]
Clique na imagem acima para ver o infográfico completo | Arte: O Dia
Imóveis serão visitados sempre pelo mesmo técnico
A partir do dia 26 de maio, todos os agentes de endemia da cidade estarão 
territorializados, ou seja, terão casas específicas para visitar e combater a 
dengue.
Cada agente terá seu próprio território de atuação, bem definido. Será possível 
saber o nome do agente e acompanhá-lo em seu trabalho. A população poderá até 
solicitar visita domiciliar, anuncia Ferreira.
O número de imóveis por profissional varia de 800 a 1,2 mil. O agente passa pelo
menos cinco vezes em cada residência, no intervalo de dois meses e meio.
Entre as funções, está eliminar ou vedar focos de dengue, e educar a população.
Moradora de São Cristóvão, a aposentada Margarida Alves, 50 anos, conta que 
ficou mais consciente dos riscos da dengue depois que começou a receber visitas 
dos agentes muncipais. A casa onde ela mora com a filha foi uma das milhares 
escolhidas para receber a Ovitrampa. A armadilha fica no quintal da casa, em um 
ambiente escuro, o preferido dos mosquitos.
Nunca tive dengue, mas fico muito atenta aos possíveis focos na minha casa. Acho
muito bom o controle que o município faz, avalia.
COMBATA A DENGUE VOCÊ TAMBÉM
DENUNCIE FOCOSNa capital do Rio, denúncias de possíveis criadouros do inseto 
podem ser feitas pelo telefone 1746. O prazo de atendimento é de até cinco dias 
úteis. Caso o foco seja originado por resíduos, como garrafas, pneus e 
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recipientes deixados em áreas públicas, o recolhimento deve ser solicitado à 
Comlurb.
RECEBA O AGENTESempre uniformizados e com crachá, o agente de endemia deve 
inspecionar as áreas interna e externa do imóvel, incluindo caixas dágua e 
calhas. Caso o depósito não possa ser removido, deve ser tratado com larvicida.
VERIFIQUE SUA CASAMais da metade dos criadouros estão concentrados em ambiente 
doméstico, em locais como o pratinho do vaso de planta e caixas dágua. Dados do 
LIRAa (Levantamento de Índice Rápido do Aedes) apontam média de 2% de infestação
em todo o município (a cada mil imóveis vistoriados, 20 apresentaram criadouros 
do mosquito transmissor da dengue).
Reportagem de Beatriz Salomão
Disponível em 
http://odia.ig.com.br/portal/cienciaesaude/armadilhas-para-acabar-com-o-mosquito
-da-dengue-1.571874 acesso em 14 abr. 2013
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Alergia: mitos e verdades: [FOTO]

Espirros, coriza e olhos lacrimejando podem ser sinais de que uma alergia está 
se instalando. Mas você sabe diferenciar o problema de um resfriado? E a 
maquiagem vencida, pode causar algum tipo de reação? A seguir, confira respostas
para mitos e verdades das alergias:[FOTO]
Limpar a casa com vassoura aumenta o risco de alergiasVerdade. A vassoura 
levanta a poeira e pode provocar alergia horas depois, já que as partículas 
ficam suspensas. De acordo com Izilda Bacil, alergista do Hospital Balbino, a 
melhor forma de evitar reações ao limpar a casa é utilizar aspirador de pó e, em
seguida, um pano úmido nos móveis e pisos.[FOTO]
Maquiagem vencida não causa alergia
Mito. Segundo Anelise Helena Leite Leal, farmacêutica da Tave Pharma, um produto
que tem seu prazo de validade vencido há pouco tempo não vai estragar de uma 
hora para outra. Mas daquele dia em diante, não há mais a garantia de que ele 
não poderá causar uma alergia. De acordo com a médica, máscaras para cílios e 
outros produtos que entram em contato com os olhos ou mucosas com data de 
validade vencida são os campeões de reações adversas.[FOTO]
É impossível diferenciar gripes e resfriados de uma crise alérgica
Mito. De acordo com Angela Shimuta, otorrinolaringologista da Clínica de 
Especialidades Integrada, a alergia é causada por reações provocadas pelo 
sistema imune e não por vírus, como no caso de gripes e resfriados. Os sintomas 
da crise alérgica podem incluir coriza, tosse e espirros, mas, diferente de 
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gripes e resfriados, não costumam provocar dores no corpo, fraqueza e dor de 
garganta. A complicação mais comum de uma alergia respiratória costuma ser a 
sinusite.[FOTO]
Purificadores de ar podem evitar crises alérgicas
Verdade.Purificadores de ar e filtros de ambiente são as formas mais eficazes de
remover pólen, pelos de animais, poeira e outros causadores de alergia do ar que
respiramos. Vale a pena o investimento, principalmente, para quem já tem 
tendência a apresentar alergias respiratórias, explica a dermatologista Miriam 
Sabino.[FOTO]
Travesseiros feitos com penas de ganso podem causar alergias
Verdade.Apesar de confortáveis, os travesseiros de penas só agravam as alergias.
Os modelos feitos com enchimento sintético, como poliéster, evitam o problema, 
explica Miriam. Uma capa de travesseiro também é muito eficiente, já que ela 
pode ser lavada, evitando o acúmulo de ácaros.[FOTO]
Dormir com animais de estimação aumenta os riscos de alergia
Verdade. Segundo Miriam, os animais de estimação podem trazer poeira, ácaros e 
até mofo entre os pelos para a cama dos donos.[FOTO]
Produtos de limpeza não causam alergias respiratórias
Mito.As donas de casa e empregadas domésticas são as maiores afetadas por este 
tipo de alergia, já que são as responsáveis pelo trabalho doméstico e estão 
sempre em contato com substâncias químicas que causam o problema. Detergentes, 
sabão em pó, amaciante de roupas, desinfetantes e água sanitária são os 
principais responsáveis por crises alérgicas, explica o alergista Marcello 
Bossois, coordenador do projeto Brasil Sem Alergia.[FOTO]
O mofo do banheiro pode causar alergias
Verdade. Além de antiestético, o problema pode provocar reações alérgicas. De 
acordo com Luis Fernando Correia, clínico geral e chefe da emergência do 
Hospital Samaritano, provocado pela presença de fungos, o mofo presente no 
banheiro pode desencadear crises alérgicas. Para prevenir o problema é preciso 
manter limpos os locais onde o mofo pode se formar. Se o problema já estiver 
instalado, recomenda-se a remoção através de empresa especializada.Fonte: Gnt

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fique-sabendo-anti-inflamatorios-e-os.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 12 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - Anti-inflamatórios e os riscos da automedicação
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Anti-inflamatórios e os riscos da automedicação: [FOTO]

Depois da proibição da venda de antibióticos sem receita, há três anos, a 
atenção se volta agora para a venda indiscriminada de anti-inflamatórios. Apesar
da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) estabelecer que remédios 
com tarja vermelha na embalagem só devem ser vendidos com prescrição médica, já 
que podem causar efeitos colaterais nocivos, na prática a realidade é outra. Por
isso, médicos defendem que haja um controle mais rigoroso na venda desses 
medicamentos, pois se forem utilizados de maneira indevida, podem causar 
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complicações sérias como hemorragias, lesão aguda da mucosa gástrica, úlceras, 
entre outras.
Para tentar amenizar o problema, a Anvisa institui um grupo de trabalho formado 
por representantes da indústria farmacêutica, associações médicas e mercado 
varejistado setor com o objetivo de estimular o uso racional de medicamentos por
meio da exigência de prescrição médica no ato da venda.A medida foi publicada 
hoje (11) no Diário Oficial da União e deverá ser colocada em prática nos 
próximos meses.
Os medicamentos tarja vermelha correspondem a 65% do mercado de remédios. Para a
maioria desses produtos, a legislação sanitária exige apenas a apresentação da 
receita médica no ato da compra. Nessa categoria enquadram-se os 
anti-inflamatórios, os medicamentos indicados para distúrbios imunológicos, 
entre outros.
De acordo com o presidente da Federação Brasileira de Gastroenterologia, José 
Roberto Almeida, em grande parte do país os medicamentos (em especial os 
anti-inflamatórios) são comercializados de maneira indiscriminada e ingeridos de
forma abusiva. Se você chegar agora em uma farmácia, reclamando que está com 
dor, o balconista vai lhe vender um anti-inflamatório. O que é um perigo, 
principalmente para pessoas idosas, que muitas vezes já estão tomando medicações
para o coração e diabetes ou são hipertensas. A partir dos 60 anos, o organismo 
do indivíduo vai perdendo a capacidade de defesa e também se torna mais 
sensível. Por conta disso, a mistura de remédios pode trazer sérios problemas. 
Já cansei de receber pacientes com problema no estômago pelo uso abusivo de 
medicamentos, comenta ele.
Saiba maisEntrevista
Automedicação e autoprescriçãoAnti-inflamatório é para desinflamar a mucosa, 
tirar a dor. Se com acompanhamento médico já devemos ficar atentos a possíveis 
efeitos colaterais, imagine o indivíduo que toma [esse medicamento] como se 
fosse água? Você vai no setor de emergências do hospital público e muita vezes 
está lotado. E a grande maioria dos casos é de indivíduos com hemorragias e 
problemas no estômago por causa da ingestão indevida de medicamentos. São 
fatores que poderiam ser prevenidos, lamenta o especialista.
Os números comprovam que esses medicamentos são os mais vendidos no território 
brasileiro. São acessíveis, não são tão caros e na maioria das vezes promovem 
alívio imediato da dor. Em 2012, foram comercializadas 129 mil caixas de 
anti-inflamatórios, segundo levantamento da Sindusfarma (Sindicato da Indústria 
Farmacêutica no Estado de São Paulo). Em 2010, haviam sido vendidas 106.043, ou 
seja, houve alta de 21,9% em dois anos.
Outro grande problema é que muitas pessoas acabam tomando, sem saber, 
anti-inflamatórios em demasia para dores musculares e também nas articulações. 
Entretanto, esse consumo indevido é um dos principais responsáveis por casos de 
insuficiência renal.
Para Almeida, é preciso que haja mais fiscalização por parte dos órgãos 
reguladores, para que os remédios com tarja vermelha sejam, de fato, vendidos 
sob prescrição médica. Ele também se diz a favor de campanhas de conscientização
para alertar sobre o uso indiscriminado de medicamentos. Outro problema que 
encontramos é que às vezes o balconista simplesmente muda a prescrição do 
médico. Ele diz: Leva este aqui que é mais barato. É o mesmo produto. Isso é um 
perigo, porque não é o mesmo produto. O medicamento pode estar associado a 
outras drogas as quais o paciente não pode ser submetido. Acredito que as 
pessoas também precisam se conscientizar, finaliza o médico.
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ANTICONCEPCIONAIS | Interações com outros medicamentos: O anticoncepcional oral,
popularmente conhecido como pílula anticoncepcional, é um método de controle de 
natalidade muito difundido, usado em larga escala pela população feminina há 
várias décadas. Se usado corretamente, sua taxa de sucesso chega aos 99,9%. 
Porém, infelizmente, na vida real quase 8% das mulheres que usam 
anticoncepcionais acabam engravidando, devido a erros no modo de tomar o 
medicamento.

Além da forma correta de tomar o anticoncepcional, é importante ter em mente que
algumas drogas interagem com a pílula, modificando seus efeitos e sua eficácia. 

Há muitos mitos e muita confusão em relação à interação dos anticoncepcionais 
com alimentos e medicamentos. Neste artigo vamos abordar os riscos do uso das 
seguintes combinações:Anticoncepcionais e antibióticos.Anticoncepcionais x 
álcool.Anticoncepcionais x anticonvulsivantes.Anticoncepcionais x 
anti-hipertensivos.Anticoncepcionais e Erva de São João.
Não deixe de ler também informações sobre como usar corretamente a pílula 
anticoncepcional: COMO TOMAR O ANTICONCEPCIONAL
Interação entre anticoncepcionais e antibióticos 

[FOTO]
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Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe começa na próxima semana: 
[FOTO]

Comunicado S/ACS de 08/04/2013 (D.O. Rio nº 16 de 09/04/2013 - p. 56).A 
Secretaria Municipal de Saúde inicia nova Campanha Nacional de Vacinação contra 
a Gripe na próxima segunda-feira, dia 15. Até o dia 26 de abril, serão vacinadas
pessoas idosas, crianças de seis a 23 meses, indígenas, gestantes, mulheres no 
período de até 45 dias após o parto, doentes crônicos e profissionais da saúde, 
um público-alvo que totaliza 1.334.371 indivíduos. A meta é imunizar pelo menos 
80% de cada um dos grupos prioritários, o que representa 1.067.497 pessoas.Todos
os postos de saúde e Clínicas da Família estarão oferecendo a vacina, que 
protege contra os três subtipos do vírus da gripe que mais circularam no inverno
passado (A/H1N1; A/H3N2 e influenza B), como recomenda a Organização Mundial da 
Saúde. As unidades funcionarão de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. No 
sábado, dia 20, será o Dia de Mobilização Nacional contra a Gripe, quando serão 
montados postos de vacinação em igrejas, centros comunitários, creches, entre 
outros locais.A vacinação é segura e é a melhor forma para impedir doenças 
graves, internações ou mesmo óbitos por doenças associadas à gripe. Estudos 
demonstram que a imunização pode reduzir entre 32% a 45% o número de 
hospitalizações por pneumonias e de 39% a 75% a mortalidade por complicações da 
influenza. A vacina é constituída por vírus inativados, por isso não causa a 
doença. Mas pessoas febris, portadores de doenças neurológicas, com história de 
alergia relacionada a ovo e reação a doses anteriores devem consultar um médico 
antes de tomar a vacina.Saiba mais.(Publicado no Ecoando n.º 28 - 2013)
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CHATO | Pediculose púbica.: A pediculose pubiana, conhecida popularmente como 
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chato, é uma doença contagiosa causada pelo inseto parasita Phthirus pubis, 
chamado também de piolho-do-púbis.

Neste artigo vamos abordar os seguintes pontos sobre a doença chato:
O que é pediculose pubiana.Come se pega chato.Sintomas da pediculose 
pubiana.Tratamento do chato.
O que é pediculose pubiana

[FOTO]
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FIQUE SABENDO - Cirurgia das coronárias

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://drauziovarella.com.br/
Cirurgia das coronárias: 
O coração é um músculo que contrai e dilata para bombear o sangue venoso rico em
gás carbônico com a finalidade de empurrá-lo para os pulmões para ser oxigenado.
Transformado em sangue arterial, ele volta para o coração (pequena circulação), 
que funciona como uma bomba hidráulica do sistema cardiovascular, e é 
distribuido por todo o organismo (grande circulação).
O coração está situado no mediastino, em contato íntimo com todos os órgãos que 
existem nessa região do tórax entre os dois pulmões (imagem 1). Ele é coberto 
por uma membrana resistente chamada pericárdio, que protege o miocárdio 
constituído por uma camada de fibras musculares especiais e o endocárdio, a 
parte interna.
Para funcionar, o músculo cardíaco precisa do oxigênio trazido pelo sangue 
através das artérias coronárias que saem da aorta e vão se dividindo em ramos 
cada vez menores à medida que penetram a musculatura cardíaca. Quando uma dessas
artérias é obstruída por uma placa de ateroma ou coágulo, a parte do músculo que
depende dela pode sofrer isquemia, se a obstrução for parcial, ou necrose, se a 
circulação sanguínea for completamente interrompida.
Esses episódios provocam sintomas. Quando o fluxo sanguíneo é insuficiente para 
atender à necessidade do músculo submetido à solicitação mais intensa, em geral,
a pessoa sente uma dor no peito conhecida como angina. Já no infarto do 
miocárdio, a oclusão brusca da artéria causa sofrimento rápido e extenso na 
musculatura cardíaca e a dor em aperto no peito pode irradiar-se para o queixo, 
braço esquerdo ou para os dois braços.
Nos quadros de obstrução num ramo terminal da artéria coronária, os sintomas são
discretos e, às vezes, até passam despercebidos. O problema está quando ela 
ocorre em um ou mais ramos da artéria.
O tratamento da obstrução das coronárias pode ser clínico, o que pressupõe uso 
de medicação e controle da dieta, ou depender da colocação destentspara 
comprimir a placa contra a parede da artéria comprometida e restabelecer o fluxo
sanguíneo. Em certos casos, só a cirurgia resolve o problema com a implantação 
de um enxerto retirado da veia safena ou da artéria mamária.DIAGNÓSTICOSa) 
Exames não invasivos: eletrocardiograma, teste ergométrico, 
cintilografia.Drauzio-Como você orienta o doente que se queixa de opressão no 
peito e falta de ar quando se submete a esforços mais intensos?Noedir A. Groppo 
Stolf- O quadro típico de lesões nas coronárias é dor em aperto na parte central
do peito, às vezes dor em queimação, que pode irradiar-se para o queixo, para o 
braço esquerdo ou para os dois braços. Na angina, ela aparece quando o indivíduo
faz um esforço de qualquer natureza. No infarto, é uma dor prolongada, com ou 
sem fator desencadeante, que habitualmente leva à internação na UTI.
Quando os sintomas estão bem delineados, o quadro clínico e o eletrocardiograma 
mostram alterações suficientes para levantar a suspeita de problema nas 
coronárias, o doente deve ser encaminhado para estudo mais invasivo, a fim de 
detectar a presença ou não de estreitamentos ou de obstrução nas coronárias.

Já os quadros que não são típicos de doença coronariana permitem começar a 
avaliação por exames menos invasivos, como o teste ergométrico, um 
eletrocardiograma de esforço na bicicleta ou na esteira. Nos pacientes que não 
podem submeter-se a esforço físico maior, utiliza-se uma droga que estimula o 
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sistema cardiocirculatório.
Outro exame importante para diagnóstico das lesões coronarianas é a 
cintilografia do miocárdio.Drauzio-Como é feito esse exame?Noedir A. Groppo 
Stolf- Injeta-se uma substância radioativa que se distribui pelo músculo 
cardíaco, enquanto o paciente faz o teste de esforço. A radiação é captada por 
um equipamento especial que registra o local em que está deficitária. Como essa 
capacitação é medida em várias etapas, logo após os exercícios e em repouso, é 
possível determinar se alguma área sofreu um infarto prévio, ou se, apesar da 
lesão, o sangue continua fluindo de alguma maneira.Drauzio-Qual a sensibilidade 
desses exames para detectar lesões nas coronárias?Noedir A. Gropp Stolf- Oscila 
entre 85% e 90% a sensibilidade desses dois exames - eletrocardiograma de 
esforço e cintilografia do miocárdio com substâncias radioativas - para detectar
ou afastar a presença de lesão coronária significativa.b) Exame invasivo: 
cateterismoDrauzio-Quando esses exames mostram alguma alteração, qual é o 
procedimento?Noedir A. Groppo Stolf- Pede-se que o paciente faça o cateterismo 
cardíaco para realizar um estudo angiocardiográfico e, especificamente, uma 
coronariografia. O cateterismo é classificado como exame padrão-ouro para 
diagnóstico de lesões nas coronárias.Drauzio-Como é feito o cateterismo?Noedir 
A. Groppo Stolf- Por uma pequena incisão na prega interna do cotovelo ou na 
virilha, introduz-se um cateter no sistema arterial que é impactado no ósteo da 
coronária e chega ao coração. É por esse cateter que se injeta um contraste 
radiológico com iodo opaco aos raios-X. A seguir, são feitas filmagens em várias
posições que permitem identificar estreitamentos ou obstruções nas 
coronárias.Drauzio-O doente é anestesiado?Noedir A. Groppo Stolf- O doente fica 
acordado e nem mesmo sedação se faz de rotina, porque o exame é praticamente 
indolor. Na verdade, a dor é menor do que a da anestesia do dentista. 
Entretanto, por causa das injeções de contraste, ele pode sentir um pouco de 
desconforto, que será maior se a pessoa estiver tensa e 
ansiosa.Drauzio-Provavelmente, no futuro, existirão métodos de diagnóstico menos
invasivos do que o cateterismo, mas hoje ele ainda é um exame definitivo para o 
diagnóstico de cardiopatias?Noedir A. Groppo Stolf- É um exame definitivo. 
Gostaria de mencionar, porém, que já estão disponíveis, no Brasil e 
particularmente em São Paulo, as tomografias chamadas demulti-slicesou 
multidetectores. São os tomógrafos de 64 detectores de última geração, que 
permitem obter imagens de ótima qualidade num tempo mínimo, pois 
osoftwarereconstrói tridimensionalmente todas as artérias coronárias da mesma 
maneira que a coronariografia o faz. A questão é que ainda estamos comparando as
imagens da coronariografia padrão-ouro com as da tomografia dos multidetectores.
O consenso é que, se não houver suspeita forte de doença cardíaca e se as 
imagens da tomografia não mostrarem nenhuma alteração, nenhum artefato - digo 
artefato, porque a presença de cálcio, por exemplo, pode deixar dúvidas quanto à
avaliação do quadro -, essa técnica poderia dispensar a cinecoronariografia por 
cateterismo. No entanto, ainda há obstáculos para implementá-la como o alto 
custo e a pouca disponibilidade de aparelhos.AVALIAÇÃO DOS RESULTADOSDrauzio- 
Qual a conduta nos casos em que o cateterismo mostrou obstrução numa artéria e 
sofrimento em determinada área da musculatura cardíaca por causa da circulação 
sanguíneadeficiente?Noedir A. Groppo Stolf- O primeiro passo é determinar o grau
da obstrução. Se for inferior a 50% da luz do vaso, não causará diminuição maior
do fluxo; entre 50% e 70% o risco de isquemia é pequeno, mas acima de 70%, 
aumenta a possibilidade de ocluir o vaso e diminuir muito o fluxo na região da 
isquemia.
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O segundo ponto é determinar a localização e o número de obstruções nas artérias
coronárias, que se originam na aorta. A coronária direita é uma artéria isolada 
e a coronária esquerda se divide precocemente em dois ramos: descendente 
anterior e circunflexa. Por isso, consideram-se três troncos principais para a 
avaliação do quadro e a indicação da cirurgia. Se a lesão estiver na parte mais 
alta da artéria coronária esquerda, a conduta é sistematicamente cirúrgica, 
porque mais de 90% dos doentes morrerão se o tronco for ocluído.
Outras situações em que a conduta é encaminhar o paciente para a cirurgia é a 
presença de obstrução em dois ou três ramos arteriais, com graus internos de 
isquemia. Nos casos de lesão numa única artéria, o recurso terapêutico é o 
cateterismo intervencionista, isto é, a angioplastia, que consiste na dilatação 
da artéria seguida do implante de umstentna área obstruída pela 
placa.ANGIOPLASTIADrauzio-O que é e como é colocado o stent?Noedir A. Groppo 
Stolf-Stenté uma estrutura metálica introduzida fechada na artéria e expandida 
no local onde está a placa de aterosclerose que provoca o entupimento. Ao ser 
comprimido, o conteúdo fibrótico da placa é esmagado contra as paredes da 
artéria e o stent ali colocado garante a passagem do sangue.

Esse procedimento é realizado por cateterismo intervencionista, ou seja, 
utilizando um cateter com visor na extremidade que ajuda a localizar o ponto 
exato em que está a obstrução.
A primeira geração destentspromoveu um grau bastante alto de recidivas. Já os de
segunda geração são impregnados com substâncias que melhoram as condições locais
para evitar a volta das lesões, pois diminuem o crescimento de tecido em volta 
deles. Entre elas destacam-se os quimioterápicos usados no tratamento do câncer 
para diminuir a proliferação tecidual e as drogas imunossupressoras indicadas 
para suprimir a rejeição dos órgãos nos transplantes.Drauzio-O que acontece se o
stent for implantado numa artéria com 80% de obstrução?Noedir A. Groppo Stolf- O
grau de estreitamento pode ser abolido totalmente ou pode restar uma pequena 
obstrução que diminui o calibre da artéria em 20% ou 30%. O controle do 
procedimento é feito assim que foi realizada a angioplastia e o doente precisa 
receber drogas para evitar trombose na área manipulada durante a 
intervenção.Drauzio-É sempre possível colocar umstent?Noedir A. Groppo Stolf 
-Não é. Além do número e da localização das lesões, a extensão da placa, a 
presença de cálcio na placa e de diabetes são elementos que pesam mais a favor 
da cirurgia. No caso específico dos diabéticos, estudos estão começando a 
sugerir que talvez o implante destentsmelhore o resultado do tratamento nesses 
pacientes.Drauzio-Qual é a proporção de doentes com obstrução nas coronárias que
podem implantar stents?Noedir A. Groppo Stolf- Essa pergunta não tem resposta 
precisa. Vai depender do ajuizamento do clínico que acompanha o doente, do 
cirurgião e do hemodinamicista a quem cabe realizar o procedimento de colocação 
destenst. Nos Estados Unidos, os hemodinamicistas são muito agressivos. No 
Brasil, são menos. Digamos que, se o critério não for muito intervencionista, em
média, 30% dos doentes com obstrução das coronárias podem receber o stent e 70% 
são encaminhados para a cirurgia.Drauzio-Que cuidados requer o paciente depois 
da angioplastia?Noedir A. Groppo Stolf -Depois da angioplastia, ele recebe uma 
associação de drogas que atuam nas plaquetas (componentes do sangue importantes 
na coagulação). A aspirina, por exemplo, é um excelente inibidor da agregação 
das plaquetase da trombose. Atualmente, já existem outras drogas potentes para 
inibir a agregação plaquetária.
A grande vantagem do cateterismo intervencionista é que o procedimento pode ser 
ambulatorial, isto é, o doente não precisa ficar internado no hospital. Ele pode
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chegar de manhã e ir embora à noite, ou chegar à tarde e ir embora na manhã 
seguinte.Drauzio-Quando esses doentes podem retornar à vida normal?Noedir A. 
Groppo Stolf- Tanto o doente operado quanto o submetido à angioplastia com stent
podem voltar imediatamente à atividade. É óbvio que ambos devem fazer controles 
clínicos periódicos e exames específicos para detectar isquemias, seja o teste 
ergométrico, seja o mapeamento das coronárias com radioisótopos.Drauzio-Qual é o
índice de recidivas com os stents de última geração?Noedir A. Groppo Stolf- O 
índice de volta das lesões gira em torno de 10% mesmo que osstentsusados sejam 
de última geração. Isso nos permite dizer que os resultados da cirurgia são mais
eficientes para afastar o problema.
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FIQUE SABENDO - Como funciona o paladar
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Como funciona o paladar: 
[FOTO]
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Consulte o tempo máximo para atendimento pelos planos de saúde: 
Os consumidores que forem lesados pelas operadoras e não conseguirem uma solução
por parte dessas devem entrar em contato com a ANS e denunciar a empresa. Para 
isso, é importante seguir as instruções da agência:
Após agendar o atendimento, se esse não ocorrer dentro do prazo máximo previsto 
(veja na tabela abaixo), o consumidor deve entrar em contato com a operadora 
para tentar resolver o problema e anotar o número de protocolo, que servirá como
comprovante da solicitação.
Se mesmo assim não houver solução, o consumidor deve denunciar a operadora 
usando um dos canais de atendimento da ANS, o telefone 0800 701 9656 ou a 
Central de Atendimento pela internet, tendo em mãos o número do protocolo.
Outro prazo que as operadoras devem obedecer é o de reembolso. Caso o 
beneficiário seja obrigado a pagar os custos do atendimento, a operadora deverá 
reembolsá-lo integralmente (inclusive as despesas com transporte) no prazo de 
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até 30 dias, contados da data da solicitação do pagamento.Veja os tempos máximos
para atendimento, agendamento e realização de exames:

Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar
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FIQUE SABENDO - Crianças devem ser estimuladas a praticarem exercícios para 
fugir do sedentarismo
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Crianças devem ser estimuladas a praticarem exercícios para fugir do 
sedentarismo: [FOTO]

Foto: Brüderchen  Schwesterchen GmbH/Corbis
Incentivar os filhos à pratica esportiva é fundamental para o seu 
desenvolvimento, além de combater o sedentarismo e as doenças que podem surgir 
de forma precoce por conta da falta de exercícios. As atividades físicas na 
infância são importantes para o desenvolvimento físico e cognitivo da criança. 
Desde pequena, ela deve ser estimulada a se movimentar, contanto que ela se 
sinta à vontade e seja respeitada as limitações em cada fase.
Para isso, as atividades devem ser direcionadas aos pequenos sempre de forma 
recreativa e lúdica. Segundo o coordenador do Programa de Melhoria da Qualidade 
de Vida - Geração Saúde (CAS/CGESP/SAA/SE/MS) -, Rodrigo Rocha, o incentivo ao 
exercício físico deve surgir na forma de uma brincadeira. Criança gosta da parte
recreativa, então não se pode cobrar a parte técnica, como, por exemplo, saber a
técnica da natação, a técnica do futebol. Ela vai se desenvolver de forma 
natural. Não há uma idade certa para iniciar uma atividade, a criança deve se 
sentir à vontade para praticar exercícios, explica.
A motivação para os exercícios é ainda melhor se os pais também forem 
fisicamente ativos. Se os pais têm uma vida ativa, isso estimula os filhos a 
praticarem uma atividade. A natação para bebês acompanhados das mães auxilia na 
respiração e no tratamento de asma e de outras doenças respiratórias. Serve até 
mesmo como tratamento terapêutico também, acrescenta o educador físico do 
Geração Saúde, Francisco Flávio Albuquerque.
É importante não forçar a criança a praticar um esporte, pois pode transformar a
diversão numa responsabilidade que ela ainda não deve ter. Deve-se respeitar o 
tempo do amadurecimento da criança. Vemos muitos pais errando em cobrar os 
filhos para que eles se transformem no atleta que ele gostaria de ter sido. Isso
queima etapas do desenvolvimento e a criança pode se tornar um adulto frustrado 
ou que não gosta de se movimentar, trazendo riscos a sua saúde, enfatiza Lucinéa
Fernandes, educadora física do Geração Saúde.Brincando de se exercitar - 
Experimentar vários esportes diferentes ajuda a diversificar o aprendizado da 
criança. A princípio, as atividades devem envolver muita recreação e cada fase 
sugere um esporte diferente. Abaixo dos quatro anos não é indicado introduzir a 

Página 3567



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
criança em esportes como lutas, pois ela não tem tanto desenvolvimento motor e 
equilíbrio, explica Francisco. Atividades como natação e balé são mais indicados
para esse começo de vida.
Acompanhando o crescimento, as noções do esporte entram de forma lúdica na 
atividade. Quando se dá aulas de judô para crianças a partir de quatro anos, não
se ensina a técnica em si, mas simulações, ensinando a imitar o movimento de um 
animal, coisas que elas vão assimilando. Com o tempo, elas vão pegando a 
técnica, ensina Francisco. Até o quinto ano escolar, a criança vê a recreação 
através dos jogos. Quando vai para o ensino fundamental, já começa a ter alguns 
fundamentos dentro da grade curricular da escola, onde se trabalha algumas 
modalidades como futebol e basquete. Com o avanço das séries, isso vai se 
aprofundando, complementa Rodrigo.
Na hora de matricular o filho em uma escolinha de esportes, os pais devem estar 
atentos à segurança do local para a atividade não envolver acidentes. Com 
criança a gente sempre precisa estar de olho. É necessário ficar atento aos 
fatores de segurança do ambiente aonde vai levar seu filho e conhecer o 
profissional que estará guiando ele nas atividades, finaliza Lucinéa.Fonte: 
Fabiana Conte /Comunicação Interna do Ministério da Saúde
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Datas Comemorativas Mês de Abril: [FOTO]
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - Diagnóstico tardio dificulta tratamento de mieloma múltiplo

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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Diagnóstico tardio dificulta tratamento de mieloma múltiplo: 
O mieloma múltiplo (MM) é um tipo de câncer de medula óssea (tecido esponjoso 
que preenche a maioria dos ossos) que afeta as células plasmáticas. Acomete 
quatro em cada 100 mil indivíduos, na maioria idosos entre 65 e 70 anos. É uma 
doença pouco conhecida, e muitas vezes mal diagnosticada, que provoca anemia e 
destruição dos ossos.
A eletroforese de proteínas é um exame simples e indolor, capaz de indicar a 
possível presença da enfermidade, mas ainda não faz parte dos check ups de 
rotina dos brasileiros. Por conta disso, de acordo com Vânia Hungria, professora
adjunta da disciplina de hematologia e oncologia da Faculdade de Ciências 
Médicas da Santa Casa de São Paulo, menos de 10% dos pacientes são 
diagnosticados no estágio inicial da doença. Aqui no Brasil, infelizmente, não 
faz parte da rotina dos médicos pedir a eletroforose de proteínas, que ajuda no 
diagnóstico do mieloma. O procedimento é simples e barato, custa cerca de 
R$20,00. Além disso, ele também está disponível em grande parte da rede pública,
explica a hematologista.
De acordo com a Fundação Internacional de Miolema Múltiplo, uma das 
características da doença é a produção, pelo organismo, de uma proteína única, 
chamada proteína monoclonal (proteína-M). O único exame capaz de medir a 
quantidade desse elemento no sangue ou na urina é a eletroforese de proteínas. 
Esse exame determina se há ou não uma proteína monoclonal e se ela está acima de
3g/dL, o que constitui o principal critério do diagnóstico. A partir daí é feita
uma aspiração da medula, outro procedimento clínico que irá detectar se houve 
aumento dos plasmócitos, um tipo de célula que produz imunoglobulina, proteína 
que participa do nosso sistema de defesa. E é através desse processo que podemos
chegar a uma conclusão e iniciar o tratamento, diz Vania.
Ainda segundo a hematologista, os principais sintomas da doença são: dores nas 
costas, na coluna vertebral e bacia, anemia e fraqueza. No Brasil, cerca de 80% 
das pessoas só chegam aos médicos quando estão em estágio avançado da doença. A 
falta de divulgação sobre a enfermidade também prejudica. Mieloma múltiplo é 
muito mais frequente que leucemia, que muita gente sabe o que significa, comenta
Vânia Hungria.
O MM ainda não tem cura e o tratamento, que pode ser constituído à base 
quimioterapia e medicamentos como bortezomibe, talidomida e lenalidomida, tem 
permitido um aumento considerável da sobrevida dos pacientes.Hoje temos 
condições de dar maistempo de vida aos pacientes, e com qualidade de vida, mas 
para isso é essencial que a doença seja descoberta no início, finaliza a 
hematologista.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fique-sabendo-funcionamento-das.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 18 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Página 3569



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
FIQUE SABENDO - FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE NO FERIADO DE SÃO JORGE
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FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE NO FERIADO DE SÃO JORGE: 
[FOTO]
Durante o feriado do Dia de São Jorge (20 a 23 de abril), os hospitais de 
emergência e unidades 24 horas da Secretaria Municipal de Saúde doRio 
funcionarão ininterruptamente.
As unidades primárias de saúde (clínicas da família e centros municipais de 
saúde) funcionarão até as 17h no sábado, para a campanha de Vacinação contra a 
Gripe. Também no sábado, as policlínicas funcionarão até as 12h. No domingo, 21,
na segunda-feira, 22, e na terça-feira, 23, não haverá funcionamento.
Mais informações podem ser obtidas pela Central de Atendimento da Prefeitura, no
telefone 1746.
Unidades que funcionarão 24 horas:Hospital Municipal Souza Aguiar - 
CentroHospital Municipal Miguel Couto - GáveaHospital Municipal Salgado Filho - 
MéierHospital Municipal Lourenço Jorge - Barra da TijucaHospital Municipal Pedro
II - Santa CruzHospital Municipal Evandro Freire - Ilha do GovernadorHospital 
Municipal Rocha Maia - BotafogoHospital Municipal Paulino Werneck - Ilha do 
GovernadorHospital Municipal Francisco da Silva Telles - IrajáHospital Municipal
Jurandir Manfredini - JacarepaguáHospital Maternidade Fernando Magalhães - São 
CristóvãoHospital Maternidade Carmela Dutra - Lins de VasconcelosHospital 
Maternidade Herculano Pinheiro - MadureiraHospital Maternidade Alexander Fleming
- Marechal HermesHospital Maternidade Maria Amélia Buarque - CentroHospital da 
Mulher Mariska Ribeiro - BanguServiço de emergência da Policlínica Rodolpho 
Rocco - Del CastilhoServiço de emergência da Policlínica César Pernetta - 
MéierInstituto Municipal Philippe Pinel - BotafogoUIS Arthur Villaboim - 
PaquetáUPA de Vila KennedyUPA da RocinhaUPA do Complexo do AlemãoUPA de 
ManguinhosUPA da Cidade de DeusUPA de Santa Cruz / João XXIIIUPA do Engenho de 
DentroUPA de MadureiraUPA de Costa BarrosUPA de Senador CamaráUPA SepetibaUPA 
PaciênciaUPA Magalhães BastosUPA Rocha MirandaCoordenação de Emergência 
Regional: CentroCoordenação de Emergência Regional: LeblonCoordenação de 
Emergência Regional: Barra
Disponível em http://doweb.rio.rj.gov.br/ acesso em 17 abr. 2013 (edição de 17 
abr. 2013)
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FIQUE SABENDO - Hidratação é fundamental para tratar os sintomas da dengue
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Hidratação é fundamental para tratar os sintomas da dengue: [FOTO]

Foto: Chat Roberts / Corbis
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Febre, dor de cabeça, dor nos olhos, dores nas costas, manchas no corpo e, em 
alguns casos, pequenas hemorragias na boca, urina ou no nariz, são sintomas de 
dengue. A doença pode se manifestar de formas diferentes, mas o tratamento para 
ela tem um item básico: a hidratação. A dengue remove parte do líquido dos vasos
sanguíneos e compromete a circulação do sangue. Por isso, a água é fundamental 
no tratamento, repondo o líquido que foi perdido.
A infectologista do Hospital Federal dos Servidores do Estado, Márcia Galdino, 
fala sobre a necessidade de tomar muito líquido nesse período: O pilar básico do
tratamento da dengue é a hidratação. O doente de dengue geralmente tem o quadro 
agravado porque fica desidratado. Porque o líquido que está no vaso sanguíneo se
perde e se não colocar líquido para dentro desse vaso o doente pode evoluir com 
maior gravidade, entrar em choque e até morrer. Mas se isso for identificado 
pelo médico, se for bem acompanhado e bem conduzido não acontecerão maiores 
complicações.
A ingestão de líquidos como água, sucos naturais, chá e até soro caseiro deve 
ser iniciada aos primeiros sintomas, antes mesmo da primeira consulta médica. O 
tatuador Gustavo Albuquerque, 36 anos, já teve dengue mais de uma vez e conta 
que aprendeu a lição da hidratação. A primeira vez que tive dengue foi a pior de
todas, não conseguia nem levantar da cama. Minha cabeça doía muito, o corpo 
também e eu não tinha vontade de comer. Mas como o médico recomendou, passei 
mais de uma semana de repouso e ingeri bastante líquido. E das outras vezes, 
quando começava a sentir algum sinal de dengue já começava a ingerir muito 
líquido para os sintomas não serem piores.
Fazendo o tratamento corretamente, o doente de dengue começa a sentir a melhorar
cerca de quatro dias após o início dos sintomas, que podem permanecer por até 10
dias. Apesar de o tratamento poder ser realizado em casa, assim que alguns dos 
sintomas forem identificados, o médico deve ser procurado. Devemos ficar atentos
também às pessoas que são mais vulneráveis e fazem parte do grupo de risco como 
doentes crônicos, idosos, gestantes e crianças.Outros sintomas - Além dos 
sintomas mais comuns, a dengue pode se manifestar com dores abdominais fortes e 
contínuas, vômitos, tonturas, alterações na pressão arterial, fígado e baço 
dolorosos, vômitos hemorrágicos ou presença de sangue nas fezes, pulso rápido, 
diminuição súbita da temperatura, agitação, fraqueza e desconforto 
respiratório.Dengue hemorrágica - Existe uma forma mais grave da doença, a 
dengue hemorrágica. A ocorrência da forma mais grave acontece, na maioria das 
vezes, quando a pessoa já foi infectada anteriormente por um tipo diferente do 
vírus. Existem quatro tipos de dengue no Brasil e no mundo. O vírus causador da 
doença possui quatro sorotipos: DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4. A dengue pode se 
apresentar, clinicamente, como infecção inaparente, dengue clássica, febre 
hemorrágica da dengue e síndrome de choque da dengue.Prevenção - Guga mora em 
Brasília, mas conta que adquiriu a doença enquanto visitava a mãe em Pernambuco.
Lá onde minha mãe mora tem muito foco de dengue, nos comércios próximos que não 
cuidam da limpeza do local e deixam água parada. E como minha mãe mora no 
primeiro andar, aparece muito mosquito, comenta.
O mosquito se reproduz em ambientes que contêm água parada e limpa. Seus ovos 
podem sobreviver até um ano em ambiente seco e esperam a estação seguinte de 
chuvas para formar novas larvas e multiplicar os mosquitos. A melhor forma de 
prevenir écombater o Aedes aegypti transmissor retirando possíveis criadores 
como pneus em áreas abertas, que podem reter água da chuva; colocando areia ao 
invés de água nos pratinhos de plantas; limpando sempre vasos sanitários pouco 
usados, vasilhames de água de animais domésticos, caixas de água e piscinas. Não
existe vacina para a prevenção da dengue.Camilla Terra / Blog da Saúde
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FIQUE SABENDO - Hipertensão arterial mata quase 10 milhões de pessoas por ano
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Hipertensão arterial mata quase 10 milhões de pessoas por ano: A OMS 
(Organização Mundial da Saúde) divulgou esta semana que a hipertensão arterial é
responsável pela morte de 9,4 milhões de pessoas por ano, em todo mundo, além de
estar relacionada com 45% dos ataques do coração e 51% dos derrames cerebrais.
Os números são preocupantes, por isso a entidade elegeu a doença como tema do 
próximo Dia Mundial da Saúde, realizado anualmente no dia 7 de abril.
Nos últimos levantamentos divulgados pela OMS em 2008, 40% dos adultos com mais 
de 25 anos sofriam de hipertensão, ou seja, um bilhão de pessoas no mundo todo, 
enquanto em 1980 a doença afetava 600 milhões de pessoas com mais de 25 anos.
Segundo informações da organização, o primeiro passo a fim de diminuir esses 
índices é incentivar as pessoas a medirem a pressão arterial pelo menos uma vez 
ao ano. De acordo com a cardiologista Sandra Regina Arcêncio, do Hospital Alemão
Oswaldo Cruz, o ideal é que a pressão esteja em 120 por 80 mmHg, no máximo 130 
por 80 mmHg. A partir de 140 por 90 mmHg, a pessoa já é considerada hipertensa.
Saiba maisDoenças e Sintomas
HipertensãoDoenças e sintomas
Hipertensão pulmonarA hipertensão arterial pode acometer todos os vasos do 
corpo. Quando se tem a doença, o sangue é bombeado com uma intensidade maior, o 
que acaba desgastando o endotélio (revestimento) dos vasos. Com isso, as 
artérias sofrem lesões que ajudam a formar placas de gordura, trombo, entre 
outros elementos que contribuem para o entupimento dos vasos. Se isso ocorrer no
coração, pode causar um infarto, por exemplo. No cérebro, um AVC, nos rins, 
insuficiência renal. O problema é que grande parte dos hipertensos não sente 
nenhum sintoma. Alguns, por sua vez, sentem tontura, dor no peito. Por isso, é 
importante investigar e sempre procurar orientação médica, esclarece a 
cardiologista.
Também é importante que pessoas com pressão arterial elevada adotem medidas 
como: reduzir o consumo de sal, que se consumido em excesso pode elevar a P.A, 
ter uma dieta balanceada e abolir o cigarro e o uso de bebidasalcoólicas.O 
excesso de sal retém líquido, o que acaba aumentando o volume [do sangue] e a 
pressão sanguínea. Então, é importante evitar alimentos ricos em sódio, como 
embutidos e enlatados e fazer atividade física pelo menos três vezes por semana.
Isso também ajuda na perda de peso, esclarece a médica Sandra Arcêncio.
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FIQUE SABENDO - Manchas nos dentes podem favorecer o aparecimento de cáries e 
ter difícil tratamento
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Manchas nos dentes podem favorecer o aparecimento de cáries e ter difícil 
tratamento: [FOTO]

Fonte: Tetra Images/Corbis
Nos dentes de leite, ou mesmo após a troca pelos permanentes, podem surgir 
manchas esbranquiçadas ou marrons que atrapalham o sorriso. As causas são 
variadas e, para algumas delas, a prevenção deve ser feita quando a criança 
ainda está no útero da mãe, durante a formação. As manchas podem enfraquecê-los,
além de prejudicar a estética bucal, e nem sempre são de fácil tratamento.
O odontólogo Luiz Antônio Eberienos, do Hospital Federal do Andaraí (RJ), 
vinculado ao Ministério da Saúde, explica que o problema pode ser genético, mas 
intervenções medicamentosas durante a gestação podem favorecer o surgimento de 
manchas. O uso de antibiótico como a tetraciclina pela mãe, ou quando é dado à 
criança ainda muito pequena, ocasiona essas manchas no esmalte, que chamamos de 
hipoplasia do esmalte, causando manchas brancas ou até mesmo a ausência dele, 
deixando aquelas manchas acastanhadas, explica.
A má alimentação e o excesso do uso de flúor também são causadores do problema. 
Desnutrição, raquitismo e má alimentação podem trazer essas manchas. E o flúor, 
apesar de benéfico na higiene bucal e para a prevenção de cáries, em excesso, 
que é a fluorose, também pode prejudicar. Os dentes podem se tornar mais frágeis
e suscetíveis a cáries ou fraturas, alerta o especialista.
Mesmo que nos dentes de leite as manchas não sejam tão preocupantes, nos 
permanentes elas podem render um tratamento trabalhoso. As manchas podem se 
desenvolver por fora ou por dentro do esmalte. As de fora são passíveis de uma 
restauração, mas as internas são mais complicadas e exigem um tratamento 
diferente. O melhor é observar o tipo de mancha. Dependendo do caso, as soluções
são aplicações tópicas de flúor, restaurações estéticas e até extrações para 
colocação de próteses de porcelana, esclarece.
O Ministério da Saúde oferece tratamento odontológico gratuito no Sistema Único 
de Saúde (SUS) por meio do programa Brasil Sorridente. Ele inclui, além das 
ações de prevenção e tratamento básico, o atendimento especializado e a 
reabilitação em saúde bucal. Seguindo essa linha, o odontólogo recomenda que o 
cuidado contra as manchas deva começar na educação dos pais e com a mãe durante 
a gravidez. A prevenção começa na vida intrauterina. O uso do antibiótico só 
deve ser administrado com orientação médica. O ideal é ter bons hábitos de 
saúde, como não fumar, e se alimentar bem, pois isso vai influenciar na saúde da
criança, conclui.Fonte: Fabiana Conte / Comunicação Interna do Ministério da 
Saúde
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FIQUE SABENDO - Ministério amplia acesso a tratamentos para deixar de fumar
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Ministério amplia acesso a tratamentos para deixar de fumar: [FOTO]

Foto: Divulgação
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, assinou neste domingo (7) portaria que 
amplia o acesso de pessoas tabagistas ao tratamento contra o fumo. A medida 
permite ampliar em até 10 vezes o número de unidades e serviços do Sistema Único
de Saúde (SUS) que oferecem tratamento aos fumantes. A inscrição dessas unidades
para o serviço já começa este mês. A assinatura ocorreu durante a celebração do 
Dia Mundial da Saúde no Parque do Ibirapuera, em São Paulo.
Atualmente, 3 mil unidades e serviços do SUS oferecem o tratamento, que inclui 
apoio psicológico e medicamentos, atendimentos educativos e terapêuticos, além 
de prevenção. Pelas novas regras, a habilitação de serviços ocorrerá por meio do
Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade (PMAQ), do Ministério da 
Saúde, que já atinge 30 mil unidades em 5,1 mil municípios do país. Todas elas 
poderão optar por oferecer o serviço.
O objetivo é incentivar o abandono do tabaco. Em 2012, o ministério gastou R$ 12
milhões no tratamento a fumantes. Este ano, serão R$ 12 milhões só na primeira 
parte do programa, referente aos medicamentos. Mas a projeção do ministro é de 
que o valor possa chegar a R$ 60 milhões, conforme for transcorrendo a adesão 
das unidades de saúde.Esse é um investimento programado para este ano e ele pode
ir crescendo à medida em que as unidades de saúde venham incluindo mais pessoas 
no tratamento.Ao longo dos anos, mais de 600 mil pessoas já aderiram a esse 
programa. Agora, que estamos passando de 3 mil unidades para até 30 mil com 
possiblidade de participar, nossa expectativa é de que aumente ainda mais o 
número de pessoas que queiram encerrar o vício de fumar, ressaltou Padilha, 
durante o evento.
O controle do tabaco é uma importante medida de prevenção das Doenças Crônicas 
Não Transmissíveis (DNCT). O tabagismo - assim como a alimentação não saudável, 
a inatividade física e o uso abusivo de álcool - está entre os principais 
fatores de risco para o desenvolvimento de infarto agudo do miocárdio, AVC e 
câncer.
De acordo com a pesquisa Vigitel 2011, do Ministério da Saúde, 14,8% dos 
brasileiros acima de 18 anos fumam. Já a Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílio (PNAD 2008) apontou que 14,7% dos fumantes - cerca de 2,3 milhões de 
pessoas - desejam parar de fumar nos próximos 12 meses. Estima-se que o 
tabagismo mata 200 mil pessoas a cada ano no país.Nosso principal foco é 
exatamente este público que manifesta nas pesquisas o interesse em parar de 
fumar. Nós vamos fazer busca ativa, campanhas de conscientização. Achamos que 
esse trabalho de capacitação dos profissionais de saúde vai ser muito positivo 
para interromper o fumo naquelas pessoas que mantêm o vício há muito tempo, 
observou o ministro.Como Funcionará - Ao atualizar as diretrizes de cuidado ao 
tabagista, o Ministério da Saúde facilita a adesão ao Programa Nacional de 
Controle do Tabagismo (PNCT). Para se habilitar a ter o serviço em suas Unidades
Básicas de Saúde (UBS), o gestor municipal terá o mês de abril para preencher no
formulário do PMAQ a adesão ao PNCT. Deverá também indicar as UBS que vão 
prestar o serviço de tratamento do tabagismo e apresentar a quantidade de 
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pessoas que serão atendidas.
Em 2012, 175 mil pessoas foram atendidas em unidades credenciadas ao PNCT, em 
1.159 municípios. A meta é reduzir de 15% para 9% a proporção de fumantes na 
população adulta até 2022.
Outra iniciativa prevista na portaria é a capacitação de profissionais em cada 
unidade, que atenderão quem quer largar o tabaco. A capacitação não abordará 
somente o tratamento medicamentoso. Incluirá também abordagem comportamental 
qualificada para incentivar o fumante a prosseguir com o tratamento até o final.
O tabagismo é considerado fator de risco para doenças crônicas não 
transmissíveis, o que faz seu tratamento integrar a Rede de Atenção à Saúde das 
Pessoas com Doenças Crônicas do SUS. A nova portaria vai ao encontro do artigo 
14 da Convenção-Quadro sobre o Controle do Uso do Tabaco, por desenvolver 
medidas de redução de demandas relativas à dependência e ao abandono do tabaco.
O Ministério da Saúde realizou programação especial para o Dia Mundial da Saúde 
em 12 capitais brasileiras. Com o tema hipertensão arterial e o lema Viver com 
Saúde, Uma Grande Vitória, a data marca o aniversário da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), em 7 de abril de 1948.Fonte: Agência Saúde
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Ministério da Saúde lança política para atendimento de autismo:

Cartilha foi lançada para ajudar a identificar o problema em crianças.
Mais de 100 mil exemplares vão ser distribuídos pelo Brasil, diz pasta.
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Mulher que toma pílula e fuma tem 40 vezes mais chances de ter infarto: 
O estresse do dia a dia é um problema para a saúde dos homens e também das 
mulheres, que costumam ter jornadas intensas cuidando do trabalho, da família e 
também da casa. Essa rotina pode ser um fator de risco para a saúde do coração, 
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como explicaram os cardiologistasRoberto Kalile Ludhmila Hajjar no programa Bem 
Estar desta terça-feira (23).
Além do estresse, a mulher que fuma e também toma pílula anticoncepcional corre 
40 vezes mais riscos de ter um infarto, como alertou a cardiologista Ludhmila 
Hajjar. Se ela precisar tomar pílula, é importante procurar orientação médica, 
largar o cigarro, se alimentar bem e também fazer exercícios físicos.
Isso porque o sedentarismo também aumenta o risco de problemas cardíacos, assim 
como a genética, hipertensão, colesterol alto, diabetes e o excesso de peso. No 
caso da mulher, até mesmo a menopausa pode ser um fator de risco porque pode 
causar um bloqueio no fluxo sanguíneo da artéria do coração, o que pode levar 
também a um infarto.[FOTO]

De acordo com o cardiologista Roberto Kalil, a mulher jovem produz estrogênio, 
hormônio que protege o coração - depois da menopausa, a produção desse hormônio 
fica comprometida, o coração fica desprotegido. Somado a alguns fatores de 
risco, a paciente pode então ter uma doença do coração ou um infarto. Porém, o 
médico lembrou que o problema pode acontecer em qualquer idade, especialmente se
a pessoa já tiver predisposição.
A cardiologista Ludhmila Hajjar lembrou também que a reposição hormonal, se 
combinada a outros fatores, também pode causar trombose e, consequentemente, 
infarto. Por isso, a reposição deve ser feita sempre com orientação de um 
médico, que vai avaliar se a paciente tem algum fator de risco e se pode 
prosseguir com o tratamento.
Em relação aos sintomas, nas mulheres não são tão diferentes do que os homens 
costumam sentir.O que acontece, na verdade, é que a mulher tem os sinais de 
infarto muito mais fortes porque os homens são mais frágeis à dor, ou seja, 
procuram o médico por causa de qualquer problema. Por isso, quando o infarto 
acontece na mulher, geralmente é mais grave já que ela aguenta mais a dor e só 
procura ajuda muito tempo depois.
A dica da cardiologista Ludhmila Hajjar é sempre procurar um médico no caso de 
uma dor no peito que se irradia para o braço, especialmente se esse sintoma 
aparecer sem nenhum estímulo. Além dessa dor, a mulher pode sentir também 
cansaço e dor na mandíbula, falta de ar, indigestão, náuseas, dor nas costas, 
dor no punho e até pressão na barriga, como mostraram os depoimentos das 
telespectadoras Georgina Chaves Bonfim Moreira e Sonia Erica Freitas.[FOTO]
Como medida de prevenção, o cardiologista Roberto Kalil alerta que é importante 
ter uma boa alimentação, diminuir o consumo de sal, fazer atividade física e 
também evitar situações de estresse
*Com informações do Bem Estar
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Paciente com Câncer tem direitos guardados por lei. Saiba quais são: 

Olá, fique de olho em mais uma dica diária de Saúde e Bem Estar!

Dia 8 de abril é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Para ressaltar a data 
queremos lhe apresentar a cartilha dos Direitos do Paciente com Câncer.
Pouca gente sabe, mas pessoas com qualquer tipo de neoplasia maligna (câncer) 
têm direitos guardados por lei. De acordo com o Inca (Instituto Nacional de 
Câncer), pacientes com a [...]

O post Paciente com Câncer tem direitos guardados por lei. Saiba quais são 
apareceu primeiro em Portal ConsultaClick.com.br.
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Semana Mundial da Alergia: [FOTO]
O Rio de Janeiro participará da Semana Mundial de Alergia de 8 a 14 de Abril de 
2013 com eventos e palestras educativas, nos principais Hospitais e Serviços de 
Alergia. O tema deste ano é a ALERGIA ALIMENTAR - um problema crescente de saúde
global. Médicos especialistas em Alergia estão unidos na orientação e 
conscientização da população sobre os principais problemas relacionados à 
alergia alimentar.
A Policlínica Geral do Rio de Janeiro realizará palestra na sexta feira dia 12 
de abril, 14 horas no CIB(Clube Israelita Brasileiro) situado à Rua Barata 
Ribeiro 489 em Copacabana, com participação da alergista Dra Fátima Emerson e da
nutricionista Marilúcia Venda, abordando a alergia alimentar. A entrada é 
franca.
E no domingo, todos estão convidados para trazer seus filhos para a atividade de
encerramento organizada pela Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia 
regional RJ (ASBAI RJ).Dia: 14/04/2013Local: Parque dos Patins - Lagoa Rodrigo 
de FreitasAv. Borges de Medeiros s/nº (entre o Clube Piraquê e o 
Heliporto).Horário: 9:00 às 13:00 hs.[FOTO]

Durante o evento será montada uma tenda para atendimento ao público. Uma 
bandinha animará o local e as crianças serão acompanhadas por recreadores 
especializados e um palhaço perna de pau. Balões enfeitarão o local. Um dos 
recreadores estará fantasiado de ácaro para brincar com as crianças. A diretoria
e a equipe médica da ASBAI RJ estarão no local, esclarecendo dúvidas e 
transmitindo informações educativas sobre a alergia e sua prevenção.Venha!Traga 
sua família!
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Continue lendo e veja a programação completa nos principais hospitais eServiços 
de Alergia e Imunologia  do Rio de Janeiro
SEMANA MUNDIAL DE ALERGIA - DE 8 A 14 DE ABRIL DE 2013

HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO- Rua Francisco Manuel 126 - Benfica, Rio de Janeiro
RJ.  Atividade será realizada no setor de ambulatórios do hospital na sexta 
feira dia 12 de abril com distribuição de panfletos e orientação aos 
pacientesHOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFRÉE GUINLE - Rua Mariz e Barros 775 Tijuca 
Rio de Janeiro RJ. Distribuição de folhetos educativos sobre doenças alérgicas 
para leigos nas salas de espera de atendimento ambulatorial  Palestra para 
profissionais de saúde e estudantes de Medicina sobre a importância da prevenção
e tratamento de doenças alérgicas Pesquisa do conhecimento de estudantes de 
Medicina sobre "Alergia alimentar" Data: 12 de Abril -  sexta feira - período da
manhã.HOSPITAL DA LAGOA - Rua Jardim Botânico 501. Jardim Botânico Rio de 
janeiro, RJ. Realizará palestra no auditório do Hospital na quinta feira dia 11 
de abril enfocando dúvidas mais comuns em alergia.HOSPITAL SÃO ZACHARIAS - 
Avenida Carlos Peixoto 124 - Botafogo - Rio de Janeiro, RJ - Palestra na quarta 
feira dia 10 de abril, para pacientes, familiares e moradores da comunidade 
esclarecendo mitos em alergia.HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES - Rua Sacadura 
Cabral 120 - Saúde - Rio de Janeiro RJ. Evento no pátio do hospital com 
distribuição de questionário para avaliação do conhecimento sobre doenças 
alérgicasHOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO - ambulatório da Policlínica 
Piquet Carneiro - Av. Marechal Rondon, n. 381. Atividades educativas na sala de 
espera do andar térreo.  Dias: 09 e 11/04 - 3a e 5a feira - 10,30h as 12h. 
Apresentação audiovisual sobre "controle ambiental na rinite e asma brônquica" e
sobre "alergia alimentar: mitos e verdades", distribuição de material impresso 
sobre os 2 temas e preenchimento de pesquisa sobre adesão ao controle ambiental 
dos pacientes com alergia respiratória.Participarão da apresentação os médicos, 
enfermeiros e nutricionista da PPC.HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA FILHO
(FUNDÃO)-  Rua Professor Rodolpho Paulo Rocco 255 - Ilha do Fundão - Rio de 
Janeiro, RJ. Atividades interativas com os pacientes abordando a importância das
principais doenças alérgicas. Métodos que auxiliam o diagnóstico como 
espirometria, testes cutâneos e o tratamento com medicamentos, controle do 
ambiente, atividade física e reabilitação serão abordados. Haverá também 
orientação de uso de dispositivos inalatórios. Participarão do evento todos os 
profissionais do Serviço assim como os profissionais de enfermagem do Instituto 
Ana Neri. Local: 2 andar - Ambulatório de Imunologia Clínica - Dia: 09 de abril 
- terça feira - 8 às 12hs.INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA - FIOCRUZ - Avenida Rui 
Barbosa 716 Flamengo - Rio de Janeiro RJ. Realizará palestra na quinta feira dia
11 de abril enfocando a alergia alimentar e distribuição de folhetos educativos 
durante toda a semana.INSTITUTO DE PEDIATRIA MARTAGÃO GESTEIRA - IPPMG- Rua 
Bruno Lobo 50 - Cidade universitária Rio de Janeiro RJ - grupo operativo em sala
de espera abordando temas relacionados às doenças alérgicas e controle ambiental
 na quarta feira dia 10 de abril.INSTITUTO AZULAY - SETOR DE ALERGIA E 
IMUNOLOGIA DERMATOLÓGICA - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA - Rua Santa Luzia nº 206, 
Pavilhão São Miguel - Centro - Rio de Janeiro - RJ. Fará palestra na 
quarta-feira dia 10 de abril, direcionada aos médicos do Serviço sobre o 
crescimento da alergia alimentar no Brasil e no mundo e sobre a importância da 
prevenção das doenças alérgicas e às 12horas, Reunião do Grupo de Apoio à 
Dermatite Atópica (AADA-Filiada RJ), com atividades para pacientes e seus 
familiares. Nos demais dias, haverá orientação dos pacientes quanto à 
importância do tratamento e da prevenção das doenças alérgicas, além da 
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distribuição dos folhetos educativos fornecidos pela ASBAI.PUC - SANTA CASA - 9ª
ENFERMARIA - Rua Santa Luzia 206 Centro Rio de Janeiro RJ - Palestra na quinta 
feira dia 11 de Abril, 12 horas com esclarecimentos sobre doenças alérgicas e 
formas de prevenção. Na quarta feira, a equipe participará das atividades  do 
Setor de Alergia e Imunologia Dermatológica do Instituto Azulay
SUB REGIONAIS:
NITERÓI: distribuição de impressos sobre asma e alergias na sala de espera dos 
ambulatórios do Serviço de Alergia e Imunopatologia do Hospital Antônio Pedro da
UFF -      Av. Marquês de Paraná, 303 - Centro, Niterói - RJ, 24030-210 no 
período de 08 a 12 de abril.SERRANA- entrevista para o SBT abordando doenças 
alérgicas e o papel do alergista no tratamento e na prevenção das alergias.NORTE
FLUMINENSE - distribuição de folhetos educativos sobre as principais doenças 
alérgicas durante a semana da Alergia.NOROESTE FLUM INENSE   - Grupo operativo 
de sala de espera no setor de Alergia com participação de médicos e 
profissionais de saúde com o tema: Alergia - doença do século XXI Local: 
Hospital São José do Avaí R. Cel. Luiz Ferraz, 397, Centro  Itaperuna - RJ, 
28300-000  Data: Quinta feira dia 11 de Abril, período da manhã.SUL FLUMINENSE: 
Volta Redonda: Palestra: Alergias - Um problema de saúde global e crescente, 
seguida de sessão com perguntas e respostas, em debate com o público para 
esclarecimento de dúvidas. Data: 06 de Abril de 2013 (Sábado) Horário: 09h 
Local: Auditório da Sede Administrativa Unimed Rodovia dos Metalúrgicos, nº 2500
- Jd Belvedere - Volta RedondaResende: Palestra: Alergias - Um problema de saúde
global e crescente - Hospital da Unimed em Resende - Data: 13/04/2013 Horário: 
10 às 12:00 hsBarra Mansa: Palestra: Alergias - Um problema de saúde global e 
crescente  - dia 10 de Abril às 19 horas no Auditório da Unimed  - Rua Pinto 
Ribeiro 103 CentroLITORÂNEA:   Palestra: Alergia - formas de prevenção e 
tratamento Local: Associação Médica de Rio das Ostras - Travessa Primavera - 75 
- sala 101 - Bairro Liberdade, 28.890.000 Rio das Ostras Data: sexta feira dia 
12 de Abril 2013 às 18 horas.
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FIQUE SABENDO - Sintomas de dengue em crianças podem ser confundidos com gripe 
ou virose

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Sintomas de dengue em crianças podem ser confundidos com gripe ou virose: [FOTO]

Foto: Blend Images / Corbis
A dengue continua circulando entre nós. Por isso, além de continuar no combate, 
temos que ficar atentos aos possíveis sintomas da doença. As crianças são motivo
de preocupação, porque além de fazerem parte do grupo de risco juntamente com 
doentes crônicos, idosos e gestantes, nelas os sintomas podem ser facilmente 
confundidos com os sinais de gripe ou de viroses comuns. O que se torna 
arriscado, pois a dificuldade de chegar ao diagnóstico correto pode levar à 
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demora do tratamento. Nas últimas epidemias, 25% das vítimas de dengue eram 
menores de 15 anos.
A infectologista e pediatra do Hospital Federal dos Servidores do Estado, Márcia
Galdino, explica que os pais devem ficar atentos a alguns indícios da doença: A 
observação deles é muito importante para o diagnóstico. Porque a criança não vai
dizer que está com dor de cabeça, não vai dizer que sente dor nas articulações. 
Por isso, os pais devem estar atentos a sintomas como febre, falta de apetite, 
se a criança está prostrada, irritada, se chora muito, sente dores na barriga, 
se está vomitando, não está urinando direito e se tem manchas no corpo. Não 
precisa ter todos esses sintomas, mas se a criança tem alguns desses os pais 
devem levá-la ao médico.
A dengue não passa de pessoa para pessoa e para se infectar com o vírus a 
criança precisa ser picada pelo mosquito hospedeiro da doença, o Aedes aegypti. 
Não existe tratamento específico para a dengue, mas tomar bastante liquido é o 
mais recomendado pelos especialistas. A hidratação é boa em todos os casos, 
mesmo que não seja dengue. O indicado é que a criança com dengue seja hidratada 
de 50 a 100 ml por kilo/dia. Sendo 1/3 de soro de hidratação oral e 2/3 de água,
suco, chá e água de coco. Mas os médicos devem explicar muito bem, e por 
escrito, como essa hidratação deve ser feita, reforça a pediatra.
Medicamentos como antiinflamatórios ou que contenham ácido acetilsalicílico na 
composição não podem ser ingeridos nesse período. Outro alerta é para o 
agravamento da doença, que ocorre de maneira repentina na criança e pode ser 
ainda mais perigosa nos bebês, pois a evolução do quadro pode ser súbita. Na 
maioria dos adultos, isso ocorre gradualmente. Além de examinar bem as crianças,
os médicos devem fazer um bom histórico clínico. Saber se ela toma alguma 
medicação, se não tem nenhuma outra doença e para isso, precisa das informações 
que a mãe fornece. A evolução da doença depende muito da resposta imunológica do
paciente. Mas as crianças com menos de dois anos estão no grupo de risco dos 
casos de dengue. Crianças cardiopatas ou pneumopatas também merecem uma maior 
atenção, alerta a pediatra.Dengue hemorrágica- Existe uma forma mais grave da 
doença, a dengue hemorrágica. A ocorrência da forma mais grave acontece, na 
maioria das vezes, quando a criança já foi infectada anteriormente por um tipo 
diferente do vírus. Existem quatro tipos de dengue no Brasil e no mundo. O vírus
causador da doença possui quatro sorotipos: DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4. A 
dengue pode se apresentar, clinicamente, como infecção inaparente, dengue 
clássica, febre hemorrágica da dengue e síndrome de choque da dengue.Manual de 
tratamento - Com o aumento de casos de dengue entre crianças e jovens com até 15
anos, nos últimos anos, o Ministério da Saúde elaborou um manual específico para
orientar os profissionais quanto ao tratamento da doença nesse público alvo. O 
guia alerta os profissionais para que redobrem a atenção quanto aos sintomas da 
dengue em crianças.[FOTO]
Prevenção - Para evitar a picada do mosquito, o uso de repelente é eficiente, 
pelo menos, três vezes ao dia, telas na janela e mosquiteiros também ajudam. O 
mosquito se reproduz em ambientes que contêm água parada e limpa. Seus ovos 
podem sobreviver até um ano em ambiente seco e esperam a estação seguinte de 
chuvas para formar novas larvas e multiplicar os mosquitos.
A melhor forma de prevenir é combater o mosquito transmissor retirando possíveis
criadores como pneus em áreas abertas, que podem reter água da chuva; colocando 
areia ao invés de água nos pratinhos de plantas; limpando sempre vasos 
sanitários pouco usados, vasilhames de água de animais domésticos, caixas de 
água e piscinas. Não existe vacina para a prevenção da dengue.Camilla Terra / 
Blog da Saúde
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FIQUE SABENDO - Site mostra situação dos direitos da infância nos municípios

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.childhood.org.br/

Divulgando
Site mostra situação dos direitos da infância nos municípios: A MapaDCA é uma 
plataforma gratuita e de livre acesso que ajuda os Conselhos Municipais dos 
Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) no levantamento de informações 
sobre a realidade de meninas e meninos nos municípios. Organizada em dez áreas 
temáticas (Convivência Familiar e Comunitária; Assistência Social; CMDCA; 
Conselho Tutelar; Cultura, Esporte e Lazer; Trabalho Infantil; Violência Sexual;
Medidas Socioeducativas; Vida, Saúde e Alimentação; e Educação e 
Profissionalização), a plataforma pode ser um importante aliado à atuação de 
todos os Continue lendo 
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FIQUE SABENDO - Unha fraca pode ser sinal de anemia, hipotireoidismo e má 
circulação
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Unha fraca pode ser sinal de anemia, hipotireoidismo e má circulação: Ter as 
unhas fracas, ressecadas e quebradiças é um problema bastante incômodo e que 
pode ter diversas causas importantes, como anemia, má circulação ou até mesmo 
doenças como hipotireoidismo e hipertireoidismo.
Além disso, dietas radicais que fazem a pessoa perder muito peso rapidamente 
também podem trazer reflexos e fazer com que as unhas quebrem com maior 
facilidade, como explicaram a dermatologistaMárcia Purcelie o endocrinologista 
João Salles no programa Bem Estar desta sexta-feira (12).
No caso do hipotireoidismo, por exemplo, ocorre uma diminuição do metabolismo, o
que dificulta o transporte dos nutrientes para as unhas, deixando-as fracas, 
quebradiças e até mesmo com ondulações. Já no hipertireoidismo acontece o 
contrário - o metabolismo acelera, o que também prejudica, além das unhas, 
também os cabelos que começam a cair mais. Porém, nesse último caso, as unhas 
ficam mais rasas.[FOTO]

De acordo com a dermatologista Márcia Purceli, o crescimento da unha depende de 
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vários fatores.Hereditariedade, estresse e uso de medicamentos podem afetá-las 
de maneira ruim, mas por outro lado, a boa oferta de nutrientes pelo organismo, 
a integridade de matriz das unhas e a boa vascularização da região são alguns 
dos pontos que podem influenciar de um jeito positivo.Nesse último caso, por 
exemplo, há também a influência das pernas que, se tiverem insuficiência 
vascular periférica, podem refletir nas unhas e deixá-las grossas - problema 
muito comum em idosos.
Entre os nutrientes que fazem falta, está a vitamina D, responsável pela 
absorção do cálcio do intestino pelo sangue. De acordo com os médicos, se há 
deficiência dessa substância, o corpo acaba buscando esse mineral em outros 
tecidos, como ossos e unhas.Para manter o corpo com a quantidade ideal de 
vitamina D, há duas fontes importantes: a exposição segura ao sol ou também a 
suplementação, que deve ser feita sempre com orientação médica.
Segundo Purceli, como a unha é um tecido morto, a parte beneficiada pela boa 
alimentação é apenas a matriz, que recebe vitaminas e mineiras para sua 
formação. Entre alguns dos alimentos que fazem bem, estão as carnes vermelhas, 
castanhas do pará, feijão, couve, camarão, leite, gema de ovo, banana, ameixa e,
principalmente, a água.Como hidratar e fortalecer as unhas?
Receitas caseiras são muito utilizadas por manicures para fortalecer e manter as
unhas saudáveis. Mas será que elas funcionam?Óleo de cravo da índia - segundo a 
dermatologista Márcia Purceli, esse óleo funciona para hidratar e melhorar a 
descamação da unha ressecada, mas não tem o poder de fortalecê-la. De maneira 
geral, usar hidratantes ou cera para as unhas é uma medida mais simples e eficaz
de hidratação.Cera de vela, castanha de caju com álcool, vapor de panela e casco
de cavalo, funcionam?A médica alerta que não há comprovação científica de que 
elas fazem bem para o crescimento das unhas.E a base com formol? Ela sim, por 
outro lado, tem a capacidade de endurecer proteínas mortas e é um ótimo 
conservante - mas é preciso usar com cuidado e não aplicar muito perto da região
da cutícula para evitar dores. A médica alertou ainda da importância de evitar a
acetona, que pode fazer muito mal para as unhas - a dica é sempre optar por 
removedores de esmaltes.
Fonte: Bem Estar
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FIQUE SABENDO - URTICÁRIA | Sintomas e tratamento
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URTICÁRIA | Sintomas e tratamento: A urticária é uma extensa reação da pele, com
características de alergia, bastante comum, acometendo cerca de 20% das pessoas 
em algum momento da vida. A urticária pode ocorrer em adultos e crianças, sendo 
habitualmente desencadeada por infecções, medicamentos, alimentos, calor ou 
outros estímulos. 

Neste artigo vamos abordar os seguintes pontos sobre a urticária:O que é 
urticária.Causas da urticária.Sintomas da urticária.Tratamento da urticária.
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Se você está à procura de outros artigos sobre alergia, não deixe de ler também:

- CHOQUE ANAFILÁTICO | Causas e sintomas

- ALERGIA ALIMENTAR | Alergia à comida

- ALERGIA À PENICILINA

- RINITE ALÉRGICA | Sintomas e tratamento
O que é urticária

[FOTO]
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FIQUE SABENDO - Vacinação contra a gripe tem início na segunda-feira, dia 15

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Vacinação contra a gripe tem início na segunda-feira, dia 15: 
Começa nesta segunda-feira, dia 15, em todo o Brasil a campanha nacional de 
vacinação contra a gripe. Neste ano, o período de vacinação ocorre entre 15 a 26
de abril. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 32 milhões de pessoas, o 
equivalente a 80% do grupo prioritário: idosos com 60 anos ou mais, crianças de 
seis meses a dois anos, indígenas, gestantes, pessoas privadas de liberdade e 
profissionais de saúde. Também receberão a vacina mulheres no período de até 45 
dias após o parto (em puerpério) e os doentes crônicos, que terão o acesso 
ampliado a todos os postos de saúde e não apenas aos Centros de Referência de 
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Imunobiológicos Especiais (CRIEs).
Na campanha do ano passado, 26 milhões de pessoas foram vacinadas, o que 
representa 86,3% da população-alvo. O índice superou a meta de 80% prevista. Na 
etapa atual, o público-alvo representa aproximadamente 39,2 milhões de pessoas. 
A novidade da campanha é que, este ano, fazem parte do público prioritário 
mulheres no período de até 45 dias após o parto e os doentes crônicos. A 
vacinação é segura e feita com o objetivo de diminuir o risco de ter doença 
grave e evitar o óbito. Ao mesmo tempo, as pessoas que apresentarem os sintomas 
da gripe devem procurar o posto de saúde porque tem tratamento, alerta o 
ministro da Saúde, Alexandre Padilha.Segurança - O objetivo da vacinação é 
contribuir para a redução das complicações, internações e óbitos provocados por 
infecções da gripe. Para tanto, serão distribuídas cerca de 43 milhões de doses 
da vacina, que protege contra os três subtipos do vírus da gripe que mais 
circularam no inverno passado (A/H1N1; A/H3N2 e influenza B). A vacina da 
influenza tem a imunidade curta, de nove a doze meses. Depois de vacinadas, as 
pessoas estarão protegidas a partir de 15 dias. Quem foi vacinado no ano 
passado, precisa tomar a dose novamente, orienta o ministro da Saúde. Feita com 
o vírus inativado, a vacina é segura e a única contra indicação é para as 
pessoas que têm alergia severa a ovo.
A ação do Ministério da Saúde irá contar com 65 mil postos de vacinação e 
envolvimento de 240 mil pessoas, com a utilização de 27 mil veículos, entre 
terrestres, marítimos e fluviais, e conta com a parceria das três esferas 
gestoras do Sistema Único de Saúde (SUS) - Ministério da Saúde e secretarias 
estaduais e municipais de saúde. Para apoiar as ações de mobilização da 
população e de preparação das equipes de saúde da família, o Ministério da Saúde
está enviando aos estados e municípios R$ 24,7 milhões, recursos que serão 
repassados do Fundo Nacional de Saúde aos fundos estaduais e municipais.
A vacinação é feita com objetivo de diminuir o risco de ter a doença grave. As 
pessoas que apresentarem os sintomas da gripe devem procurar o posto de saúde, 
pois há tratamento. As ações do Ministério da Saúde, em parceria com estados e 
municípios, visam tanto a prevenção quanto o tratamento e o diagnóstico precoce.
Estudos demonstram que a vacinação pode reduzir entre 32% a 45% o número de 
hospitalizações por pneumonias e de 39% a 75% a mortalidade por complicações da 
influenza.
TABELA 1Pacientes cujas doenças crônicas tem indicação para a 
vacinaCategoriaIndicaçõesDoença respiratória crônicaAsma em uso de corticóides 
inalatório ou sistêmico (Moderada ou Grave);

DPOC;

Bronquioectasia;

Fibrose Cística;

Doenças Intersticiais do pulmão;

Displasia broncopulmonar;

Hipertensão arterial Pulmonar;

Crianças com doença pulmonar crônica da prematuridade.Doença cardíaca 
crônicaDoença cardíaca congênita;
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Hipertensão arterial sistêmica com comorbidade;

Doença cardíaca isquêmica;

Insuficiência cardíaca.Doença renal crônicaDoença renal nos estágios 3,4 e 5;

Síndrome nefrótica;

Paciente em diálise.Doença hepática crônicaAtresia biliar;

Hepatites crônicas;

Cirrose.Doença neurológica crônicaCondições em que a função respiratória pode 
estar comprometida pela doença neurológica;

Considerar as necessidades clínicas individuais dos pacientes incluindo: AVC, 
Indivíduos com paralisia cerebral, esclerose múltipla, e condições similares;

Doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso ou muscular;

Deficiência neurológica grave.DiabetesDiabetes Mellitus tipo I e tipo II em uso 
de medicamentos.ImunossupressãoImunodeficiência congênita ou adquirida

Imunossupressão por doenças ou medicamentosObesosObesidade grau 
III.TransplantadosÓrgãos sólidos;

Medula óssea.TABELA 2

Quantitativo de doses e população- alvo por Unidade da Federação 
(UF)UFDOSESPOPULAÇÃO 
ALVORO291.020265.770AC157.200143.557AM770.520703.669RR136.330124.497PA1.342.1001
.225.658AP118.270108.002TO277.660253.566NORTE3.093.1002.824.719MA1.273.8601.163.
335PI631.800576.986CE1.716.9401.567.976RN641.060585.435PB836.410763.841PE1.823.3
701.665.175AL596.430544.681SE387.240353.641BA2.848.5102.601.374NORDESTE10.755.62
09.822.444MG4.324.6703.949.466ES748.640683.685RJ3.785.2103.456.804SP9.753.6408.9
07.426SUDESTE18.612.16016.997.381PR2.736.0602.498.682SC1.649.5901.506.468RS3.185
.0202.908.685SUL7.570.6706.913.835MS589.770538.596MT613.160559.963GO1.205.9001.1
01.276DF497.090453.955C.OESTE2.905.9202.653.788BRASIL42.937.47039.212.168
Fonte: Silmara Cossolino / Agência Saúde
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FIQUE SABENDO - Veja o nosso Especial para o Dia Mundial de Luta Contra o Câncer
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http://www.blogdasaude.com.br/Veja o nosso Especial para o Dia Mundial de Luta 
Contra o Câncer: 
Reunimos as mais atualizadas informações sobre o Câncer em um Especial aqui no 
Blog da Saúde. Nos diversos posts, você pode conhecer detalhes de cada tipo de 
câncer, assim como tratamento e campanhas deprevenção, as recentes descobertas 
da ciência, as novas Leis para cirurgias, os projetos de apoio esuperação, a 
polêmica sobre a adoção da vacina HPV no SUS, dúvidas sobre biópsia, entre 
outros. Acesse o Especial Cânceraqui neste link.
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FIQUE SABENDO - Vitamina D
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http://drauziovarella.com.br/
Vitamina D: 
Ainda trago na memória o gosto insuportável do óleo de fígado de bacalhau que 
minha avó me empurrava goela abaixo, antes do almoço.
A crença nos poderes milagrosos dos fígados dos bacalhaus vinha do século 19. Em
1822, um médico polonês observou que o raquitismo era mais comum nas crianças 
que haviam migrado para as cidades. Dois anos mais tarde, os alemães sugeriram 
que a doença fosse tratada com óleo de fígado de bacalhau.
Em 1848, médicos ingleses conduziram um dos primeiros ensaios clínicos da 
história da medicina. Mais de mil pacientes com tuberculose foram divididos em 
dois grupos: um deles foi tratado com três colheres diárias do insuportável 
óleo, enquanto o outro recebeu apenas cuidados gerais. No final, haviam morrido 
33% dos pacientes do grupo controle, contra 19% do grupo tratado.
Até a descoberta de medicamentos específicos para a tuberculose em meados do 
século 20, os doentes eram enviados para respirar ar puro e fazer repouso, nas 
montanhas. Nos sanatórios, era obrigatório expô-los ao sol da manhã.
O tratamento com óleo de fígado de bacalhau e a fototerapia tinham um 
denominador comum: a vitamina D, só descoberta em 1922.
Ao contrário de outras vitaminas, o corpo humano produz cerca de 90% da vitamina
D que necessitamos; o restante vem dos alimentos.
Sob a ação dos raios ultravioletas, uma molécula precursora existente na pele 
(7-dihidrocolesterol) transforma-se numa forma inativa da vitamina D, que será 
convertida em ativa no fígado e nos rins.
A descrição recente de que a maioria das células do organismo possui receptores 
para vitamina D, serviu de base para preconizar seu uso na prevenção de males 
crônicos, como diabetes, câncer, asma, Alzheimer e doenças cardiovasculares.
Esses conhecimentos, associados à dificuldade de exposição ao sol característica
da vida urbana, criaram um mercado fértil para o consumo indiscriminado de 
suplementos contendo vitamina D que, nos Estados Unidos, saltou de U$ 50 milhões
em 2005, para U$ 600 milhões em 2011.
Muitos pesquisadores desaprovam essa estratégia de medicar em massa. No passado,
outras vitaminas que pareciam trazer benefícios à saúde, demonstraram efeito 
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contrário.
Nos anos 1990, a crença de que o betacaroteno seria dotado de efeito 
antioxidante capaz de neutralizar os compostos cancerígenos do cigarro, levou os
finlandeses a dividir 30 mil fumantes em dois grupos, um dos quais recebeu 
suplementos com betacaroteno. Para surpresa, justamente nesse grupo houve 
aumento de 18% na incidência de câncer de pulmão e de 8% na mortalidade geral.
Estudo semelhante conduzido nos Estados Unidos dois anos mais tarde precisou ser
interrompido por causa do aumento do número de casos de câncer de pulmão e de 
mortes entre os que receberam betacaroteno.
Em 2008, um ensaio clínico para estudar o papel da vitamina E e do selênio na 
prevenção do câncer, também foi interrompido precocemente: a suplementação 
provocou aumento de 17% na incidência de câncer de próstata.
Enquanto uma corrente defende que níveis sanguíneos mais baixos de vitamina D 
estejam associados a diversas doenças crônicas, outros consideram simplista essa
explicação. Para eles, a hipovitaminose é mais comum em pessoas que não tomam 
sol, portanto fazem menos exercício e levam vida menos saudável. Além disso, 
como se trata de uma vitamina solúvel em gordura, indivíduos obesos (portanto 
mais propensos a doenças crônicas) apresentam níveis sanguíneos mais baixos.
Depois de examinar centenas de trabalhos, o Institute of Medicine dos Estados 
Unidos concluiu, em 2010, que embora haja evidência de que a vitamina D é 
importante para a saúde dos ossos, não há benefícios que justifiquem seu uso com
outras finalidades.
Estão em andamento diversos estudos com milhares de participantes para 
esclarecer o papel da vitamina D na prevenção de enfermidades crônicas. Enquanto
os resultados não são conhecidos, é mais sensato confiar no método natural: 
expor braços e pernas ao sol durante 5 a 30 minutos (a pele escura sintetiza com
mais dificuldade), duas vezes por semana, ou apanhar sol no corpo inteiro a cada
dois ou três meses, por tempo suficiente para deixar a pele um pouco mais 
pigmentada.
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Game ensina educação no trânsito para jovens
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Game ensina educação no trânsito para jovens: 

Para participar de uma corrida que acontece na cidade fictícia de Santa Fé, um 
adolescente que acaba de completar 18 anos precisa tirar sua primeira carta de 
habilitação e mostrar que conhece todas as regras de trânsito, sem cometer 
infrações. Esse é o enredo principal do game educativo Vrum, criado pela startup
Think Box, nos padrões de jogos queridos dos adolescentes como o GTA - sigla 
deGrand Theft Auto,série de games que simulalocais fictícios modelados em 
cidades norte-americanas. O Vrum, que é direcionado a estudantes do 6o ao 9o 
ano, tem o intuito de ensinar aos jovens, desde cedo, a serem mais responsáveis 
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no trânsito. A proposta é levá-los a conhecer melhor a sinalização, as questões 
que envolvem a segurança dos motoristas e dos pedestres, os órgãos e entidade do
trânsito. E ainda, os prepara melhor para as etapas de obtenção da carteira de 
habilitação, simulando exames como o psicotécnico e até exercícios de baliza.
Decidimos trabalhar na educação do trânsito pela inexistência de iniciativas 
preocupadas com isso. A ideia é que o jogo também ajude os professores a 
trabalhar o tema de modo transversal no currículo, já que o Código de Trânsito 
Brasileiro, de 1998, afirma que educação no trânsito deve ser aplicada em todo o
ensino básico, afirma Pedro Alves, diretor de desenvolvimento da Think Box. No 
Brasil, infelizmente, o governo gasta bilhões remediando o que acontece depois 
dos acidentes e com campanhas publicitárias sobre o assunto, e esquecem de criar
programas mais efetivos nas escolas, completa.

crédito romantsubin / Fotolia.com
Nosso sonho maior é formar jovens que se tornem motoristas e pedestres mais 
educados, responsáveis e conscientes de seus direitos e deveres
O game começa com a chegada do jogador à autoescola, acompanhado pela mãe. Na 
cidade fictícia, em um ambiente 3D, ele caminha, anda de bicicleta, pega ônibus 
e dirige e, ao longo de todo o processo, é desafiado a respeitar as regras de 
trânsito. Queremos também descontruir a figura do carro como único meio de 
transporte. Por isso, no game o jogador precisa usar o transporte público, como 
ônibus e trem, para entender que esses meios podem gerar menor impacto 
ambiental, diminuição de trânsito, entre outros aspectos, afirma.

Na autoescola, o personagem se submete, por exemplo, a procedimentos para tirar 
a carteira de habilitação, como as simulações dos exames de vista, psicotécnico 
e teórico, realizados no Denatran. Realiza ainda os treinamentos básicos, como 
dirigir em circuitos e pela cidade, realizar a prova do Detran, fazer o 
emplacamento do carro e entender a importância do transporte público. A cada 
dois minutos, um acidente de trânsito acontece em alguma via do país, ou seja, 
uma média de 30 acidentes por hora. Nosso sonho maior é formar jovens que se 
tornem motoristas e pedestres mais educados, responsáveis e conscientes de seus 
direitos e deveres, diz.

crédito divulgação

Todas as ações do personagem são convertidas em duas formas de pontuação. A 
primeira se refere à pontuação relacionada à carteira de motorista do jogador e 
a segunda à pontuação do ranking geral, que representa os bônus pelas ações e 
missões que o jogador realiza na cidade de Santa Fé.

O game é gratuito, porém, por enquanto, está disponível apenas para escolas 
públicas da Paraíba que fazem parceria com o Detran. A startup também vem 
contatando o órgão junto a secretárias de educação, para a comercialização do 
projeto em grande escala para instituições de todo o país.
Dos dez países do mundo com mais problemas no trânsito, nove estão na América 
Latina. O Brasil está em quinta colocação. No futuro, também planejamos criar um
jogo voltado para o público latino-americano
A proposta é não só oferecer o game, mas o Programa Brincando e Aprendendo Sobre
o Trânsito, metodologia para implementação da educação para o trânsito nas 
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escolas. O programa inclui a capacitação dos professores, suporte técnico e a 
ajuda para analisar gráficos e relatórios que são gerados a partir da atuação 
dos alunos nos games. Será possível ter um diagnóstico do aluno ao decorrer do 
jogo, mostrando sua evolução. Por exemplo, saber se ele conseguiu diminuir o 
limite de velocidade, quantas vezes respeitou a faixa de pedestres e 
sinalização, diz. Também são realizadas ações motivacionais, selecionando e 
premiando os melhores jogadores por escola ou cidade por meio do ranking.

Os criadores do jogo sonham também em expandir a iniciativa para outros países. 
O nome da cidade fictícia Santa Fé foi escolhido estrategicamente. De fácil 
pronúncia pelos vizinhos latinos, Santa Fé também a capital do estado 
norte-americano do Novo México. Dos dez países do mundo com mais problemas no 
trânsito, nove estão na América Latina. O Brasil está em quinta colocação. No 
futuro, também planejamos criar um jogo voltado para o público latino-americano,
afirma Alves.
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Hipertensão é o tema do Dia Mundial da Saúde 2013, comemorado dia 07 de abril: 
[FOTO]
Dia 07 de abril é comemorado o Dia Mundial da Saúde, data criada pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) com o objetivo de promover um debate público 
sobre as questões mais importantes de saúde no mundo e conscientizar a população
sobre os cuidados.
Para o ano de 2013, o tema escolhido foi a Hipertensão, doença silenciosa 
considerada fator de risco para 9,4 milhões de mortes no mundo e responsável por
45% dos ataques cardíacos e 51% dos acidentes vasculares cerebrais, segundo a 
OMS.
De acordo com dados da Organização, cerca de 80% das mortes causadas por 
problemas cardíacos ocorreram em países emergentes. Hoje no Brasil um em cada 
três brasileiros em idade adulta sofre com a pressão arterial elevada, que 
apesar de assintomática traz uma série de riscos à saúde, já que suas 
consequências estão diretamente ligadas à lesão dos vasos e à sobrecarga para o 
funcionamento deles, explica Dr. Roberto Franco, Presidente da Sociedade 
Brasileira de Hipertensão.
A Sociedade Brasileira de Hipertensão entende a importância de ações de 
conscientização para a população, por isso criou a Campanha Menos Pressão, uma 
iniciativa que visa à promoção de hábitos alimentares saudáveis e a prática de 
exercícios físicos. Iniciativas preventivas geram benefícios e custos menores do
que outras intervenções necessárias para controlar a elevação da pressão 
arterial, tanto para pacientes quanto para o governo, explica Dra. Frida 
Plavnik, diretora científica da entidade.
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Em comemoração ao Dia Mundial da Saúde, no domingo (7)será realizada aCaminhada 
Agita Mundo, em São Paulo. A atividade é aberta ao público e temlargada às 9h, 
na Avenida Paulista, em frente ao MASP, e término na Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo.Promovido pelo Agita São Paulo, o evento tem como objetivo 
combater o sedentarismo. Eles propõem que a população dedique 30 minutos do dia 
a alguma atividade física, mesmo que de forma fracionada.
Haverá ainda outras atividades para marcar a data. Confira a programação nosite 
do Agita São Paulo. [FOTO]
Para manter-se saudável e com os níveis de pressão arterial normais, siga as 10 
dicas para uma vida com Menos Pressão:1. Caminhe no parque.
 2. Dê risadas. Muitas!
 3. Tire aquelas que você já adiou algumas vezes .
 4. Ame mais.
 5. E aqueles seus planos de largar o cigarro, como estão?
 6. Durma bem e alongue-se antes de sair da cama.
 7. Troque a sobremesa por uma fruta.
 8. Optar por comidas leves e frescas melhora sua disposição.
 9. Diminua o sal.Incha e retém líquidos!
 10. Deixe a cervejinha só para os finais de semana e beba com moderação.
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I Olimpíada de Saúde, Educação e Esporte - Amarelinho / Acari
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Adorei a idéia!!Parabéns equipe pela parceria!!!I Olimpíada de Saúde, Educação e
Esporte - Amarelinho / Acari:
Foi dado hoje, o primeiro chute em direção ao gol para a realização do projeto 
das Olimpíadas de Saúde, Educação e Esporte das Escolas Municipais das 
Comunidades do Amarelinho e Acari. Esse projeto tem como objetivo promover saúde
e educação através do Esporte e Cultura com o impacto positivo nas relações 
sociais e comunitárias gerando cidadania participativa. A primeira reunião 
aconteceu no CIEP Adão Pereira Nunes no Amarelinho e contou com a presença dos 
representantes das escolas integrantes do projeto e também de alguns parceiros e
futuros parceiros comobairro EducadoreFundação Ponto Frio.
Durante a reunião foram definidos alguns membros dos Comitês e agendada a data 
para a próxima reunião.
Acompanhe as fotos...[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

A primeira reunião aconteceu no CIEP Adão Pereira Nunes no Amarelinho e contou 
com a presença dos representantes das escolas integrantes do projeto e também de
alguns parceiros como bairro Educador e Fundação Ponto Frio.
Durante a reunião foram definidos alguns membros dos Comitês e agendada a data 
para a próxima reunião.
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Idec lança Mapa de Feiras Orgânicas
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Idec lança Mapa de Feiras Orgânicas: [FOTO]

O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor lançou um vídeo e o Mapa de 
Feiras Orgânicas em todo o Brasil, com o objetivo estimular o consumo de 
produtos orgânicos e fomentar a alimentação saudável. Para assistir o vídeo  
acesse [VÍDEO]
http://www.youtube.com/watch?v=b0NCL5j5QQQnoredirect=1 e para  conhecer melhor 
sobre o tema e para encontrar todas as feiras especializadas  e grupos de 
consumo responsável mais próximos de você, bem como  informações de horários de 
funcionamento e tipos de produtos encontrados  nesses locais 
http://www.idec.org.br/feirasorganicas. Além disso, o mapa mostrará quais são as
frutas, verduras e legumes da  estação na sua região para que opte pelos 
produtos locais.

No Rio de Janeiro já existem 16 feiras e 6 grupos de consumo responsável.

[FOTO]
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IDÉIA - Molde de cartão para o dia das mães -
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Muito legal!! 
Molde de cartão para o dia das mães - imprimir: 
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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IDÉIA - Se as coisas fossem mães
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Se as coisas fossem mães: [FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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IDÉIAS - 134 Passo a Passos para você mesmo fazer!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
 http://www.dicaspramamae.com/

Vários links e muitas idéias.

134 Passo a Passos para você mesmo fazer!: 
Helloo!!!!!!
Já que todo mundo adorou a ultima seleção de DIY aqui do blog, fizemos mais uma 
seleção desta vez com todos os passo a passos que temos aqui. Aqui vai ficar bem
mais fácil você encontrar. Vamos lá?
[FOTO]

Galinha Pintadinha feita de BexigasCentro de mesa da Galinha Pintadinha feito de
Garrafa PetForminha de doces da Galinha PintadinhaPersonagens do ursinho Pooh 
feitos de bexigasBolsinha de papelão para meninasBolo em formato de 
númerosChapéu de festa com papel crepomCaixinha em formato de circoMonstrinhos 
de caixa de papelãoCortina de arco iris para festasConvite personalizado para 
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festa Arco irisChápeu de festa - faça você mesmo03 lembrancinhas para festa 
MoranguinhoVaral de lacinhos para festinhasLembrancinha de papel de 
sedaBichinhos feitos de saco de pãoSorvetinhos de papel de sedaBolo de enfeite 
para festasBorboletas de chocolate para topos de cupcakeVaral Verde e Rosa de 
Papel CartãoVaralzinho de cartolina para festinhasBola de isopor decorada com 
copinhos de brigadeiroTijolinhos com sobras de Giz de ceraPotinho de papinha 
decorado com FeltroSuporte de Cupcake de gatinhosArroz colorido para decorar 
festasCasinha na parede do quarto- PAPMarcadores de bichinhos com palito de 
picoléPrendedor de cabelo com pedrasPAP pompom de papel de sedaVaralzinho 
colorido de coraçõesVaralzinho colorido de elefanteFoguete com garrafa 
PetPrendedor de cabelo xadrezCopo decorado com Angry BirdsCaixinha para 
lembrancinha - PAPÁgua-Viva para decoraçãoPipa para decorar com palito de 
picoléPrendedor de cabelo para criançasBolas coloridas de escamaPorta fotos com 
tampinhas de garrafaFlores de papel plissadoSaquinho de pão para 
lembrancinhaBola de copo descartávelDesenhos nas paredes com durex 
coloridoPirulitos de feltroCopos decorados com Angry BirdsBorboletas de 
balinhasCones de papel para festasSaquinho de Papel com pipocasCoruja de papel 
de sedaFrango assado de papelãoMacarrãozinho feito com feltroFantoche de 
meiaCabelo de rapunzelPorta recados com monstrinhosMaça de Garrafa PetCoroa de 
Rolo de papel higiênicoJoaninhas de cartolina para festasBala de DocesBabador de
Papai NoelBebezinhos feitos com fralda descartávelEmbalagens natalinas para 
chocolatesCestinha para docePersonalizando copos descartáveisBonecas feitas com 
meiasPresépio de papel para montarCaixinha porta guloseima com pratinho 
descartávelSapatinho de papel para Chá de BebêFraldinha de GuloseimasPotinho de 
Papinha NestleMix de lembrancinhas fáceis e fofasBaldinho personalizado de 
papelCupcakes de bodysPisca-Pisca com copos descartáveisMóbile feito a mão com 
meiasPompons de feltroÁrvore de natal feita com jujubasBody e camisetas 
infantisCegonha com pacote de fraldasLínguas de Sogras com Flores de 
CrepomChápeu de festa pink e verdeEnfeites pra Chá de Bebê feito com 
toalhinhasBalas feitas com toalhinhas para Chá de BebêPirulito de 
toalhinhaChapéus de festaKit Corujinha - Para lembrancinhas e AfinsBolo de 
fraldasFlor de forminhas para topo do cupcakePotinho de Papinha 2Cachorrinho de 
PetPotinho de papinha - Porta lápisBanana popsCaixinha de papelJogo da velha com
tampinhas de Pet e EVAPista de corridaBrinquedo de papel de sedaSorvetinhos na 
decoraçãoCorujinha para lembrancinhas de doces!Tiara de cabelo com flor de 
tecidoPainel com prendedor de roupaAvião feito com prendedor de roupaBebedouro 
feito com melanciaConvite de Menina e Menino de tecido e papelCastelo de papelão
de BrinquedoPuf gigante para as criançasTúnica para grávidas em 10 
minutosSapatinhos porta guloseimasCaixinhas coloridas para 
lembrancinhasVestidinho de origamiVestidinho para o chá de bebeCavalinhos feito 
com reciclagem de meiaPrendedor de Cabelo Cut CutPregadores ColoridosCadeira com
elefantinho feito de EVAMarca páginas com bigode para o papaiCaixinha 
personalizadaVestidinho de papelSorvetão de bexigaEsponja em forma de 
estrelaMeias anti-derrapantesFlores de papelComo fazer um lacinhoComo fazer um 
pompomCupcake de toalhinhaDecoupage em lápisQuadro negro que vira mesinha de 
estudoPassarinho em feltroFlores plushCubos de Lembrancinha para seu Chá de 
FraldaFlores plush para decorar quarto de bebêChuvinha de feltroSapatinho porta 
guloseimasChapéu de tecido para meninas
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<POSTAGEM>
ideias-pinturas-com-os-pes-pegadas.html
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<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 15 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS -  Pinturas com os pés - pegadas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://meustrabalhospedagogicos.blogspot.com/
A idéia, muito legal, veio do Blog Meus trabalhos Pedagógicos. Aproveitem passem
no Blog pois tem muita idéia bacana.
Pinturas com os pés - pegadas: [FOTO]

O que pode virar a minha pegada?

Vejam só que legal essas imagens.

São o formato do pé e desenhos feito em cima do formato. Legal né!

O nome do artista é Pascal Lemaitre, então que tal fazermos um desses em sala de
aula?

Vamos soltar a imaginação e esquecer o chulé!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Receba nossas atividades Digite aqui seu email:

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-trabalhando-valores-projeto-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 1 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - TRABALHANDO VALORES - Projeto é feio mentir - Para o dia da "mentira"

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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http://meustrabalhospedagogicos.blogspot.com/Repassando boas idéias. Projeto é 
feio mentir - Para o dia da "mentira": 
Projeto para dia da mentira! Enviada por Simone Drumond
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Página 3596



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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Receba nossas atividades Digite aqui seu email:

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ii-forum-de-tuberculose-na-cap-33.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 3 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

II FÓRUM DE TUBERCULOSE NA CAP 3.3

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://otics-iraja.blogspot.com/
II FÓRUM DE TUBERCULOSE NA CAP 3.3: 
no dia 25 de março de 2013, foi realizado no Auditório do CMS Alice Toledo 
Tibiriçá o II Fórum de Tuberculose na CAP 3.3.
Neste dia contamos com a presença de 57 profissionais de saúde.
Agradecemos a presença de todos palestrantes e convidados
 II Fórum de Tuberculose na CAP 3.3
CMS Alice Toledo Tibiriçá - Rua Buriti , S/N - Irajá
Dia: 25/03/2013
Programação:
08:30 às 09:30h - Sala de Situação de TB ( Enfª Darleia Ramos Da Rin - DAPS CAP 
3.3) 
09:30 às 10:00h - Testagem HIV no paciente TB X Prova tuberculínica no paciente 
HIV ( Dr Paulo Roberto Nascimento dos Santos - Infectologista CAP 3.3)
10:00 às 10:40h - TDO X Cura X Multirresistência ( Drª Mônica Flores Rick - 
Pneumologista CMS A A Peixoto)
10:40 às 11:00h - Intervalo
11:00 às 11:30h - Incorporação de Tecnologia: Xpert - MTB/RIF ( Dr Jorge Pio - 
Pneumologista SMS RJ)
11:30 às 12:00h - Avanços da Informação no Controle da Tuberculose: GAL ( Dr 
Jorge Pio - Pneumologista SMS RJ)
12:00 às 12:30h - Busca Ativa, por que fazer? ( ACS João Rangel -CMS Edma 
Valadão)
12:30 - Encerramento

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
imagina-na-copa-vamos-focar-menos-em.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 16 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Imagina na Copa: Vamos focar menos em a culpa de quem? e mais em a responsa é 
minha também!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blogdasaude.com.br/
Imagina na Copa: Vamos focar menos em a culpa de quem? e mais em a responsa é 
minha também!: [FOTO]

O metrô está cheio? Imagina na copa! O trânsito, os assaltos, a desorganização 
Ta ruim agora? Imagina na copa! Quantas vezes você já ouviu essa frase? Ela tem 
sido repetida inúmeras vezes, nas ruas e bares, e acabou virando um bordão. Se, 
por um lado, a frase traz um tom de bom-humor para a conversa, por outro, ela 
reflete um pessimismo verdadeiro sobre estaremos prontos para receber a Copa do 
Mundo em 2014.
Temos de concordar que melhorias, muitas, são necessárias. Mas, e se ao invés de
ficarmos estancados e empacados nesse pessimismo, juntássemos forças para fazer 
dar certo? Tem gente que não só acredita nisso como já está colocando em 
prática!
Um grupo de amigos resolveu se reunir e montar um projeto, aproveitando esse 
momento para mudar nosso país pra melhor. O nome? Imagina na Copa. Fernanda 
Cabral,Mariana Campanatti,Mariana RibeiroeTiago Pereira resolveram propor a 
todos uma força-tarefa para promover uma virada para o Brasil, até 2014.
Essa virada começa com uma mudança de atitude. Vai da própria inversão de 
sentido da fraseimagina na Copaaté a virada da nossa própria atitude em relação 
ao país. Vamos focar menos em a culpa de quem?  e mais em a responsa é minha 
também!.E vai além, toda semana,a equipe vai postar histórias de jovens que já 
estão fazendo do Brasil um lugar melhor.A ideia é também facilitar que os 
visitantes do site se conectem aos jovens e às iniciativas que estão sendo 
divulgadas. Se você conhecer [ou for] um jovem que participa de um projeto 
bacana, indique!OFICINASO Imagina na Copa irá circular pelas 12 cidades-sede* da
Copa do Mundo com oficinas presenciais para grupos de 20 - 25 jovens, com o 
objetivo de ajudá-los a descobrir o tipo de atuação que querem ter e se 
organizar para iniciar seus próprios projetos.
Essas oficinas vão combinar teoria e prática, usando conceitos de design para 
mudança social. Além de ser um momento para compartilhar conhecimento, elas 
serão fonte de novas ideias e de novas conexões entre os participantes. Serão 
mais projetos bacanas, mais pessoas impactadas, em mais lugares do 
Brasil.*cidades-sede: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, 
Brasília, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Natal, Recife e Salvador.VOCÊ 
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SABIA?
Segundo a pesquisa O Sonho Brasileiro, conduzida pela Box 1824:74% dos jovens 
brasileiros afirmam se sentir na obrigação de fazer algo pelo coletivo no seu 
dia a dia;79% concordam em utilizar parte do seu tempo para ajudar a 
sociedade.[FOTO]
É muita gente dizendo que quer fazer sua parte para melhorar a vida das pessoas 
e o país. Não dá pra ficar fora dessa, né? Para se inspirar, assista abaixo ao 
vídeo de apresentação do Imagina na Copa.
*Com informações do site Imagina na Copa

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
informe-se-planejamento-familiar.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 3 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

INFORME-SE - Planejamento Familiar

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cfepitaciosoaresreis.blogspot.com/
Planejamento Familiar: 
[FOTO]

Venha participar deste grupo, quinzenalmente as 15:00h.Venha conhecer os 
métodoscontraceptivos prevenção e conhecimento de doenças ligadas a família e 
seu planejamento!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
interessante-reflexoes-para-enfrentar.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 15 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

INTERESSANTE - Reflexões para enfrentar um processo de emagrecimento (e não ter 
recaídas)

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blogdasaude.com.br/Reflexões para enfrentar um processo de 
emagrecimento (e não ter recaídas): 
Durante um processo de emagrecimento - seja por dieta, balão intragástrico ou 
redução de estômago, por exemplo - é muito importante estar preparado para as 
alterações não só no físico, mas no comportamento e nos sentimentos. Viver a 
mudança de hábitos alimentares é um processo difícil até chegar ao resultado 
final almejado. Tem que estar com o emocional preparado para lidar com as 
recaídas.
Para ajudar você que pensa em iniciar algum processo de emagrecimento, vamos 
compartilhar as reflexões que recebemos da Dra. Sandra Aurea Hamzeh, 
especializada no atendimento a pacientes com depressão, transtornos de 
ansiedade, quadros compulsivos e transtornos alimentares.
Nestas 8 etapas, Sandra convida você a fazer uma autorreflexão sobre o seu 
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estado, a avaliar as etapas e possíveis vulnerabilidades antes de fazer uma 
escolha. Confira:[FOTO]
1º. Querer: Sem o desejo da mudança nada poderá ser conquistado, portanto 
permita-se refletir: O desejo é seu ou do outro? O quanto essa necessidade de 
mudança partiu realmente de um desejo seu ou por pressão e exigências alheias? 
Definir isso fará toda diferença no grau de comprometimento e persistência que 
terá durante o processo.2º. Acreditar: A partir do momento em que decidiu ter 
uma vida mais saudável, regrada e iniciou essa jornada, é preciso reavaliar no 
seu íntimo, quais as crenças e fantasias que cercam seu desejo. As perguntas que
te ajudarão a decifrar isso são: eu desejo, mas será que acredito nessa 
conquista? Acredito que posso mudar meus hábitos através da satisfação e prazer 
ou acredito que preciso sofrer para isso? Acredito que vou melhorar ou penso que
vou ser punido quando tiver que me privar de algo? As crenças tem um poder 
enorme sobre nossa mente, e decifrá-las pode lhe ajudar a controlar seus 
impulsos e evitar possíveis boicotes.3º. Preparar: A preparação tem grande 
importância, pois significa todo o recurso que escolherá e deixará a sua 
disposição para enfrentar a jornada de mudanças com solidez e apoio. Ela 
representa as escolhas referentes aos métodos de emagrecimento, a equipe 
profissional que te acompanhará e, principalmente, a compreensão de que não 
existem milagres. Aceitar ajuda, encontrar recursos viáveis para seu estilo de 
vida e preparar seu estado psicológico para manter pensamentos positivos lhe 
tornará motivado durante todo processo.4º. Planejar: Essa é uma das etapas mais 
divergentes, pois aqui os pacientes são testados em seu senso de prontidão, 
senso prático e força de vontade para a mudança de rotina. Os conflitos ficam 
mais evidentes entre a força do seu desejo X crença na mudança. Devemos alertar 
também aos pacientes que são portadores de depressão, transtornos ansiosos e/ou 
compulsivos que essa fase exigirá muito do emocional, e para tanto a saúde 
psíquica precisa estar adequada para dar sequência ao tratamento. Considere que 
planejar significa antecipar situações de gatilho na fome, organizar horários 
para as refeições, zelar para que não falte os alimentos adequados em sua 
dispensa e/ou geladeira, policiar-se e criar estratégias para reforçar 
diariamente sua dieta. Está é uma fase muito típica para recaídas, já que é o 
momento de colocar em prática tudo a que se propõe.É importante destacar que os 
obstáculos existem para serem transpostos e são oportunidades para um 
crescimento longínquo e sustentável. Cada dia é um recomeço e valorizar a sua 
escolha de vida fará o processo de emagrecimento ser sinônimo de satisfação e 
prazer para o resto da vida -Dra. Sandra Aurea Hamzeh5º. Investir:É preciso 
estudar, planejar e definir o quanto se pretende investir, seja em termos 
financeiros, de tempo ou em recursos complementares. Fazendo isso, possibilitará
adequar suas metas à realidade. Aqui é definido se o seu projeto é somente um 
ideal para si ou realmente ele será sua realidade daqui para frente. Pergunte a 
si mesmo o quanto o seu sonho é importante para si e o quanto você será capaz de
investir nisso? Uma vez respeitado esse preceito é só seguir para próxima 
etapa6º. Valorizar: O amor próprio é fundamental para valorizar-se. Os pacientes
tendem a acreditar que só podem ter essa autoestima quando conseguir atingir sua
meta. Esse é um ledo engano que se torna um risco para concretização de sua 
mudança, já que persistirá em um padrão de comportamentos e pensamentos 
carregados de cobrança e negatividade na dieta. Valorizar-se em cada atitude e 
em cada conquista será tornará sua jornada mais prazerosa.7º. Aceitar Riscos: 
Obstáculos, dificuldades, problemas e estresse fazem parte da vida de qualquer 
pessoa. Desconsiderar esses fatores, assim como o impacto que eles têm em nosso 
emocional não ajudará a enfrentá-los. Pense que temos problemas que não podemos 
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escolher, mas a forma de enfrenta-los é uma decisão totalmente pessoal. Escolher
o que é saudável para comer é importante, mas ser saudável também significa ter 
positividade, flexibilidade e respeito próprio.8º. Negociar:Passamos parte de 
nossa vida negociando com outros sobre prazos, valores, condições, etc., mas o 
quanto concentramos destes esforços para com as nossas recaídas? A negociação 
após uma recaída significa você aceitar que pode ter seus deslizes e que não 
precisa ficar se punindo, mas sim aprender a administrar o que não está lhe 
fazendo bem. Para que isso ocorra é necessário olhar para si com profundidade e 
renovar os votos com seus desejos e, então, se erguer e iniciar todo o processo 
novamente com dignidade. Lembre-se, ninguém atinge o cume sem deslizes, retome 
seus objetivos na próxima refeição sem culpa e siga em frente.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
linha-de-cuidado-para-atencao-as.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 18 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Linha de cuidado para atenção às pessoas com transtornos do espectro do autismo 
e suas famílias

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://saudementalrj.blogspot.com/
Linha de cuidado para atenção às pessoas com transtornos do espectro do autismo 
e suas famílias: 
[FOTO]
LINK

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
medidas-de-higiene-sao-fundamentais.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 3 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Medidas de higiene são fundamentais para evitar a gripe

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Medidas de higiene são fundamentais para evitar a gripe: 
[FOTO]

É importante que as pessoas tomem medidas higiênicas para evitar a contaminação.
|Foto: Tetra Images/Corbis
A 15ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza começa no próximo dia 15
e vai até o dia 26 de abril. A meta do Ministério da Saúde é vacinar mais de 31 
milhões de pessoas. Estão incluídos no grupo prioritário da vacinação doentes 
crônicos com problemas cardíacos, pulmonares, transplante de rim, obesidade, 
deficiência mental, entre outras doenças, e mulheres com até 45 dias após o 
parto. Também integram o grupo crianças de seis meses a dois anos, gestantes, 
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pessoas com 60 anos ou mais, indígenas, presos e profissionais de saúde.

O secretário de Vigilância em Saúde, Jarbas Barbosa, explica que além da vacina,
é importante que as pessoas tomem medidas higiênicas para evitar a contaminação.
Além da vacina é importante lembrar das outras medidas. Primeiro as medidas 
individuais: lavar muitas vezes ao dia as mãos. Só essa medida ajuda muito a 
pessoa a não ter a Influenza porque a maioria da transmissão se dá quando a 
gente toca uma superfície contaminada, um corrimão, a maçaneta de uma porta, 
aquela barra do ônibus ou do metrô que a gente se segura quando está em 
transporte público, o botão do elevador, então tudo isso pode ser evitado se a 
gente lavar muitas vezes ao dia as mãos. Proteger a tosse e o espirro com lenço 
descartável e depois jogar fora, e evitar o contato com pessoas doentes, 
explica.

Serão distribuídas 43 milhões de doses da vacina, que protege contra os três 
subtipos do vírus da gripe que mais circularam no inverno passado. Além dos R$ 
330 milhões gastos com a vacina, o governo federal vai enviar aos estados e 
municípios quase R$ 25 milhões para apoiar ações de mobilização e preparação de 
equipes de saúde. Estudos mostram que a vacinação pode reduzir em até 75% as 
mortes por complicações da influenza.
Ouça a matéria da Web Rádio Saúde
Fonte: Amanda Mendes / Web Rádio Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ministerio-da-saude-e-anvisa-anunciam.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 1 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Ministério da Saúde e Anvisa anunciam ações para aumentar segurança do paciente

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Ministério da Saúde e Anvisa anunciam ações para aumentar segurança do paciente:

Ministro Padilha participa do lançamento do Programa de Segurança do Paciente, 
na Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), em Brasília. |Foto: Erasmo Salomão
- ASCOM/MS
O Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
lançaram nesta segunda-feira (1), em Brasília, o Programa Nacional de Segurança 
do Paciente, cujo objetivo é prevenir e reduzir a incidência de eventos adversos
- incidentes que resultam em danos ao paciente como quedas, administração 
incorreta de medicamentos e erros em procedimentos cirúrgicos - nos serviços de 
saúde públicos e privados.

Estudo da Fiocruz aponta que de cada dez pacientes atendidos em unidades 
hospitalares um sofre de evento adverso. Os dados revelam, ainda, que no Brasil 
a ocorrência deste tipo de incidente é de 7,6%. Desses, 66% são evitáveis. O 
Brasil lidera a proporção de eventos evitáveis numa lista com outros seis 
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países: Nova Zelândia, Austrália, Espanha, Dinamarca, Canadá e França.
Confira a apresentação do anúncio
Para prevenir essas ocorrências, o Ministério da Saúde e Anvisa tornam 
obrigatório que todos os hospitais do país montem equipes específicas - chamado 
de Núcleo de Segurança do Paciente - para aplicar e fiscalizar regras sanitárias
e protocolos de atendimento que previnam quanto a falhas de assistência. Este 
núcleo funcionará como referência dentro de cada instituição na promoção de um 
cuidado seguro e também na orientação aos pacientes, familiares e acompanhantes.
O núcleo deverá entrar em funcionamento em 120 dias.
Segurança do paciente é um tema que muitas vezes não tem o grau de prioridade 
que deveria e, ao lançar esse programa, estamos colocando esse tema na agenda 
das nossas prioridades. Estou convencido de que ao inserir esse tema na agenda 
prioritária do sistema de saúde público e privado do país, estamos firmando um 
grande compromisso com a qualidade, afirmou o ministro da saúde, Alexandre 
Padilha.

Também passa a ser obrigatória a notificação mensal de eventos adversos 
associados à assistência. Para isso, a Anvisa colocará à disposição de todos os 
profissionais e serviços de saúde a Ficha de Notificação de Eventos Adversos. O 
formulário será hospedado no site da Agência e será o canal oficial para a 
notificação de situações adversas. A medida prevê sanções aos hospitais, até 
mesmo suspensão do alvará de funcionamento, a serviços de saúde que não se 
adequarem às novas ações.

Desde 2011, 192 hospitais da Rede Sentinela monitoram um conjunto de eventos 
adversos no atendimento aos pacientes. A experiência permitiu o lançamento do 
Programa Nacional de Segurança do Paciente. A Rede responde por, 
aproximadamente, 60 mil leitos e cerca de 40 mil atendimentos por dia. Os 
hospitais da rede realizam monitoramento sistemático: infecção sanguínea 
adquirida na UTI do hospital; uso de medicamentos; uso do sangue; e uso de 
produtos como próteses.
Esse programa nasce com uma base muito sólida, calcada no trabalho exitoso que 
vem sendo feito pela Rede Sentinela, disse o diretor-presidente da Anvisa, 
Dirceu Barbano, ao reforçar a importância das ações que já vem sendo 
implementadas através da Rede. Todas as áreas do Ministério da Saúde já 
desenvolvem ações relacionadas à segurança do paciente, mas verificamos que se 
pudéssemos articular essas ações dentro de um programa, certamente daríamos um 
passo muito grande em termos de melhoria na segurança do paciente. Por isso hoje
temos a satisfação de anunciar o lançamento do Programa de Segurança do 
Paciente, completou Barbano.
Protocolos - Para assegurar o manejo mais seguro dos pacientes, o Ministério da 
Saúde colocará em consulta pública seis protocolos de prevenção a eventos 
adversos. Os textos orientam sobre os seguintes temas: higienização das mãos, 
cirurgia segura, prevenção de úlcera por pressão, identificação do paciente, 
prevenção de quedas e prescrição, uso e administração de medicamentos. Os três 
primeiros (higienização das mãos, cirurgia segura e prevenção de úlcera por 
pressão entrarão) entrarão em consulta já esta semana, e os outros três em 30 
dias. Os protocolos funcionam como guias e normas que devem ser observadas nos 
hospitais e também as práticas mais recomendadas para manter a segurança ao 
paciente.

O Programa estabelece, ainda, a criação do Comitê de Implementação do Programa 
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Nacional de Segurança do Paciente (CIPNSP). Composto por representantes do 
governo, da sociedade civil, de entidades de classe e universidades, tem por 
objetivo promover e apoiar iniciativas voltadas à segurança do paciente em 
diferentes áreas da atenção à saúde. O Comitê também será uma referência para a 
tomada de decisão na área e o apoio à implantação do programa.

A Anvisa também lança edital de chamamento para entidades da sociedade civil que
tenham interesse em compor a força de trabalho que será formada para discutir 
soluções e propostas para a promoção da segurança do paciente. O grupo 
constituído terá seis meses para apresentar propostas.
Para o Ministério da Saúde, só os dados apresentados aqui, hoje, apontam a 
importância do assunto, mas não apenas isso. Para nós, essas ocorrências são 
inaceitáveis. Temos que ser persistentes e implantar essas mudanças em todos os 
serviços de saúde do país. Assim como não existem hospitais que não podem ser 
chamados de hospitais se não tiverem médicos e leitos, a partir de hoje não 
poderão ser chamados de hospitais se não tiverem o Núcleo de Segurança do 
Paciente. Isso será compulsório, frisou o ministro.
Capacitação - Outro eixo do Programa Nacional de Segurança do Paciente é a 
capacitação de profissionais. Imediatamente, será aberto curso com 1.200 vagas 
para farmacêuticos de atuação hospitalar com parceria do Hospital Albert 
Einstein. O curso é ministrado pelo Centro de Simulação Realística (CSR) do 
Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein (IIEPAE). Em 90 dias 
será elaborado o Plano de Capacitação e confeccionado material de apoio aos 
profissionais da saúde. O Ministério da Saúde, juntamente com a Anvisa e a 
OPAS/OMS, publicará uma série de Cadernos sobre o tema Segurança do Paciente e 
também publicará guias com os protocolos referentes a este assunto.

Também será assinado termo de cooperação com o Conselho Federal de Medicina 
(CFM) para promover o treinamento de estudantes e profissionais da saúde em três
áreas específicas: bioética, ética do exercício profissional e procedimentos 
clínicos seguros. Os treinamentos serão realizados na modalidade presencial nas 
escolas médicas e na modalidade de ensino à distância.
Fonte: Sílvia Cavichioli / Agência Saúde
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Ministério da Saúde libera R$ 50 milhões para construção de CAPS em todo país
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http://www.blog.saude.gov.br/
Ministério da Saúde libera R$ 50 milhões para construção de CAPS em todo país: 
[FOTO]
Depois de aumentar em 25% a capacidade de atendimento dos Centros de Atenção 
Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS) com incentivos do programa Crack, é Possível
Vencer, o Ministério da Saúde toma mais uma medida para expandir a Rede de 
Atenção Psicossocial (RAPS) no Brasil. Num primeiro momento, serão repassados R$
50 milhões para construção de Centros de Atenção Psicossocial, priorizando os 
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serviços álcool e drogas 24 horas - e de Unidades de Acolhimento (UA).
Os gestores dos municípios interessados em construir um CAPS ou uma Unidade de 
Acolhimento devem acessar a portaria 615, publicada recentemente, para ter 
conhecimento e dar início ao processo.
O valor dos incentivos financeiros para o financiamento da construção dos CAPS e
das Unidades de Acolhimento varia de acordo com cada tipo de estabelecimento, 
podendo ser entre R$ 500 mil e R$ 1 milhão. O valor pode aumentar de acordo com 
a demanda. Esta é a primeira vez que o Ministério da Saúde repassa recursos para
construção desses serviços. Antes cabia ao município a edificação ou aluguel dos
espaços, o que dificultava a expansão da rede, muitas vezes por falta de locais 
adequados.Com a medida poderemos aumentar nossos serviços nas cidades que ainda 
não possuem os Centros de Atenção Psicossocial e Unidades de Acolhimento. Estes 
equipamentos são fundamentais no atendimento de pacientes psiquiátricos e 
usuários de drogas, como o crack, destaca o Ministro da Saúde, Alexandre 
Padilha.
Os benefícios também são válidos para as cidades que já possuem CAPS e Unidades 
de Acolhimento. O prefeito, que, por exemplo, aluga um espaço e deseja um local 
melhor pode solicitar esse recurso. Entretanto, só poderá desativar o serviço 
atual quando o novo estiver pronto, diz o secretário de Atenção à Saúde do 
Ministério da Saúde, Helvécio Magalhães.Atendimentos - Com os R$ 50 milhões, o 
Ministério da Saúde poderia construir 65 Centros de Atenção Psicossocial ou 100 
Unidades de Acolhimento. No caso dos CAPS o aumento previsto é de 38,8 milhões 
procedimentos/ano para aproximadamente 40,5 milhões.

Já nas unidades, a expansão dos recursos pode refletir em aproximadamente 1,2 
mil leitos novos, se a verba for aplicada no crescimento deste serviço. A 
ampliação dos serviços depende dos Estados e Municípios apresentarem projetos ao
Ministério da Saúde, reafirma Magalhães.Rede - Os 1.891 CAPS existentes têm 
objetivo de oferecer atendimento à população, realizar o acompanhamento clínico 
e a reinserção social dos usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos
direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários. Possuem 
valor estratégico para a Reforma Psiquiátrica entre todos os dispositivos de 
atenção à saúde mental.
Com a criação desses centros, possibilita-se a organização de uma rede 
substitutiva ao Hospital Psiquiátrico no país. Os centros são serviços de saúde 
municipais, abertos, comunitários que oferecem atendimento diário.
Já 60 as Unidades de Acolhimento existentes foram instituídas para oferecer 
atendimento voluntário e cuidados contínuos para pessoas com necessidades 
decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, em situação de 
vulnerabilidade social e familiar e que demandem acompanhamento terapêutico e 
proteção em rede.
Essas unidades possuem caráter residencial transitório e funcionam 24 horas 
(durante toda semana) de forma articulada com o Centro de Atenção Psicossocial 
mais próximo. E devem garantir os direitos de moradia, educação e convivência 
familiar e social.Fonte: Zeca Moreira / Agência Saúde
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MS lança cartilha inédita para diagnóstico precoce do autismo

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.blog.saude.gov.br/
MS lança cartilha inédita para diagnóstico precoce do autismo: [FOTO]

Foto: Divulgação
O Ministério da Saúde lança nesta terça-feira (02), Dia Mundial de 
Conscientização do Autismo, a Diretriz de Atenção à Reabilitação da Pessoa com 
Transtornos do Espectro do Autismo (TEA). A diretriz trará pela primeira vez uma
tabela com indicadores do desenvolvimento infantil e sinais de alerta para que 
médicos do Sistema Único de Saúde possam fazer uma identificação precoce do 
autismo em crianças de até três anos.Veja a publicaçãoO tratamento precoce do 
TEA é muito importante no desenvolvimento da criança que possui autismo. Com 
isso é mais fácil encaminhá-la para os primeiros atendimentos oferecidos pelo 
Sistema Único de Saúde, destaca o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Além da tabela, o Ministério irá disponibilizar para os profissionais de saúde 
instrumentos de uso livre (sem obrigatoriedade do pagamento de direitos 
autorais) para o rastreamento/triagem de indicadores de desenvolvimento que 
possam diagnosticar o TEA.Tratamento - Após o diagnóstico do paciente e a 
comunicação à família, inicia-se a fase do tratamento e da 
habilitação/reabilitação nos pontos de atenção da Rede de Cuidados à Saúde da 
Pessoa com Deficiência. O autismo implica em alterações de linguagem e de 
sociabilidade que afetam diretamente - com maior ou menor intensidade - grande 
parte dos casos. O paciente também pode sofrer limitação de suas capacidades 
funcionais e nas interações sociais, o que demanda cuidados específicos e 
singulares de acompanhamento médico, habilitação e reabilitação ao longo das 
diferentes fases da vida.A forma de tratamento, respeitando a singularidade e a 
especificidade de cada paciente, é fundamental para êxito do cuidado à pessoa 
que sofre de autismo. Essas diretrizes estão trazendo essa possibilidade, diz o 
Secretário de Atenção à Saúde, Helvécio Magalhães.
É exatamente o grau de intensidade do transtorno que irá definir o tratamento 
dos pacientes. Aqueles com menor intensidade deverão ser tratados nos Centros 
Especializados de Reabilitação (CER) do SUS. Hoje existem no País 22 CER em 
construção, 23 em habilitação e 11 convênios de qualificação para que entidades 
que já funcionam, passem a funcionar como CER.
Já os pacientes com uma intensidade maior do transtorno serão encaminhados para 
centros específicos que serão habilitados pelo Ministério da Saúde em todo País.
Os investimentos fazem parte do plano Viver Sem Limite, que apenas ano passado 
investiu R$ 891 milhões na saúde da pessoa com deficiência. Até 2014 a previsão 
é que o programa tenha investido R$ 1,4 bilhão em três anos.
A diretriz é resultado do esforço conjunto da sociedade civil e do governo 
brasileiro. Coordenado pelo Ministério da Saúde, um grupo de pesquisadores e 
especialistas e várias entidades, elaborou o material, oferecendo orientações 
relativas ao cuidado à saúde das Pessoas com Transtornos do Espectro do Autismo,
no campo da habilitação/reabilitação na Rede de Cuidados à Pessoa com 
Deficiência. A diretriz será distribuída em todo Sistema Único de Saúde.Fonte: 
Zeca Moreira / Agência Saúde
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Os dez mandamentos da alimentação infantil
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Os dez mandamentos da alimentação infantil: 
Ter filhos que comem de tudo, principalmente frutas, legumes e verduras, parece 
ser o sonho de nove em cada dez mães. Mas dicas preciosas podem mudar o rumo da 
alimentação na sua casa, a começar pela postura dos responsáveis.Se nem todo 
mundo domina o segredo de fazer os filhos comerem alimentos saudáveis, a 
nutricionista Gabriela Kapim, apresentadora de Socorro! Meu filho come mal, do 
canal GNT,lista os dez mandamentos para um boa rotina alimentar. Confira abaixo 
as explicações da nutricionista:[FOTO]
1. Alimentação é, acima de tudo, um gesto de afeto e carinhoAlimentar é uma 
forma de cuidar dos filhos. A amamentação tem essa simbologia, do cuidado, do 
afeto, do amor. E muitas mães esquecem disso depois que a criança passa para a 
fase do garfo e da colher, explica.Ou seja, o importante é a mãe entender que se
oferece alimentos saudáveis, está fazendo um bem ao filho. E não o 
contrário.[FOTO]
2. Alimentação consciente é uma questão de educação! Comer bem e de forma 
saudável se aprende em casa e desde cedo
Como tudo o que a criança aprende na vida, a alimentação vai de acordo com o que
os pais ensinam. Na alimentação acontecem os primeiros nãos que os pais dão aos 
filhos.Pode a criança não escovar os dentes? Não. Então também não pode a 
criança não comer uma fruta, resume Gabriela Kapim.[FOTO]
3. Comida não é moeda de troca! Não pode haver negociação entre comida e 
brinquedo, passeio, festa
O que muitos pais fazem é uma negociação com os filhos sobre a alimentação. A 
criança começa a não comer bem para chamar a atenção dos pais, e eles acabam 
negociando com bens materiais. E não é essa a moeda que as crianças estão 
pedindo, explica Kapim. De acordo com a nutricionista , a negociação com os 
filhos vai resolver uma situação pontual. O que não pode é chegar ao ponto de 
tudo ter que negociar. Quando se educa e dá carinho, não é preciso 
negociação.[FOTO]
4. O prato precisa ter 5 cores diferentes
A variação de cores significa uma variação de nutrientes. Ou seja, uma comida 
colorida mostra que é um refeição com todos os nutrientes necessários. Se os 
pais colocam só verde, a criança vai deixar de receber os nutrientes e minerais 
do que tem no amarelo, por exemplo, diz Gabriela.Segundo ela, são quatro 
categorias de alimentos que é necessário ter no prato. Leguminosos (feijão, 
grão-de-bico, lentilha); cereal (arroz, trigo, cevada, aveia); proteína (frango,
carne, peixe, ovo) e vegetais (hortaliças e verduras).[FOTO]
5. Os pais são sempre o melhor exemplo para os filhos. Atenção ao que você come 
na frente do seu filho!
A explicação é simples: não adianta você ir ao fast food com seu filho, chegar 
em casa e oferecer uma fruta. A família é o maior exemplo da criança, salienta a
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nutricionista.[FOTO]
6. A hora da refeição deve ser um momento de reunir a família
Gabriela Kapim chama atenção para um costume antigo que se perdeu ao longo dos 
anos, o de fazer as refeições em família. Ninguém mais come junto, é cada um no 
seu canto. Se reunir dá a oportunidade de a criança ver o que os pais comem, 
deles saberem como foi o dia do filho.Esse momento faz parte de uma boa rotina 
alimentar, diz.[FOTO]
7. Nada de televisão, tablet, videogame ou celular ligados durante as 
refeiçõesEles são a distração do cérebro, resume a nutricionista.Segundo 
Gabriela, se a criança se alimenta vendo TV ou brincando com o celular, o 
cérebro não registra o que está sendo ingerido. A criança tem uma absorção 
prejudicada, alterando o funcionamento do Sistema Nervoso Central. Ela pode 
comer demais, ou comer menos do que precisa.[FOTO]
8. Para não gostar de um alimento, a criança precisa experimentar várias 
receitas! Às vezes, a forma de se preparar o alimento muda a aceitação da 
criança
Estudos mostram que para uma criança não gostar de algo é necessário que ela 
tenha experimentado o alimento pelo menos 10 vezes, de maneiras diferentes. Para
a criança reconhecer que não gosta de cenoura, por exemplo, é preciso que os 
pais ofereçam a cenoura em dez maneiras diferentes. A cenoura ralada tem um 
sabor, a cozida tem outra e por aí vai. Então ofereça bolo de cenoura, purê de 
cenoura, suflê de cenoura e outras variações antes de desistir, explica 
Kapim.[FOTO]

9. Se a criança não estiver com fome, não precisa comer. Mas não pode comer 
outra coisa antes da refeição
É o que acontece com a substituição pelas refeições.A tática é: se a criança não
quer comer naquela hora, tudo bem. Mas na hora de comer, deve ser a refeição. 
Ela não deve ser obrigada a comer. Tem vezes que a criança realmente não está 
com fome, mas não pode substituir por outra coisa conta a nutricionista.[FOTO]
10. As regras são para todos os membros da família!
Os filhos seguem os exemplos dos pais. Não vale querer que a criança coma três 
tipos de frutas se a família não come uma!, resume.
Fonte: GNT
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Os riscos da automedicação
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http://www.blogdasaude.com.br/
Os riscos da automedicação: [FOTO]
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PSE - NESC06 
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Prevenção da hipertensão arterial é principal foco do Dia Mundial da Saúde em 
2013

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/Prevenção da hipertensão arterial é principal foco 
do Dia Mundial da Saúde em 2013: 
Com o tema Viver com Saúde é uma Vitória, o Dia Mundial da Saúde é comemorado 
neste domingo (7/4). O Ministério da Saúde, em parceria com as 12 cidades-sede 
da Copa do Mundo de 2014, vai realizar eventos simultâneos para sensibilizar a 
população sobre a importância de hábitos saudáveis.Será um domingo festivo com 
atividades físicas, como grupos de dança, e ações de educação, como palestras 
sobre prevenção de obesidade. Este ano a nossa intenção é destacar a importância
da prevenção da hipertensão arterial, antecipa a coordenadora de Vigilância de 
Doenças e Agravos Não Transmissíveis, Deborah Malta.
A coordenadora destaca o papel do trabalhador da Saúde nesta data. São eles que 
dialogam com a população e orientarão para a prática de promoção da Saúde. Da 
mesma forma, todas as práticas que repassam também devem ser incorporadas no 
cotidiano do profissional, enfatiza.
Uma dessas recomendações é a escolha correta dos alimentos. Refeições 
balanceadas ajudam a diminuir o cansaço e aumentar a disposição no trabalho. De 
acordo com a nutricionista do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) do Rio 
de Janeiro (RJ), Erica Rodrigues, os trabalhadores que se alimentam mal, ou de 
forma apressada, podem ter problemas como obesidade e hipertensão. Ela acredita 
que mesmo com o dia a dia cada vez mais corrido e estressante, o que leva alguns
trabalhadores a optarem pelo fast food, é possível, com algum esforço, mudar 
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esses hábitos.
Para aqueles que não almoçam em casa, a nutricionista recomenda levar a 
refeição. A ideia de marmita é interessante porque a pessoa prepara porções ao 
invés de cair na tentação de escolher com fome e exagerar na quantidade. Além 
disso, preparar o alimento em casa garante higiene, tempero e forma de preparo 
saudáveis, pois não se sabe a quantidade e a qualidade da gordura utilizada para
refogar o arroz ou temperar o feijão, exemplifica.
Ela ressalta que uma atitude importante é evitar o uso de temperos 
industrializados e o acréscimo de sal na comida depois de pronta. Os alimentos 
que consumimos possuem o sódio próprio, sem necessitar de uma nova adição de 
sal. O consumo excessivo de sal, a partir de 6g, é uma das maiores causas de 
hipertensão arterial e doenças cardiovasculares, explica. A nutricionista 
recomenda utilizar ervas desidratadas, condimentos naturais ou sucos de frutas 
como temperos e ler a informação nutricional na embalagem dos produtos antes de 
comprá-los para saber a quantidade de sódio.Ações do MS -Para melhorar a dieta 
dos brasileiros e qualidade de vida, o Ministério da Saúde firmou um acordo com 
a indústria alimentícia que prevê a redução gradual do teor de sódio em 16 
categorias de alimentos. A previsão é de que, até 2020, estejam fora das 
prateleiras mais de 20 mil toneladas de sódio.
Se o consumo for reduzido para a recomendação diária da Organização Mundial de 
Saúde (OMS), a ingestão deve ser reduzida para menos de 5g por pessoa 
diariamente. Estima-se que 1,5 milhão de brasileiros não precisariam de 
medicação para hipertensão e a expectativa de vida seria aumentada em até quatro
anos.
Segundo o levantamento Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças 
Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) 2011, a hipertensão arterial atinge 
22,7% da população adulta brasileira. O diagnóstico em mulheres (25,4%) é mais 
comum do que entre os homens (19,5%).Fonte: Ana Paula Ferraz/ Comunicação 
Interna do Ministério da Saúde
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Programa de educação no trânsito nas escolas
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Programa de educação no trânsito nas escolas: [FOTO]

Comunicado SMTR de 27/03/2013 (D.O. Rio nº 10 de 01/04/2013 - p. 99).A 
Secretaria de Transportes, ao lado da CET-Rio, leva o programa A Caminho da 
Escola a três novas escolas esta semana: Escola Municipal Francisco Galotte, em 
Quintino, e CIEPs Almir Bonfim de Andrade, em Vila Valqueire, e Lamartine Babo, 
em Campo Grande. O projeto, que já atendeu mais de 200 escolas desde 2009, 
inclui atividades lúdicas e pedagógicas com o objetivo de transmitir às crianças
de 9 a 11 anos do Ensino Fundamental regras e conceitos básicos de educação no 
trânsito e transporte seguro. No período de quatro horas são realizados jogos, 
dinâmicas de grupo, oficinas de arte e peças teatrais que simulam situações de 
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trânsito para sensibilizar crianças e educadores sobre o comportamento adequado 
à prevenção de acidentes.Saiba mais.(Publicado no Ecoando n.º 28 - 2013)
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Promovendo a saúde bucal na escola
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Promovendo a saúde bucal na escola: Nesta sexta-feira, dia 26 de abril, os 
alunos receberam os "kits de higiene bucal".Depois de uma excelente aulada 
professora Verônicasobre saúde bucal os alunos poderão com certeza cuidar melhor
de seus dentinhos e expulsar de vez o bichinho da cárie de suas bocas.
[FOTO]

[FOTO]
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PSE - NSEC 06 NO DIA NACIONAL DA SAÚDE
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O
 Dia Mundial da Saúde é celebrado a 7 de Abril.  A data foi escolhida 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1948, aquando da organização 
da primeira assembleia da OMS. Desde 1950, no dia 7 de Abril é celebrado
 o Dia Mundial da Saúde.  Cada ano, a organização escolhe um tema 
central para ser debatido no Dia Mundial da Saúde e que representa uma 
prioridade na agenda internacional da OMS.  O Dia Mundial da Saúde é uma
 oportunidade única de alertar a sociedade civil para temas-chave na 
área da saúde que afetam a humanidade e desenvolver atividades com vista
 à promoção e bem estar das populações, assim como promover hábitos de 
vida saudáveis.  Os programas apresentados no Dia Mundial da Saúde 
prolongam-se ao longo do ano.E o PSE - NSEC06 estava lá presente ![FOTO]
[FOTO]

PSE - NSEC06 - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
pse-nsec-06-orientacao-nutricional-na.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 29 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE - NSEC 06 ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL NA REUNIÃO DE RESPONSÁVEIS  NO EDI ANA DE 
BARROS CÂMARA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cms-fazendabotafogo.blogspot.com/
PSE - NSEC 06 ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL NA REUNIÃO DE RESPONSÁVEIS  NO EDI ANA DE 
BARROS CÂMARA: [FOTO]

NASF NUTRICIONISTA ELIZA EQUIPE LACY FERREIRA ACS's DELMA, SANSUIR E SOLANGE. 
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pse-nsec.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 1 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE - NSEC06 - SAÚDE PRESENTE N E. M. ANTÔNIO FRANCISCO LISBOA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A equipe de Saúde da Clínica Raimundo esteve na E. M. ANTÔNIO FRANCISCO LISBOA, 
e realizou ações de Saúde, que foram planejadas no primeiro encontro com o 
enfermeiro Rodrigo na Clínica onde conversamos sobre as principais demandas da 
escola.

Foi programada uma conversa sobrePediculose - No dia combinado juntamos os 
alunos do turno e montamos o Datashow. O 
enfermeiro Rodrigo e a agente Vanessa (Ex aluna da nossa escola) 
conversaram com as crianças de forma muito atenciosa procurando tirar as
 dúvidas que foram surgindo ao longo da palestra.
 Foi muito importante e interessante! As crianças adoraram... 

[FOTO]

PSE - NSEC06 - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pse-nsec06-saude-presente-na-creche.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 5 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE - NSEC06 - SAÚDE PRESENTE NA CRECHE MUNICIPAL OS SABIDINHOS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

No dia 4 de abril equipe da Clínica da Família visita a Creche Os Sabidinhos, 
que são muito espertos, inteligentes e sabidinhos é claro.
A equipe fez um trabalho de verificação da saúde integral dos alunos:
Tivemos:Levantamento Epidemiológico;Pesa dos alunos e medida; Consulta com o 
médico da equipe
Como vocês podem ver pelas fotos as crianças amaram e nós também!!!

ENFª ALEXSANDRA E ACS
RITA FAZENDO A PESAGEM
[FOTO]

MÉDICO GUSTAVO E CD
RODRIGO FAZENDO A PESAGEM E CD RODRIGO, CD
JOSEANE E ASB ÉDILA REALIZANDO LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
MÉDICO GUSTAVO
AUSCULTANDO O ALUNO[FOTO]
PSE - NSEC - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pse-nsec06-saude-presente-na-e-m-isaias.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 1 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE - NSEC06 - SAÚDE PRESENTE NA E. M. ISAIAS ALVES 

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Programa Saúde da Família na Isaías: 
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Durante este mês de março a Equipe de Saúde Bucal do CMS MAESTRO CELETINO, 
esteve presente em nossa escola, passando por todas as turmas.
Receberam as visitas, as orientações da dentista que olhou com todo carinho os 
dentinhos dos nossos pequenos e tratou daqueles que precisavam.
Ações Realizadas:Escovação supervisionada;Levantamento 
Epidemiológico;Distribuição de Kits de Escovação; Orientação quanto a correta 
escovação;Tratamento;Encaminhamento de casos complexos
PSE - NSEC06 - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pse-nsec06-saude-presente-na-e-m-jose.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 16 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE - NSEC06 - SAÚDE PRESENTE NA E. M. JOSÉ PEDRO VARELLA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Equipe de referência da Clínica da Família Sílvyo Frederico Baunner, esteve na
E. M. JOSÉ PEDRO VARELA, realizando o trabalho de Avaliação Antropométrica dos 
alunos.
Medimos e Pesamos os alunos, vamos verificar o resultado e faremos outra 
postagem falando do avaliamos e que medidas tomaremos.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pse-nsec06-saude-presente-na-e-m-paraiba.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 16 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE - NSEC06 - SAÚDE PRESENTE NA E. M. PARAÍBA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Equipe da Clínica da Família PROFª SANTINHA, esteve nos dias 8 e 10 de abril 
na E. M. PARAÍBA para avaliação da Saúde Bucal de algumas turmas.
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Escovação supervisionadaAplicação de FlúorLevantamento 
EpidemiológicoDistribuição de Kits de higiene oral
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

PSE - NSEC06 - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pse-nsec06-saude-presente-na-e-m.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 15 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE - NSEC06 - SAÚDE PRESENTE NA E. M. ALEXANDRE DE GUSMÃO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Dia 11 de abril, estiveram mais uma vez na E. M. ALEXANDRE DE GUSMÃO a equipe 
referência da CLÍNICA DA FAMÍLIA MARCOS VALADÃO, e mais um trabalho de Saúde 
Bucal foi realizado.Escovação supervisionadaLevantamento 
EpidemiológicoDistribuição de Kits[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pse-nsec06-saude-presente-na-em-ji-ana.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 18 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE - NSEC06 - SAUDE PRESENTE NA E.M. J.I. ANA DE BARROS CÂMARA CONTROLE DE 
OBESIDADE INFANTIL
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cms-fazendabotafogo.blogspot.com/
PSE - NSEC06 - SAUDE PRESENTE NA E.M. J.I. ANA DE BARROS CÂMARA CONTROLE DE 
OBESIDADE INFANTIL: 
[FOTO]

16/04/2013 - CONTROLE ANTROPOMÉTRICO - PESO E ALTURA PARA CÁLCULO DE IMC 
INFANTIL. CMS FAZENDA BOTAFOGO - EQUIPE LACY FERREIRA. ACS'S DELMA, SANSUIR E 
SOLANGE.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pse-nsec06-saude-presente-na-escola.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 15 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE - NSEC06 - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA MUNICIPAL GUILHERME TELL

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Foi realizada mais uma ação na E. M. GUILHERME TELL, pela equipe de referência 
da Escola formada pela Drª Isabella Jannuzzi, a TSB Geise Arantes, a ASB Éryka 
Lopese ACS Acácio.Devagar e dentro do planejamento feito em parceria com a 
escola, estamos realizando as nossas atividades de Saúde Bucal. Realizamos:

Educação
em saúde bucal;Levantamento epidemiológico;Ação coletiva com escovação 
supervisionada;Aplicação tópica de flúor;Entregas de kits
de higiene oral;Teatrinho com fantoches;
O mais legal é que as crianças amam aprender sobre saúde e seguem as orientações
dadas.
Vejam nas fotos:[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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PSE - NESC06 - SAÚDE PRESENTE NAS ESCOLAS

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pse-nsec06-saude-presente-na-escola_15.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 15 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE - NSEC06 - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA MUNICIPAL ROSE KLABIN

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Equipe Apartamentosda Clínica da Família ENFERMEIRO JOSUETE SANTANNA 
referência da ESCOLA MUNICIPAL ROSE KLABIN realizou atividade de Saúde Bucal com
os alunos.

[FOTO]
Equipe:CIRURGIÃ-DENTISTA: DRA ALBINA FANNI , TSB MARTA E ASB 
JANAINAAtividades:Roda de conversa sobre Higiene Bucal;Escovação 
Supervisionada;Distribuição de Kits de escovação [FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

PSE - NSEC06 - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA E NA CRECHE

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pse-nsec06-saude-presente-nas-escolas.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 2 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE NSEC06 SAÚDE PRESENTE NAS ESCOLAS - Próximas atividades do PSE na escola

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://emisaasalves.blogspot.com/
Próximas atividades do PSE na escola:

Dias 03 e 10 (4º feiras) o PSE estará atendendo as turmas:
1501 e 1601 (manhã)
1602 e 1603 (tarde)

Dias 19 (6º feira) e 24 (4º feira) o PSE estará atendendo as turmas:
1701 e 1702 (manhã)
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1604 e 1703 (tarde)

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pse-nsec06-saude-presente-no-gec.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 1 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE - NSEC06 - SAÚDE PRESENTE NO GEC FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

No dia 26 de março a equipe referência do CMS SYLVIO FREDERICO BRAUNNER 
juntamente com o NES articulou uma grande ação de saúde, onde avaliaram o estado
de saúde dos adolescentes matriculados. As principais ações praticadas foram:
Medidas atropométricas; Verificação da pressão arterial;Constatamso que existem 
alguns alunos apresentam obesidade, alguns com baixo peso. Já estamos pensando 
ações com a escola, professores e equipe de saúde para minimizar os problemas 
encontrados.[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

PSE - NESEC06 - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pse-programa-tabagismo-prevencao.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 17 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE - PROGRAMA TABAGISMO - PREVENÇÃO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Estaremos realizando no dia 02/05/2013 , das 09:30h às 13h, 
no auditório da CSF Souza Marques , situada na Praça do Patriarca , s/nº
 uma capacitação do Programa do Tabagismo visando a promoção em saúde no
 PSE (Programa de Saúde nas Escolas).

Solicitamos a presença de um representante do 
Programa de Tabagismo de sua unidade, bem como representantes das 
escolas de 2º segmento das 5ª e 6ª CREs.

Serão 
apresentados diversos materiais educativos interessantes para abordagem 
do tema Tabagismo nas escolas, bem como o ensino de dinâmicas e formas 
de trabalho utilizando os mesmos.

Favor confirmar presença.

Ficamos no aguardo.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pse-saude-presente-na-escola-teatro-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 11 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA - TEATRO DE FANTOCHES SAÚDE BUCAL ESCOLA 
MUNICIPAL PROF MITOLINA DA SILVA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cms-paap.blogspot.com/
TEATRO DE FANTOCHES SAÚDE BUCAL ESCOLA MUNICIPAL PROF MITOLINA DA SILVA: No dia 
10/04 foi realizado evento da equipe de saúde bucal daEstratégia de Saúde da 
FamíliaPAAP, em que foi feito um teatro para as crianças, explicando as doenças 
da boca, técnica de escovação e houve distribuição de kits e 
escovaçãosupervisionada. Participaram do evento 82 crianças de até 4 anos de 
idade.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
reflexoes-sobre-o-cancer-de-mama-ii.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 1 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Reflexões sobre o câncer de mama (II)

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://drauziovarella.com.br/
Reflexões sobre o câncer de mama (II): 
O diagnóstico do câncer de mama exige biópsia do tumor, seguida de exame 
anatomopatológico. Por mais típica que seja a lesão no ultrassom, mamografia ou 
ressonância magnética, a necessidade do exame confirmatório no microscópio é 
absoluta.
Existem várias técnicas para tornar esse procedimento mais preciso e menos 
traumático:1) Biópsia com agulha fina
Como o nome indica, a espessura da agulha reduz muito a dor, fato que não 
justifica realizá-la sem a aplicação de anestesia local, especialmente no caso 
de nódulos mais profundos. A desvantagem da agulha fina é que permite retirar 
fragmentos muito pequenos de tecido, nem sempre suficientes para os exames 
necessários para caracterizá-lo adequadamente.2) Biópsia do tipo core
É feita com agulha mais grossa, portanto mais traumática, inconveniente 
minimizado com o emprego de anestésicos locais. Essa desvantagem é compensada 
pela qualidade do material obtido, em quantidades que permitem fazer o 
diagnóstico com mais segurança, definir e caracterizar o subtipo do tumor por 
meio de um exame que recebe o nome de imunohistoquímico.3) Mamotomia
Está disponível apenas em alguns serviços. Não passa de uma biópsia realizada 
com o uso de um aparelho dotado de uma agulha que é introduzida sob anestesia 
local. Quando a extremidade da agulha está posicionada no interior do nódulo, o 
aparelho cria um vácuo que através dela aspira o tecido tumoral. A técnica 
permite recolher quantidades maiores de material e, eventualmente, retirar o 
nódulo inteiro.4) Biópsia excisional
Também é chamada de biópsia a céu aberto. Nesse caso, o cirurgião anestesia o 
local e retira o nódulo - ou um fragmento dele - através de uma incisão na pele.
Muito popular no passado, é uma intervenção pouco empregada hoje, porque precisa
ser realizada em centro cirúrgico e é muito mais invasiva do que as biópsias com
agulha.
Nos tumores pequenos, não-palpáveis, diagnosticados por imagens de rotina, as 
biópsias são orientadas pelo ultrassom ou pela mamografia. Para que mais tarde o
cirurgião localize a lesão, o radiologista toma o cuidado de deixar um fio 
metálico bem fino com uma das pontas no local exato em que o nódulo foi 
biopsiado.

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
saude-abre-inscricoes-para-congresso-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 1 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE ABRE INSCRIÇÕES PARA CONGRESSO DE SAÚDE COLETIVA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/
SAÚDE ABRE INSCRIÇÕES PARA CONGRESSO DE SAÚDE COLETIVA: [FOTO]
A Secretaria Municipal de Saúde está com inscrições abertas para o 1 Congresso 
de Saúde Coletiva da região da Barra da Tijuca e adjacências. O objetivo é 
reunir profissionais e pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, para 
discutir as diversas dimensões da saúde coletiva. Há duas modalidades de 
inscrição: apresentador de trabalho e ouvinte.
As inscrições podem ser feitas pelo site www.rio.rj.gov.br/web/smsdc. Para ser 
apresentador, é preciso indicar o tema e o subtema a que se vinculam o trabalho,
e o formato preferencial de apresentação (oral ou pôster), bem como anexar o 
resumo do projeto. Os resumos devem seguir rigorosamente a formatação presente 
no link modelo copiado na ficha de inscrição online.
O evento acontecerá de 17 a 20 de setembro de 2013, no Instituto Municipal de 
Assistência à Saúde (IMAS) Juliano Moreira, na Taquara, e é promovido pela 
Coordenação de Área Programática (CAP) 4.0, pelo Hospital Municipal Lourenço 
Jorge e pelo IMAS Juliano Moreira. A meta é estimular o diálogo 
interdisciplinar, a troca de experiências, a reflexão acadêmica sobre os 
problemas enfrentados no cotidiano hospitalar e a melhoria dos serviços 
oferecidos na rede de saúde pública. Para mais informações, basta ligar para 
3432-2403 ou enviar e-mail para: ce_imasjm.smsdc@rio.rj.gov.br.
Disponível em http://doweb.rio.rj.gov.br/ acesso em 1º abr. 2013 (edição de 1º 
abr. 2013)

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-bucal-nascimento-de-primeiros.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 24 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Saúde bucal: nascimento de primeiros dentes pode até causar febre nos bebês

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Saúde bucal: nascimento de primeiros dentes pode até causar febre nos bebês: 
[FOTO]

Foto: Joson/Corbis
Quando os pais tratam da saúde bucal das crianças, podem surgir diversas 
dúvidas. Muitas delas são respondidas por velhas afirmativas passadas pelas 
avós, pais e amigos. Mas será que tudo o que escutamos sobre os cuidados com a 
fase de dentição das crianças é verdade? O chefe do serviço de odontologia do 
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Hospital Federal de Ipanema, Gerson Hayashi, esclarece mitos sobre o assunto e 
dá orientações sobre como tratar os dentes dos pequenos.Chupar chupeta, 
mamadeira e o próprio dedo faz com que os dentes da criança nasçam tortos? 
Verdade.Eles podem entortar tanto os dentes como a arcada, a parte óssea da 
mandíbula. No caso da mamadeira e da chupeta, se os produtos não forem de boa 
qualidade, com anatomia correta, ou se o dedo da criança ficar sempre numa 
posição errada, isso pode gerar no adulto uma deformidade óssea. Essa 
deformidade no adulto só é possível corrigir através de uma cirurgia 
ortognática, alerta.Não preciso limpar a boca do bebê antes dos dentes começarem
a nascer? Mito.Existem escovas de dente que são dedeiras, encaixadas diretamente
no dedo da mãe, onde ela pode esfregar a gengiva da criança e limpar todo resto 
de alimentação. Se não tiver essa escova dedal, a mãe pode usar uma gaze ou 
cotonete para fazer a limpeza, explica.Devo escovar os dentinhos do bebê desde o
início da dentição? Verdade.O cuidado deve ser normal e não menosprezado porque 
o dente de leite vai cair futuramente. Eles devem ser escovados com escovas 
pequenas, de cerdas macias. Além de ser importante para a saúde bucal, isso cria
um hábito na criança de que é normal ter aquele cuidado com os dentes, lembra.As
crianças devem usar pasta de dente infantil porque a pasta de adulto pode fazer 
mal? Verdade.Até certa idade, a criança costuma engolir muita pasta de dente. 
Hoje, praticamente todas as pastas de adulto contêm flúor, e as infantis não 
possuem ou têm em uma quantidade que não causará riscos à saúde da criança caso 
seja engolida.Os bebês sentem dor quando os primeiros dentes estão nascendo e 
podem ter febre e diarreia? Verdade.Durante o nascimento dos dentes é muito 
importante que os pais fiquem atentos. Além da dor e desconforto, a erupção dos 
dentes pode causar lesões nas mucosas, úlceras, hematomas e as crianças podem 
ter febre e diarreia. Muitas vezes os pais percebem esses sintomas, levam ao 
pediatra, e lá o profissional constata que esse quadro sistêmico é causado pelo 
nascimento dos dentes, explica.Os mordedores ajudam os dentes a crescerem mais 
depressa? Mito.O mordedor vai ajudar a acalmar a criança, pois a gengiva fica 
sensível e irritada. Ao morder, ela tem uma sensação de conforto. Esse ato ajuda
a mucosa a ficar um pouco mais preparada para a erupção dos dentes. Estimulando 
a gengiva, ela fica mais consistente para quando romper com a dentição.Os dentes
de leite devem cair naturalmente e não devem ser arrancados? Mito.Durante a 
infância vão acontecer uma série de fatos que podem acelerar ou retardar a queda
dos dentes. Na época correta, não há problema nenhum em a criança arrancar 
aquele dente amolecido. No entanto, quando a queda não ocorre na época correta, 
pode causar problemas na erupção do dente permanente. A mãe tem que levar a 
criança a cada seis meses no odontopediatra, verificar se o dente já deveria ter
caído ou não. Essa demora pode deformar a arcada dentária. Se for necessário, o 
cirurgião deve realizar a extração dos dentes de leite.As crianças devem usar 
escovas de dente infantis para não se machucarem? Verdade.Não só pela 
consistência da escova, mas pelo próprio tamanho. As escovas infantis não têm 
apenas o estímulo visual, desenhos e cores chamativas, mas seu tamanho e a 
textura das cerdas são importantes para que a criança use de forma correta, sem 
se machucar, e que também a estimule no cuidado com os dentes.Fonte: Fabiana 
Conte /Comunicação Interna do Ministério da Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-hanseniase-tem-cura.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 24 de abril de 2013
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE - Hanseníase tem cura!
<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://bairroeducador.blogspot.com/
Hanseníase tem cura!: Os estudantes do 4º ano do CIEP Doutor Adão Pereira Nunes,
BE Irajá, assistiram na terça feira, 16 de abril, uma palestra sobre a 
hanseníase, doença popularmente conhecida como lepra. A atividade foi elaborada 
pela técnica de enfermagem do Programa Saúde nas Escolas (PSE), Geiza Maciel e a
gestora de projeto do Bairro Educador, Fernanda Souza. 
[FOTO]

A palestra teve como objetivo levar aos estudantes informações sobre o que é a 
Hanseníase, seus principais sintomas, causas e tratamentos. Além disso, o 
encontro também procurou quebrar os preconceitos existentes em relação a doença.
A atividade faz parte da campanha realizada pelo Ministério da Saúde, iniciada 
no mês de março em várias escolas do Brasil, sendo realizada pela equipe do PSE.
A campanha promove ações voltadas para o público infantil sobre Hanseníase e 
Verminose, cujo tema é Hanseníase e Verminoses têm cura. É hora de prevenir e 
tratar.
[FOTO]
Foto da campanha
Para ampliar o conhecimento dos estudantes, foram exibidos vídeos explicativos 
sobre a hanseníase, como é desenvolvida e como tem início o tratamento no 
Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, os estudantes receberam folhetos com 
esclarecimentos sobre a doença e tiraram dúvidas com a técnica do PSE.
[FOTO]

De acordo com entrevista ao site de notícias do governo federal, o secretário 
nacional de vigilância em saúde, Jarbas Barbosa, destacou que a hanseníase tem 
cura e, quando a pessoa começa o tratamento, a transmissão é interrompida quase 
que imediatamente. Ainda segundo o secretário, a doença é rara em crianças, mas 
quando ela é portadora é porque alguém na família ou na comunidade possui 
hanseníase.
O projeto Bairro Educador agradece, em nome de toda a equipe, ao apoio e 
parceria do PSE, o que possibilitou a realização de mais uma atividade, a qual 
serviu como elemento enriquecedor no processo de aprendizagem dos estudantes.
Fonte: 
http://www.brasil.gov.br/noticias/arquivos/2013/03/18/brasil-realiza-campanha-pa
ra-diagnostico-de-hanseniase)
Por Fernanda Souza
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saude-presente-na-c-m-jurema-gomes.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 9 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA C. M. JUREMA GOMES
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

No dia 24 de março, a C. M. JUREMA, situada na comunidade da Pedreira, recebeu a
Equipe referência de sua creche para realizar uma ação de atendimento a todas as
crianças matriculadas presentes neste dia.
Pauta: 
I-Pesagem;
avaliação antropométrica; estado nutricional; hábitos alimentares e verificação
da caderneta de vacinação.II-Apresentação aos
funcionários Materiais: balança e fita métrica.III-Materiais:
balança e fita métrica.IV-Ações: pesagem; avaliação
antropométrica; estado nutricional; hábitos alimentares e verificação da
caderneta de vacinação. Foram avaliados 84 crianças.Vejam os resultados enviados
a CAP3.3 E A 6ªCRE: IMC
e PERCENTILPeso ideal 57crianças= 67,9%Baixo peso 10 crianças= 20.2%Sobre peso17
crianças=11.9%ESQUEMA
VACINALVacinas em dia 55 crianças=65.5%Vacinas atrasadas 4 crianças= 4.8%Não 
Apresentaram cartão de vacina 25 crianças =28.8%Grafico
do Estado Nutricional Das Crianças de acordo com IMC e PercentilNúmero
de crianças avaliadasPorcentagem
das Crianças Avaliadas
[FOTO]
[VÍDEO]
Esquema Vacinal
das criançasPorcentagem
das crianças avaliadas[FOTO]

Dentre
os agravos encontrados já estão sendo resolvidos, as crianças de baixo peso
assim com os sobre pesos com riscos. Serao encaminhados para avaliação
nutricional e Social Pelos profissionais do NASF.Os com
vacina ematraso foram avisados os
responsáveis para procurarem serviço de vacinação da UNIDADE CMS SYLVIO
FREDERICO BRAUNER.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Parabéns a toda equipe e Direção da Creche que nos apoiam neste trabalho. 

EQUIPE DE TRABALHO: LUTHER KING - CB 07 - 3315Medica Marilza RochaEnfermeiro 
Erildo wolfgrammDentista mirianASB M. LizeteTécnico Enfermagem Vilson 
FernandesAgentes Comunitários de Saúde: Carlos
Eduardo QuirinoElisangela
AraujoElisangela
CabralFernanda
CapelaJanaina
PereiraLeila
SerpaLuciana
Soares

PSE - NSEC06 - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA E NA CRECHE 
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<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 26 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA C. M. YEDA LAMOUNIER

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-clinicadafamilia-edmavaladao.blogspot.com/
Atividade de PSE da Equipe União na creche YEDDA LAMOUNIER,realizada no dia 
04/04/2013. Com a presença do Dr. Maurício,Técnica de Enfermagem Selma, 
Nutricionista Patrícia e os ACS Aline Cruz,Jorge Braga e Michelle Gomes.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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<POSTAGEM>
saude-presente-na-creche-pesagem-creche.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 29 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA CRECHE - PESAGEM CRECHE PROFESSOR ROGERIO PEDRO BATISTA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cms-fazendabotafogo.blogspot.com/
PESAGEM CRECHE PROFESSOR ROGERIO PEDRO BATISTA: 

PESAGEM NA CRECHE PROFESSOR ROGERIO PEDRO BATISTA
[FOTO]

Equipe de Saúde referência da CRECHE MUNIICPAL PROF ROGÉRIO, esteve na creche 
realizando a pesagem e medindo cada aluno. Os alunos acima e abaixo do peso ou 
altura, serão observados e acompanhados pela equipe multiprofissional da CMS 
FAZENDA BOTAFOGO.

PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA
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saude-presente-na-e-m-ana-de-barros.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 12 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA E. M. ANA DE BARROS CÂMARA - I Reunião de Pais e Responsáveis 
- Dia 23/03/2013

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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http://embarroscamara.blogspot.com/

Saúde presente na Reunião de pais da educação, isto é parceria. 
I Reunião de Pais e Responsáveis - Dia 23/03/2013: 

 Sábado  , 23 de março , a comunidadae escolar reunida em mais um Encontro de  
Pais e Responsáveis da Educação Infantil , momento de extrema alegria  para 
todos nós , afinal muitos responsáveis tiveram a chance de conhecer  a escola em
que seus filhos estudam hoje. Contamos com a presença da  Professora Beatriz 
Gomes , das A.C.Saúde da Faz. Botafogo  , da secretaria Tatiana Sousa , da 
auxiliar de creche Josemilia e da professora Fatima que em momento de extrema 
competência brincou com  os pais e alunos utilizando nossos instrumentos da 
Oficina Dó, Ré , Mi,  levando-os ao brincar , que é o principal modo de 
expressão da  infância.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 12 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA E. M. ÉRICO VERÍSSIMO - Ação de combate a obesidade infantil 
E.M. Érico Veríssimo 10/04/2013

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
A Equipe Lacy Ferreira do CMS FAZENDA BOTAFOGO, fez uma ação de combate a 
obesidade infantil na E. M. ÉRICO VERÍSSIMO, tema priorizado pela Ministério da 
Saúde.Ação de combate a obesidade infantil E.M. Érico Veríssimo 10/04/2013: 
[FOTO]
 Equipe Lacy Ferreira em Ação na Escola Érico Veríssimo 10/04/2013
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

PSE - NSEC06 - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA
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saude-presente-na-escola-antonio.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 11 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA ANTÔNIO FRANCISCO LISBOA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://smsdc-cf-raimundoalves.blogspot.com/

PSE do Mês de Março no Colégio Antonio Francisco Lisboa

Esta atividade foi realizada para falar aos alunos desta escola sobre a 
PEDICULOSE. Foi realizada também brincadeiras, interatividade com os alunos, a 
equipe técnica e os profissionais da escola. Os alunos tiveram muitas dúvidas 
sobre esse assunto mais conhecido como PIOLHO! Foi gratificante esclarecer as 
dúvidas e ver a felicidade dos envolvidos nesse projeto sobre um assunto tão 
presente no cotidiano das pessoas.

Enfermeiro - Rodrigo Coda
Agente Comunitária - Vanessa Terto
[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-municipal.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 15 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA MUNICIPAL EUGÊNCIA DUTRA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

No dia 4 de abril a equipe referência da CLÍNICA DA FAMÍLIA MARCOS VALADÃO 
esteve na ESCOLA MUNICIPAL EUGÊNCIA DUTRA para realizar mais uma ação de saúde. 
As ações realizadas foram:
Apresentação
do Teatro de Saúde Carioca- Alimentação 
Saudável;Levantamentoepidemiológico;Escovação supervisionada;Exame clínico 
Distribuição de Kits 

Apresentação
teatral é envolvente e atraente, as crianças demonstraramalegria em participar, 
a escovação supervisionada foi
bem sucedida as crianças demonstraram familiaridade com a atividade e o
levantamento epidemiológico transcorreu bem com colaboração da crianças.
Vejam um pouco deste trabalho:[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
PSE - NSEC06 - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA
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<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 15 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA MUNICIPAL FROTA PESSOA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

No dia 8 de abril a Equipe IsraelEquipe Israel : Enf.
Maria de Lourdes, Maria da Penha, Lizete, Dr. Marcos, Dentista Fábio, ASB 
Sidney, Técnica de enfermagem - Viviane
Técnica
Enfermagem Viviane
Agente
comunitário de saúde: 
Gisele, Angélica, Luciana, Eliane, Mª Janete, Rute, Roselene
Foi realizada avaliação antropométrica e
pesagem e apresentação de vídeo. Foram avaliadas 69 crianças. 

IMC /PERCENTIL:
Eutrófica- 39 crianças
Baixo peso-20 crianças
Sobrepeso- o6 criançasObesidade - 04 crianças
PROPOSTA:

Serão
encaminhados para avaliação nutricional e Social Pelos profissionais do NASF.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

PSE - NSEC06 - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA E NA CRECHE
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<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-pse-aprendendo.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 26 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA - PSE - Aprendendo a combater um grande inimigo!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://ciepglauberocha.blogspot.com/
PSE - Aprendendo a combater um grande inimigo!: 
[FOTO]

...[FOTO]

...
[FOTO]

...
[FOTO]

...
[FOTO]

...
[FOTO]
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<POSTAGEM>
saude-presente-no-ciep-antonio-candeia.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 12 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NO CIEP ANTÔNIO CANDEIA FILHO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

ATIVIDADE EDUCATIVA / AÇÃO COLETIVA DE
ESCOVAÇÃO SUPERVISIONADA E LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO realizadas no dia 8 de 
abril no CIEP ANTÔNIO CANDEIA FILHO pela Equipe referência da CLÍNICA DA FAMÍLIA
MARCOS VALADÃO.As criança participaram e ficaram super motivadas em dar 
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continuidade as orientações dadas, garantia de sorrisos futuros.

ASB RODRIGO OSCAR
APRESENTANDO OS PERSONAGENS DO TEATRO
[FOTO]

APRESENTAÇÃO [FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
BASTIDORES DO TEATRO DE FANTOCHES: ASB RODRIGO OSCAR,
NUTRICIONISTA ANNE MARCELLE, TSB SIMONE CABRAL, CD ROSANE LANDEIRA E TES BRUNA
CASTRO[FOTO]

PSE - NSEC06 - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA
<COMENTÁRIOS>
Muito boa essa parceria com o PSE. 
Essa equipe é maravilhosa.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-no-edi-programa-saude-na.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 26 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NO EDI - Programa Saúde na Escola EDI Professora Beatriz Souza 
Madeira

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cms-sylviofbrauner.blogspot.com/
Programa Saúde na Escola EDI Professora Beatriz Souza Madeira: 
[FOTO]
Ninguém pode tirar da Clínica da família o seu mérito, no mês de Abril a equipe 
L3, com a sua enfermeira Juliane, estiveram na EDI "Espaço de Desenvolvimento 
Infantil" Professora Beatriz Souza Madeira, Realizando mais uma 
avaliaçãoantropométrica para estabelecer o perfil nutricional das crianças com 
idade de 1 (um) a 4 (quatro) anos,Foram coletadas medidas antropométricas, como 
peso e altura para a determinação do Índice de Massa Corporal e classificadas 
por meio das curvas de referências por percentis. Atividades realizadas em 6 
(seis) turmas EI30, EI31, EI40, EI41, EI50, EI51. Foram avaliadas 68 meninas e 
61 meninos totalizando 129 crianças avaliadas, sendo que 41 crianças faltaram. 
Faz-se necessário salientar que os resultados encontrados entre as crianças 
avaliadas na creche foi o seguinte: sobrepeso (10,7%) e desnutrição (8,5%). 
Profissionais responsáveis pela ação: Enfermeira Juliane, Agente Comunitário de 
Saúde Irene,Agente Comunitário de SaúdeJeane eAgente Comunitário de 
SaúdeJuliana.Clique aqui para ver mais fotos
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saude-presnete-no-ciep-zumbi-dos.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 12 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NO CIEP ZUMBI DOS PALMARES - AÇÃO ESCABIOSE CIEP ZUMBI DOS 
PALMARES

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cms-fazendabotafogo.blogspot.com/
AÇÃO ESCABIOSE CIEP ZUMBI DOS PALMARES: 
[FOTO]

PSE - NSEC06 - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA 
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<POSTAGEM>
semana-de-alimentacao-escolar-2013.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 29 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Semana de Alimentação Escolar 2013

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://inad-smsdc.blogspot.com/
Semana de Alimentação Escolar 2013: 
Pequeno dicionário da alimentação saudável: uma contribuição para ampliar o foco
da promoção da alimentação saudável

O Pequeno dicionário da alimentação saudável foi produzido pelo Instituto de 
Nutrição Annes Dias em parceria com o Núcleo de Alimentação e Nutrição Escolar 
(INU/UERJ) com base em um processo de construção coletiva, do qual participaram 
também os parceiros da Rede Estadual de Alimentação e Nutrição Escolar do Rio de
Janeiro, alunos da graduação e pós-graduação do INU/UERJ e profissionais de 
saúde da SMS-RJ. Este material valoriza, de forma lúdica e pedagógica, as 
diferentes dimensões da alimentação saudável, tais como a dimensão de acesso à 
alimentação saudável e adequada; a dimensão cultural; a dimensão ecológica; e a 
dimensão econômica. O material é constituído por 23 verbetes, organizados de A à
Z, sobre alimentação saudável e, para cada verbete, são listados textos de apoio
e sugestões de atividades para explorar a temática. Como os verbetes apresentam 
interfaces, ao desenvolver alguma atividade, é possível abordar diferentes 
verbetes. Acreditamos que o uso do material pode originar novos verbetes e novas
sugestões de atividades. Mande suas sugestões para nós!

Para conhecê-lo, clique aqui.
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<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 24 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Sentir dor no corpo ao acordar pode indicar má postura durante o sono...

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://ligadasaude.blogspot.com/
Sentir dor no corpo ao acordar pode indicar má postura durante o sono...: Além 
do jeito de dormir, postura do dia a dia também
influencia nas dores.Por outro lado, acordar cansado pode ser sinal de um 
distúrbio do sono.A hora de dormir é aquela
hora para descansar e recuperar as energias para o dia seguinte. Porém, algumas
pessoas costumam acordar com dores no corpo e ainda mais cansadas do que no dia
anterior e isso pode ser um sinal de má postura durante o sono, como explicou o
médico do esporte Gustavo Magliocca.
Quando a pessoa dorme, ela
passa em média oito horas na mesma posição - se ela não for adequada, pode
acontecer o alongamento e também o encurtamento de alguns músculos, o que causa
a dor. Em alguns casos, é comum até a pessoa travar e não conseguir nem
levantar da cama.
Por exemplo, dormir de lado
com as pernas esticadas e as mãos debaixo do travesseiro pode prejudicar
diversas articulações do corpo.
Para se proteger, é ideal
que o travesseiro deixe a cabeça em um ângulo de 90 graus em relação aos ombros
e que a pessoa use um segundo travesseiro para abraçar e outro para colocar
entre as pernas(como mostra o infográfico abaixo).
Dormir de bruços ou com a
barriga para a cima também pode fazer mal. Além das dores, dormir de mau jeito
pode causar também lesões nos ligamentos da coluna e hérnia de disco, como foi
o caso do empreendedor William Hertz mostrado na reportagem da Daiana Garbin.
Ele acordava todos os dias
sentindo uma dor que irradiava por todo o corpo, incômodo que dificultava nas
atividades mais simples do dia a dia, como escovar os dentes e levantar da
cama.
Para melhorar as dores que
ele sentia ao acordar, ele teve que se exercitar e emagrecer, mas a luta não
foi fácil. Segundo o médico do esporte Gustavo Magliocca, essa dor limita
movimentos simples e deve ser bem avaliada por um médico para não atrapalhar a
vida do paciente.
É preciso prestar atenção
também ao tipo do travesseiro, que são os maiores responsáveis pelo torcicolo,
um espasmo muscular causado por erro postural. O problema pode ser tratado com
um relaxante muscular apenas, mas existem casos que precisam de massagem,
fisioterapia e até o uso do colar cervical. A dica para se proteger é não usar
o travesseiro muito alto ou muito baixo.
O neurologista Marcelo
Calderaro alertou que, fora as dores no corpo, também existe a possibilidade de
as pessoas sentirem dor de cabeça ao acordar, o que pode prejudicar muito a 
qualidade
do sono.
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[FOTO]

As causas mais freqüentes
para esse problema geralmente não são graves, como estresse, ansiedade,
depressão, uso excessivo de analgésicos, ressaca e até mesmo distúrbios, como a
apneia do sono.
A apneia, inclusive, pode
fazer com que a pessoa acorde com sono porque, ao roncar, ela não consegue
dormir direito. Outros distúrbios como bruxismo e insônia também podem
prejudicar o sono e trazer conseqüências como mau humor e até queda do sistema
imunológico.
[FOTO]

[FOTO]
*** O Texto acima é de responsabilidade do autor. Para dúvidas sobre o conteúdo 
do texto, deixe seu comentário ou entre em contato com o autor através dos 
contatos disponibilizados em sua assinatura.
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servidor-agora-tem-disque-servidor.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 5 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Servidor agora tem Disque-Servidor

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://crhsmerjecoando.blogspot.com/
Servidor agora tem Disque-Servidor: [FOTO]

Comunicado Servidor Presente de 04/04/2013 (D.O. Rio nº 14 de 05/04/2013 - p. 
56).Você tem tanto para se informar que a Prefeitura agora tem um canal 
exclusivo para responder, de domingo a domingo, 24 horas.Disque-Servidor: 
2599-4746(Publicado no Ecoando n.º 28 - 2013)
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<POSTAGEM>
tdha-transtorno-de-deficit-de-atencao-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 11 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

TDHA - Transtorno de déficit de Atenção e Hiperatividade

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://meustrabalhospedagogicos.blogspot.com/
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TDHA - Transtorno de déficit de Atenção e Hiperatividade: 

[FOTO]

Lendo um livro sobre transtornos
comportamentais, encontrei uma texto bem interessante e instrutivo para pais e
professores que atuam ou que tem dúvidas sobre o TDAH - Transtorno e Déficite de
Atenção e Hiperatividade.

Entre 3 a 5% das crianças em idade escolar pode
apresentar esta patalogia, sendo ocorrência maior entre os meninos. Os sintomas
incluem falta de atenção, atividade corporal expressiva e impulsividade. Estes
sintomas podem aparecer de forma isolada ou combinada e tendem a persistir na 
adolescência,
ficando mais amenos na vida adulta. Isto porque o portador desenvolve
mecanismos para lidar com o transtorno. È um distúrbio neurocomportamental mais
comum na infância, pois há um comprometimento da região frontal do cérebro, 
responsável
pela inibição de comportamentos; capacidade de prestar atenção; auto controle;
e planejamento das ações. Desta forma, não podemos 
mais aceitar a ideia de que
a criança com TDHA é desobediente, porque foi mal educado pelos pais. Segundo o
Diagnóstico de Doenças Mentais (DSM), este transtorno é um problema de saúde 
mental,
bidimensional, que envolve a atençã e a hiperatividade/impulsividade, com padrão
persistente, mais frequente severo do que o observado em outras crianças da
mesma idade.

Conheça os transtornos de desatenção:

- Deixar de prestar atenção a detalhes ou cometer
erros por descuido em atividades escolares, profissionais e outras;
- Ter dificuldades nas tarefas ou ema atividades
lúdicas, de manter atenção no que faz;
- Distrair-se, parecendo não escutar quando não
dirigem a palavra;
- Ter dificuldades em seguir instruções e concluir
deveres escolares, tarefas domésticas ou deveres profissionais, sendo que na
dificuldade não se deve á incapacidade de compreender as instruções nem a um
comportamento de oposição à autoridade;
- Ter dificuldades para organizar tarefas e
atividades;
- Evitar tarefas que exijam esforço mental
constante ou antipatizar com elas, como tarefas escolares, estudos, deveres de
casa, ou do trabalho,. E só com relutância envolve-se com elas;
- Perde brinquedos, lista de deveres escolares,
lápis, livros ou outros materiais, os que são necessários para tarefas ou
atividades;
- Distrai-se facilmente com tarefas a que está
engajado devido a estímulos alheios;
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- Apresentar dificuldades para se lembrar de coisas
necessárias para as atividades diárias;

Fique atento para os sintomas da hiperatividades:
- As
crianças são muito ativas;
- Movimentam os pés e as mãos, balançam o corpo
etc;
- Não conseguem ficar sentadas e quietas;
- Tocam tudo com as mãos;
- A atividade pela atividade: perambulam e vagam
sem sentido e objetivo;
- Falam o tempo todo: cantarolam, fazem barulhos
com a boca, assobiam.
 A
escola deve oferecer um ambiente tranquilo, com poucos estímulos externos e 
ruídos.
Deves disponibilizar recursos didáticos variados (modelos visuais e auditivos:
mapas, gráficos, Cds, computadores, livros, ricamente ilustrados, momentos para
atividades artísticas e brincadeiras). O
professor deve estar informado sobre a TDHA para ensinar. A seguir,
apresentamos algumas estratégias para ensinar de maneira eficaz:

- Manter contato com os pais regularmente;
- Tentar acordos, perguntar a criança como ela acha
que aprende melhor;
- Monitorar as tarefas estabelecendo curto período de
tempo;
- Orientar o aluno previamente sobre o que é
esperado dele quanto ao comportamento e a aprendizagem;
- Usar recursos especiais (gravador, slides, etc.)
- Discutir precisamente mudanças de cronograma,
currículo, realizando alterações até a criança se adaptar ao processo
educacional;
- Auxiliar a criança lembrando e repetindo, prevendo
diretrizes e limites;
- Ser tolerante para a criança sentir-se aceita;
- Incentivar e recompensar todo o bom comportamento
e desempenho, elogios, firmeza, aprovação e encorajamento são essenciais;
- Dar o conteúdo passo a passo verificando a
aprendizagem;
- Apresentar tarefas em pequenas quantidades;
- Motivar a criança a aprender;
- Reduzir os estímulos que possam distrair os
alunos (portas ou janelas);
- Manter a sala organizada e estruturada;
- Esclarecer regras claras e consistentes;
- Estabelecer rotina escolar previsível;
- Alternar a atividade de alto e baixo interesse durante
a aula;
- Permitir movimentos dentro e fora da sala de aula
(se ajudante, permitir ir ao banheiro, beber e buscar água);

Página 3639



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
- Preparar previamente para mudanças de rotina;
- Evitar tarefas repetitivas próximas uma das
outras;
- Fornecer instruções diretas, curtas e claras;
- Focalizar mais o processo do eu o
produto/qualidade e quantidade;
- Separar aluno de outros que incentivam o
comportamento inadequado;
- Colocar a criança com um par tutor para ser
acompanhado;
- Olhar nos olhos da criança ao dar a atividade;
- Desenvolver alternativas, fornecer dicas para a
criança lidar com suas dificuldades;
- Dar supervisão adicional sempre que necessário;
- Estabelecer limites e fronteiras com calma. Ser
firme e direto;
- Enfatizar o aspecto emocional do aprendizado;
- Não enfatizar o fracasso;
- Dar retorno constante e imediato sobre o
desempenho do aluno ajuda a desenvolver a auto-observação;
- Incentivar a leitura em voz alta, contar
histórias, falar por tópicos;
- Permitir a brincadeira, a diversão, e criar um
ambiente formal, sem superestimulação;
- Usar giz colorido na explicação de matérias
novas;
- Alterar o tom de voz para prender a atenção;
- Estar atento ai talento, alegria e ao humor que a
criança manifesta.
 O
tratamento inclui psicoterapia, psicopedagogia e em 30% dos casos é utilizada
medicação.

Referencia: 
LEGAL, José Eduardo. Psicologia e desenvolvimento
da aprendizagem/ Eduardo José Legal e Josiane da Silva Delvan, Centro
Universitário Leonardo Da Vinci. Indaial GRUPO UNIASSELV, 2011.

Receba nossas atividades Digite aqui seu email:
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Vacinação contra a gripe é prorrogada até 10 de maio
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Vacinação contra a gripe é prorrogada até 10 de maio: [FOTO]

O Ministério da Saúde prorroga a Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe 
até o dia 10 de maio. Devem se vacinar idosos com mais de 60 anos, crianças de 
seis meses a dois anos, indígenas, gestantes, mulheres no período de até 45 dias
após o parto (em puerpério), pessoas privadas de liberdade, profissionais de 
saúde, além das pessoas que têm doenças crônicas do pulmão, coração, fígado, 
rim, diabetes, imunossupressão e transplantados.
Até as 18 horas desta quarta-feira (24) foram imunizadas 14,9 milhões de 
pessoas, ou seja, 47,6% da meta do Ministério da Saúde de imunizar 31,3 milhões 
de pessoas que fazem parte dos grupos prioritários, incluindo os doentes 
crônicos e pessoas privadas de liberdade. A meta da campanha, que começou dia 15
de abril, é vacinar 80% do público-alvo.
O Ministério da Saúde recomenda aos municípios e estados que não atingiram a 
cobertura adequada que intensifiquem as ações para que as pessoas sejam 
imunizadas, inclusive com abertura dos postos de vacinação aos sábados. Isso é 
importante para que a população possa ter acesso e chegar ao inverno protegida, 
explicou o secretário de Vigilância em Saúde, Jarbas Barbosa, que alertou, 
ainda, para que as pessoas não deixem para a última hora.
A região Sul conseguiu a maior adesão da população. Excluindo as doses aplicadas
em doentes crônicos e pessoas privadas de liberdade, foram vacinados quase 3 
milhões de pessoas, representando 60,46% de cobertura da região Sul. Em 
sequência, a região Centro-Oeste conseguiu vacinar 876.967 pessoas, ou 40,01% do
público-alvo. A região Sudeste, por sua vez, vacinou 4,9 milhões de pessoas, o 
que representa 35,3% do total. Na região Norte foram imunizadas mais de 919 mil 
pessoas, correspondente a 38,53% do total. A região Nordeste já imunizou 37,79% 
do público-alvo, ou seja, mais de 3,2 milhões de pessoas.PREVENÇÃO- O Ministério
da Saúde ainda recomenda a adoção de medidas de higiene pessoal para evitar a 
contaminação por influenza. É importante higienizar as mãos com água e sabão, 
com frequência, principalmente depois de tossir ou espirrar; após usar o 
banheiro; antes de comer; antes de tocar os olhos, boca e nariz.
Também é recomendável que as pessoas evitem tocar os olhos, nariz ou boca após 
contato com superfícies; usar lenço de papel descartável e proteger a boca e o 
nariz ao tossir ou espirrar.O secretário do Ministério da Saúde explica ainda 
que é aconselhável ao doente não sair de casa enquanto estiver em período de 
transmissão da doença (até sete dias após o início dos sintomas), para diminuir 
a chance de disseminação e evitar aglomerações e ambientes fechados.Agência 
Saúde
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Vacinação contra a gripe: Quanto antes imunizado, mais protegido - Autor(Dr. 
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://blogdopediatra.blog.uol.com.br/
Vacinação contra a gripe: Quanto antes imunizado, mais protegido - Autor(Dr. 
Sylvio Renan): 

Já entramos no outono, época em que as temperaturas começam a cair e o os Leia 
mais...
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VOCÊ SABE COMO FAZER O SEU PASSE LIVRE (RIO CARD)?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cfepitaciosoaresreis.blogspot.com/

Muito boa informação!!! 
VOCÊ SABE COMO FAZER O SEU PASSE LIVRE (RIO CARD)?: 
Para fazer é só seguir o passo a passo..

Condição paraConcessão, Alteração e Revalidaçãodo Rio Card para pessoas 
comdeficiênciaou doença crônica, com base no Decreto n 32.842 do Prefeito do Rio
de Janeiro.

Terão direito do beneficio, moradores doMunicípiodo Rio de Janeiro, portadores 
dedeficiênciaou doença crônica, com renda familiar mensal inferior a 
3saláriosmínimos.
1 Passo- Realizar o CADÚNICOno CRAS - Centro de Referencia deAssistênciaSocial 
maispróximoda residencia, levando osdocumentosoriginais de todos os membros 
dafamília. Adultos:Identidade, CPF, titulo de eleitor, carteira de trabalho, 
comprovante de residencia e comprovante de renda. Crianças e adolescentes: 
Certidão de nascimento e Declaração escolar. Apos o cadastro, aguardar a emissão
do numero do NIS (Numero de Identificação Social).
Obs.: O cadastro deverá ser feito pelo responsável dafamília.
2 Passo- O paciente deverá comparecer a Clinica daFamíliaou Centro Municipal de 
Saúde levando o numero do NIS, laudo medico (fornecido pelo medico da unidade de
saúde em que realiza o tratamento) e documento originais (identidade, CPF e 
Comprovante de Residencia).
3 Passo- Entrar em contato com a Central Rio Cardatravésdo telefone 4003-3737 ou
pelo sitewww.riocard.compara saber o resultado do requerimento, agendar foto e 
retirar o cartão.
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

Adolescentes e adultos devem manter a carteira de vacinação sempre atualizada

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Adolescentes e adultos devem manter a carteira de vacinação sempre atualizada: 
[FOTO]

Foto: Elza Fiúza/ABr
É sempre importante reforçar a importância das vacinas. Elas devem fazer parte 
da rotina da população brasileira, no combate e prevenção de doenças. As vacinas
são consideradas produtos biológicos derivados ou semelhantes a um microrganismo
causador de determinada doença. Servem para induzir o sistema imunológico a 
criar uma barreira de proteção para o indivíduo de forma segura e eficaz.
A maioria das vacinas pode ser recebida gratuitamente em todos os postos de 
saúde. Para isso, é necessário portar a carteira de vacinação. O Ministério da 
Saúde, hoje tem um calendário de vacinação completo. Começa na vacinação 
infantil e engloba todas as outras fases da vida do indivíduo. Independente da 
idade, sempre haverá uma vacina que deverá ser atualizada, orienta a 
coordenadora do Programa Nacional de Imunizações da Secretaria de Vigilância em 
Saúde (SVS), do Ministério da Saúde, Carla Domingues.
Além disso, manter a lista de vacinas em dia é essencial para garantir a saúde 
da infância à vida adulta. É fundamental acompanhar o caderno de vacinação do 
adolescente e do adulto, para conferir se ele completou o esquema de vacinação 
na infância, ressalta. A coordenadora acrescenta a importância de guardar o 
cartão de vacina. É fundamental guardar em casa ou em algum local seguro o 
cartão de vacinação. Ele é a forma mais eficaz e segura para identificar as 
doenças a que a pessoa está protegida e contra quais ela ainda deverá receber a 
dose da vacina, ressalta.
A coordenadora ainda explica que o Programa Nacional de Imunizações 
disponibiliza 26 vacinas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Além da vacinação 
para crianças, gestantes e idosos, que comumente são os grupos prioritários nas 
campanhas, o Ministério da Saúde também disponibiliza e mantém um calendário de 
vacinas para adolescentes e adultos. É um calendário completo para a toda 
família. Atualmente o Brasil tem uma cobertura vacinal de 95% em todo país. 
Essas vacinas estão disponíveis durante todo o ano, em 35 mil postos de saúde da
rede pública, explica. Para 2013, estão sendo investidos cerca de R$ 1,8 bilhão 
na compra de vacinas, finaliza.Campanha Nacional de Vacinação 2013:
A Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe foi prorrogada em todo o país 
até o dia 10 de maio. Devem se vacinar idosos, crianças de seis meses a dois 
anos, indígenas, gestantes, mulheres no período de até 45 dias após o parto, 
pessoas com restrição de liberdade, profissionais de saúde, além de portadores 
de doenças crônicas. A meta do Ministério da Saúde, para este ano é vacinar 
cerca de 32 milhões de pessoas.
No Distrito Federal, uma parceria com os postos de saúde permite que os 
funcionários do Ministério da Saúde sejam vacinados. Basta levar seu crachá de 
identificação e um documento original com foto.Confira o Calendário Nacional de 
Vacinação.Fonte: Érica Santos / Comunicação Interna do Ministério da Saúde
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AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 04 a 10 de maio

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://elosdasaude.wordpress.com/AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 04 a 10 de maio: 
CONVERSANDO SOBRE SAÚDE DA FAMÍLIA[FOTO]

Entre os dias 6 e 10 de maio, acontece na Escola Nacional de Saúde Pública 
Sergio Arouca (Ensp/Fiocruz) a oitava edição do ciclo de debates Conversando 
sobre a Estratégia de Saúde da Família. O encontro busca integrar os alunos do 
curso de Residência Multiprofissional em Saúde da Família às questões teóricas e
políticas que envolvem a Estratégia Saúde da Família(ESF) no Rio de Janeiro. A 
atividade é coordenada pela pesquisadora do Departamento de Ciências sociais da 
ENSP, Maria Alice Pessanha de Carvalho, e será realizada a partir das 9h, no 
auditório térreo da ENSP. As inscrições devem ser feitas no dia do 
evento.Confira a programação completa do ciclo de debates.EDUCAÇÃO SEM 
VIOLÊNCIA[FOTO]

O Instituto Promundo promove nesta sexta-feira, 03 de maio, o lançamento do 
livro Vento no Rosto, sobre prevenção da violência na educação de crianças.A 
história de Lucas, personagem central do livro, foi criada por 12 meninos e 
meninas, entre 6 e 13 anos, da comunidade da Maré, participantes do projeto 
Esporte, Cultura e Cidadania da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O projeto, 
desenvolvido pelo Instituto Promundo com financiamento da ONG Save the Children,
teve o objetivo de dar voz aos pequenos sobre como pensam que poderiam ser 
educados sem o uso da violência. Além do lançamento do livro, será realizado um 
debate sobre o projeto de leipara prevenção de castigos físicos e humilhantes 
contra crianças, com Carlos Zuma, do Instituto Noos, eAna Paula Rodrigues, da 
Fundação Xuxa Meneghel. O evento é aberto ao público e acontece às 17h, na sede 
da Firjan (Graça Aranha nº 1, Centro).TEATRO NOS VAGÕES DA SUPERVIA[FOTO]

O longo e acidentado périplo de Ulisses de volta à casa após a batalha de Troia 
é o ponto de partida para a peça In_trânsito - Odisseias urbanas, que acontece 
até o dia 13 de maio, na plataforma 12 da Central do Brasil. A peça se passa num
trem do ramal Saracuruna, com cenas que ocorrem dentro do vagão e também nas 
áreas de embarque e desembarque das estações de Bonsucesso, Triagem, Manguinhos 
e São Cristóvão. Itinerante, a montagem criada pelas diretoras Isabel Penoni e 
Joana Levi transfere a jornada de Ulisses - rumo à ilha de Ítaca, onde deixou 
sua família antes de partir para a guerra - para o cotidiano dos mais de 500 mil
cariocas que utilizam os trens da SuperVia. O espetáculo acontece aos sábados e 
domingos, às 15h, e às segunda-feiras, às 14h. O percurso dura cerca de duas 
horas e termina no retorno à estação Central do Brasil.CINEMÃO NA ROCINHA[FOTO]

Neste domingo, 05 de maio, o CINEMÃO - Veículo de Ocupação Tática da Cultura 
chega à Rocinha. A sessão acontece a partir das 18h30, na Via Ápia, e terá 
início com a exibição de três curtas documentais: Angeli 24hs, de Beth 
Formagini, Mãos de outubro, de Vitor Souza Lima, e Silêncio, de Alberto Bellezia
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e Cid César Augusto. A atração principal será o longametragem Marcelo Yuka no 
caminho das setas. O documentário é um mergulho na transformação de Yuka desde o
incidente, no ano de 2000, que o tornou tetraplégico. Em seguida, o público terá
a oportunidade de participar de um debate com a equipe dos filmes e membros do 
Viva Rocinha. Materializado em um carro aparelhado para exibição de filmes 
nacionais, equipado com super projetor de imagem, telão, sistema de som, 
megafone, cadeiras e pipoqueira, o Cinemão vem promovendo sessões gratuitas de 
cinema nas comunidades cariocas, sempre aos fins de semana, seguidas de debates 
com realizadores e a população local.[VÍDEO]
Acesse o canal do CINEMÃO no Youtube!
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AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 11 a 17 de maio
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AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 11 a 17 de maio: PELA SAÚDE DE NOSSAS CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES[FOTO]

O Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes, 18 de maio, é uma conquista que demarca a luta pelos direitos 
humanos de crianças e adolescentes no território brasileiro. Nesta e na próxima 
semana, diversas atividades relacionadas ao tema acontecem em todo país. Nesta 
terça-feira, 14 de maio,o III Seminário Tecendo a Rede de Proteçãoaborda o 
temaCopas e Olimpíadas: qual legado queremos para nossas crianças e 
adolescentes?.A atividade será realizada no auditório da EMERJ, das 8h às 18h, e
é aberta ao público. As inscrições devem ser feitas pelo 
e-mailseminario.fia@gmail.com e é preciso informar nome,instituição, função, 
telefones e e-mail.O auditório da EMERJ fica na Av. Erasmo Braga, 115, 4º andar,
Centro. Mais informações pelos telefones: 2334-8034 e 2334-8015.A campanha Faça 
Bonitodivulga em seu blog atividades relacionadas à data. Envie a programação do
seumunicípiopara facabonito@gmail.com.CULTURA NEGRA, EDUÇÃO E AÇÕES 
AFIRMATIVAS[FOTO]

Nesta segunda-feira, 13 de maio, a Lei Áurea completa 125 anos. A partir de sua 
promulgação, os negros passaram a ter direito à liberdade no Brasil. Para 
comemorar a data, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj)e o Coletivo 
Palmares promovem o evento 125 anos de abolição: cultura negra, educação e ações
afirmativas no Brasil. A atividade, que acontece nos dias, 13 e 14 de maio, tem 
como objetivo lembrar a cultura negra e suas influências para o povo brasileiro.
Oficinas, palestras e atividades culturais integram a programação, que acontece 
a partir das 14h no Centro Cultural da Uerj (em cima do restaurante 
universitário). Além de debater temas como racismo, educação, ações afirmativas,
cultura de rua e cultura popular tradicional, os visitantes poderão participar 
de oficinas de jongo, contação de histórias e grafitti e de uma roda de capoeira
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angola, que encerra o evento, na terça-feira, dia 14, às 20h. A Uerj fica na rua
São Francisco Xavier, 524, Maracanã. Mais informações: 2334-0625. Confira a 
programação completa do evento!LUTA PELA LIBERDADE[FOTO]

Dia 18 de maio é Dia Nacional da Luta Antimanicomial. O movimento luta pelo fim 
da internação manicomial e pela garantia da liberdade ampla e irrestrita de todo
o ser humano. Na próxima sexta-feira, 17 de maio, o Coletivo Antimanicomial do 
Rio de Janeiro, que sustenta o lema Por uma sociedade sem manicômios, promove o 
Ato Público do Dia Nacional da Luta Antimanicomial.A ação acontece na Praça XV, 
a partir das 13h, com o tema Pelas ruas e becos da cidade: liberdade! Não à 
privatização e encarceramento da vida!. Durante todo o dia, apresentações, 
oficinas, e intervenções ocuparão o espaço. No sábado, dia 18, a Rede de 
Adolescentes e Jovens Promotores da Saúde (RAP da Saúde) estará no Arpoador para
sensibilizar a sociedade sobre o assunto. Participe!PRÊMIO JOSÉ REIS 2013[FOTO]

Estão abertas até 17 de maio, sexta-feira, as inscrições para a 33ª edição do 
Prêmio José Reis de Divulgação Científica e Tecnológica. Concedido anualmente 
pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq/MCTI), 
o prêmio é destinado aos profissionais que contribuíram significativamente para 
tornar a Ciência, a Tecnologia, a Pesquisa e a Inovação mais conhecidas do 
público. O premiado terá a oportunidade de ministrar uma conferência sobre sua 
contribuição para o conhecimento público da Ciêmcia, Tecnologia e Inovação, 
durante a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
(SBPC). As inscrições podem ser feitas pelo próprio candidato, por seu 
representante legal ou por indicação de dirigentes de entidades públicas ou 
privadas, em conformidade com o regulamento disponível no site 
http://www.premiojosereis.cnpq.br.
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AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 18 a 24 de maio
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http://elosdasaude.wordpress.com/
AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 18 a 24 de maio: ARPOADOR É PALCO PARA LUTA 
ANTIMANICOMIAL[FOTO]

Este sábado, 18 de maio, é Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Em alusão à 
data, diversas atividades serão realizadas no Arpoador, de 13h às 19h. A 
programação inclui apresentações de teatro e de música, debates, tendas com 
ações da saúde, oficinas e artesanatos. Promovido pela Coordenação Nacional de 
Saúde Mental, Álcool e outras Drogas, o encontro terá participação da Rede de 
Adolescentes e Jovens Promotores de Saúde - RAP da saúde. O polo Jacarezinho 
encenará esquetes teatrais sobre saúde mental e também haverá distribuição de 
preservativos, materiais educativos e postais da saúde. Além disso, o 
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encerramento contará com um grande Bloco de Carnaval. Não perca!GÊNERO E 
SUSTENTABILIDADE [FOTO]

Na próxima sexta-feira, 24 de maio, a Escola de Magistratura do Estado do Rio de
Janeiro(EMERJ) promove o seminário Gênero e os Desafios de Sustentabilidade. Na 
abertura do evento, a ministra do Meio Ambiente, Izabella Mônica Teixeira, dará 
a palestra Gênero e Sustentabilidade. Em seguida, o painel As Novas Perspectivas
Ecofeministas: Limites e Possibilidades reunirá a socióloga e coordenadora do 
InstitutoEQUIT Gênero, Economia e Cidadania Global, Graciela Rodrigues, e a 
diretora do grupoCidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação (CEPIA), Leila 
Linhares Barsted. No início da tarde, a secretária de Articulação Institucional 
e Cidadania Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, Samyra Crespo, e a 
diretora de sustentabilidade da Brasil Kirin, Juliana Nunes, participam do 
painel  A Mulher e o consumo responsável. O encontro acontece das 9h às 18h no 
auditório Antonio Carlos Amorim (Av. Eramos Braga, 115 - 4º andar, Centro, Rio 
de Janeiro). Acesse a programação completa e inscreva-se! PUC-RIO DISCUTE 
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA[FOTO]

A Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) promove dia 24 de
maio, sexta-feira, às 18h, o debate O Estado e a internação compulsória, o que 
pensa a juventude: Direito ou Violação?. Participam do evento o presidente da 
Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de 
Janeiro (Alerj), o deputado estadual Marcelo Freixo; o deputado federal Chico 
Alencar; a assistente social Hilda Corrêa de Oliveira; o militante da Pastoral 
da Juventude Estudantil Caio Bezerra; o suplente do Conselho Nacional de Saúde, 
Artur Custódio; e o pró-reitor de extensão da Universidade Federal Rural do Rio 
de Janeiro (UFRRJ), José Cláudio Souza Alves. O encontro, é promovido por alunos
do curso de Serviço Social e integra a semana da XVIII Feira de Valores da 
Universidade Católica (Fevuc), será realizado no salão da Pastoral Padre 
Anchieta na PUC-Rio.DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE E DOENÇAS CRÔNICAS[FOTO]

No dia 22 de maio, a Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca 
(ENSP/Fiocruz) promove o debate Indústria, mercado e determinantes sociais no 
controle das doenças crônicas não transmissíveis. Participam do encontro o 
pesquisador Luis David Castiel, o diretor do Centro de Estudos, Políticas e 
Informação sobre Determinantes Sociais da Saúde, Alberto Pellegrini Filho, a 
diretora executiva da Autoridades para as Condições de Trabalho, Paula Johns e a
coordenadora do Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto - ELSA Brasil, Dora Chor.
A sessão acontece a partir das 14h, no Salão Internacional da Ensp e será 
transmitida pela internet no portal da Escola.DISCRIMINAÇÃO RACIAL EM 
DEBATE[FOTO]

O ciclo de debates Em Cine, que acontece toda última quarta-feira de cada mês, 
exibe no próximo encontro, 22 de maio, o documentário Olhos Azuis. O filme conta
a história da professora Jane Elliott, que descobriu uma maneira muito 
interessante de denunciar a discriminação racial nos Estados Unidos. A 
professora cria situações na qual as pessoas que praticam preconceito sem 
perceber são colocadas no lugar de quem sofre discriminação. Após a exibição, um
debate com o filósofo Pedro Fornaciari aborda o racismo, a partir das ideias do 
pensador Michel Foucault. O encontro acontece na Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro (Uerj), das 17h30 às 20h30. A entrada é franca e as inscrições podem 
ser feitas 10 minutos antes do evento.Confira o documentário Olhos Azuis, da 
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professora Jane Elliott

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
alunos-do-bolsa-familia-tem-aprovacao.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 17 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Alunos do Bolsa Família têm aprovação acima da média:
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RIO - Estudantes beneficiados pelo programa governamental Bolsa Família nas 
regiões Norte e Nordeste têm rendimento melhor do que a média brasileira no 
ensino médio das escolas públicas. A taxa de aprovação desses alunos é 82,3% no 
Norte e 82,7% no Nordeste, enquanto a taxa brasileira é 75,2%.
Veja tambémFamílias numerosas recebem até R$ 1.262 do governo federalGoverno 
federal exige crianças na escola, mas não fiscalizaBolsa Família: no Rio, linha 
de miséria fixa limite de R$ 100Bolsa Família: benefício deve contemplar 
educação de qualidade, diz especialista
Os números são do cruzamento de dados de 2011 do Ministério da Educação (MEC) e 
do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) apresentados hoje
(16) pela ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campello, no 14º Fórum 
Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação da União Nacional dos Dirigentes 
Municipais de Educação (Undime).Os mais pobres tiveram um desempenho melhor do 
que a média, constata Tereza Campello. Não só conseguimos garantir que essas 
crianças não saiam mais da escola, mas conseguimos garantir que elas consigam ir
melhor na escola. Ela atribui o rendimento ao fato de que os estudantes 
beneficiados pelo programa não podem ter uma taxa de frequência inferior a 85%. 
Para os demais alunos, a taxa é 75%. Além disso, esses estudantes são 
superestimulados, as famílias entendem que é um ganho muito grande, diz a 
ministra.
No Brasil, esses estudantes também se destacam. A taxa de abandono escolar 
brasileira no ensino médio era 10,8% em 2011, mas entre os alunos beneficiados 
pelo Bolsa Família, a taxa foi 7,1%. A taxa de aprovação entre os beneficiados 
foi 79,9% em comparação à taxa nacional de 75,2%.
No ensino fundamental, estudantes beneficiados do Norte e Nordeste tiveram taxa 
de rendimento um pouco inferior à taxa nacional. No Norte, a taxa de aprovação 
dos beneficiados foi 84,4% em 2011 e 82% no Norte, em comparação à taxa nacional
de 86,3%. No Brasil, a taxa geral de aprovação dos beneficiados foi 83,9%. O 
abandono nacional nessa etapa do ensino foi 3,2%. Entre os beneficiados, também 
foi inferior, 2,9%.
A ministra também apresentou dados que mostram a maior presença dos 20% mais 
pobres da população brasileira no sistema de ensino. Em 2001, 17,3% dos jovens 
com 16 anos, que fazem parte desse grupo, tinham ensino fundamental completo. O 
número passou para 42,7%, em 2011. No Brasil, em 2001, 43,8% dos jovens nessa 
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faixa etária tinham o ensino fundamental completo, e em 2011, 62,6%.
Entre os 20% mais pobres do país, os jovens de 15 a 17 anos na escola passaram 
de 71,1%, em 2001, para 81,1%. No Brasil, a porcentagem de jovens nessa faixa 
etária na escola passou de 81% para 83,7%. Entre os 20% mais pobres de 15 a 17 
anos no ensino médio, - a idade adequada a essa etapa de ensino - a taxa passou 
de 13,6% para 35,9%. A variação nacional foi 37,4% para 51,7%. Houve uma melhora
no fluxo escolar e são os mais pobres que estão puxando esses indicadores para 
cima, constata Tereza.
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Amor e amizade também se aprendem na escola: Cerca de 30 estudantes do 5º ano da
Escola Municipal Cornélio Pena, BE Irajá, participaram no dia 23 de abril, de 
uma atividade lúdica que aborda temas relacionados aos sentimentos de amor e 
amizade. A dinâmica se baseou no Projeto Político Pedagógico (PPP) da unidade 
escolar, que no primeiro bimestre está trabalhando o tema Amor.
[FOTO]

A atividade, à convite do Bairro Educador Irajá, foi desenvolvida pela gestora 
de projeto do Bairro Educador da Penha, Maristela Andrade, que propôs uma 
dinâmica interativa junto aos estudantes. Maristela explicou a importância dos 
sentimentos como amor e amizade.
[FOTO]

Durante a atividade, os estudantes escreveram no papel uma palavra ou uma frase 
positiva para o amigo. Em seguida, eles escreveram o próprio nome atrás do 
papel, para permitir a posterior identificação. Dobraram o papel e colocaram 
dentro de balões de aniversário. Por fim, eles jogaram os balões para o alto, 
misturando-os e tentaram pegar o balão de um amigo. Ao estourar os balões, cada 
estudante fez a leitura da palavra ou frase escrita, identificando quem a 
escreveu.
[FOTO]

A maior parte dos papéis continham frases como: eu te amo; a sua amizade é muito
importante para mim; eu te adoro, meu amigo, amigos para sempre, entre outras.
Esta dinâmica teve por objetivo promover a interação entre os alunos, como uma 
forma de ampliar os laços de companheirismo e amizade, além de exercitar a 
escrita e a leitura. A expressão oral também foi exercitada de forma 
descontraída e espontânea, através da leitura das frases.
A atividade foi essencial para ampliar as formas de ensino e aprendizagem dos 
alunos, por isso, o BE agradece a gestora de projeto Maristela Andrade, pela 
elaboração e execução da dinâmica, e a estagiária do programa de educação 
especial, pela participação. 
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Por Fernanda Souza
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10 doenças que podem ser evitadas pelo simples hábito de lavar as mãos: 
Suas mãos estão limpas? Tem certeza?[FOTO]

De um lado, uma pessoa tosse. De outro, espirra. É o tempo anunciando sua 
mudança com a sinfonia de pessoas assoando ou fungando o nariz. Para prevenir 
sua saúde de algumas doenças típicas dessa época, e de outras enfermidades 
oportunistas, nada melhor que Lavar as mãos! O simples ato de lavar as mãos pode
te livrar de diversas doenças, além de ajudar o Brasil a economizar US$ 12 
bilhões.
Pense na sua rotina e responda: quantos objetos você toca? Difícil contabilizar,
não é. Imagine a condição das suas mãos se você não tiver uma higiene 
adequada.[FOTO]

Vivemos compartilhando objetos. Dentro do transporte público, por exemplo, onde 
alguém procura se segurar na barra de ferro para não cair, outra pessoa também 
faz o mesmo. No trabalho, no shopping, em uma festa, em um evento, na 
lanchonete, e em outros lugares, o banheiro é comum a todos e esse local reserva
grande oportunidade para as bactérias e fungos agirem: a maçaneta, a descarga, a
torneira.Sem falar que, entre um evento e outro, as pessoas costumam manipular 
dinheiro, celular e alimentos, proliferando ali a Hepatite A ou a Conjuntivite, 
por exemplo. Para se ter uma ideia do risco, uma pesquisa da Universidade do 
Arizona (EUA) constatou que o celular pode ter 10 vezes mais bactérias do que 
vasos sanitários.
Muitas vezes, é inevitável conviver com esses riscos, assim como é da natureza 
ter bactérias, vírus e fungos por todos os lados. Mas, tratando de enfermidades,
a prevenção mínima com a higiene é fundamental. Veja abaixo as principaisdoenças
que podem ser evitadas pelo simples hábito de lavar as mãos:[FOTO]
Hepatite A:
Principal causa de hepatite aguda, o vírus da hepatite A é eliminado pelas 
fezes, desta forma, ao não higienizar a mão o indivíduo pode contaminar outra 
pessoa diretamente ou através da contaminação de alimentos.Sintomas: alguns 
casos têm poucos sintomas, mas outros são caracterizados principalmente por 
mal-estar, náuseas, vômitos, amarelamento dos olhos e pele (icterícia), urina 
com cor semelhante a da coca-cola e desconforto abdominal.Recomendações: a 
lavagem criteriosa das mãos é suficiente para impedir o contágio de pessoa para 
pessoa. Além disso, não coma frutos do mar crus ou mal cozidos e verifique se os
instrumentos usados para fazer as unhas foram devidamente 
esterilizados.Gastroenterites:
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De acordo com a Unicef e a Organização Mundial de Saúde (OMS), a lavagem das 
mãos com sabonete pode reduzir infecções diarreicas em até 40%.Para que a 
infecção ocorra, é necessário que os germes sejam ingeridos e isso acontece 
quando as pessoas não lavam as mãos com água e sabão após ir ao banheiro ou 
trocar fraldas, e também em piscinas e lagos com quantidade insuficiente de 
cloro - Dra. Thaís Guimarães, infectologista do Hospital das Clínicas.[FOTO]
Rotavírus:
É transmitido por via fecal-oral, pelo contato direto entre as pessoas, por 
utensílios, brinquedos, água e alimentos contaminados. É importante causa de 
doença diarreica, principalmente em crianças, podendo levar a quadros de 
diarreia aguda, geralmente aquosa, sem sinais de muco e sangue. Sintomas: 
vômitos; febre; coriza e tosse, às vezes; e, em muitos casos, 
desidratação.[FOTO]
Shigella e Salmonella:
Bactérias causadoras de quadro diarreicos, muitas vezes relacionadas a surto por
contaminação de alimentos. Causam diarreia volumosa, com náuseas e 
vômitos.Recomendações: além de lavar bem as mãos, principalmente após usar o 
banheiro, lembre-se de lavar bem os alimentos (deixe mergulhados em solução 
desinfetante frutas e legumes que vão ser ingeridos crus); e use água tratada 
para beber e no preparo dos alimentos.[FOTO]
Escabiose (sarna):
Doença altamente infecciosa causada pelo parasita Sarcoptes scabie, 
transmissível pelo contato íntimo entre pessoas ou mesmo através das roupas. 
Esse parasita se alimenta da queratina, ou seja, proteína que constitui a camada
superficial da pele.
As lesões mais comuns ocorrem entre os dedos das mãos e é, especialmente, a mão 
que serve de veículo para levar a escabiose a outros pontos do corpo. No homem, 
a infecção é comum nos genitais e, na mulher, nos seios.Sintomas: prurido ou 
coceira, sintoma que se acentua à noite; pequenas lesões que podem formar uma 
crosta provocada pelo ato de coçar o local.Recomendações: a escabiose é comum, 
principalmente, em locais de má higiene, então, além da higiene da mão ser 
fundamental, procure realizar troca de roupas diariamente porque o ácaro 
sobrevive horas, às vezes dias, fora do corpo.[FOTO]
Bronquiolite:
Pelo fato de seu aparelho respiratório não estar totalmente desenvolvido, bebês 
prematuros e menores de um ano correm risco maior de contrair a doença causada 
pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR). As mãos e os objetos contaminados pela 
secreção impregnada de vírus vivos são veículos importantes para transmitir as 
viroses.Sintomas: respiração difícil e acelerada; chiado; febre; e 
tosse.Recomendações: lavar as mãos antes de chegar perto do bebê, sem dúvida 
nenhuma.[FOTO]
Gripe:
É causada pelo vírus Influenza, transmitida por via respiratória através de 
gotículas eliminadas por tosse ou espirro, penetrando pelas mucosas do nariz, 
olhos e garganta. Ela também ocorre pela contaminação das mãos com secreções 
respiratórias, contato direto com outras pessoas (aperto de mãos) ou indireto 
(tocar em superfícies contaminadas).Sintomas: na gripe clássica sazonal 
(Influenza A H3N2 e Influenza B) os principais sintomas são febre, dor de 
garganta, coriza e dor de cabeça. Nos casos de H1N1, além dos sintomas já 
descritos, o doente sente dificuldade para respirar.Recomendações: nesta época 
de mudança de temperatura é quando se observa o aumento de casos de gripe, 
então, reforce a limpeza das mãos com bastante água e sabão ou desinfete-as com 
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produtos à base de álcool; Se puder, evite aglomerações e o contato com pessoas 
doentes; Não leve as mãos aos olhos, boca ou nariz depois de ter tocado em 
objetos de uso coletivo.[FOTO]
Varicela (catapora):
A transmissão do vírus da catapora ocorre por contato direto através da saliva 
ou secreções respiratórias da pessoa infectada ou por contato com o líquido do 
interior das vesículas.Sintomas: início inespecífico de febre, mal-estar geral, 
posteriormente com aparecimento de lesões inicialmente avermelhadas, evoluindo 
para vesiculares e posteriormente para crostas.Recomendações: procure evitar 
contato direto com pessoas doentes; e lave bem as mãos.[FOTO]
Conjuntivite:
A conjuntivite pode ser causada por reações alérgicas a poluentes ou substâncias
irritantes como poluição e o cloro de piscinas, por exemplo, e por vírus e 
bactérias. Neste último caso ela é contagiosa.Sintomas: olhos vermelhos e 
lacrimejantes; pálpebras inchadas; sensação de areia ou de ciscos nos olhos; 
secreção; e coceira.Recomendações: é preciso evitar ao máximo o contato pessoal 
e com objetos dos portadores da conjuntivite. Por isso, toalhas de rosto e de 
banho, lenços e certos tipos de roupas não devem ser compartilhados. Outra 
medida importante é não coçar os olhos. Coçá-los promove uma agressão física 
prejudicial e o agente da infecção pode ser transmitido pelas mãos. Por isso, é 
indispensável lavá-las com frequência. Se a coceira incomodar, uma compressa de 
água gelada é suficiente para aliviar o sintoma.[FOTO]

Candidose (ou candidíase):
A primeira micose que uma pessoa pode pegar na vida é a candidose, conhecida 
popularmente como sapinho. Geralmente, ocorre quando a criança tem um ou dois 
meses e entrou em contato com o mundo do lado de fora do útero materno.
É causada por um fungo oportunista - a cândida - que, normalmente, é encontrado 
na boca, intestinos e na vagina. O contágio pode acontecer porque a criança teve
uma diarreia e colocou a mão contaminada na boca, ou porque o bico do seio, as 
mãos da mãe ou algum objeto (bico da mamadeira, chupeta) estão infectados. 
Portanto, a doença tem caráter endógeno, isto é, sua origem está no próprio 
organismo da criança, ou caráter exógeno porque pode ser adquirida pelo contato 
com alguma superfície contaminada. Às vezes, a mãe ou uma mulher próxima têm 
cândida na vagina e contaminam as mãos, e isso pode promover a infecção da 
criança.
Sintomas: caracteriza-se pelo aparecimento de pequenas bolas brancas que podem 
formar placas principalmente na língua, mas também nos lábios e, às vezes, fora 
da boca.Recomendações: um cuidado tão simples como lavar as mãos antes de lidar 
com a criança, na verdade, é a melhor profilaxia que existe para o sapinho. 
Evitar ficar beijando o nenê, especialmente se for portador de algum problema; e
é importante esterilizar bicos de mamadeira e chupetas e prestar atenção nos 
brinquedos que a criança põe na boca.[FOTO]
Infecção hospitalar:
As infecções relacionadas à assistência à saúde - também conhecidas como 
infecções nosocomiais ou hospitalares - são definidas como uma infecção que 
ocorre durante o processo de cuidado/assistência em hospital ou outro serviço de
cuidado de saúde, que não estava presente ou incubada no momento da admissão do 
paciente.
As mãos dos profissionais de assistência à saúde constituem o veículo mais comum
para transmissão de micro-organismos de um paciente para outro, de um local do 
corpo para outro no mesmo paciente, e de um ambiente contaminado para os 
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pacientes.11 passos para lavar as mãos corretamente (clique na imagem para 
ampliar)[FOTO]

Imagem: AnvisaFontes:Drª Rebecca Saad Bellini, infectologista do Hospital São 
CamiloDrª Thaís Guimarães, infectologista do Hospital das ClínicasDr. Drauzio 
Varella (site)
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Alergia ou intolerância alimentar?: 
Para algumas pessoas, um copo de leite pode descer muito mal. E não é que a 
bebida esteja estragada e o organismo tenha virado alvo de uma intoxicação 
deflagrada por bactérias. Às vezes, o próprio corpo tem ou adquire uma espécie 
de inabilidade para lidar com a proteína ou o açúcar do leite, provocando, 
respectivamente, reações alérgicas ou uma intolerância.A alergia é mais comum 
nas crianças pequenas, enquanto a intolerância aparece mais nas maiores e nos 
adultos, conta a alergista Renata Cocco, da Unifesp. A primeira se manifesta por
meio de irritações na pele e no sistema respiratório (levando até a choque 
anafilático), além de dor de barriga. Já a segunda atormenta mais por conta de 
flatulências e desarranjos intestinais.[FOTO]
Como os sintomas podem ser semelhantes, o recado é ficar de olho nessas crises e
procurar um médico para obter o veredicto.[FOTO]

Fonte: Revista Galileu
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ATENÇÃO - Dia do Uso Racional de Medicamentos lembra dos perigos da 
automedicação

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Dia do Uso Racional de Medicamentos lembra dos perigos da automedicação: [FOTO]

Foto: Fiocruz
Neste domingo, 5 de maio, é comemorado o Dia Nacional do Uso Racional de 
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Medicamentos. A data foi criada para alertar sobre as preocupações do Ministério
da Saúde frente ao uso indiscriminado de medicamentos e automedicação, que geram
o risco de intoxicação, além destacar sobre a maneira correta de tomar remédios.
Dentre as causas de intoxicação registradas em todo o país, as causadas por 
medicamentos ocupa o primeiro lugar, à frente dos produtos de limpeza, dos 
agrotóxicos e dos alimentos estragados. Uma pesquisa do Sistema Nacional de 
Informações Tóxico-Farmacológicas (Sinitox), ligado à Fundação Oswaldo Cruz, 
mostrou que dos quase 108 mil casos registrados de intoxicação humana, os 
medicamentos lideraram a lista de principais agentes tóxicos com 30,5% das 
ocorrências.
O uso irracional além de gerar custos ao paciente, que pode não estar sendo 
tratado da maneira mais adequada e assim levará mais tempo para a cura, também 
onera o Sistema de Saúde. A farmacêutica e consultora técnica do Departamento de
Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos do MS, Geisa Maria Grijó, 
explica como isso acontece:Conheço o caso de uma pessoa que ficou tomando chá 
durante um bom tempo para curar gripe. Além de não curar, ela acabou tendo um 
quadro de pneumonia severa e ficou internada durante um mês. Um prejuízo para o 
organismo dela e um gasto para a saúde. Às vezes, ao invés de se ajudar, a 
pessoa está se prejudicando por querer se curar sem saber exatamente o que tem. 
Ela poderia ter evitado isso indo ao médico e tomando os remédios 
certos.Automedicação - A automedicação é a utilização de medicamentos por conta 
própria ou por indicação de pessoas não habilitadas para tratamento de doenças 
cujos sintomas são percebidos pelo usuário, sem a avaliação prévia de um 
profissional de saúde. A farmacêutica Geisa Maria Grijó, explica que remédios 
são mais perigosos do que parecem ser. Têm pessoas que tomam dois comprimidos de
remédio para dor de cabeça porque acham que um só não vai fazer efeito. As 
pessoas têm que entender que o medicamento também é uma droga. É um principio 
ativo de uma droga. Em excesso ou com mau uso pode trazer malefícios, explica.
O médico que prescreve também precisa estar atualizado com informações isentas 
de interesses da indústria farmacêutica. A prescrição também deve sempre vir 
acompanhada de uma orientação adequada, pois de nada adianta um paciente tomar 
determinado medicamento para pressão alta ou diabetes, por exemplo, e não seguir
outras orientações de cuidados com a saúde.Uso racional - Para a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), o uso racional acontece quando pacientes recebem 
medicamentos apropriados para suas condições clínicas, em doses adequadas às 
suas necessidades individuais, por um período adequado e ao menor custo para si 
e para a comunidade. O uso racional também implica na oferta de tratamentos, 
insumos e tecnologias com base nas melhores práticas terapêuticas e 
assistenciais, amparadas em evidências científicas seguras, estudos clínicos com
resultados confiáveis, e que, principalmente, tenham sido avaliados pelas 
instâncias regulatórias e de fiscalização no País, no caso a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa).Ações do Ministério da Saúde - Com o intuito de 
incentivar o Uso Racional de Medicamentos, o Ministério da Saúde mantém uma 
lista de medicamentos essenciais (RENAME), além de coordenar o Comitê Nacional 
para Uso Racional de Medicamentos, incentivar o ensino deste conteúdo nos cursos
de graduação e pós-graduação, contribuir para a divulgação de informações 
isentas de interesse privados e coordenar programas que promovem o acesso aos 
medicamentos em todo o país, como o Aqui Tem Farmácia Popular.[FOTO]

Seis coisas para você saber antes de se medicar.

Camilla Terra / Blog da Saúde
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ATENÇÃO - Leite é adulterado com formol no RS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blogdasaude.com.br/
Leite é adulterado com formol no RS: 
Um esquema chocante de leite adulterado foi revelado hoje (08/05) pelo 
Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) e pelo Ministério da 
Agricultura. De acordo com as investigações, cinco empresas de transporte de 
leite adicionavam ao produto cru, entregue à indústria, uma substância 
semelhante à ureia, que tem formol na composição e é considerada cancerígena 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Até agora, oito pessoas foram presas 
suspeitas de envolvimento no esquema. A fraude foi comprovada por meio de 
análises químicas do leite cru.
Segundo o Ministério Público, as empresas investigadas pela Operação Leite 
Compen$adotransportaram aproximadamente 100 milhões de litros de leite entre 
abril de 2012 e maio de 2013. O órgão estima que, desse total, 1 milhão de 
quilos de ureia contendo formol tenham sido adicionados, com o objetivo de 
aumentar o volume do leite transportado e consequentemente o lucro sobre o preço
do leite cru.
Confira abaixo a lista com os lotes das marcas que apresentaram adulteração com 
adição de formol:Italac Integral =Lotes L05KM3, L13KM3, L18KM3, L22KM4 e 
L23KM1Italac Semidesnatado =L12KM1Bom Gosto/Líder UHT Integral =Lote TAP1MBMumu 
UHT Integral =Lote 3ARCLatvida UHT Desnatado =Lote 37/661Latvida UHT 
Semidesnatado =Lote 48/661Latvida UHT Integral =Lote 36/661Latvida Semidesnatado
=Lote 48/661Latvida Integral =Lote 24/661[FOTO]

Imagem/Fonte: Zero Hora
O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) orienta:
- Consumidores que tiverem em suas casas leites dos referidos lotes ou 
identificarem a presença do produto no comércio podem informar o MPRS através do
e-mail consumidor@mp.rs.gov.br , destacando marca, número do lote e data de 
fabricação.Fontes:Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, Zero Hora 
eMinistério da Agricultura
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ATENÇÃO - Lentes de contato exigem cuidados específicos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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http://br.blog.consultaclick.com/
Lentes de contato exigem cuidados específicos: 
Olá, fique de olho em mais uma dica diária de Saúde e Bem Estar!
Quem tem algum problema de visão, como miopia ou astigmatismo, sabe como é 
incomodo precisar estar com os óculos para enxergar com precisão. 
Por este motivo, muitas pessoas optam pelas lentes de contato, mas a praticidade
exige cuidados extras.
Para não ter complicações, só manipule suas lentes de contato com as mãos 
perfeitamente limpas. Mãos sujas [...]
O post Lentes de contato exigem cuidados específicos apareceu primeiro em Portal
ConsultaClick.com.br.
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ATENÇÃO - REUNIÃO DO PSE COM ESCOLAS DO 2º SEGMENTO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

São 2 reuniões uma às 13:30h e outra as 15:00h, veja o convite enviado pra sua 
escola e verifique o seu horário, mas não deixe de comparecer.AbçsDarci
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BACANA - Atitude Saudável
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http://smsdc-cms-sylviofbrauner.blogspot.com/

Atitude Saudável:

[FOTO]

O projeto Atitude Saudável, funciona na unidade de saúde Sylvio Frederico 
Brauner, com o objetivo de receber crianças a partir de dez anos até jovens de 
24 anos de idade, que morem nestas comunidades de Costa Barros. A intenção é 
trazer este pessoal para a unidade de saúde fazendo esta ligação da saúde com a 
juventude dessas comunidades.
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O projeto oferece três atividades, sendo duas delas esportivas: Muay-thai e 
Capoeira, e uma Instrumental: Percurssão. Entre as atividades são realizadas 
rodas de conversa para orientação de redução de danos, com temas 
diversificados.Clique aqui para ver as fotos 

Assista a entrevista com o mestre de Capoeira Chaminé
professor do projeto Atitude Saudável de capoeira e percurssão.

[VÍDEO]
Assista a entrevista realizada com Pastor Fernando Mattas Supervisor local do 
Projeto Atitude Saudável
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CALENDÁRIO BÁSICO DE VACINAÇÃO 2013

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
O que muda no calendário de vacinação?Duas novas vacinas serão introduzidas: a 
injetável contra paralisia infantil (poliomielite) e a pentavalente, que age 
contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e a bactéria Hib (haemophilus 
influenza tipo B), que causa meningite, pneumonia e outras infecções bacterianas
graves.

Quando as novas vacinas vão ser oferecidas?

A partir de agosto de 2012. A injetável contra pólio, no entanto, só será dada 
às crianças que estão começando o calendário de vacinação em 2012.
A campanha contra poliomielite de 16 de junho segue normal e todas as crianças 
receberão a gotinha.
- Qual a diferença da vacina injetável para a gotinha?A injetável (Salk) usa o 
vírus da poliomielite em sua forma inativa. A gotinha (Sabin) usa o vírus 
atenuado - ou seja, menos ativo". A Salk é mais segura e está sendo utilizada em
países que já eliminaram a doença.
- Isso quer dizer que a vacina em gotas vai acabar?Não por enquanto. O Brasil 
continuará oferecendo as duas formas, para crianças de idades diferentes. Quando
a doença for erradicada mundialmente, apenas a vacina injetável será oferecida.
- Com qual idade a criança vai receber a vacina injetável?A imunização injetável
será aplicada aos dois meses e aos quatro meses de idade, e a vacina oral será 
usada nos reforços, aos seis meses e aos 15 meses.
- Qual a diferença da vacina pentavalente?Ela combina em uma só imunização a 
atual vacina tetravalente (difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e Hib) com a
usada contra hepatite B.
Em até quatro anos, ela deve se transformar em uma vacina heptavalente, unindo a
imunização contra pólio injetável e a contra meningite C.
- Quando as crianças vão receber a vacina pentavalente?Aos dois, aos quatro e 
aos seis meses de idade. Aos doze meses, elas vão receber um reforço com a 
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vacina tríplice bacteriana, a DTP (contra difteria, tétano e coqueluche) e, 
depois, novamente, entre quatro e seis anos de idade.
Além disso, recém-nascidos continuam recebendo a vacina contra hepatite B nas 
primeiras doze horas de vida.
- O que muda no calendário?Antes, as crianças tinham que ser vacinadas do 
nascimento até os seis meses de vida. Agora, as vacinas BCG (contra tuberculose)
e contra a hepatite B serão dadas ao nascer e depois somente com dois meses - 
quando as crianças receberão a dose da nova vacina pentavalente e da poliomelite
injetável.
As outras duas vacinas que antes eram aplicadas aos dois meses - vacina oral 
Rotavírus Humano e vacina pneumocócida 10 - não têm mudanças.
As segundas doses das vacinas de poliomielite injetável e da pentavalente serão 
realizadas aos quatro meses.
A vacina pentavalente ainda terá uma terceira dose de aplicação, aos seis meses.
Neste período, a criança também receberá a dose da vacina oral contra a 
poliomelite e a vacina pneumocócica 10.
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Camarão, este delicioso vilão...
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http://blogdalergia.blogspot.com/
Camarão, este delicioso vilão...: [FOTO]
Crustáceos, e particularmente o camarão, estão cada vez mais sendo incluídos em 
dietas em todo o mundo, por seu sabor agradável, valor nutricional e benefícios 
à saúde. Entretanto, crustáceos também estão entre os alimentos que mais 
frequentemente causam alergia.
As reações alérgicas a camarão podem variar desde sintomas leves na boca e 
mucosa oral, em geral poucos minutos após o contato com o alimento, com 
vermelhidão e inchaço leve em lábios e em torno da boca, coceira e formigamento 
na boca e na garganta (chamamos de síndrome da alergia oral), sintomas mais 
generalizados como vermelhidão no corpo, placas avermelhadas elevadas na pele 
com coceira (urticária), inchaço em pálpebras, lábios, boca, extremidades 
(angioedema), sintomas respiratórios, podendo ocorrer o edema de glote que pode 
causar asfixia e ameaçar a vida e o broncoespasmo, com chiado no peito e falta 
de ar (como uma crise de asma), e até mesmo a reação alérgica sistêmica, a 
anafilaxia, que pode também ameaçar a vida pela ocorrência de hipotensão e 
choque, ou por insuficiência respiratória. Essas reações ocorrem em geral 30 
minutos, ou até 2 horas após a ingestão do alimento.
A alergia a camarão é mais comum em adultos do que em crianças. Em geral, os 
pacientes comentam: Eu comi camarão durante toda a minha vida, por que só agora 
apareceu a alergia? Isso se explica pelo fato de ser necessária uma etapa de 
sensibilização prévia, em que o sistema imune reage ao camarão com a produção de
anticorpos IgE, antes de aparecerem os sintomas clínicos.
Mas uma vez sensibilizado e tendo apresentado sintomas, as chances são maiores 
que 80% de ocorrerem reações a ingestões subsequentes, portanto nunca façam 
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testes sem supervisão médica, principalmente se estiverem na praia. A ingestão 
de quantidades muito pequenas do camarão, e até mesmo a inalação de proteínas do
camarão enquanto este está sendo cozido, podem desencadear sintomas graves, 
dependendo do grau de sensibilização do paciente.
A alergia a camarão tende a persistir por toda a vida. Uma informação 
importante: se você é alérgico a camarão, há chances elevadas de você também ser
alérgico a outros crustáceos como caranguejo, lagosta, siri, etc, e mesmo a 
moluscos como ostras, polvo e lula.
Se você suspeita que pode ser alérgico a camarão ou já teve reação alérgica a 
este alimento. você deve procurar o alergista associado da ASBAI mais próximo de
você. Não é incomum que indivíduos apresentem reações a aditivos como sulfitos, 
que são utilizados na conservação do camarão, ou mesmo a um parasita de peixes e
crustáceos, o Anisakis simplex, que pode causar reações alérgicas em humanos. O 
especialista em Alergia está preparado para fazer todos os testes necessários 
para o diagnóstico e manejo apropriado nos casos de alergia a camarão.
Texto: Dra Luisa Karla de Paula Arruda (Diretora científica da ASBAI) 
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Campanha contra o abuso infantil esconde mensagem visível apenas por crianças
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Campanha contra o abuso infantil esconde mensagem visível apenas por crianças: 

Algumas das ideias mais bacanas e interessantes podem ser as mais simples. No 
caso da campanhaSólo para Niños, que aGreyEspanha criou paraFundación Anar, os 
criativos idealizadores tiveram uma sacada excelente ao inserir duas mensagens 
distintas em um único cartaz, uma delas visível somente por crianças, utilizando
uma imagem lenticular - aquela que vai ficando diferente de acordo com o ângulo 
de visão.
Para isso, eles levaram em conta que a média de altura entre adultos no país é 
de 1,75m, enquanto as crianças até 10 anos medem cerca de 1,35 - o que 
possibilitaria ângulos de visão diferentes. Enquanto adultos enxergavam a 
mensagem de conscientização, as crianças visualizavam uma mensagem oferecendo 
ajuda, com o número do telefone para denúncias. A informação chegava até elas de
maneira discreta, mesmo na presença do abusador.

* Com informações do sitebrainstorm9
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Cardápios a Serem Praticados nas Unidades Escolares - Semana de 06 a 12/05/2013
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http://crhsmerjecoando.blogspot.com/
Cardápios a Serem Praticados nas Unidades Escolares - Semana de 06 a 12/05/2013:

[FOTO]

Aviso E/SUBG/CIN de 02/05/2013 (D.O. Rio nº 31 de 03/05/2013 - p. 138 a 143).O 
Coordenador da Coordenadoria de Infraestrutura em atendimento ao Decreto nº 
30.863 de 02/07/2009 divulga os cardápios do Programa de Alimentação Escolar a 
serem praticados na semana de 06 a 12/05/2013.A Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro, através do Programa de Alimentação Escolar (PAE), atende aos alunos 
matriculados na rede municipal de ensino, escolas e creches, com cardápios 
elaborados por nutricionistas, tendo o objetivo de garantir às crianças o acesso
a uma alimentação saudável e adequada, que compreende o uso de alimentos 
variados, seguros, que respeitem a cultura e que promovam a formação de hábitos 
alimentares saudáveis, levando em consideração o tempo de permanência do aluno 
na unidade e a faixa etária nas creches.O planejamento dos cardápios é composto 
por quatro semanas (semana A, semana B, semana C e semana D) de acordo com o 
tipo de refeição a ser fornecida. Os cardápios são os mesmos para toda a rede 
municipal de ensino e a sua execução ocorre de forma alternada, ou seja, as 
Coordenadorias Regionais de Educação (CRE) utilizam semanas diferentes, conforme
anexos.Anexo I - EscolaAnexo II - Creche e EDI(Publicado no Ecoando n.º 29 - 
2013)
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Cardápios a Serem Praticados nas Unidades Escolares - Semana de 13 a 19/05/2013
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Cardápios a Serem Praticados nas Unidades Escolares - Semana de 13 a 19/05/2013:
[FOTO]

Aviso E/SUBG/CIN de 10/05/2013 (D.O. Rio nº 36 de 10/05/2013 - p. 51 a 56).O 
Coordenador da Coordenadoria de Infraestrutura em atendimento ao Decreto nº 
30.863 de 02/07/2009 divulga os cardápios do Programa de Alimentação Escolar a 
serem praticados na semana de 06 a 12/05/2013.A Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro, através do Programa de Alimentação Escolar (PAE), atende aos alunos 
matriculados na rede municipal de ensino, escolas e creches, com cardápios 
elaborados por nutricionistas, tendo o objetivo de garantir às crianças o acesso
a uma alimentação saudável e adequada, que compreende o uso de alimentos 
variados, seguros, que respeitem a cultura e que promovam a formação de hábitos 
alimentares saudáveis, levando em consideração o tempo de permanência do aluno 
na unidade e a faixa etária nas creches.O planejamento dos cardápios é composto 
por quatro semanas (semana A, semana B, semana C e semana D) de acordo com o 
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tipo de refeição a ser fornecida. Os cardápios são os mesmos para toda a rede 
municipal de ensino e a sua execução ocorre de forma alternada, ou seja, as 
Coordenadorias Regionais de Educação (CRE) utilizam semanas diferentes, conforme
anexos.Anexo I - EscolaAnexo II - Creche e EDI
(Publicado no Ecoando n.º 29 - 2013)
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Como ensinar os filhos a amarrar o cadarço, brincando!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.dicaspramamae.com/
Como ensinar os filhos a amarrar o cadarço, brincando!: 
Você esta com dificuldade para ensinar seu filho a amarrar o cadarço dos tênis? 
Tem um jeito muito bacana de ensinar os filhos e ainda brincando! Vamos fazer um
sapato de papelão!
[FOTO]

Vamos ao passo a passo:

1. Pegue um pedaço de papelão, faça o formato de um tênis e faça 10 furos igual 
na foto:

[FOTO]

2. Ensine o seu filho a passar o cadarço nos furinhos e Pronto!

[FOTO]

3. Você pode deixar seu filho colorir otênisdele comoquiser! Ele vai amar!
[FOTO]

Eles vão aprender e brincar ao mesmo tempo!!! Bjoss....
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Cuidados com os pés
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Cuidados com os pés: 
[FOTO]
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DECRETO DETERMINA PONTO FACULTATIVO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS NO DIA 
31
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DECRETO DETERMINA PONTO FACULTATIVO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS NO DIA 
31: DECRETO Nº 37151 DE 14 DE MAIO DE 2013

[FOTO]
Estabelece ponto facultativo nas repartiçõespúblicas municipais no dia 31 de 
maio de 2013.
O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuiçõesque lhe são 
conferidas pela legislação em vigor,
DECRETA:
Art. 1º O ponto será facultativo nas repartições públicas municipais nodia 31 de
maio de 2013, excluídos desta previsão os expedientes nasUnidades de Saúde, 
básicas e hospitalares, da Secretaria Municipalde Saúde, bem como nos demais 
órgãos cujos serviços não admitamparalisação.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Rio de Janeiro, 14 de maio de 2013; 449º ano da fundação da Cidade.
EDUARDO PAES
Disponível em http://doweb.rio.rj.gov.br/ acesso em 15 maio 2013 (edição de 15 
maio 2013)
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Decreto institui o programa Amor de Mãe
<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://crhsmerjecoando.blogspot.com/
Decreto institui o programa Amor de Mãe: [FOTO]

Atos do PrefeitoDecreto nº 37.122 de 10/05/2013 (D.O. Rio nº 37 de 13/05/2013 - 
p. 03).Institui na cidade do Rio de Janeiro o Programa Amor de Mãe que assegura 
que todas as crianças atendidas pela Rede Municipal de Educação desprovidas da 
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presença da mãe no seio familiar estejam contempladas nos programas sociais 
ofertados pela Prefeitura que promovam o seu desenvolvimento físico, intelectual
e social.Leia o decreto na íntegra.
(Publicado no Ecoando n.º 29 - 2013)
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DIA MUNDIAL DE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS 2013

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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DIA MUNDIAL DE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS 2013: Lavar a mão salva vidas![FOTO]

Este é o lema do Dia Mundial de Higienização das Mãos, comemorado neste domingo,
5 de maio. A data, instituída pela Organização Mundial da Saúde (OMS), busca 
sensibilizar profissionais e serviços de saúde para a prevenção e controle das 
Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) - metas estabelecidas como o
primeiro Desafio Global para a Segurança do Paciente.
Diversos estudos demonstram que as mãos dos profissionais de saúde são o 
principal veículo de transmissão de micro-organismos, porque podem transmitir 
ainfecção de um paciente a outro. E a higienização das mãos, além de ser um 
procedimento de baixo custo, é a melhor forma de prevenir o problema. Por isso, 
é tão importante refletir sobre o tema edesenvolver ações que busquem promover a
higiene das mãos dentro das unidades de saúde.
Uma estratégia recomendada pela OMS é a realização de uma autoavaliação sobre o 
desempenho da unidade de saúde em relação às práticas de higienização das mãos. 
O questionário aborda aspectos como a disponibilização de solução alcoólica para
higienizar as mãos, a relação entre o número de lavatórios e de camas, o 
fornecimento regular de água corrente limpa e de sabão e a formação dos 
profissionais de saúde sobre o tema. A OMS disponibiliza um guia para as 
instituições que desejarem realizar a autoavaliação sobre higiene das mãos.
Sua unidade de saúde tem alguma experiência sobre promoção da higiene das mãos?

Compartilhe sua experiência: elosdasaude@gmail.com[VÍDEO]
Assista ao vídeo da Campanha Einstein de Higiene das Mãos[VÍDEO]
Leia artigos sobre higienização das mãos no portal Proqualis:- Higienização das 
mãos: revisão do estado da arte com ênfase em novas tecnologias e mecanismos de 
vigilância- Baixa adesão a um programa de higienização das mãos e alta taxa de 
infecções relacionadas à assistência à saúde num hospital brasileiro- Uso da 
teoria psicológica para embasar métodos destinados a otimizar a implementação de
uma intervenção de higienização das mãos
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quinta-feira, 16 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DICAS BACANAS DE BEM VIVER - 22 coisas que as pessoas felizes fazem diferente

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://ligadasaude.blogspot.com/
22 coisas que as pessoas felizes fazem diferente: 
[FOTO]

Existem dois tipos de pessoas no mundo: aquelas que escolhem ser felizes e 
aquelas que optam por ser infelizes. Ao contrário da crença popular, a 
felicidade não vem de fama, fortuna, de outras pessoas ou bens materiais. Ela 
vem de dentro. A pessoa mais rica do mundo pode ser miseravelmente infeliz, 
enquanto uma pessoa sem-teto pode estar sorrindo e contente com a sua vida.

As pessoas felizes são felizes porque se fazem felizes. Elas mantêm uma visão 
positiva da vida e permanecem em paz com elas mesmas. A questão é: como elas 
fazem isso?

É muito simples. As pessoas felizes têm bons hábitos que melhoram suas vidas. 
Elas fazem as coisas de forma diferente. Pergunte a qualquer pessoa feliz e ela 
vai te dizer que:

1. Não guarde rancor.

As pessoas felizes entendem que é melhor perdoar e esquecer do que deixar seus 
sentimentos negativos dominarem seus sentimentos positivos. Guardar rancor tem 
um monte de efeitos prejudiciais sobre o seu bem-estar, incluindo aumento da 
depressão, ansiedade e estresse. Por que deixar alguém que o ofendeu ter poder 
sobre você? Se você esquecer os seus rancores, vai ganhar uma consciência clara 
e energia suficiente para apreciar as coisas boas da vida.

2. Trate a todos com bondade.

Você sabia que foi cientificamente provado que ser gentil faz você feliz? Toda 
vez que você realizar um ato altruísta, seu cérebro produz serotonina, um 
hormônio que facilita a tensão e eleva o seu espírito. Não só isso, mas tratar 
as pessoas com amor, dignidade e respeito, também permite que você construa 
relacionamentos mais fortes.

3. Veja os problemas como desafios.

A palavra problema não faz parte do vocabulário de uma pessoa feliz. Um problema
é visto como uma desvantagem, uma luta ou uma situação instável, quando um 
desafio é visto como algo positivo, como uma oportunidade, uma tarefa. Sempre 
que você enfrentar um obstáculo, tente olhar para isso como um desafio.

4. Expresse gratidão pelo que já têm.
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Há um ditado popular que diz algo assim: As pessoas mais felizes não têm o 
melhor de tudo, elas fazem o melhor de tudo com o que elas têm. Você terá um 
sentido mais profundo de contentamento se você contar suas bênçãos em vez de 
ansiar para o que você não tem.

5. Sonhe grande.

As pessoas que têm o hábito de sonhar grande são mais propensas a realizar seus 
objetivos do que aquelas que não o fazem. Se você se atreve a sonhar grande, sua
mente vai colocar você em uma atitude focada e positiva.

6. Não se preocupe com as pequenas coisas.

As pessoas felizes se perguntam: Será que este problema importa daqui a um ano? 
Elas entendem que a vida é muito curta para ficar preocupado com situações 
triviais. Deixar os problemas rolarem à sua volta vai definitivamente colocar 
você à vontade para desfrutar das coisas mais importantes na vida.

7. Fale bem dos outros.

Ser bom é melhor do que ser mau. Fofocar pode ser divertido, mas geralmente 
deixa você se sentindo culpado e ressentido. Dizer coisas agradáveis sobre as 
outras pessoas o encoraja a pensar positivo, sem se preocupar em julgar as ações
de outras pessoas.

8. Não procure culpados.

As pessoas felizes não culpam os outros por seus próprios fracassos na vida. Em 
vez disso, elas assumem seus erros e, ao fazer isso, elas pro-ativamente tentam 
mudar para melhor.

9. Viva o presente.

As pessoas felizes não vivem no passado ou se preocupam com o futuro. Elas 
saboreiam o presente. Elas se deixam envolver em tudo o que está fazendo no 
momento. Param e cheiram as rosas.

10. Acorde no mesmo horário todos os dias.

Você já reparou que um monte de pessoas bem sucedidas tendem a ser madrugadores?
Acordar no mesmo horário todas as manhãs estabiliza o seu metabolismo, aumenta a
produtividade e coloca-o em um estado calmo e centrado.

11. Não se compare aos outros.

Todos trabalham em seu próprio ritmo, então por que se comparar com os outros? 
Se você acha que é melhor do que outra pessoa ganha um sentido saudável de 
superioridade. Se você acha que alguém é melhor do que você acaba se sentindo 
mal sobre si mesmo. Você vai ser mais feliz se concentrar em seu próprio 
progresso.

12. Escolha seus amigos sabiamente.
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A miséria adora companhia. É por isso que é importante cercar-se de pessoas 
otimistas que vai incentivá-lo a atingir seus objetivos. Quanto mais energia 
positiva que você tem em torno de você, melhor vai se sentir.

13. Não busque a aprovação dos outros.

As pessoas felizes não importam com o que os outros pensam delas. Elas seguem 
seus próprios corações, sem deixar os pessimistas desencorajá-los. Elas entendem
que é impossível agradar a todos. Escute o que as pessoas têm a dizer, mas nunca
busque a aprovação de ninguém.

14. Aproveite seu tempo para ouvir.

Fale menos, ouça mais. Escutar mantém a mente aberta. Quanto mais intensamente 
você ouve, mais silenciosa sua mente fica e mais conteúdo você absorve.

15. Cultive relacionamentos sociais.

Uma pessoa só é uma pessoa infeliz. As pessoas felizes entendem o quão 
importante é ter relações fortes e saudáveis. Sempre tenha tempo para encontrar 
e falar com sua família e amigos.

16. Medite.

Ficar no silêncio ajuda você a encontrar a sua paz interior. Você não tem que 
ser um mestre zen para alcançar a meditação. As pessoas felizes sabem como 
silenciar suas mentes em qualquer lugar e a qualquer hora que elas precisam 
acalmar seus nervos.

17. Alimente-se bem.

Tudo que você come afeta diretamente a capacidade do seu corpo produzir 
hormônios, o que vai ditar o seu humor, energia e foco mental. Certifique-se de 
comer alimentos que irão manter sua mente e corpo em boa forma.

18. Faça exercícios.

Estudos têm demonstrado que o exercício aumenta os níveis de felicidade. 
Exercício também aumenta a sua auto-estima e dá uma maior sensação de 
auto-realização.

19. Viva com o que é realmente importante.

As pessoas felizes mantêm poucas coisas ao seu redor porque elas sabem que 
coisas extras em excesso as deixam sobrecarregadas e estressadas. Alguns estudos
concluíram que os europeus são muito mais felizes do que os americanos, o que é 
interessante porque eles vivem em casas menores, dirigem carros mais simples e 
possuem menos itens.

20. Diga a verdade.
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Mentir corrói a sua auto-estima e faz você antipático. A verdade o libertará. 
Ser honesto melhora sua saúde mental e faz com que os outros tenham mais 
confiança em você. Seja sempre verdadeiro e nunca peça desculpas por isso.

21. Estabeleça o controle pessoal.

As pessoas felizes têm a capacidade de escolher seus próprios destinos. Elas não
deixam os outros dizerem como devem viver suas vidas. Estar no controle completo
de sua própria vida traz sentimentos positivos e um grande senso de auto-estima.

22. Aceite o que não pode ser alterado.

Depois de aceitar o fato de que a vida não é justa, você vai estar mais em paz 
com você mesmo. Em vez de ficar obcecado sobre como a vida é injusta, se 
concentre apenas no que você pode controlar e mudar para melhor.

Fonte: Essa é uma tradução do texto da Chiara Fucarino.

Você pode acessar o texto original 
aqui:http://successify.net/2012/10/31/22-things-happy-people-do-differently/

(Obrigado pelo texto,Alberto Guerra)!

[FOTO]
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Dicas de culinária, saúde e prazer
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Dicas de culinária, saúde e prazer: 
[FOTO]

Como anda a minha alimentação? Essa pergunta individual pode ser remetida ao 
coletivo. As dúvidas sobre alimentação saudável permeiam conversas do dia a dia 
e são questões frequentes na mídia. As nutricionistas do Instituto de Nutrição 
Annes Dias, escutando essas conversas, elaboraram um material educativo que 
apresenta dicas e receitas que trazem opções e praticidade para a culinária no 
cotidiano. Clique aqui e acesse esse material.
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Dormência e perda da sensibilidade podem estar ligadas à hérnia de disco: [FOTO]

Foto: John Lund / Stephanie Roeser / Blend Images - Corbis
Dores nas costas atrapalham pequenos afazeres diários e podem ter diversas 
causas. Uma das mais comuns é a hérnia de disco, uma doença que pode atingir 
pessoas de qualquer idade, mas prevalece em indivíduos entre 30 e 50 anos. Em 
jovens, está associada a determinados tipos de exercícios repetitivos e mal 
executados, o que causa uma compreensão do disco na lombar. Já na fase adulta ou
idosa, entram as lesões degenerativas da própria vertebra. Dependendo da 
gravidade, as formas de tratamento podem variar entre a realização de uma 
cirurgia, prática de exercícios ou tratamento medicamentoso para diminuir a dor 
e o desconforto, os principais sintomas de quem possui a hérnia de disco, 
explica o chefe da ortopedia do Hospital Federal da Lagoa, Henrique Barros.
Os sintomas de uma hérnia podem variar conforme a sua localização. O principal 
sintoma da hérnia cervical, por exemplo, é a dor localizada no pescoço. É comum 
quem sofre com a hérnia cervical queixar-se de dores e a sensação de 
formigamento nos ombros e nos braços. Pode haver dificuldade em movimentar o 
pescoço e apresentar falta de força muscular. Já na hérnia de disco lombar, as 
principais queixas são as dores nas costas que irradiam para uma das pernas, 
coxas e podem chegar até os pés. Características ligadas à doença são dormência 
e a perda da sensibilidade. A dor localizada na lombar normalmente piora os 
movimentos, podendo intensificar quando o indivíduo tosse, ri ou mesmo quando se
esforça para evacuar, explica o ortopedista.
A manifestação dos sintomas é diferente dependendo da sua localização e 
intensidade da compressão da hérnia, que determinará se o indivíduo sentirá dor,
perderá a sensibilidade ou apresentará fraqueza. Tais sintomas podem surgir 
subitamente, desaparecer espontaneamente e retornar em intervalos pequenos. Mas,
também podem ser constantes e ter longa duração. A princípio o tratamento é 
conservador, com analgésicos e anti-inflamatórios, diz. Além disso, também é 
recomendado que o paciente procure melhorar a postura, fazer alongamentos e 
exercícios que fortaleçam a musculatura.
Segundo o especialista, caso os medicamentos não consigam reverter o quadro de 
dor ou dormência e a hérnia influencie nas funções motoras do paciente, é 
preciso pensar no tratamento cirúrgico. Hoje, o tratamento é minimamente 
invasivo, oferecendo ótimos resultados com mínimos riscos ao paciente. Se o 
indivíduo persistir com algum desses sintomas, deve procurar o ortopedista para 
que ele faça uma avaliação minuciosa e determine se deve ao não fazer 
fisioterapia, devido à gravidade da lesão, orienta.
Não existe um grupo específico de exercícios para a hérnia cervical. Cada caso é
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único, os exercícios devem ser personalizados, realizados com perfeição e com a 
indicação de um profissional para que o quadro não se agrave. A prática de 
exercícios para a hérnia cervical é fundamental, durante a fisioterapia. Por 
exemplo, exercícios que fortalecem os músculos das costas ajudam a melhorar a 
postura. Um fisioterapeuta é o profissional indicado para ensinar e orientar o 
paciente, para que ele pratique em casa e melhore o quadro.
O ortopedista orienta como prevenir casos de hérnia de disco lombar. A primeira 
coisa ao se pensar em hérnia de disco lombar é que o paciente evite o sobrepeso,
tenha hábitos de vida saudáveis, realize exercícios abdominais, que colaboram 
para reforçar a musculatura abdominal e vertebral, e faça alongamentos ao longo 
do dia, orienta.
O ortopedista lembra que todo exercício precisa ser orientado por um 
profissional, para que não haja um desgaste muscular e nem a compressão do disco
da lombar.Como diagnosticar a hérnia de disco? -Um exame físico cuidadoso é 
quase sempre o primeiro passo para diagnosticar a hérnia de disco. O médico 
examinará o pescoço, ombros, braços e mãos ou na região lombar, quadris, pernas 
e pés. O ortopedista precisa realizar uma avaliação desses sintomas, além de ser
necessário uma série de exames de imagem, como a tomografia computadorizada, 
ressonância magnética e radiografia da coluna, finaliza.Fonte: Érica Santos 
/Comunicação Interna Ministério da Saúde
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Eleição de grêmio estudantil movimenta alunos da rede municipal: 
Seleção entre estudantes elegeu slogan e cartaz para representar o concurso 
Grêmio Estudantil 2013
07/05/2013Autor:Elisa Motta/Fotos: Ricardo Cassiano
A eleição de grêmio estudantil 2013, entre os dias 20 e 22 de maio, já está 
mobilizando alunos das escolas municipais do Rio, que desde o início do mês se 
organizam em chapas para concorrer. Há mais de 20 anos a eleição é uma 
tradicional disputa entre os estudantes, que aprendem no processo valores que 
ajudarão não apenas na vida acadêmica, mas também no desenvolvimento da 
cidadania e da capacidade de trabalhar em grupo.
A chapa vencedora representará o corpo discente pelos próximos dois anos e 
deverá reivindicar, junto à direção da escola, os pedidos dos demais alunos. 
Seleção realizada entre março e abril elegeu um slogan e um desenho vencedor 
para a divulgação do concurso.
Diretora da Escola Municipal Cesar Soares, em Sampaio, Maria Cristina Moreira 
Mello dá um exemplo da importância do grêmio para o desenvolvimento dos alunos e
da própria escola:
- A chapa que venceu na eleição passada ouviu as reclamações dos alunos e lutou 
por melhorias na hora do recreio. Era uma grande confusão, com correria e 
gritaria, mas eles conseguiram organizar melhor o tempo livre.
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Todos os alunos da rede municipal podem se candidatar, sem exigência de idade ou
série específica. Professores e funcionários das escolas ajudam a transmitir aos
interessados o objetivo do grêmio: ajudar no desenvolvimento da consciência 
crítica, da prática democrática e da livre iniciativa dos alunos no exercício da
cidadania. Para Isabel Linhares, responsável pelas eleições na Secretaria 
Municipal de Educação, a ideia é despertar lideranças e incentivar a democracia:
- Queremos influenciar na formação de novas lideranças estudantis, esclarecendo 
a importância da sua participação na gestão democrática da escola e na 
construção do projeto político-pedagógico de cada unidade escolar.

Nos meses de março e abril, a Secretaria Municipal de Educação promoveu o 
Concurso de Imagens e Slogans entre os alunos da rede, para a confecção de um 
cartaz usado na divulgação da eleição Grêmio Estudantil - 2013. O resultado foi 
divulgado no dia 15/04 e contemplou três crianças, de duas escolas da Zona 
Norte.

O slogan escolhido foi criado pelos alunos do 5º ano Edirlan Muguett Lima dos 
Santos e Jorge Silva de Andrade Antonio, da Escola Municipal Cesar Augusto 
Soares: Grêmio Estudantil: Somando forças, subtraindo a preguiça, multiplicando 
ideias e dividindo tarefas.
- Nós gostamos muito de matemática, por isso fizemos uma frase que fala sobre 
somar, dividir e subtrair. Saber matemática é muito importante para conferir o 
troco na hora de comprar alguma coisa e para tudo na vida. Então achamos legal 
misturar com essa coisa do Grêmio, que também nos ensina muito - disse Jorge 
Silva de Andrade Antonio, 11 anos.
O desenho vencedor foi feito pela aluna Nathália Trajano, da escola Escola 
Municipal Monte Castelo, em Coelho Neto, e faz referência às atividades dos 
alunos e o dia a dia do grêmio.
- Eu queria mostrar como é nossa rotina, nossas ações e como é bom participar do
grêmio. Fiquei muito feliz em ganhar o concurso, foi uma surpresa - comemora 
Nathália, 14 anos, aluna do 9º ano.

Fonte: Portal da Prefeitura do Rio de Janeiro
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Entra em vigor lei que determina tratamento de câncer em até 2 meses
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Entra em vigor lei que determina tratamento de câncer em até 2 meses: [FOTO]

No próximo dia 23/5, entrará em vigor uma lei que determina que pacientes com 
câncer deverão iniciar tratamento para a doença em no máximo 60 dias pelo SUS 
(Sistema Único de Saúde). A medida, sancionada em novembro do ano passado pela 
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presidente Dilma Rousseff, deverá ser colocada em prática a partir da próxima 
semana. O prazo máximo vale para que o paciente passe por cirurgia ou então 
inicie sessões de quimioterapia ou radioterapia, conforme prescrição médica.
De acordo com o Ministério da Saúde, um dos grandes problemas em relação ao não 
cumprimento dos prazos se refere à falta de médicos oncologistas no Brasil.Para 
tentar solucionar a questão estão sendo feitos convênios com hospitais para 
abertura de vagas em residência médica.
Saiba maisArtigoTratamento do câncer no século XXIRio de JaneiroVítimas de 
agressão física e sexual vão receber tratamento d [...]
A pasta informou também que 78% dos pacientes em estágio inicial da doença 
iniciam o tratamento em menos de 60 dias, sendo que 52% têm esse direito 
assegurado em até duas semanas, conforme registros do Instituto Nacional do 
Câncer (Inca). O acesso em até dois meses já ocorre para 79% dos pacientes em 
casos avançados, sendo que 74% desses começam a se tratar em até quinze 
dias.Números de câncer no Brasil
Dados do Inca (Instituto Nacional do Câncer) indicam que aproximadamente 518 mil
novos casos da doença devem ser registrados no Brasil este ano. A previsão é que
60.180 homens tenham câncer da próstata e 52,6 mil mulheres sejam diagnosticadas
com câncer da mama.
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Ações do Viver Sem Limite melhoram vida de pessoas com deficiência: [FOTO]
A partir desta terça-feira (7), as pessoas com deficiência passaram a ter acesso
a novos serviços e equipamentos no Sistema Único de Saúde (SUS). O ministro da 
Saúde, Alexandre Padilha, anunciou hoje, na Unidade Mista de Saúde de Taguatinga
(DF), que serão investidos R$ 205,2 milhões em ações que irão beneficiar 944 mil
pessoas por ano. Serão inaugurados 29 Centros Especializados de Reabilitação 
(CER) com transporte gratuito em 19 municípios de 18 estados, além de 18 
oficinas de órteses e próteses, a incorporação de seis novos modelos de cadeiras
de rodas e acessórios para aparelhos auditivos.
Essas são as primeiras medidas do programa Viver Sem Limite, Plano Nacional dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência, lançado em 2012. Os novos serviços e 
equipamentos estão voltados à inclusão social dos brasileiros com deficiência, 
garantindo autonomia e independência a esse público e possibilitando melhor 
qualidade de vida.
Maria Albino da Costa já recebeu uma cadeira de rodas. Ela perdeu o movimento 
das pernas após um Acidente Vascular Cerebral (AVC). A filha dela, Carla Maria 
da Costa, conta que a mãe sofreu o acidente há três anos e parou de andar aos 
poucos. Ela usou um andador durante dois anos, mas depois disso perdeu 
totalmente o movimento. Como não tínhamos dinheiro, pegamos uma cadeira de rodas
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velinha emprestada, com uma vizinha. A cadeira nem rodava direito, quase não 
saía do lugar. Agora com a cadeira nova eu tô conseguindo colocar minha mãe pra 
pegar sol todo dia. Tô ensinando ela a andar com a própria cadeira, empurrando 
pelas rodas, e devagar ela tá conseguindo. A melhor coisa é a pessoa poder 
andar. Mas, já que não pode andar, pode ter uma coisa boa, de qualidade. Essa 
cadeira que ela ganhou é ótima, muito boa mesmo, diz Carla.Cadeiras de rodas - 
Com as novas incorporações, o SUS passa a ofertar, dentro de seis meses, a 
cadeira motorizada, equipada com motor elétrico, que pode ser movida por 
controle remoto, pelo queixo ou boca. Também ofertará a cadeira monobloco, leve 
e portátil, que possui mecânica favorável à propulsão e manobras em terrenos 
acidentados. Serão incorporadas ainda cadeira de rodas para pessoas acima de 90 
quilos, para banho em concha infantil, com encosto reclinável, com aro de 
propulsão -, adaptação postural em cadeira de rodas.
O Ministério da Saúde também vai liberar recursos para qualificar o atendimento 
a pessoas com deficiência em 47 Centros de Especialidade Odontológica (CEO) do 
país, aumentando em 50% o valor para que os profissionais sejam capacitados para
usar técnicas especializadas para tratamento desse público.Aparelho auditivo - 
Outra nova incorporação pelo programa Viver Sem Limite será um dispositivo 
auditivo para crianças de 5 a 17 anos com deficiência auditiva (de grau leve, 
moderado, severo ou profundo) matriculadas no ensino fundamental e ensino médio.
O dispositivo será acoplado ao aparelho auditivo, eliminando o excesso de ruídos
que interfere na interpretação do aluno. Um microfone também será posicionado 
próximo a boca do professor capta a fala com boa intensidade, reduzindo os 
efeitos de reverberação e ruídos. O som captado é enviado via FM diretamente 
para o receptor, qualificando o aprendizado do estudante.
Vinicius Carneiro nasceu com deficiência auditiva severa e será um dos 
beneficiados pelo Programa Viver Sem Limite. Apesar de ter feito o implante 
coclear há dois anos, os ruídos emitidos pelos colegas em sala de aula o 
atrapalham a ouvir a professora. Hoje, Vinícius tem quatro anos e está no 
Maternal. A partir de 2014, quando ele tiver cinco anos, vai poder usar o 
aparelho. A mãe dele, Ana Carneiro, conta que esse dispositivo foi indicado pela
médica de Vinícius e que será muito boa a disponibilização dele pelo SUS. O uso 
do sistema FM faz com que o som chegue bem melhor para ele. Ele faz 
fonoaudióloga desde que descobriu a perda auditiva, com um ano de idade, e há 
poucos dias a fonoaudióloga indicou que o Vinicius utilizasse o sistema FM. Mas 
isso custaria em torno de R$ 5 mil e se o governo disponibilizar, para nós será 
muito melhor, sem dúvida!, afirma Ana.Teste do Pezinho - Sete estados 
brasileiros passarão a ofertar, pelo SUS, mais exames do teste do pezinho, que 
diagnostica doenças no recém-nascido. A ampliação do acesso a exames do Programa
Nacional de Triagem Neonatal, que realiza o Teste do Pezinho, abrangerá os 
estados do Acre, Alagoas, Sergipe, São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Mato Grosso
do Sul. Com isso, cerca de 545 mil crianças devem ser beneficiadas por ano.Viver
Sem Limite - O objetivo do Plano Viver Sem Limite é atender os cerca de 45 
milhões de brasileiros, 23,9% da população, que possuem algum tipo de 
deficiência. Por meio de ações estratégicas em educação, saúde, inclusão social 
e acessibilidade, o programa pretende promover a cidadania e o fortalecimento da
participação da pessoa com deficiência na sociedade, promovendo sua autonomia, 
permitindo o acesso e o usufruto, em bases iguais, aos bens e serviços 
disponíveis a toda a população. Serão investidos no plano um total de R$ 7,6 
bilhões até 2014, sendo R$ 1,4 bilhão do montante destinado ao eixo da 
saúde.Camilla Terra / Blog da Saúde
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FIQUE SABENDO - Asma grave: tratar crise não é tratar a doença
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Asma grave: tratar crise não é tratar a doença: 
[FOTO]
A respiração é uma de nossas ações vitais. Respiramos mais de 10 mil litros de 
ar em um dia sem nos darmos conta: expirar e inspirar são ações quase 
automáticas.

Infelizmente, para grande parcela da população, respirar pode ser um desafio 
diário. Isso porque doenças do sistema respiratório podem gerar sérias 
complicações. Há pessoas que têm cansaço extremo ao simples apertar de passos 
para pegar um ônibus. Para outras, até movimentos rotineiros, como escovar os 
dentes, causam agonia.

Uma das doenças respiratórias mais comuns é a asma. Ela atinge mais de 300 
milhões de pessoas em todo o mundo e é responsável por 250 mil mortes 
anualmente. No Brasil, há um dos maiores índices de prevalência: quase 40 
milhões de brasileiros convivem com a asma e 2 mil morrem todos os anos.

Aasma é uma doença inflamatória crônica dos brônquios, caracterizada pela 
obstrução das vias aéreas, podendo produzir excesso de muco, chiado, desconforto
no peito e falta de ar. Está dividida em diversos tipos, como alérgica e não 
alérgica, e intermitente e persistente.    A asma intermitente apresenta crises 
rápidas e sintomas algumas vezes ao mês. Já a persistente pode provocar crises 
mais longas e sintomas diários. Por isso, é dividida em leve, moderada ou grave.

A doença pode afetar crianças e adultos. O tipo de asma é diagnosticado por 
exames específicos, como avaliação da função pulmonar, e por análise do perfil 
da rotina do paciente. Assim, entender o quanto a asma impacta em suas 
atividades é fundamental para classificar a gravidade e indicar o tratamento.   
A asma grave é um dos nossos grandes desafios. Isso porque de 10 a 15% dos 
pacientes asmáticos não conseguem controlar a doença com medicamentos 
convencionais, mais eficazes àqueles que apresentam os tipos leve e moderado.

No Brasil, os asmáticos graves chegam a procurar 15 vezes mais pronto-socorros 
do que os outros pacientes, e são hospitalizados 20 vezes mais.    Esses dados 
assustam, principalmente porque a dificuldade de controle não está relacionada 
apenas ao tipo de medicamento, mas também ao acesso a essas terapias, bem como à
própria disciplina do paciente. Além de produtos convencionais, já oferecidos 
pelo governo, uma pessoa com asma grave pode necessitar de abordagens 
terapêuticas mais inovadoras, como os inibidores de IgE, ainda não disponíveis 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
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É importante destacar que o tratamento da asma grave envolve, adicionalmente, 
fisioterapia e exercícios respiratórios, cuidado especial com os ambientes e 
acompanhamento médico.    Um professor da faculdade sempre nos dizia: Quanto 
mais asma, mais asma. Na prática, ele estava certo. Quanto menos controlado um 
paciente estiver, mais crises e intervenções sofrerá. Apesar disso, a disciplina
do paciente com asma está aquém do desejado. Tratar uma asma grave é 
completamente diferente de tratar uma crise grave de asma.    Se a crise 
persiste, é porque o tratamento não está sendo seguido ou não é o adequado.

Nosso objetivo deve ser sempre tratar e cuidar da doença antes de qualquer 
internação, para evitá-las ao máximo. Daí a importância de termos uma completa 
variedade de terapias disponíveis para oferecer aos pacientes a melhor abordagem
para tratar todos os tipo de asma.    Para se alcançar um controle satisfatório 
da asma grave, as pessoas e os profissionais em volta do paciente devem estar 
envolvidos em suas necessidades. E a relação entre médico e paciente deve ser 
próxima e aberta, garantindo adesão e conforto ao tratamento indicado.    
Conviver com a asma grave é, acima de tudo, uma questão de disciplina para 
cuidar de si e do ambiente em que se vive.
Este texto é de autoria do Dr Fábio F. Morato Castro,Presidente da ASBAI - 
Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia, e professor da Universidade 
de São Paulo(publicado no correio brasiliense)
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Boa alimentação e exposição adequada ao sol garantem níveis ideais de vitamina D
no corpo: [FOTO]

Foto: Claudia Rehm/Westend61/Corbis
Uma alimentação saudável, com leite e derivados, além de uma exposição adequada 
ao Sol garante os níveis ideais de vitamina D ao organismo. Essa vitamina tem a 
função de aumentar a absorção do cálcio, diminuindo o risco de doenças, como 
raquitismo, osteomalacia e osteoporose, por exemplo.
Além disso, ela diminui o risco de doenças cardíacas, combate a enxaqueca e 
tensões pré-menstruais. A vitamina D atua como um hormônio, regulando nos níveis
de cálcio e fósforo no sangue, ossos e dentes. É importante lembrar que a 
vitamina D se concentra principalmente na pele e passa por uma ativação através 
da exposição aos raios UVB ou pelos raios solares, para depois ser hidroxilada 
no fígado e rins. Por isso, tão importante quanto ingerir alimentos ricos em 
Vitamina D é manter uma exposição solar regular, explica o nutricionista do 
Hospital Federal da Lagoa, vinculado ao Ministério da Saúde, Felipe Rizzetto.
Segundo o especialista, os indivíduos com maior propensão a desenvolver as 
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doenças relacionadas à falta de vitamina D no organismo são os bebês prematuros,
as crianças e os idosos. A falta de Vitamina D é mais perceptível em crianças, 
pois a carência da vitamina pode causar moleira aberta após o 1º ano do bebê. Em
crianças acima de dois anos, pode gerar maior irritabilidade, inquietação, 
anorexia e suor excessivo, raquitismo e pernas tortas. Isso porque, a Vitamina D
atua diretamente na regulação do cálcio e nos depósitos de tecido ósseo pelo 
organismo. Na fase adulta, principalmente nos idosos, a queda dessa vitamina 
pode causar osteoporose e osteomalacia, porque o corpo não consegue absorver o 
cálcio da maneira adequada e os ossos se tornam mais frágeis, alerta.
A dose diária recomendada de vitamina D varia de acordo com a idade e local onde
o indivíduo vive, em função da carência de luz solar durante o ano. Em média, um
adulto precisa consumir cinco microgramas por dia e garantir uma exposição solar
regular, sem o uso de protetor solar. Um adulto saudável precisa se expor ao 
Sol, em média, entre 15 e 30 minutos, de 3 a 4 vezes por semana. Os idosos, em 
geral, devem se expor 10 minutos por dia. Uma dieta balanceada e rica em 
vitamina D é essencial. Ela é facilmente encontrada nos alimentos como sardinha,
atum, cogumelos, fígado, salmão, gema do ovo, leites e derivados. Esses 
alimentos ajudam a controlar os níveis e evitar a carência desta vitamina no 
organismo, orienta.
Pessoas com intolerância à lactose devem ter cuidados específicos, caso a rotina
da pessoa não inclua outros alimentos ricos em vitamina D ou mesmo em cálcio. O 
uso do suplemento de vitamina D pura é somente indicado para os casos em que o 
indivíduo não tem uma boa alimentação ou vive em locais muito frios, onde não é 
possível expor-se ao Sol regularmente. Lembrando que é sempre importante mudar 
alguns hábitos para evitar o uso de suplementos ou complementos alimentares. A 
solução mais prática na maioria das vezes não é a mais saudável. Por isso, 
sempre que possível opte por outros alimentos ricos em vitamina D, ressalta o 
nutricionista.
O excesso de protetor solar também influencia na carência da vitamina D. O 
protetor diminui a exposição aos raios UVB, responsáveis pela síntese da 
vitamina na pele. Em regiões tropicais, basta uma caminhada durante o dia para 
se receber a radiação suficiente para a síntese da vitamina. O uso do protetor 
solar é sempre muito importante e não justifica não utilizá-lo por conta da 
carência da vitamina D, explica.
A orientação é que a exposição seja feita em pequenas doses. Recomendo, em dias 
de praia, ou de passeios ao ar livre, esperar alguns minutos antes de passar o 
protetor solar para que se tenha uma pequena exposição, de preferências antes 
das 10 horas, caso esteja no verão. No outono, por exemplo, pode ser em qualquer
horário pela manhã. Nos dias úteis, podemos aproveitar o caminho para o 
trabalho. Para os que usam carro e ficam trancados nos escritórios, aproveitar o
horário de almoço para se expor ao solzinho que estiver aparecendo, finaliza.
Sintomas da baixa concentração de vitamina D no organismo, segundo o 
nutricionista:Diminuição do cálcio e do fósforo no sangue;Fraqueza 
muscular;Moleira aberta após o 1º ano do bebê;Irritabilidade, inquietação, 
anorexia e suor excessivo podem surgir nas crianças;Osteoporose nos 
idosos;Raquitismo;Osteomalácea;Pernas tortas.Fonte: Érica Santos /Comunicação 
Interna do Ministério da Saúde
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Campanha contra a gripe segue até 10 de maio: [FOTO]

A campanha de vacinação contra a gripe prossegue até o dia 10 deste mês em todo 
o país, mas é importante que as pessoas não deixem para o último dia. Até às 17h
desta quinta-feira (02), mais de 24,1 milhões de integrantes do grupo 
prioritário foram vacinados, o que representa 76,9% do total deste público, 
formado por 31,3 milhões de pessoas. Deste total, ainda não se vacinaram 7,2 
milhões. Veja tabela abaixo.
A vacina contra agripe é recomendada às gestantes, em qualquer período da 
gravidez; pessoas com 60 anos ou mais; mulheres até 45 dias após o parto (em 
puerpério); indígenas, pessoas privadas de liberdade; profissionais de saúde; 
além dos doentes crônicos. Pais ou responsáveis também devem levar crianças de 
seis meses a menores de dois anos. Aconselhamos às pessoas a não deixarem para o
último dia de vacinação, para evitar filas desnecessárias, principalmente os 
idosos, as crianças e as gestantes, observou o secretário de Vigilância em 
Saúde, Jarbas Barbosa.
Até agora, a região Sul conseguiu vacinar o maior número de pessoas deste grupo,
3,8 milhões de pessoas, o que representa 79,8% de cobertura dos três estados. 
Neste cálculo estão excluídas as doses aplicadas em doentes crônicos e pessoas 
privadas de liberdade. Da região Sul, os estados de Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul já alcançaram a meta de 80%. Em sequência, a região Sudeste atingiu a 
segunda maior adesão, com 8,6 milhões de pessoas, ou 62,2% do público-alvo. A 
região Centro-Oeste, por sua vez, vacinou 1,3 milhões de pessoas, o que 
representa 61,4% do total. Na região Norte foram imunizadas mais de 1,4 milhões 
pessoas, correspondente a 59,8% do total e região Nordeste 59,2% do 
público-alvo, ou seja, mais de 5 milhões de pessoas.O Ministério da Saúde 
recomenda aos municípios que não atingiram a cobertura adequada intensificarem 
as ações, com a abertura dos postos neste sábado (4) para que a população possa 
ter acesso à vacina e chegue ao inverno protegida, recomendou o secretário. A 
meta do Ministério da Saúde é atingir, no mínimo, a 80% de cobertura. A vacina 
contra a gripe é segura e a forma mais eficaz para evitar complicações, 
internações e até mesmo óbitos por gripe. A vacina protege contra os três 
principais vírus que circulam no inverno passado (A/H1N1; A/H3N2 e B).Prevenção 
- O Ministério da Saúde ainda recomenda a adoção de medidas de higiene pessoal 
para evitar a contaminação por influenza. É importante higienizar as mãos com 
água e sabão, com frequência, principalmente depois de tossir ou espirrar; após 
usar o banheiro; antes de comer; antes de tocar os olhos, boca e nariz.
Também é recomendável que as pessoas evitem tocar os olhos, nariz ou boca após 
contato com superfícies; usar lenço de papel descartável e proteger a boca e o 
nariz ao tossir ou espirrar. Também é aconselhável ao doente não sair de casa 
enquanto estiver em período de transmissão da doença (até sete dias após o 
início dos sintomas), para diminuir a chance de disseminação e evitar 
aglomerações e ambientes fechados.Balanço Parcial da Vacinação contra a Gripe 
2013*Excluindo as doses aplicadas em doentes crônicos (3,7 milhões de doses) e 
pessoas privadas de liberdade (100 mil doses).[FOTO]
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Fonte: Valéria Amaral / Agência Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fique-sabendo-cancer-de-mama-genes.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 17 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - CÂNCER DE MAMA | Genes BRCA1 e BRCA2

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.mdsaude.com/
CÂNCER DE MAMA | Genes BRCA1 e BRCA2: BRCA1 e BRCA2 são genes que todos nós 
temos, cuja função é impedir o surgimento de tumores através da reparação de 
moléculas de DNA danificadas. O BRCA1 e o BRCA2 são, portanto, genes que nos 
protegem do aparecimento de cânceres. Quando um deses genes sofre uma mutação, 
ele perde sua capacidade protetora, tornando-nos mais susceptíveis ao 
aparecimento de tumores malignos, nomeadamente câncer de mama, câncer de ovário 
e câncer de próstata

Neste artigo vamos explicar a relação entre os genes BRCA1 e BRCA2 e o cânceres 
de mama e ovário, abordando os seguintes pontos:
O que são BRCA1 e BRCA2.Relação dos genesBRCA1 e BRCA2 com câncer.GenesBRCA1 e 
BRCA2 e o câncer de mama.Pesquisa genética dosBRCA1 e BRCA2.Como prevenir o 
câncer nas pacientes com mutações do BRCA1 ou BRCA2.
Se você está interessado em saber mais informações sobre o câncer de mama, leia:

- CÂNCER DE MAMA | Sintomas e diagnóstico

- FATORES DE RISCO PARA O CÂNCER DE MAMA
O que são os genes BRCA1 e BRCA2

[FOTO]
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Compressa quente ou fria: em que situação usar cada uma?: Assim que o corpo 
sofre um trauma, como uma batida ou uma lesão, não demora muito para a dor, a 
vermelhidão e o inchaço aparecerem. Em casos corriqueiros como esses, a ajuda de
um especialista é frequentemente substituída pela velha receita caseira: 
compressa de água quente ou fria. O problema é que nem sempre sabemos qual das 
duas é a ideal para o problema em questão. Embora ambas sejam excelentes 
analgésicos locais, fazer a escolha certa aumenta a eficácia do tratamento.
Segundo o Dr. Francisco Collet, médico assistente da Divisão de Emergência 
Cirúrgica Geral e do Trauma do Hospital das Clínicas de São Paulo, a compressa 
fria é ideal após quedas, pancadas ou lesões nas articulações, sendo recomendada
nas primeiras 48 horas após o ocorrido (vejaaquicomo baixar o aplicativo de 
Primeiros Socorros do Dr. Drauzio para saber como proceder em cada caso). 
Geralmente tais traumas podem romper alguns vasos, deixando vazar sangue 
(formando hematomas que causam vermelhidão) ou linfa (formando edemas que causam
inchaço). Quando esses vasos se deparam com a temperatura fria da compressa, 
sofrem espasmos, contraem e diminuem o fluxo dos respectivos fluidos. Com isso, 
o local lesionado não sofrerá acúmulo de líquido.
Saiba maisVídeo
Batidas na cabeçaRádio
Quedas e fraturas
Já a compressa quente é ideal para situações infecciosas, como aquelas em que há
formação de pus (furúnculo, terçol etc.), e para amenizar edemas e hematomas que
se formaram após um trauma não tratado em 48 horas. De acordo com a 
fisioterapeuta Vivian Modolo, da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), a 
água quente tem função contrária à da fria. Ao invés de contrair os vasos, ela 
dilata, aumentando o fluxo sanguíneo. Esse efeito acaba contendo o processo 
inflamatório, pois a grande quantidade de sangue correndo nos vasos acaba 
recolhendo e purificando os líquidos que vazaram e se acumularam em torno da 
região afetadaapós o trauma. A compressa quente também proporciona relaxamento 
muscular, o que a torna ideal para tratar dores como torcicolos, e pode ser 
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usada ainda para aliviar desconfortos comuns como dor de dente e cólicas 
abdominais provocadas pela TPM.
Embora ambas proporcionem alívio, é preciso ficar atento ao seu uso. Tanto 
compressas quentes como frias podem ferir peles sensíveis e, dependendo da 
temperatura e do tempo de aplicação, podem até mesmo provocar queimaduras. O 
ideal é deixar a compressa sobre a região por no máximo 15 minutos enrolada em 
um pano para amenizar a temperatura, seja quente ou fria, recomenda Collet.
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Consumo exagerado de bebidas alcoólicas pode causar problemas gastrointestinais:
[FOTO]

Foto: Ocean/Corbis
Fim de semana, festa animada, churrasco, balada com os amigos e a vitória do 
time são alguns dos motivos e justificativas usados para exagerar no consumo de 
bebida alcoólica. Este exagero cobra um preço caro. O consumo eventual também 
tem participação em outros problemas graves e demasiadamente frequentes no 
Brasil: violência familiar, acidentes de trânsito e no trabalho.
Estudo realizado pelo Ministério da Saúde em hospitais públicos revela que o 
consumo do álcool tem forte impacto nos atendimentos de urgência e emergência do
Sistema Único de Saúde (SUS).
O levantamento da Vigilância de Violência e Acidentes (Viva) aponta que uma em 
cada cinco vítimas de trânsito atendido nos prontos-socorros brasileiros 
ingeriram bebida alcoólica. O estudo também mostra que 49% das pessoas que 
sofreram algum tipo de agressão consumiram bebida alcoólica. As principais 
vítimas são homens com idade entre 20 e 39 anos.
Pesquisas internacionais também apontam outros agravos. Um estudo realizado pelo
Scripps Research Institute da Califórnia (EUA) mostrou que a ingestão de grandes
quantidades de álcool de uma só vez afeta o cérebro da mesma forma que o consumo
frequente.
A gastroenterologista Mariene Liberal afirma que mesmo o consumo esporádico e em
grandes doses de bebidas alcóolicas causa alterações múltiplas no organismo. As 
primeiras reações são sonolência ou agressividade, irritabilidade, agitação, 
alteração de equilíbrio, vômitos e até convulsões. Em casos extremos, em que há 
overdose alcóolica, o consumo excessivo pode levar ao coma e à morte. Com o uso 
de altas doses podem surgir, principalmente, problemas gastrointestinais, pois o
álcool é o grande agressor do sistema digestivo. A pancreatite, por exemplo, 
ocorre nos grandes bebedores eventuais, daqueles que exageram nos finais de 
semana, diz a médica do Hospital Federal do Andaraí, vinculado ao Ministério da 
Saúde. Mariene ainda alerta que podem surgir casos de hemorragia digestiva, 
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cirrose e hepatites alcóolicas.Viva - Os dados sobre as consequências do álcool 
no trânsito fazem parte do Vigilância de Violências e Acidentes, estudo 
realizado pelo Ministério da Saúde em 71 hospitais que realizam atendimentos de 
urgência e emergência pelo SUS. Foram ouvidas 47 mil pessoas em todas as 
capitais e no Distrito Federal. Os dados foram coletados em 2011 e analisados no
último ano.
O levantamento revela que entre as pessoas envolvidas em acidentes de trânsito, 
22,3% dos condutores, 21,4% dos pedestres e 17,7% dos passageiros apresentavam 
sinais de embriaguez ou confirmaram consumo de álcool. Entre os atendimentos por
acidentes, a faixa etária mais prevalente foi a de 20 a 39 anos (39,3%).
As vítimas mais acometidas por agressões estão nessa mesma faixa etária - 20 a 
39 anos - e representam 56% dos casos. Em 2011, 28.352 homens com idade entre 20
a 39 anos foram assassinados e 16.460 perderam a vida no trânsito, o que 
corresponde a quase metade de óbitos registrados nesta faixa etária, 31,5% e 
18,3%, respectivamente.
O Viva também mostra que a proporção do consumo de bebida alcoólica entre os 
pacientes homens foi bem superior ao das mulheres: 54,3% dos homens que sofreram
violência e 24,9% dos que sofreram acidente de trânsito tinham ingerido álcool, 
enquanto os índices entre as pessoas do sexo feminino foram de 31,5% e 10,2%, 
respectivamente.Fonte: Maria Vitória /Comunicação Interna do Ministério da Saúde
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FIQUE SABENDO - Doação de medula óssea segue crescendo no país, mas ainda gera 
dúvidas entre doadores
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Doação de medula óssea segue crescendo no país, mas ainda gera dúvidas entre 
doadores: [FOTO]

Foto: Divulgação
A doação de medula óssea é uma atitude que salva vidas, mas ainda é cercada de 
preconceitos. Segundo os dados do Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea 
(Redome) do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca), o 
número de transplantes de medula óssea entre pessoas sem parentesco subiu de 29,
em 2003, para 248, em 2012 - números que podem crescer com a quebra de velhos 
mitos sobre a doação.
O diretor do Centro de Transplante de Medula Óssea do Inca e coordenador do 
Redome e da Rede BrasilCord, Luis Fernando Bouzas, afirma que é muito comum as 
pessoas confundirem medula óssea com medula espinhal. A medula óssea é um tecido
de consistência líquido-gelatinosa que se encontra dentro das cavidades ósseas e
que contém células progenitoras, que dão origem ao sistema hematopoético 
(sangue) e imune. A medula espinhal é parte do sistema nervoso e fica dentro da 
coluna vertebral. Justamente por esta dúvida, muitas pessoas ficam preocupadas 
em doar medula, pois ouvem falar em pessoas que ficam paraplégicas por acidentes
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com a coluna vertebral, mas uma coisa não se relaciona com a outra, afirma.
Existe também a ideia de que o doador pode ter problemas futuros, que o 
transplante é dolorido e exige um longo afastamento do trabalho. A doação é 
segura e não provoca problemas hematológicos ou no sistema imune em longo prazo,
pois a porcentagem retirada, cerca de 15% do material existente, é recomposta em
apenas 15 dias. A dor é tolerável, o procedimento tradicional em centro 
cirúrgico utiliza anestesia e o doador necessita de analgésicos simples por, no 
máximo, três a quatro dias após a coleta da medula. O afastamento do trabalho é 
variável e dura em média de cinco a sete dias, explica Bouzas.
O cadastro de doador voluntário de medula óssea pode ser realizado nos 
Hemocentros, em todos os estados. Qualquer pessoa entre 18 e 55 anos de idade e 
que esteja em bom estado geral de saúde, ou seja, não ter doença infecciosa ou 
incapacitante, pode se cadastrar como doador de medula óssea. Para se cadastrar,
é preciso retirar uma pequena quantidade de sangue (5 ml) e preencher uma ficha 
com informações pessoais. O sangue será tipificado por exame laboratorial de 
histocompatibilidade (HLA), onde são identificadas as características genéticas 
que podem influenciar no transplante.
O tipo HLA do doador será incluído no cadastro e os dados são cruzados com os de
pacientes que precisam de transplante de medula óssea. Quando o doador é 
compatível com algum paciente, faz outros exames de sangue para a confirmação. 
Se a compatibilidade for positiva, ele é consultado para confirmar que deseja 
realizar a doação e terá seu estado de saúde avaliado. Uma vez inscrito no 
cadastro, o doador pode ser chamado para a doação até os 60 anos.
Por isso, é importante manter o cadastro sempre atualizado. Dessa forma, a 
localização do doador, em caso de compatibilidade com algum paciente, será 
facilitada. Para atualizar as informações do cadastro é preciso entrar em 
contato com o Hemocentro onde o cadastro foi feito ou preencher o formulário no 
portal do Inca.Como é a doação - Segundo Bouzas, existem duas maneiras de doar e
a decisão na maioria das vezes é do médico, de acordo com a doença do paciente e
outros detalhes. A forma tradicional é com anestesia geral, em centro cirúrgico,
através de punções com agulhas especiais das cristas ilíacas posteriores (ossos 
da bacia). O procedimento dura de duas a três horas e o doador fica no hospital 
por 24 horas, explica.
A segunda forma é através do uso de um medicamento denominado fator de 
crescimento de granulócitos, administrado ao doador, que estimula as células da 
medula de forma que elas circulem por dois ou três dias no sangue periférico e 
possam ser coletadas por máquinas de aférese no Banco de Sangue. É um processo 
ambulatorial e sem internação em geral. O procedimento de doação é cercado de 
todo o cuidado com o doador e tem boa tolerância e segurança. O risco de 
complicações graves é praticamente nulo e, em geral, está associado à 
necessidade de anestesia geral, reforça o diretor.Fonte: Fabiana Conte 
/Comunicação Interna do Ministério da Saúde
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Endocrinologista esclarece os mitos e as verdades sobre o diabetes em mulheres: 
[FOTO]

A grande maioria dos casos está relacionada à má alimentação, excesso de doces e
álcool, alimentos industrializados, sedentarismo, tabagismo e estresse. |Foto: 
Garo/phanie/Phanie Sarl/Corbis
Vários mitos foram criados a cerca do tema o diabetes entre as mulheres. A 
grande maioria dos casos está relacionada à má alimentação, excesso de doces e 
álcool, alimentos industrializados, sedentarismo, tabagismo e estresse. O 
endocrinologista do Hospital Nossa Senhora da Conceição, Airtom Golbert, e o 
nutricionista do Hospital Federal da Lagoa, Felipe Rizzetto, esclarecem os mitos
e verdades sobre o diabete em mulheres.Diabetes em mulheres é mais comum do que 
em homens? Mito.
Apesar do último levantamento realizado pelo SUS mostrar uma incidência um pouco
maior de mulheres portadoras do diabetes em relação aos homens, não podemos 
afirmar que a doença acomete mais a população feminina. O diabetes está 
relacionado diretamente a fatores genéticos, obesidade e sedentarismo, explica 
Felipe Rizzetto.O diabete não tem preferencia de gênero. Não dá para afirmar que
é uma doença preferencial à população feminina. É uma doença relacionada ao 
sobrepeso, obesidade e má alimentação. A população feminina no Brasil, apesar 
das campanhas de prevenção contra a obesidade, ainda é acentuada, lamenta Airtom
Golbert.O estresse no trabalho dobra o risco de diabetes entre as mulheres? 
Verdade.
A mulher tem a rotina acelerada no trabalho e em casa. Com isso, o estresse e as
tensões do cotidiano provocam uma alteração hormonal. É como se o corpo fosse 
colocado em situação de urgência, aumentando o cortisol, o glucagon e a 
adrenalina. Esses hormônios fazem com que o organismo fabrique mais glicose, 
acentuando as chances do diabetes, orienta o endocrinologista.O estresse gera e 
aumenta a ansiedade. Com isso vem à perda da rotina alimentar e consequentemente
o consumo de alimentos ricos em açúcar, industrializados e gordurosos, alerta o 
nutricionista.Os doces, chocolates, refrigerantes, consumidos em excesso pelas 
mulheres na popularmente conhecida Tensão Pré-menstrual (TPM) aumentam o risco 
do diabetes? Verdade.O consumo de alimentos ricos em sódio, gorduras e grãos 
refinados predispõe as mulheres a desenvolverem o sobrepeso, obesidade e 
hipertensão arterial, fatores de risco para o surgimento do diabetes, alerta o 
nutricionista.Esse risco de diabetes seria em consequência do sobrepeso 
adquirido em função da ingestão exagerada de alimentos altamente calóricos nos 
momentos de compulsão e ansiedade característica deste período, enfatiza o 
endócrino.O que fazer para driblar essa ansiedade feminina, nos períodos 
pré-menstruais? Existem alimentos que amenizam os sintomas? Verdade.
Aumentar o consumo de grãos integrais, hortaliças, leguminosas, frutas, produtos
lácteos de baixo teor de gordura e diminuir o consumo de carnes vermelhas, 
carnes processadas, refrigerantes e farinhas refinadas. O consumo de produtos 
integrais aumenta a sensação de saciedade, o que diminui os episódios de 
compulsão por alimentos processados e ricos em açúcar, como o chocolate, diz o 
nutricionista.É difícil controlar a ansiedade e a compulsão feminina neste 
período, mas se possível opte por alimentos naturais, menos calóricos e pratique
alguma atividade física. Se a mulher se deixa levar por essa compulsão de 
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ansiedade, pode engordar de 1 a 2 kg durante esse período. Esses quilinhos 
extras podem demorar meses para serem perdidos. O sobrepeso é um facilitador 
para o diabetes. Por isso, opte por alimentos e hábitos de vida saudáveis, 
finaliza o endócrino.Dicas do nutricionista Felipe Rizzetto para amenizar os 
sintomas da TPMO fracionamento das refeições é uma ótima dica. Fazer as 
refeições em intervalos pequenos, de 3 em 3 horas faz com que o corpo não 
utilize recursos para sanar a falta ou o excesso de carboidratos e gorduras. É 
preciso também avaliar como anda o consumo de micronutrientes, pois a falta 
deles gera uma séria de descontroles no organismo. Muitas vezes, se faz 
necessário a suplementação de zinco, selênio, magnésio, dentre outros, que estão
envolvidos na digestão e manutenção da homeostase do organismo. Não podemos 
esquecer da hidratação e do consumo diário de água, orienta.Fonte: Érica Santos 
/Comunicação Interna do Ministério da Saúde
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FIQUE SABENDO  - Escolas públicas terão cartão para facilitar repasse de verbas
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http://www.blogeducacao.org.br/Escolas públicas terão cartão para facilitar 
repasse de verbas: 
As escolas públicas de educação básica receberão um cartão do Banco do Brasil 
para comprar os itens que necessitam para melhorias na instituição. O cartão 
será vinculado aos recursos recebidos do Programa Dinheiro Direto na Escola - 
PDDE. O projeto ainda é piloto e, inicialmente, beneficiará apenas algumas 
escolas.
Uma das condições necessárias para receber o cartão é que a escola tenha uma 
unidade executora, que nesse caso é a associação de pais e mestres, e uma 
conta-corrente. Atualmente, essas escolas já recebem os recursos diretamente, 
mas precisam sacar o dinheiro para usá-lo. As instituições que não têm 
associação continuarão recebendo o dinheiro por meio da prefeitura do município 
ou do governo do estado.
Outra novidade é que, até este ano, os diretores podiam reprogramar os gastos e 
guardar o dinheiro para que fosse usado futuramente, agora, aqueles que 
reprogramarem mais de 30% do valor recebido terão esse valor descontado no 
próximo ano. Com isso, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE 
prevê que sejam destinados ao PDDE mais do que os R$ 2 bilhões repassados em 
2012.Com informações da Agência Brasil. Saiba maisPrograma Dinheiro Direto na 
Escola - PDDE: Assistência financeira às escolas públicas para melhorar a 
infraestrutura física e pedagógica e a gestão das escolas.
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FIQUE SABENDO -  Exames e vacinas garantem gestação saudável e segurança para o 
bebê

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Exames e vacinas garantem gestação saudável e segurança para o bebê: [FOTO]

Diversos exames realizados no período da gestação permitem identificar problemas
como infecção urinária, pressão alta, anemia e outras doenças que podem 
prejudicar a gestante e o bebê. Por isso, o programa Rede Cegonha do Ministério 
da Saúde ampliou o número de exames para as grávidas que fazem pré-natal no 
Sistema único de Saúde (SUS). Entre os novos exames estão os testes rápidos para
identificar gravidez, sífilis e HIV, cultura de urina, teste indireto de 
antiglobulina humana para gestantes que apresentarem RH negativo, além da 
ampliação do ultrassom obstétrico para cem por cento das gestantes.
De acordo com o Secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Helvécio 
Magalhães, a oferta de exames disponível no programa Rede Cegonha traz mais 
segurança para a gestante usuária do SUS. Quanto mais cedo, logo que identificar
a gravidez, ir à Unidade Básica de Saúde, ao Programa Saúde da Família, melhor. 
O que a gente chama de captação precoce. Fazer os exames, os exames de sangue, 
ver se tem algum problema, fazer o exame de urina, ser examinada e fazer a 
consultas regulares, nós precisamos ter sete consultas durante os nove meses, 
explica.
Além dos exames realizados no período da gestação, o SUS oferece vacinas para 
prevenir hepatite, gripe, difteria e o tétano. A dona de casa, Ana Carla Lopes, 
está na segunda gestação e sabe como é importante se prevenir contra doenças. 
Quando eu estava grávida da minha primeira filha, a minha médica pediu pra mim 
ir no posto de saúde no SUS para tomar a vacina do tétano. Agora, eu estou 
grávida de cinco e aí ela não pediu para mim ir lá tomar nenhuma vacina a não 
ser a da gripe. Eu acho importante, principalmente, porque o SUS tem pra dar 
para gente e a gente não pode perder essa oportunidade, comenta.
A meta do Ministério da Saúde é levar o programa Rede Cegonha para todo o país 
até 2014, principalmente para as regiões com alto índice de mortalidade materna 
e infantil. O objetivo da estratégia é ampliar e fortalecer a assistência às 
grávidas e às crianças até o segundo ano de vida.Ouça a matéria da Web Rádio 
SaúdeFonte: Ana Cláudia Amorim / Web Rádio Saúde
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Mitos e verdades sobre as varizes: 
As varizes são veias dilatadas e deformadas, de coloração púrpuro-azulada, que 
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surgem ao longo das pernas e podem causar dor e inchaço.
Como isso acontece:As veias das pernas reconduzem o sangue ao coração após terem
irrigado os membros inferiores, nesse processo entra em funcionamento as 
válvulas, cuja finalidade é impedir o retorno do sangue aos pés pela ação da 
gravidade. Às vezes, essas válvulas não funcionam com eficiência e o sangue 
empoça nas veias provocando deformação, inchaço e alterações na sensibilidade da
pele.
Mitos e Verdades sobre as varizes[FOTO]
1. Varizes podem ser genéticas? Verdade. Se a sua mãe ou o seu pai tem varizes, 
são maiores as chances de ter o problema.2. A prática de esportes causa varizes?
Mito. O exercício físico estimula a circulação do sangue e previne as veias 
doentes.3. A cirurgia de varizes é de alto risco?Mito.O procedimento está cada 
vez mais seguro.4. A depilação e o cruzar de pernas causam varizes?Mito. Os dois
fatores não interferem no problema.5. Meias elásticas ajudam na 
circulação?Verdade, mas nem sempre. Elas podem aliviar as dores e facilitar a 
circulação do sangue se forem apropriadas. O ideal é que a meia seja apertada na
região do tornozelo, nunca na área dos joelhos.6. As mulheres têm mais varizes 
que homens?Verdade. Estima-se que apenas um em cada cinco ou seis homens tenham 
varizes, principalmente a partir dos 30 ou 40 anos.Nas mulheres, durante a 
menstruação e na gravidez, principalmente, os sintomas tendem a piorar.[FOTO]
7. A gravidez provoca varizes?Verdade, devido à alteração hormonal.8. As varizes
podem levar à trombose?Verdade. Se a circulação ficar prejudicada pelas varizes,
existe o risco de formação de coágulos, que levam à Trombose Venosa Profunda 
(TVP).9. Anticoncepcional causa varizes?Verdade. Geralmente, sim, porque provoca
alteração hormonal.10. A alimentação influencia na formação de varizes?Verdade, 
mas indiretamente. Uma alimentação equilibrada ajuda na manutenção do peso, 
diminuindo as chances de ter varizes.11. Cremes melhoram o problema?Mito. Não há
comprovação científica de que cremes eliminem varizes e nada indica que possam 
refazer as paredes de uma veia danificada.12. Viagens muito longas podem ajudar 
a formar varizes?Verdade. Em longos trajetos, as pernas ficam muito tempo na 
mesma posição, aumentando a dificuldade do sangue em retornar ao coração e dando
condições para a formação de varizes ou de coágulos no sangue.[FOTO]
13. Quem tem varizes não pode caminhar?Mito. Quem tem varizes deve andar o 
máximo que puder, mas usando a proteção das meias elásticas.14. A profissão pode
favorecer o aparecimento de varizes?Verdade. Pessoas que ficam paradas muito 
tempo em pé, como carregadores, balconistas, ascensoristas, cirurgiões, acabam 
sobrecarregando o sistema de retorno venoso. Isso não acontece quando elas 
andam, porque a contração da musculatura da perna empurra o sangue de baixo para
cima.15. Colocar as pernas para cima também ajuda?Verdade.Fazer alguns períodos 
de repouso com as pernas vai aliviar o edema que se intensifica no fim do 
dia.16. O problema pode surgir com a idade avançada?Verdade. Uma estatística 
americana mostrou que até os 30 anos apenas 3% da população têm varizes, número 
que sobe para 40% em pessoas a partir dos 70 anos.Fontes: PROTESTE e Dr. Drauzio
Varella[FOTO]
Se você sentir dor intensa e contínua, procure um médico imediatamente.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fique-sabendo-por-que-os-adolescentes.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 2 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Página 3686



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

FIQUE SABENDO - Por que os adolescentes precisam dormir mais

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://porvir.org/
Por que os adolescentes precisam dormir mais: 
Quem nunca, no tempo de escola, sentiu um sono incontrolável durante aquela aula
de química? A verdade é que os olhinhos pesados dos adolescentes têm relação com
as distrações do mundo moderno e com o hábito de ir para cama cada vez mais 
tarde. Mas, conforme defendeu o neurocientista Russel Foster, professor da 
Universidade de Oxford, em recente artigo na New Scientist, pesquisas comprovam 
que os jovens precisam de mais tempo de sono que os adultos para se recomporem. 
A discussão é tão grande no Reino Unido e nos EUA que algumas escolas têm 
postergado o início de suas atividades para mais tarde na manhã e têm conseguido
que seus alunos tenham melhores resultados acadêmicos.
Um dos exemplos mais recentes foi o da UCL Academy, em Londres, uma escola que 
abriu em setembro passado já com a proposta de começar as aulas às 10h, em vez 
do horário tradicional, entre 7h e 9h - foi até chamada de A Escola dos Sonhos 
na imprensa local, por deixar os alunos dormirem. A justificativa dada pelos 
responsáveis da escola, na época do lançamento, é que o horário respeita as 
necessidades de sono dos adolescentes. Nos EUA, que adota horários diferentes 
para a entrada dos alunos, uma pesquisa da Universidade de Minessotamostrou que 
alunos que entram mais tarde têm resultado melhor, frequentam mais as aulas, 
cochilam menos e se sentem menos deprimidos.
crédito Xy/ Fotolia.com[FOTO]

Os resultados, explica Russel, têm a ver com a própria biologia humana. As horas
do sono humana, como a de outros mamíferos, mudam conforme a idade. Assim que a 
puberdade começa, a hora de dormir e acordar fica mais tarde, afirma o 
pesquisador, que ressalta que essa tendência continua até os 19,5 para as 
mulheres e 21 para os homens. Na média, isso significa que, para um adolescente,
o despertador às 7h é o mesmo que às 5h para uma pessoa aos 50, afirma. Os 
motivos para essa mudança, diz ele, não estão muito claros, mas se relacionam 
com as com alterações hormonais da puberdade e com o declínio nos hormônios à 
medida que o tempo passa.
Russel cita ainda um estudo da pesquisadora Mary Carskadon, da Brown University 
(Rhode Island), pioneira na análise dos sonos dos adolescentes. A professora 
afirma que os jovens precisam de 9 horas de sono por noite para manter o grau de
alerta necessário para um dia de estudo, ao passo que é muito normal que eles 
durmam apenas 5 horas por noite. Entender a fisiologia dos jovens pode ajudá-los
a terem melhores resultados na escola, garante o neurocientista, mas que também 
dá um alerta. Apenas começar a aula mais tarde não é suficiente. A sociedade em 
geral, e jovens em particular, precisam começar a pensar no sono como algo 
sério.Dormir não é um luxo nem um castigo, mas uma necessidade biológica 
fundamental, que envolve criatividade, produtividade, humor e a habilidade de 
interagir com os outros
Isso porque biologia é só parte do problema. O uso das tais distrações do mundo 
moderno mencionadas no início da matéria - como TV, DVD, computador, videogame e
celulares - pouco antes de dormir faz com que as pessoas prolonguem seu estado 
de alerta e demorem mais a cair no sono. Com um sono de pior qualidade, as 
pessoas tendem a ter problemas de concentração e memória, estresse, 
impulsividade, falta de empatia e de senso de humor, enumera o especialista.
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Talvez de uma forma menos óbvia, completa Russel, a perda de sono é associada a 
mudanças metabólicas. Pesquisas têm mostrado que a regulação de glicose no 
sangue foi muito prejudicada em jovens que dormiam até 4 horas por noite por 
seis noites seguidas. Nesses casos, o nível de insulina comparável com estágios 
iniciais de diabetes, afirmou. Como se não bastasse, a privação do sono também 
está associada a obesidade e hipertensão. Dormir não é um luxo nem um castigo, 
mas uma necessidade biológica fundamental, que envolve criatividade, 
produtividade, humor e a habilidade de interagir com os outros, completa o 
neurocientista.Com New Scientist

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fique-sabendo-servidor-agora-tem-disque.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 6 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - Servidor agora tem Disque-Servidor

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://crhsmerjecoando.blogspot.com/
Servidor agora tem Disque-Servidor: 
[FOTO]

Comunicado Servidor Presente de 02/05/2013 (D.O. Rio nº 31 de 03/05/2013 - p. 
128).Você tem tanto para se informar que a Prefeitura agora tem um canal 
exclusivo para responder, de domingo a domingo, 24 horas.Disque-Servidor: 
2599-4746(Publicado no Ecoando n.º 29 - 2013)

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fique-sabendo-veja-o-que-muda-nas.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 13 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - Veja o que muda nas regras sobre reprodução assistida

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://drauziovarella.com.br/
Veja o que muda nas regras sobre reprodução assistida: O CFM (Conselho Federal 
de Medicina) divulgou a nova resolução sobre os procedimentos de reprodução 
assistida no País. A Resolução CFM nº 2.013/13estabelece normas para 
regulamentar a inseminação artificial e a fertilização in vitro, já que no 
Brasil não existe nenhuma legislação que regulamente a prática da reprodução 
assistida e ainda destaca a segurança da saúde da mulher e a defesa dos direitos
reprodutivos para todos os indivíduos.
Saiba maisReprodução assistida
Gravidez após os 40 pode traze [...]Entrevista
Infertilidade
Os médicos que não cumprirem o que a resolução determina podem ser alvo de 
processo ético e receber punições, que vão desde advertência e suspensão até a 
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cassação do registro profissional.
Para esta revisão, o CFM contou com contribuições dos conselhos regionais de 
medicina do país e sociedades de especialidades. Em 2010, a resolução já havia 
passado por uma atualização, após ficar quase 20 anos sem renovação.Veja como 
eram as regras e como ficaram após a nova resolução:

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
gestantes-e-puerperas-voces-ja-tomaram.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 9 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Gestantes e puérperas, vocês já tomaram a vacina contra gripe?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blog.saude.gov.br/
Gestantes e puérperas, vocês já tomaram a vacina contra gripe?: 
[FOTO]
As mulheres que estão em período gestacional ou pós parto ficam mais 
susceptíveis a infecções causadas por gripes e resfriados. Isso porque durante 
este período o corpo cria um mecanismo que diminui, temporariamente, as defesas 
imunológicas do organismo, para não haver rejeição ao feto. A orientação da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) é de que mulheres grávidas sejam vacinadas 
contra gripe durante a temporada em que a doença é mais frequente.

Seguindo a instrução da OMS, o Ministério da Saúde oferece gratuitamente às 
gestantes e mulheres no período pós parto (até 45 dias) a vacina contra gripe. 
Vale lembrar que a vacina usada no Brasil é preparada com um vírus inativo da 
gripe e não é prejudicial ao feto.

A Biomédica Camilla Wolf já fez a sua parte. Grávida de seis meses, ela tomou a 
vacina e explica porque o fez: Neste momento tão especial em que temos alguém 
que depende totalmente de nós, nada mais certo do que se conscientizar da 
importância da vacinação para uma das doenças mais comuns. Neste caso, a mãe 
estando vacinada, irá passar os anticorpos para o recém-nascido e estes irão 
fazer parte de sua primeira defesa quando nascer.
Puérpera - Este ano, a campanha de vacinação inclui entre os grupos prioritários
as puérperas - mulheres que estão no período de até 45 dias após o parto. A 
preocupação do Ministério da Saúde é reforçar a imunização deste público que 
ainda está vulnerável. Através da amamentação o bebê recebe os anticorpos 
fabricados pela mãe e ao tomar a vacina contra a gripe, a puérpera protege a si 
a ao neném.

Na hora da vacinação elas devem apresentar algum documento que comprove a data 
de nascimento da criança, podendo ser a certidão de nascimento do bebê ou o 
cartão da gestante, ou ainda a declaração do hospital onde ocorreu o parto.
O gerente do Centro de Saúde Nº 14 do Cruzeiro, Helson Albernaz, a gestante 
Angela Martins e a puérpera Andrea Nascimento convidam as novas mães a se 
imunizarem contra a gripe. Veja o vídeo.
Quem pode tomar a vacina - Os grupos prioritários são às pessoas com mais de 60 
anos de idade, crianças entre seis meses e menores de dois anos, gestantes, 
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mulheres no período de até 45 dias após o parto (em puerpério), doentes crônicos
e trabalhadores da saúde.

O Ministério da Saúde está na 14ª Campanha de Vacinação Contra a Gripe e até 
sexta-feira (10) mais de 65 mil postos de vacinação do Sistema único de Saúde 
(SUS), em todo o Brasil, estão imunizando contra a gripe. A meta para 2013 é 
vacinar 32 milhões de pessoas. Portanto, quem pertence a um desses grupos e 
ainda não se vacinou corre que ainda dá tempo. Vá ao posto de vacinação mais 
próximo para tomar a vacina e se proteger da influenza.
Camilla Terra / Blog da Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideia-cartao-para-mamae-com-passo-passo.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 5 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIA - Cartão para a Mamãe com passo a passo

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://pedagogiccos.blogspot.com/

Muito Legal!! 
Cartão para a Mamãe com passo a passo: 
Que tal preparar um cartão para a mamãe? Se você ainda não fez com os seus 
alunos para darem para as mães segue aí uma sugestão que preparei para fazer com
os meus alunos, fiz o cartão e eles escreverão a mensagem para as mães. Este 
cartão irá pendurado na embalagem da lembrancinha do Dia das Mães.[FOTO]

Veja como fazer:
Pegue um papel numa gramatura de 120 g/m (cartolina, papel criativo, etc)
Recorte um retângulo no tamanho que você quiser, o meu tem 23,5 x 10,5 cm (usei 
papel criativo da Romitec dividido em 3 partes).[FOTO]
Dobre ao meio[FOTO]
Dobre novamente ao meio[FOTO]
Tire esses dois pedaços (conforme a foto), que formarão a letra M quando abrir o
cartão[FOTO]

[FOTO]
Depois, recorte a metade de um coração (pode ser direto na tesoura ou faça a 
simetria do coração com lápis antes de recortar)[FOTO]
Quando abrir o cartão, no centro, haverá um coração[FOTO]
Para os cartões não ficarem com um vinco no meio, faça um como molde e recorte 
os detalhes direto na tesoura, pois são cortes retos (mas se você quiser pode 
traçar com um lápis antes)[FOTO]
Aí está o cartão pronto, que sugiro que os alunos escrevam a palavra MAMÃE na 
frente conforme a imagem e dentro eles poderão escrever uma mensagem, desenhar, 
fazer um poema, escrever as qualidades da mãe, etc.[FOTO]

Espero que tenham gostado.
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Beijos,

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideia-lembrancinha-para-o-dia-das-maes.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 2 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIA - LEMBRANCINHA PARA O DIA DAS MÃES.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://edu-infantilcriativa.blogspot.com/
LEMBRANCINHA PARA O DIA DAS MÃES.: 
Livro de receitas é uma ótima ideia para o DIA DAS MÃES. Achei um da turma da 
Monica que é lindo, é só colocar a garotada para pintar.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Fonte: BLOG IDEIA CRIATIVA
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<POSTAGEM>
ideias-bilhetinhos-avisando-sobre.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 13 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - BILHETINHOS AVISANDO SOBRE PIOLHOS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

<TÍTULO DA POSTAGEM>
http://espacoeducar-liza.blogspot.com.br
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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Bilhetes avisando sobre piolho para imprimir - Recados e bilhetinhos sobre 
piolho para os pais prontos para imprimir
<TÍTULO DA POSTAGEM>

<TÍTULO DA POSTAGEM>

<TÍTULO DA POSTAGEM>

<TÍTULO DA POSTAGEM>

<TÍTULO DA POSTAGEM>

<TÍTULO DA POSTAGEM>

<TÍTULO DA POSTAGEM>

<TÍTULO DA POSTAGEM>

<TÍTULO DA POSTAGEM>

<TÍTULO DA POSTAGEM>

<TÍTULO DA POSTAGEM>

<TÍTULO DA POSTAGEM>

<TÍTULO DA POSTAGEM>

<TÍTULO DA POSTAGEM>

<TÍTULO DA POSTAGEM>

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-e-atividades-saude-bucal.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 13 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS E ATIVIDADES - SAÚDE BUCAL

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
0
<TÍTULO DA POSTAGEM>
http://espacoeducar-liza.blogspot.com.br
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Atividades sobre higiene bucal - atividades sobre a higiene dentária - higiene 
dos dentinho[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Lembrancinha gravata dos dentes saudáveis

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-molduras-para-o-dia-das-maes.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 3 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

IDÉIAS - Molduras para o Dia das Mães

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.dicaspramamae.com/

Muito Legal!!
Molduras para o Dia das Mães: Oieeeeeeeeee!!!

Uma ótima ideia de lembrancinha para o Dia das Mães é fazer uma moldura com a 
foto do filho. Você pode optar por colocar em um porta retrato ou não. Estou 
disponibilizando 03 montagens fofas para o Dia das Mães do site Arte e Foto 
Montagem. As molduras ou máscaras digitais são em formato png, que abre no 
photoshop ou outro programa de edição de imagem já com o local da foto 
transparente. Não salve a máscara em jpg antes de editar. Depois de colocar a 
foto, salve e leve para revelar em papel fotográfico. Ou imprima se tiver uma 
boa impressora!
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
Imagens do site wallcoo.
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<POSTAGEM>
iii-seminario-tecendo-rede-de-protecao.html
<DATA DA POSTAGEM>
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segunda-feira, 13 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

III SEMINÁRIO TECENDO A REDE DE PROTEÇÃO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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<POSTAGEM>
institui-diretrizes-e-acoes-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 15 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Institui diretrizes e ações para manutenção da paz nas escolas e unidades de 
saúde e dá outras providências.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://adaoblogado.blogspot.com/
Institui diretrizes e ações para manutenção da paz nas escolas e unidades de 
saúde e dá outras providências.: LEI 5583de 14 de maio de 2013.DIÁRIO OFICIALde 
15 de maio de 2013Institui diretrizese ações para manutenção da paz nas escolas 
e unidades de saúde e dá outras providências. Autor: Vereador Paulo MessinaO 
PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO,faço saber que a Câmara Municipal decreta e
eu sanciono a seguinte Lei:Art. 1º É obrigatória a notificação de autoridades em
casos de violência contra a criança e o adolescente nos estabelecimentos de 
educação e saúde, públicos e privados, no âmbito do Município do Rio de Janeiro.
1º Para os casos de violência que estejam claramente previstos no Código Penal 
Brasileiro, a notificação deverá ser feita à autoridade policial e ao Conselho 
Tutelar da localidade. 2º Para os casos de violação do Estatuto da Criança e do 
Adolescente e todos os demais casos não pertinentes aos parágrafo anterior, a 
notificação deverá ser feita ao Conselho Tutelar da localidade.Art. 2º O não 
cumprimento do disposto nesta Lei sujeitará as unidades de saúde e de educação, 
públicas e privadas, no Município do Rio de Janeiro e, solidariamente, seus 
respectivos agentes, às sanções administrativas e legais previstas no art. 245 
da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990.Art. 3º Essa Lei entra em vigor na data 
de sua publicação.EDUARDO PAES
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<POSTAGEM>
integracao-entre-educadores.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 2 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Integração entre Educadores Comunitários e Bairros Educadores

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://bairroeducador.blogspot.com/
Integração entre Educadores Comunitários e Bairros Educadores: O primeiro 
encontro dos educadores comunitáriosda escolas que fazem parte da 6ª 
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Coordenadoria Regional de Educação (CRE), foi realizado no dia 18 de abril, na 
Arena Jovelina Pérola Negra, no bairro da Pavuna. Reunindo mais de 30 pessoas 
representativas de sete Bairros Educadores: Anchieta, Costa Barros, Acari, 
Coelho Neto, Pavuna e Irajá, além da presença da gerente de educação da 6ª CRE, 
Patrícia Fernandes Ferreira, e da assessora da 6ª CRE, Valéria Ramos, o encontro
serviu como uma troca de saberes entre o projeto Bairro Educador e os 
profissionais do Programa Mais Educação.
[FOTO]

Esta iniciativa foi uma proposta do Bairro Educador Anchieta, representado pela 
gestora de projetos Roberta Gonçalves e pelo gestor de núcleo Anderson Correa. 
Inicialmente, o encontro seria destinado a atender a demanda específica da 
Escola Municipal Lucio de Mendonça, em Anchieta, mas dialogando com outros 
Bairros Educadores, optou-se por uma ampliação e diversificação dos 
participantes, o que resultou em num encontro rico de experiências e partilhas.
[FOTO]

Por parte do Bairro Educador Pavuna, participaram do encontro o educador 
comunitário da Escola Municipal Andrea Fontes Peixoto, Iuri Rodrigo e a 
educadora comunitária da Escola Municipal Zilda Nunes da Costa, Alecssandra 
Silva. Ambos são parceiros do Projeto Bairro Educador nas respectivas unidades 
escolares, desenvolvendo e apoiando diversas atividades educacionais, como a 
organização do processo de formação e eleição para o grêmio estudantil e o 
desafio do passinho, na Escola Municipal Andrea Fontes Peixoto, conscientização 
sobre uma alimentação saudável e caminhada contra a dengue, na Escola Municipal 
Zilda Nunes da Costa, mobilizando também a associação local de moradores.
[FOTO]

Para os educadores comunitários, ações como essas representam um importante 
passo no sentido de uma maior capacitação para a função, bem como um melhor 
entendimento da ideia de educação integral. 
A equipe do Bairro Educador Pavuna agradece o convite e a generosidade aos 
companheiros do Bairro Educador Anchieta pela oportunidade formativa, bem como a
participação dos educadores comunitários Iuri e Alexsandra no encontro.
Por Déborah Sobrino
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<POSTAGEM>
morte-como-falar-dela-quando-chega-hora.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 15 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Morte: Como falar dela quando chega a hora?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.cantinhodaeducacaoinfantil.com.br/

Boas orientações para momentos difíceis e deleicados da vida. 
Morte: Como falar dela quando chega a hora?: 
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Algunsassuntos são extremamente delicados para tratarmos com as crianças. Alguns
temas são complexos até para adultos, daí nossa dificuldade deescolher as 
palavraspara discutir elescom as crianças. Confesso que játem um tempinho que eu
vejo nas prateleiras os livros que falam sobre o lutoe fico inclinada a comprar,
mas sempre faço outra opção... evitando lidar com a morte e encarar a finitude. 
Então a Raquel deu a ideia (que eu já deveria ter tido), de colocar aqui no 
blog, um texto feito pelo Max (o maridão), com este tema. O Max e a Raquel são 
pais que lutam por uma educação de qualidade para seus filhos, mas não falo só 
daquela que a escola oferece, eles fazem parte deste processo, tratando assuntos
que trazem benefícios para seus filhos e toda família. O Max escreve toda 
segunda-feirapara o VILA MAMÍFERA, sobre estes e outros temas, tratando sempre 
da paternidade responsável (que não é sobrenome na certidão), mas a participação
ativa na criação e educação dos filhos. Também é um ótimo contador de histórias 
e usa este recurso para ensinar os filhos de forma leve e divertida, afinal, até
a morte merece ser tratada com respeito.[FOTO]
MORTE (Como falar dela quando chegar a hora)No mesmo dia em que nascia a Vida, 
nascia também a Morte. Irmãs gêmeas, filhas do mesmo pai, o Criador do Mundo, 
filhas da mesma Mãe, a Terra (O dia em que a morte quase morreu, Sandra Branco).

Tabu maior que falar de dinheiro, para bom brasileiro, só mesmo falar sobre a 
morte. Por isso chamou-me tanto a atenção o livro da história acima. Também 
porque sugeria uma maneira mais fácil dos meus filhos entenderem do que se 
trata. Acho que, na verdade, sou eu que não sei lidar muito bem com o assunto e 
fico procurando auxílio. Mas jamais pensei que esta história seria útil tão 
breve.

Na primeira aula que eu tive de Filosofia de Direito o professor disse que a 
morte de uma criança é sempre um momento trágico e de muita dor, mas previsível,
já que somos todos mortais. Pensando nisso conclui que se as crianças podem 
morrer a qualquer momento, muito mais chances de morrer a qualquer momento tem 
os adultos. E, se podemos todos morrer a qualquer momento, melhor aproveitarmos 
o maior tempo possível da companhia de nossos entes queridos, no meu caso, 
especialmente, da minha esposa e dos meus filhos.

Graças ao bom Deus tenho meus filhos em minha companhia. Mas logo em tão tenra 
idade, perto de completar 5 anos, meu filho perdeu seu melhor amigo. 
Aparentemente uma bactéria resistente se alojou no rim desse menino muito 
querido e ele se foi em poucos dias. Não levamos as nossas crianças ao velório 
nem tampouco ao funeral, pois o choque da notícia não nos permitiu raciocinar em
como lidar com a situação e com as possíveis reações das crianças.

Acho que demorou uns dois dias para darmos a notícia para as crianças. Fizemos 
aquele rodeio tradicional, escolhendo as palavras e explicando a sequência de 
acontecimentos, com o coração na mão. Quando terminamos, meu filho perguntou: - 
Como? Parecia que ele não tinha ouvido nada. Acho que não fomos muito objetivos.
Explicamos de outra forma, mas o assunto ficou no ar até a missa de 7º Dia, acho
que por minha causa, porque eu ficava bloqueando as emoções e evitando o 
assunto, fugindo do meu filho quando ele abordava o tema.
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Quando fui com minha filha revelar uma foto como recordação para presentear os 
pais, foi ela - com apenas 3 anos de idade - que sacou da caixola a referência a
história acima: - Foi a Moite (Morte) né papai?. Demorei alguns segundos para 
entender o que ela queria dizer. Quando entendi, foi como quando Moisés abriu o 
Mar Vermelho. Voltamos para casa, reuni a família, li a história e, ao final, a 
Raquel completou que nosso amiguinho tinha virado uma estrelinha, apontando para
o céu, que começava a pipocar com as primeiras estrelas da noite.

Isso não fez da situação menos difícil, mas nos pareceu que foi bem mais fácil 
das crianças entenderem. Acho que falar sobre o assunto e abrir nossos corações 
também foi importante para meu filho lidar melhor com a situação e desejar ao 
nosso amigo, como desejamos: Descanse em Paz. Nunca esqueceremos de você.Saiba 
mais sobre o Max eos temas que ele escreve, clicando na imagem abaixo:
Maximilian Köberle, Max para facilitar. Penso que ser pai é uma missão a ser 
cumprida com amor e louvor. Leonino, gosto dos meus filhos independentes, mas 
por perto. Sou pai do Gabriel, 7, e da Isadora, 4, com os quais comecei minha 
formação como contador de histórias. Com 37 anos penso que sei, mas nada sei. 
Advogado, com muito orgulho. Gosto de atividade física, de boa leitura, de rockn
roll e de curtir a natureza. 11 anos muito bem casados com a Raquel (Quel, como 
ela gosta), canceriana, sensível e simpaticíssima (acertei na loteria!). 
Publicações às segundas feiras.DICA DESTE BLOG: Ao longo destes muitos anos de 
profissão (12) - apesar de não ter estudado este tema, com a dedicação que ele 
merece, aprendi algumas coisas que podem ajudar.
1 - Conte o que aconteceu, de acordo com a idade da criança , use palavras 
fáceis de entender e, como diria minha mãe, faça como na história do gato - "O 
gato subiu no muro, pulou no telhado, o telhado era alto, o gato escorregou, 
caiu, se machucou, ficou doente, morreu" - ou seja, explique devagar, sem dar a 
notícia diretamente, para não assustar e também não enrole muito. Mas não oculte
o ocorrido porque é importante que a criança saiba que a outra pessoa não saiu 
da sua vida por opção.
2- Não esconda o seu sentimento, se é dolorido não há problema em chorar junto 
com a criança, assim ela aprende que não é feio sentir falta ou sofrer por quem 
amamos. Perder não é fácil, e a morte nos confronta com a dificuldade de lidar 
com a fragilidade humana, se tratando da perda de uma criança então...
3- A morte é a nossa companhia ao longo da vida, a única certeza que podemos 
ter. É um tema difícil e doloroso, trata-lo exige equilíbrio pois assim como a 
criança precisa entender a perda, também precisa valorizar a vida e, portanto, 
não pode aceitar a morte com naturalidade e sem um determinado grau de 
sofrimento.
4 - Crianças alternam períodos em que não diferenciam fantasia e realidade 9até 
mais ou menos 4 anos), logo, assimilar um conceito tão abstrato como a morte e a
perda demanda tempo e amadurecimento. Não se apavore se a criança voltar a falar
da pessoa como se ela ainda estivesse presente.
5 - O luto é uma experiência única para cada indivíduo, lidar com a perda e 
conseguir aceitar pode demorar mais para umas pessoas do eu para outras. 
Negação, silêncio, choro, medos e inseguranças podem surgir neste período, sendo
que a criança precisa ser amparada e protegida para lidar com estes sentimentos.
6- Para algumas crenças, o ritual de sepultamento envolve a despedida, o último 
adeus e um momento onde familiares e amigos podem estar junto, compartilhando do
mesmo sentimento. Portanto, muitos psicólogos, aconselham que pais levem os 
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filhos ao funeral, mas acredito que isto deve ser uma leitura particular de cada
família. "A dor é suportável quando conseguimos acreditar que ela terá um fim e 
não quando fingimos
que ela não existe." Allá Bozarth-Campbell
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Muito Legal -  Projeto Higiene - Sem saúde não há vida
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http://espacoeducar-liza.blogspot.com.br
ESPAÇO EDUCAR: Projeto Higiene - Sem saúde não há vida: "SEM              SAÚDE 
NÃO HÁ VIDA"                                                          1- 
INTRODUÇÃO                       ...
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MUITO LEGAL - VAMOS PARTICIPAR - Concurso de vídeos estimula ações sustentáveis 
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Concurso de vídeos estimula ações sustentáveis nas escolas: [FOTO]
Trabalhar temas relacionados à preservação do meio ambiente tem sido uma prática
cada vez mais comum nas escolas. Mas como transformar as instituições de ensino 
em espaços sustentáveis? Este é o desafio lançado na segunda edição do concurso 
Ecovídeo, promovido pelaTV Escolacomo parte da 5ª Semana de Meio Ambiente do 
canal educativo.
A TV Escola convida professores e estudantes a mostrarem de forma criativa, em 
um vídeo com até dois minutos, projetos de ações para os problemas 
socioambientais de suas escolas. A ideia é também preparar as instituições de 
ensino para que elas participem daIV Conferência Nacional Infanto Juvenil pelo 
Meio Ambiente, que será realizada pelo Ministério da Educação (MEC), em várias 
etapas ao longo de 2013.
Para participar, os candidatos devem gravar o vídeo, postar no Youtube e enviar 
o link para o e-mailtvescola.videos@mec.gov.br, junto com o título e descrição 
do projeto, o nome do professor responsável, além do nome e endereço da escola.
Todos os vídeos inscritos serão divulgados noblog da Semana do Meio Ambiente. A 
escola autora do vídeo que somar o maior número de visualizações receberá a 
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equipe da TV Escola para uma reportagem especial. E o grupo do vídeo escolhido 
pelo júri do concurso participará do quadro Ecoação, que será gravado no Museu 
do Meio Ambiente, no Rio de Janeiro, e exibido durante a programação especial do
canal, em junho.
O prazo para se inscrever termina no dia 10 de maio. Você pode ler o regulamento
completo do concurso nosite da TV Escolae no blog da Semana do Meio Ambiente.
O vídeo abaixo mostra como participar do concurso. Assista:

INCORPORAR:Fonte: EBC/Ana Elisa Santana - Portal EBC 23/04/2013
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SAÚDE PRESENTE NO CIEP RUBENS GOMES
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No dia 29/04/2013 foi realizada uma atividade educativa no CIEP RUBENS GOMES, 
sobre PROMOÇÃO 
DA ALIMENTAÇÃO E MODOS DE VIDASAUDÁVEIS[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

EQUIPERESPONSÁVELLAGARTOENF. CARLOS EDUARDO.PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA
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Novos convênios e renovações firmados pela PCRJ
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Novos convênios e renovações firmados pela PCRJ: 
[FOTO]

Comunicado SMA de 30/04/2013 (D.O. Rio nº 30 de 02/05/2013 - p. 255)A Prefeitura
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do Rio firmou convênio com mais duas instituições: curso de mandarim (33%) e de 
qualificação profissional na área da saúde (10%) aos servidores e 
dependentes.Centenas de Convênios em 28 segmentos!A Prefeitura mantém centenas 
de convênios com organizações particulares, que asseguram descontos variáveis 
aos servidores e dependentes nas áreas de Assinaturas de Jornais, Revistas e 
outras publicações; Associações e Clubes de Assistência, Autoescolas, Beleza e 
Estética, Cursos de Qualificação Profissional e Outros, Cursos Preparatórios, 
Dança e Academias, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Técnico, Ensino Superior, 
Fotografia, Funerárias, Gastronomia, Idiomas, Livros - Venda e Locação, Locação 
de DVDs, Locação de Veículos, Lojas Virtuais, Mecânica, Ótica, Presentes, 
Perfumaria e Variedades, Remédios, Roupas, Calçados e Acessórios, Saúde e 
Reabilitação, Seguros e Corretagem de Imóveis, Serviços de Lazer e Turismo, 
Utilidades Domésticas; Decoração e Conserto de Eletroeletrônicos, e Venda de 
Motos.Conheça os novos parceiros.A lista completa das organizações conveniadas 
está no site:www.rio.rj.gov.br/web/sma.(Publicado no Ecoando n.º 29 - 2013)
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SAÚDE PRESENTE NA CRECHE MUNICIPAL OS SABIDINHOS
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NSEC06: CSF MARCOS VALADÃO
Datas: 16/05/2013
Local: CRECHE M. OS SABIDINHOS
Horário previsto:
de09:00 às 16:00 H
Horário efetivo:
de09:00 às 16:00 H

I - Pauta: ESCOVAÇÃO SUPERVISIONADA E TRA

II - Informes gerais
AÇÕES EDUCATIVAS E PREVENÇÃO DE SAÚDE BUCAL.
III - AçõesJá realizadas / responsáveis:

ESCOVAÇÃO SUPERVISIONADA E LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO. AÇÕES
EDUCATIVAS E PREVENÇÃO DE SAÚDE BUCAL.

 b: Em curso / responsáveis / prazo:
TRA NOS
ALUNOS DA TURMAS: EI31E EI40 / CD RODRIGO, CD JOSIANE, ASB ÉDILA.
 c: Proposta / responsáveis / prazo:
IV - Materiais /
dinâmicas utilizadas
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V - Observações:

BOA
RECEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR PARTE DA ESCOLA (DIREÇÃO, PROFESSORES E
FUNCIONÁRIOS), ALUNOS DA CRECHE.VI - Anexos
ASB
ÉDILA, TSB DÍLMEA E ACADÊMICA DE SAÚDE COLETIVA ELENE REALIZANDO ESCOVAÇÃO
SUPERVISIONADA.[FOTO]

CD CANDIDA E TSB DILMÉA REALIZANDO LEVANTAMENTO
EPIDEMIOLÓGICO.[FOTO]

CD
RODRIGO, CD JOSEANE E ASB ÉDILA REALIZANDO TRA.
[FOTO]

CD
CANDIDA REALIZANDO LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO.

[FOTO]
CD
RODRIGO E ASB ÉDILA REALIZANDO TRA.

DENTISTA
RODRIGO MOTTA
ASB ÉDILA
FERNANDES

PSE NSEC06 SAÚDE PRESENTE NA CRECHE
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O papel do gestor escolar no combate à evasão
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O papel do gestor escolar no combate à evasão: 
Um de cada quatro alunos que inicia o ensino fundamental no Brasil abandona a 
escola antes de completar a última série da educação básica. É o que indica o 
último Relatório de Desenvolvimento do Programa das Nações Unidas para o 
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Desenvolvimento - Pnud, realizado em 2012. O problema da evasão escolar, segundo
a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - Pnad, de 2009, e o Censo Escolar
2010, ainda faz parte da realidade de 3,7 milhões de crianças e adolescentes 
brasileiros, entre 4 e 17 anos de idade. Desse total, 1,4 milhão têm 4 e 5 anos;
375 mil, 6 a 10 anos; 355 mil, 11 a 14 anos; e mais de 1,5 milhão de 
adolescentes têm entre 15 e 17 anos.
De acordo com a pedagoga e coordenadora da Linha de Formação de Professores e 
Tecnologias Educacionais da ONG Avante, Mônica Samia, existem diversos motivos 
que levam o aluno a deixar de estudar. A necessidade de entrar no mercado de 
trabalho, a falta de interesse pela escola, dificuldades de aprendizado que 
podem acontecer no percurso escolar, falta de incentivo dos pais, entre outros, 
são os motivos mais comuns de abandono. Mas a problemática varia em muitos 
aspectos, dentre eles, a faixa etária e a etapa de ensino, explicou.
Para Samia, as questões pedagógicas devem ser o foco de atuação do gestor 
escolar no combate à evasão. Oferecer aulas mais atrativas, inserir novas 
tecnologias, criar espaços de debate. Isso significa ter um olhar mais focado no
aluno de hoje e fomentar nele a vontade de aprender e permanecer na escola. 
Essas questões pedagógicas, às vezes, são pouco observadas pelo gestor. Se ele 
tem uma visão muito administrativa, automaticamente não consegue perceber a 
necessidade de seus alunos, disse.
O primeiro passo na solução da problemática, segundo a pedagoga, é identificar 
quais são os fatores que levam o aluno a evadir. Fazendo isso, o gestor passa a 
saber se a evasão acontece porque o currículo não atende os alunos ou por 
questões paralelas à escola. Depois disso, ele tem como buscar soluções para 
tornar a escola um ambiente acolhedor, explicou.Família dentro da escola
Na Escola Municipal São Bento, em Paulista (PE), a evasão está relacionada à 
falta de estímulo ao estudo por parte dos pais. Para conseguir mobilizar a 
família, a diretora da instituição Rosilda Gonçalves dos Santos criou o projeto 
Café com poesia. A proposta tem dois objetivos: incentivar a leitura e trazer a 
família para o ambiente escolar, disse. As professoras selecionam alunos para 
recitarem poesias ou contarem histórias. Eles ensaiam durante as aulas e, uma 
vez por mês, os pais vêm assistir a apresentação de seus filhos. Aproveitamos 
para, durante o encontro, falar com eles sobre o desempenho do aluno, mostrando 
que a escola é um ambiente importante para a formação da criança, explicou.
A gestora contou que o trabalho é realizado com crianças da educação infantil ao
ensino fundamental 1. Na educação infantil, a taxa de evasão tende a ser muito 
alta, porque os pais ainda não entendem a importância do filho frequentar a 
escola sendo tão pequeno, ressaltou. Com o projeto, Santos conseguiu que os pais
valorizassem o ensino. Tive casos em que os pais preferiam deixar as crianças em
casa com seus irmãos mais velhos do que levá-las à escola. Depois que 
implantamos o Café com poesia, eles passaram a querer que os filhos ficassem 
mais dentro da escola do que fora dela, contou.Atividades paralelas 
Em 2009, no município de Salesópolis (SP), um grupo de profissionais de Educação
criou o projeto Caminhando Juntos pela Educação, por meio da ONG Associação de 
Assistência e Orientação à Criança e ao Adolescente. Em parceria com a 
secretaria municipal de Educação, o projeto durou três anos e conseguiu reduzir,
em cerca de 70%, os casos de evasão escolar. A iniciativa oferecia aulas de 
reforço, oficinas de dança, informática e ginástica aos alunos evadidos em um 
ambiente fora do contexto escolar.
A coordenadora pedagógica do projeto, Inês Aparecida, destaca que o maior ganho 
foi identificar e conhecer a realidade dos alunos evadidos. Os alunos que 
desistem de estudar são aqueles que não têm estímulo para ir à escola, seja por 
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parte da família, da própria escola ou da sociedade, disse. Para ela, o problema
está focado, sobretudo, entre alunos de 12 a 17 anos que foram reprovados muitas
vezes. Normalmente, esses jovens têm a autoestima baixa e não conseguem evoluir 
no ensino. Identificamos que, para uma mudança efetiva, precisamos fazer um 
trabalho que reúna a família, o aluno e a escola.
Beatriz de Campos, diretora da Escola Estadual Professora Rosa Maria de Souza, 
viu a atuação do Caminhando Juntos pela Educação de perto. Em nossa escola, a 
taxa de evasão escolar era alta, especialmente entre os alunos mais velhos. O 
projeto ajudou a analisar caso a caso, o que, muitas vezes, a escola não 
consegue fazer sozinha, afirmou.
A gestora acredita que o trabalho da associação foi fundamental, mas a escola 
também deve criar estratégias para envolver os alunos em sala de aula. A 
princípio, o aluno chega na escola gostando de estudar. Ele só desiste do ensino
depois que se depara com práticas pedagógicas que não conseguem acompanhar o seu
ritmo. Por isso, procuro incentivar os professores a criarem aulas mais práticas
e dinâmicas. O aluno do século 21 pede isso, declarou.Apoio da gestão pública
Em União da Vitória (PR), a secretaria municipal de Educação criou o projeto 
Combate à Evasão Escolar. Depois que a professora observa que o aluno está 
faltando muito às aulas, ela preenche um cadastro com os dados daquele 
estudante. Esse cadastro é encaminhado ao diretor, que, dependendo do caso, 
encaminha para a secretaria, explicou Irene Cristina Porn, membro da equipe 
pedagógica da secretaria.
Por meio do projeto, Sirlei Vasconcelos de Lima, gestora da Escola Municipal 
Professora Maridalva de Fátima Palamar, solucionou um caso de evasão de um aluno
do quinto ano. Nós entramos em contato com a família do aluno que, depois de 
algumas conversas, entendeu a importância de incentivar a criança a voltar a 
frequentar as aulas. O apoio da secretaria, nesse caso, foi fundamental, porque 
eles sabiam como se reportar à família, como motivá-los a acreditar na educação,
contou.
A gestão pública também deu o apoio para a escola desenvolver atividades em 
tempo integral. Estamos localizados em uma comunidade carente, por isso quanto 
mais tempo os alunos permanecerem na escola, melhor. No contraturno, oferecemos 
atividades atrativas que estimulam o aluno a gostar de frequentar a escola, como
dança, capoeira e, até mesmo, aulas de reforço escolar, contou.
Para a gestora, conhecer o ambiente onde a escola está inserida é fundamental 
para o combate à evasão. Gerir a escola é também conviver com seu meio social, 
com a comunidade. A escola deve participar ativamente da sociedade. O diretor, 
na minha opinião, deve conhecer as famílias, a realidade dos alunos, isso é 
fundamental para incentivar o aluno a querer estudar, declarou.Por Luana Costa /
Blog Educação
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Organização de atividades ajuda a controlar distúrbios do sono, orienta 
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http://www.blog.saude.gov.br/
Organização de atividades ajuda a controlar distúrbios do sono, orienta 
especialista: [FOTO]

Foto: David Cleveland / Image Source / Corbis
Quando o despertador toca na segunda-feira, algumas pessoas precisam fazer um 
grande esforço para abrir os olhos, e, mesmo assim, não conseguem despertar com 
facilidade. Essa dificuldade em acordar no primeiro dia útil da semana é 
bastante comum e ocorre porque as pessoas modificam os horários do sono nos fins
de semana. Geralmente, dormem e levantam mais tarde no sábado e no domingo.O 
ideal é não abusar dois dias seguidos. Se dormiu muito tarde na sexta-feira, 
durma mais cedo no sábado. Tentar evitar o cochilo durante a tarde de domingo 
também é importante, para não ficar sem sono e dormir muito tarde, aconselha a 
otorrinolaringologista e especialista em Medicina do Sono, Luciane Mello, 
responsável pelo Ambulatório de Ronco e Apneia do Hospital Federal da Lagoa 
(RJ), vinculado ao Ministério da Saúde.
De acordo com a especialista, é importante evitar desconfortos perto da hora de 
dormir, como ficar exposto à luz de computadores ou aparelhos de TV ou ingerir 
bebidas que contenham cafeína ou álcool, por exemplo. Embora o álcool seja um 
depressor do sistema nervoso central e cause sono, a qualidade é afetada. O 
álcool fragmenta o sono. Ele impede que a pessoa atinja uma fase mais profunda 
do sono, e esse se torna leve e superficial. Isso dificulta acordar cedo. Por 
isso é indicado evitar bebidas alcoólicas, principalmente, no domingo, explica 
Luciane.Atraso e avanço de fase - Cada um tem um padrão de sono diferente. A 
médica do Hospital Federal da Lagoa lembra que há casos de alterações no sono 
que estão relacionados com o relógio biológico, fazendo com que a pessoa atrase 
ou adiante o horário de início de sono. Na chamada síndrome do atraso de fase de
sono, por exemplo, a pessoa não consegue dormir cedo. Mas, devido aos 
compromissos do dia seguinte, é obrigada a levantar. Resultado: a quantidade de 
horas de sono acaba sendo insuficiente.As pessoas que dormem mais tarde, 
acordariam mais tarde, se pudessem. É o relógio biológico delas. Elas precisam 
ser muito disciplinadas porque têm que se ajustar e acordar mais cedo. Para quem
possui esse distúrbio, o ideal seria trabalhar no turno noturno. Se isto não for
possível, uma dica é praticar exercícios físicos logo pela manhã, para estimular
o organismo, orienta Luciane.
No avanço de fase, por sua vez, a pessoa tem sono mais cedo, logo no final da 
tarde ou começo da noite, e desperta naturalmente muito cedo. Como no atraso de 
fase, não há alteração na qualidade nem na quantidade de sono, somente é 
necessária uma adequação dos horários. Essas pessoas não vão muito ao 
consultório procurar ajuda profissional porque o avanço de fase não atrapalha no
trabalho. Somente em ocasiões sociais, como não conseguir ir a um evento, mas a 
maioria não percebe que isto é uma síndrome, conta a 
otorrinolaringologista.Fonte: Ana Paula Ferraz /Comunicação Interna do 
Ministério da Saúde
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PARABÉNS - ENTREGA DO CERTIFICADO DO IUBAAM AO CMS MORRO UNIÃO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cms-morrouniao.blogspot.com/
ENTREGA DO CERTIFICADO DO IUBAAM AO CMS MORRO UNIÃO: 
Foi realizado na manhã desta terça a entrega do Certificado do IUBAAM 
(Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação) ao CMS Morro União. Estiveram 
presentes o Secretário Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Srº Hans Fernando 
Rocha Dohmann, a coordenação da CAP 3.3 e dirigentes locais.
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Peso ideal: MS lança programa que ajudará trabalhadores a manter medida certa
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trabalhadores a manter medida certa: [FOTO]

Nesta segunda-feira (29), o Ministério da Saúde lançou o Programa Peso Saudável,
uma proposta atual e informatizada de controlar o peso e prevenir a obesidade no
ambiente de trabalho. O software, que já está em funcionamento no MS, poderá ser
baixado e utilizado por toda e qualquer empresa no país.Baixe aqui o aplicativo.
Para o ministro Alexandre Padilha, os profissionais de saúde devem ser exemplos 
da adoção de hábitos saudáveis. Nós, trabalhadores da saúde, temos de ser 
protagonistas do que orientamos a sociedade a fazer em relação a hábitos 
saudáveis. Temos de dar o exemplo, começando em casa e no nosso trabalho. A 
gente quer que o Ministério da Saúde seja cada vez mais um local de vida 
saudável. Embora todo mundo trabalhe muito, pequenas mudanças no dia-a-dia faz 
com que a gente viva melhor, afirmou o ministro.
A coordenadora-geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, Patrícia 
Jaime, explica como será o programa: O trabalhador fará a adesão a um aplicativo
de computador, que irá auxiliá-lo a adotar uma rotina de pesagem mensal. Nesse 
aplicativo ele informará de forma regular o seu peso e receberá uma avaliação da
evolução do peso durante o período de trinta dias. Conforme a variação, ele 
receberá orientações de alimentação, de atividade física e da maneira saudável 
de controlar o seu peso.
O programa é voltado para a população adulta nos locais de trabalho, 
considerando que as pessoas passam muitas horas diárias nesses ambientes. Dados 
da última pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças 
Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) mostram que 15% da população adulta 
é obesa. Além disso, no Brasil, os adultos ganham em média um quilo por ano, sem
se dar conta disso. A intenção do Peso Saudável é prevenir este ganho de peso, 
conta a coordenadora.
Shirley Pinheiro é agente administrativa do MS e já aderiu ao programa. Acho 
importante a gente está sempre controlando o peso. Quero saber se realmente 
estou no peso ideal e partir de agora vou fazer esse acompanhamento pelo site, 
relata.Adesão - O monitoramento já começou entre os trabalhadores do MS como uma
experiência modelo e, a partir do dia 1º de maio, será disponibilizado o 
software e um manual instrutivo para implantação do Programa Peso Saudável para 
outras empresas ou ambientes coorporativos, de qualquer porte. A empresa fará um
cadastro simples permitindo ao MS conhecer quem, de qual lugar e com quantos 
funcionários estão aderindo ao Programa e se habilitando a receber mensagens de 
orientação do Ministério da Saúde.Assim que o participante enviar o novo dado, o
software retornará o resultado da avaliação em forma de evolução gráfica e 
apresentará dicas de alimentação saudável e atividade física, detalha a 
coordenadora. Um mês após o cadastro, será enviada uma mensagem por e-mail, 
lembrando o trabalhador de checar seu peso, junto com um link de acesso rápido 
para registro do peso no software.
O bancário João Ciocca gostou do programa e espera que a empresa onde ele 
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trabalha adira ao Peso Saudável. Seria muito bom se a empresa que eu trabalho 
tivesse esse software. A idéia é ótima e se aqui tiver eu vou participar sim. 
Confesso que não como muita coisa saudável, mas se o programa me apresentar 
outras opções de alimentos saudáveis, que substituam o que eu não gosto de 
comer, será muito bom, comenta João.
A intenção é que o participante se engaje em um processo de autocuidado. Para 
resultados satisfatórios, é fundamental a percepção da variação do peso 
desencadeando uma avaliação nos comportamentos recentes em relação à alimentação
e aos exercícios físicos.Veja como foi a primeira ação do Programa Peso Saudável
no Ministério da Saúde.Saiba mais sobre o aplicativo com acoordenadora-geral de 
Alimentação e Nutrição do MS, Patrícia Jaime.Camilla Terra / Blog da Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
projeto-coletivo-de-escola-para-superar.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 17 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Projeto coletivo de escola para superar violência

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://porvir.org/
Projeto coletivo de escola para superar violência: do Portal Aprendiz
As coisas não andam bem para os professores. Só neste ano as manchetes relativas
a esta categoria já ressaltaram a gigantesca proporção de adoecimentos entre os 
educadores, a falta de interessados na carreira, greves por melhores condições 
de trabalho e, nesta última semana, a violência sofrida por este profissional. O
tema da violência voltou agora devido a pesquisa Violência nas Escolas: o Olhar 
dos Professores lançada na última semana pela Apeoesp. O estudo entrevistou 1400
professores das escolas estaduais em 167 cidades de São Paulo. Os resultados, 
embora contundentes, não chegam a surpreender quem conhece o cotidiano escolar.
A maior parte dos professores (62%) leciona em escolas de periferia, que são 
consideradas mais violentas. Do total, 57% dos professores consideram que sua 
escola é violenta, mas entre os que lecionam na periferia, esta proporção sobre 
para 63%. O policiamento está menos presente no entorno das escolas periféricas 
e a escola da periferia tem mais ambientes degradados ou pichados. Embora não 
seja maioria, é bastante alta a proporção dos professores que lecionam em mais 
de um turno (41%) e, no geral, a média de alunos por sala de aula é de 38, 
bastante acima dos parâmetros recomendados.
crédito hansenn / Fotolia.com[FOTO]

Os professores associam violência, principalmente, com agressão verbal (62%), 
agressão física (43%) e falta de respeito (33%) e já vivenciaram situações deste
tipo no seu cotidiano de trabalho: 72% presenciaram brigas de estudantes, 62% já
foram xingados por estudantes, 35% foram ameaçados e a mesma proporção de 
professores teve algum bem pessoal danificado por estudantes. Os professores 
também confirmam que na maior parte das escolas aconteceram casos de vandalismo,
furto e discriminação.
Não chega a ser maioria, mas boa parte dos professores já viram os estudantes 
sob efeitos de drogas (42%), bebida alcoólica (29%) e portando armas (18%). E 
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quase um terço dos professores do estado de São Paulo já presenciou tráfico de 
drogas na escola.

Na opinião da quase totalidade dos professores (95%), os principais autores da 
violência nas escolas são os estudantes e também seriam estes as maiores vítimas
para 83% dos professores. Já 44% dos professores veem a si próprios como as 
maiores vítimas.
A pesquisa mostra que a violência cresce consideravelmente à medida que crescem 
os estudantes, sendo que 24% dos professores homens e 29% das professoras do 
ensino fundamental 1 (com estudantes de até 10 anos de idade) sofreram algum 
tipo de violência, enquanto 65% dos professores e 45% das professoras do ensino 
médio relataram o mesmo tipo de ocorrência.
O problema é que a forma escola, com seus corredores, sinais sonoros, carteiras,
lousas, matérias, provas, notas, séries e livros didáticos, disseminou-se tão 
extensamente e há tantas décadas por nossas sociedades ocidentais, que não 
conseguimos mais questionar o seu modelo.
Apesar da percepção de violência ser generalizada nos ambientes escolares, 
quando perguntados sobre as causas da mesma, os professores a remetem para fora:
74% mencionam genericamente falta de educação, respeito e valores , 49% 
referem-se especificamente à falta de educação em casa, 47% mencionam a 
desestruturação familiar e na sequência vem drogas e pobreza. É somente a partir
do sexto colocado que as questões internas à escola começam a aparecer e, ainda 
assim, remetendo às atitudes dos estudantes: desinteresse pelos estudos e 
conflitos entre os alunos.
Sendo estas as causas atribuídas à violência, as soluções apontadas pelos 
professores indicam uma perspectiva fragmentada e frágil: debates sobre 
violência, suporte pedagógico, investimento em cultura e lazer, policiamento ao 
redor da escola. Na visão de 67% dos professores, são agentes externos às 
escolas que podem resolver os seus problemas: em primeiro lugar os pais, 
seguidos do governo, da sociedade e da polícia. Dentre os 25% que mencionaram 
agentes da escola como os responsáveis pela solução do problema, a grande 
maioria citou a equipe gestora.
Em síntese, os professores da rede estadual de São Paulo consideram o ambiente 
em que vivem violento, já presenciaram e sofreram violência, responsabilizam os 
estudantes pela situação e atribuem a possibilidade de superação aos pais, à 
direção e ao governo. Ou seja, os professores se veem impotentes diante da 
situação. Não é à toa que adoecem.
O problema é que a forma escola, com seus corredores, sinais sonoros, carteiras,
lousas, matérias, provas, notas, séries e livros didáticos, disseminou-se tão 
extensamente e há tantas décadas por nossas sociedades ocidentais, que não 
conseguimos mais questionar o seu modelo. No nosso imaginário coletivo sobre as 
escolas, estas seriam lugares de ensinar e aprender, onde pessoas vocacionadas 
para o trabalho com as novas gerações se dedicariam a transmitir-lhes o 
conhecimento acumulado da humanidade, algo que seria recebido com alegria e 
gratidão por crianças e jovens curiosos e interessados.
Se não é isso o que está acontecendo, então deve ter alguma coisa errada do lado
de fora desta instituição tão perfeita atrapalhando - famílias desestruturadas, 
bairros violentos, epidemias de drogas, governos desonestos.
A superação da situação de violência virá quando a escola conseguir se tornar um
projeto coletivo, um projeto comum de estudantes, educadores e famílias 
interessados em produzir conhecimento, em se transformar mutuamente ao mesmo 
tempo em que transformam o lugar em que estão.
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Que outra instituição que fosse considerada violenta por quase 60% de seus 
profissionais não teria sua forma questionada? Só há uma que continua existindo 
e sendo reforçada no imaginário coletivo apesar de seu contínuo fracasso - a 
prisão. E assim como acontece com o sistema penal, nada irá mudar enquanto o 
modelo institucional não for questionado, enquanto não enxergarmos a violência 
que é obrigar os jovens a ficarem sentados, enfileirados por várias horas por 
dia, ao longo de anos, ouvindo falar de assuntos sobre os quais não perguntaram 
e sendo continuamente avaliados e classificados a partir do que respondem em 
provas sobre conhecimentos fragmentados, descontextualizados e sem sentido.
A superação da situação de violência virá quando a escola conseguir se tornar um
projeto coletivo, um projeto comum de estudantes, educadores e famílias 
interessados em produzir conhecimento, em se transformar mutuamente ao mesmo 
tempo em que transformam o lugar em que estão. Quando isso acontecer, os 
professores deixarão de estar isolados em suas salas de aula e se verão membros 
de uma equipe, com um projeto coletivo, em uma comunidade.
Nada mais contrário à doença e a violência do que os sentidos de projeto, 
coletividade, comunidade. Mas, para isso acontecer, toda a estrutura da rede de 
ensino - concursos, carreiras, gestão de recursos, avaliações - terá que se 
voltar para isso, para a constituição de equipes escolares vinculadas com as 
comunidades em que atuam, em instituições que têm autonomia para gerir seus 
projetos político pedagógicos a partir das necessidades e dos desejos daqueles 
que a compõem, em busca de um sentido comum.
<COMENTÁRIOS>
Adorei o blog...
Super!!
Essas projeto fazem sempre a diferença, fico muito feliz em ler, incentivo 
sempre, quando posso sempre  participo desses projetos.

Seguindo o blog,
se der da uma passadinha e segui o meu tbm, to começando agora =)
http://guiapraticodaenfermagem.blogspot.com.br/

Bjus

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pse-nsec-06-homenagem-as-maes-edi-ana.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 15 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE - NSEC 06 HOMENAGEM AS MÃES EDI ANA DE BARROS CÂMARA 15/05/2013.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cms-fazendabotafogo.blogspot.com/
PSE - NSEC 06 HOMENAGEM AS MÃES EDI ANA DE BARROS CÂMARA 15/05/2013.: 
[FOTO]

CMS FAZENDA BOTAFOGO - EQUIPE LACY FERREIRA -ACS SANSUIR , DIRETORA WANDA LUCIA 
E ACS DELMA.
[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pse-saude-presente-na-creche-yedda.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 9 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE - SAÚDE PRESENTE  na Creche  YEDDA LAMOUNIER

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-clinicadafamilia-edmavaladao.blogspot.com/
PSE na Creche  YEDDA LAMOUNIER: 
Atividade de PSE da Equipe União,realizada dia18/04/2013. comDr. 
Maurício,Técnica de EnfermagemSelma, Nutricionista Patrícia e os ACSs Aline Cruz
e Michelle Gomes.Além dos procedimentos como avaliação antropométrica,a 
nutricionista do NASF Patrícia Dias,realizou atividades recreativas/educativas 
com as crianças,que estavam vestidas de frutas para dançarem o "Rock das 
Frutas".Contamos também com a participação do Grupo AMIGOS EM AÇÃO DA TERCEIRA 
IDADE na confecção dos aventais (roupas de frutas) monitorada pela 
nutricionista[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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PSE - SAÚDE PRESENTE NA CRECHE

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pse-saude-presente-na-escola-municipal.html
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<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 6 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA MUNICIPAL MOTORISTA PASCHOAL ANDRÉ - Dente Escola
em ação!!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://emmotoristapaschoalandre.blogspot.com/
Dente Escola em ação!!: 
Dia 30 de abril recebemos novamente na escola a equipe do DENTE ESCOLA 
realizando TRA - Tratamento Restaurador Atraumático!!
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-intensifica-vacinacao-contra.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 7 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE INTENSIFICA VACINAÇÃO CONTRA GRIPE EM POSTOS ITINERANTES

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/
SAÚDE INTENSIFICA VACINAÇÃO CONTRA GRIPE EM POSTOS ITINERANTES: 
Campanha termina dia 10 de maio
[FOTO]
Na última semana da campanha de vacinação contra a gripe, que vai até a próxima 
sexta-feira, dia 10, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) intensifica as ações 
fora dos postos de saúde e clínicas da família. Equipes de agentes de saúde 
estarão em vários pontos da cidade, ao longo da semana, para vacinar os 
integrantes dos grupos-alvo que ainda não tenham tomado a dose da proteção 
contra a gripe.
Serão vacinados idosos, crianças de seis a 23 meses, indígenas, gestantes, 
mulheres no período de até 45 dias após o parto, doentes crônicos e 
profissionais da saúde que passarem pelos locais em que os postos estejam 
instalados.
Além dos postos itinerantes, clínicas da família e centros municipais de saúde 
estão vacinando diariamente, até sexta-feira, durante o seu horário de 
funcionamento. A relação completa está no site www.rio.rj.gov.br/web/smsdc ou 
ser consultada pela Central de Atendimento da Prefeitura, no telefone 1746.
Os postos itinerantes estarão nos seguintes locais e datas:
Dia 07 de maioEstação Metrô Saens Peña - das 9h às 16hEstação Metrô Acari - 7h 
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às 9h e 16h às 18Igreja Betel (Campo Grande) - 15:30h
Dia 8 de maioExtra Supermercado (Campo Grande) - das 8h30m às 17hIgreja Ferreira
Borges (Campo Grande) - 15h30m
Dia 10 de maioIgreja Universal de Irajá - 8h às 11hExtra Supermercados (Campo 
Grande) - 8h30m às 17h
De 7 a 10 de maioMercadão de Madureira - 9 às 15 hIgreja Santa Bárbara (Rocha 
Miranda) - 9 às 15 hSupermercados Extra Rocha Miranda - 9 às 15hAssociação 
Olímpica de Oswaldo Cruz - 9 às 15hSupermercado Extra Bento Ribeiro - 9 às 15h 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-c-m-sebastiao-tavares.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 3 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA C. M. SEBASTIÃO TAVARES

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
No dia 30/04/13, foi realizada ação do PSE na CM
Sebastião Tavares, avaliação antropométrico nas crianças com a idade de 2 à 6
anos da pré-escola Turmas: EI-10, EI-12, EI-20, EI-22, EI-24 na qual as
crianças ficam no horário integral.Com o objetivo de avaliação
nutricional.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

CMS SYLVIO FREDERICO BRAUNNEREquipe:Enfª Maria
de Lourdese equipe PNC.PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-creche-municipal.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 3 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA CRECHE MUNICIPAL MAJOR CELESTINO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Estamos caminhando com a nossa parceria ( Posto de Saúde Edma Valadão).Recebemos
a visita da equipe responsável pela Creche, para pesar e medir nossas crianças, 
a presença do pediatra Dr. André que nos ouviu e atendeu a algumas solicitações 
apresentadas e fez os encaminhamentos que achou necessários. Ficou acordado 
entre a Direção e o Pediatra, que os acompanhamentos acontecerão sempre na 
última 3ª feira de cada mês e assim já aconteceu dia 30/04. Neste dia também foi
realizado em dois horários ( 10h e 14h ) a vacinação contra gripepara 
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algunsfuncionários. Solicitação da Direção à Coordenadora do Posto que 
prontamente atendeu ao pedido.
Na reunião de sábado ( 27/04 ) o enfermeiro de nossa equipe aproveitou o momento
para esclarecer aos responsáveis presentes da importância desta vacina para as 
crianças, idosos, gestantes e também para as pessoas independente da idade, mas 
que sofrem de alguma doença crônica. Colocou-se a disposição daqueles que após a
reunião gostariam de se vacinar ou levar até ao Posto algum familiar.
Também já agendamos para o dia 06/05 (manhã) e 07/05 (tarde) a visita da 
dentista Drª Giseli e sua equipe, que farão a apresentação de um "teatrinho 
sobre o tema", após terá a escovação com aplicação de flúor e a triagem das 
crianças que necessitam de tratamento.
Esperamos continuar cada vez mais unidos nesta parceria em benefício dos 
cuidados com a saúde de nossas crianças, que são tão necessitadas.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-e-m-ana-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 13 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA E. M.  ANA DE BARROS CÂMARA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://smsdc-cms-fazendabotafogo.blogspot.com/
[FOTO]
PSE - NSEC 06 CMS FAZENDA BOTAFOGO - EQUIPE LACY FERREIRA

[FOTO]
ACS's DELMA , SANSUIR E SOLANGE.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Página 3715



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-e-m-thomas.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 13 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA E. M. THOMAS JEFFERSON 

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

NSEC: CSF MARCOS VALADÃO
Datas: 10/05/2013; 
Local: ESCOLA MUNICIPAL THOMAS JEFFERSON
Horário previsto:
de09:00às 13:00H
Horário efetivo:
de09:00às13:00H

I - Pauta, (Atividade de comemoração de dia das mães)

II - Informes gerais
Presença
do CRAS e BAIRRO EDUCADOR.
III - AçõesJá realizadas / responsáveis:
ESCOVAÇÃO
SUPERVISIONADA, TRA E LEVANTAMENTO EIDEMIOLÓGICO.
b: Em curso / responsáveis / prazo:
APRESENTAÇÃO
DE VÍDEOS DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA ESCOLA DURANTE O ANO DE 2012 E 2013.

c: Proposta / responsáveis / prazo:
DESENVOLVER
ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE ATENDENDO OS TEMAS PROPOSTOS PELO PSE EM
PARALEO COM ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL.

IV - Materiais /
dinâmicas utilizadas:

KITS ODONTOLÓGICOS:V - Observações:
BOA
RECEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR PARTE DA ESCOLA (DIREÇÃO, PROFESSORES E
FUNCIONÁRIOS) E BOA ADESÃO ÀS AÇÕES POR PARTE DOS ALUNOS.
VI - Anexos

CD CANDIDA REALIZANDO
A APRESENTAÇÃO DO SLIDE.[FOTO]
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APRESENTAÇÃO DO
SLIDE.
[FOTO]

CD RODRIGO REALIZANDO
LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO.[FOTO]

BDFBFGFBFBFFF

VII - Próxima reunião

Data: 13/06/2013

Horário: 09h00min AS 13h00min
Local: ESCOLA MUNICIPAL THOMAS JEFFERSON
Pauta: VIOLÊNCIA NO NAMORO.

Responsável pelo
preenchimento: 
CD CANDIDA
LOBO
PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-monte-castelo.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 3 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA  ESCOLA MONTE CASTELO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cms-fazendabotafogo.blogspot.com/
AÇÃO ESCOLA MONTE CASTELO: 

Ação na Escola Monte Castelo realizando pesagem de todos os alunos pela Equipe 
Genésio Brasil
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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saude-presente-na-escola-municipal.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 13 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA MUNICIPAL CLÁUDIO GANNS - Saúde e Escola, tudo a ver.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://escolaclaudioganns.arteblog.com.br/ 
Saude e Escola, tudo a ver.: Através do Programa Saúde na Escola (PSE) nossos 
alunos vem obtendo atendimento odontológico periodicamente, o que 
incluiorientação preventiva, aplicação de flúor e tratamento dentário. 
Gostaríamos de dar destaque ao excelente trabalho que vem sendo desenvolvido 
pela Dentista Mariangela Lessa, do CMS FLÁVIO COUTO . Com carinho e atenção, 
consegue estimular o interesse dos alunos para os cuidados não só dos dentes, 
mas de toda a higiene pessoal. Ficamos felizes por contar com profissionais como
você. PARABÉNS![FOTO]
[FOTO]
 Escovação e aplicação de Flúor:[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
Durante a Assembleia do dia 29/04/2013, foram distribuídos aos alunos os kits de
higiene bucal. 
[FOTO]
[FOTO]
Escola Municipal Claudio Ganns e Posto de Saúde Flávio Couto, uma parceria de 
Sucesso!
Fotos: Valdéris Dassi

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-municipal_13.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 13 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANDRE FONTES PEIXOTO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

NSEC: CSF MARCOS VALADÃO
Datas: 09/05/2013; 
Local: ESCOLA MUNICIPAL ANDREA FONTES
Horário previsto:
de09:00às 16:30H
Horário efetivo:
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de09:00às16:30H

I - Pauta, (LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO)

II - Informes gerais
LEVANTAMENTO
EPIDEMIOLÓGICO, TURMAS: 1402, 7701 E 1803.
III - AçõesJá realizadas / responsáveis:
ESCOVAÇÃO
SUPERVISIONADA
b: Em curso / responsáveis / prazo:
ESCOVAÇÃO SUPERVISIONADA E LEVANTAMENTO
EPIDEMIOLÓGICO.
c: Proposta / responsáveis / prazo:
DESENVOLVER
ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE ATENDENDO OS TEMAS PROPOSTOS PELO PSE EM
PARALEO COM ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL.

IV - Materiais /
dinâmicas utilizadas:

KITS ODONTOLÓGICOS:V - Observações:
BOA
RECEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR PARTE DA ESCOLA (DIREÇÃO, PROFESSORES E
FUNCIONÁRIOS) E BOA ADESÃO ÀS AÇÕES POR PARTE DOS ALUNOS.
VI - Anexos

CD RODRIGO REALIZANDO
LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO
[FOTO]

CD RODRIGO E CD
JOSEANE REALIZANDO LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO

[FOTO]

CD RODRIGO REALIZANDO
LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO.
BDFBFGFBFBFFF[FOTO]

VII - Próxima reunião

Data: 06/06/2013
Horário: 09h00min AS 16h30min
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Local: ESCOLA MUNICIPAL ANDREA FONTESPauta: LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO.
Responsável pelo
preenchimento: 
CD RODRIGO
MOTTA
PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-reuniao-de-pais-do.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 14 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA REUNIÃO DE PAIS DO CIEP  GLAUBER ROCHA11-05-13 - Reunião de 
Pais

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://ciepglauberocha.blogspot.com/
11-05-13 - Reunião de Pais: 

Agradecemos a presença de todos![FOTO]

Momento de oração - agradecendo e pedindo proteção para nossas crianças
[FOTO]

Palestra sobre saúde da criança - parceria com o posto de saúde[FOTO]

Roda de conversa com as mães de alunos da creche - atenção especial para os 
pequeninos![FOTO]

Agradecemos o trabalho da equipe que ajudou a recolher as assinaturas dos 
presentes
[FOTO]

Outros momentos
[FOTO]

VÍDEO DO DIA DAS MÃES

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-no-edi-professora.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 3 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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SAÚDE PRESENTE NO EDI PROFESSORA BEATRIZ SOUZA MADEIRA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
A equipe
Largo do Senhor 3 esteve no dia 04 de Abril de 2013 no EDI Professora
Beatriz Souza Madeira, onde realizamos mais uma atividade do Saúde na Escola. O
tema abordado foi Avaliação Antropométrica a fim de estabelecer o perfil
nutricional das crianças com idade entre um e quatro anos. Foram coletadas
medidas antropométricas, como peso e altura para a determinação do
Índice de Massa Corporal e classificada por meio das curvas de referências por
percentis. Atividades realizadas nas turmas EI30, EI31, EI40, EI41, EI50, EI51. 
Foram avaliadas 68
meninas e 61 meninos totalizando 129 crianças avaliadas, sendo que 41 crianças 
faltaram. Faz-se necessário salientar que os resultados
encontrados entre as crianças avaliadas na creche foi o seguinte: sobrepeso 
(10,7%)
e desnutrição (8,5%). Profissionais responsáveis pela ação: Enfermeira Juliane, 
ACS Irene, ACS Jeane e ACS Juliana.
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

PSE - SAÚDE PRESENTE NO EDI

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-reforca-vacinacao-contra-gripe-em.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 3 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE REFORÇA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE EM BAIRROS DA ZONA NORTE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://cvasrio.blogspot.com/
SAÚDE REFORÇA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE EM BAIRROS DA ZONA NORTE: A Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) realiza nesta sexta, dia 03, vacinação contra gripe no 
Grajaú e em Madureira, na Zona Norte da cidade. Serão vacinados idosos, crianças
de seis a 23 meses, indígenas, gestantes, mulheres no período de até 45 dias 
após o parto, doentes crônicos e profissionais da saúde que passarem pelos 
locais.
No Grajaú, a ação acontece na Rua Júlio Furtado, durante a Feira Livre, às 
8h30m, com expectativa de aplicar 300 doses da vacina. Em Madureira, a atividade
será no Parque Madureira, às 9h, com objetivo de vacinar 500 pessoas.
A Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe vai até o dia 10 de maio e tem 
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como meta imunizar pelo menos 80% de cada um dos grupos prioritários. Além dos 
postos itinerantes, todos os centros municipais de saúde e as clínicas da 
família oferecem a vacina, que protege contra os três subtipos do vírus da gripe
que mais circularam no inverno passado (A/H1N1; A/H3N2 e influenza B).
Os endereços dos postos de vacinação podem ser consultados pela Central 1746 ou 
pelo site http://www.rio.rj.gov.br/web/smsdc

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
site-traca-perfil-de-saude-do-usuario.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 2 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Site traça perfil de saúde do usuário, calcula riscos de doenças e propõe metas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://www.blogdasaude.com.br/
Site traça perfil de saúde do usuário, calcula riscos de doenças e propõe metas:

Tenha em mãos alguns dados sobre sua saúde, como frequência cardíaca, peso, 
pressão arterial, perfil das atividades físicas e padrão alimentar, e calcule 
qual o risco de doenças cardíacas, vasculares, diabetes e outras enfermidades 
crônicas não transmissíveis, tudo pela internet, sem pagar nada por isso. Essa é
a proposta da Vitalbox, uma start-up brasileira que desenvolveu uma plataforma 
de saúde para ajudar as pessoas a terem uma vida mais saudável.
A plataforma foi criada em parceria com a Biosignia, empresa norte-americana de 
ciência e tecnologia, que conta com o apoio de universidades como Duke 
University, Cornell University e University of Washington. O sistema utiliza 
protocolos do Ministério da Saúde do Brasil e do U.S. Preventive Services Task 
Force, segundo informações da Assessoria de Imprensa da Vitalbox.

www.vitalbox.com.brMais detalhes:
Após o preenchimento dos dados, a plataforma gera uma avaliação personalizada de
riscos à saúde chamada de Saudômetro, que calcula a chance de desenvolvimento de
quadros crônicos e propõe ações para redução de riscos.
O usuário poderá se comparar com outras pessoas da mesma idade e sexo, fazer 
simulações com seu perfil e avaliar impactos de suas escolhas na própria saúde, 
além de definir metas de melhoria, que são acompanhadas pela ferramenta por 
e-mails e premiação com troféus quando os desafios são atingidos.
As informações de cada indivíduo são armazenadas em prontuário eletrônico e são 
tratadas de forma segura e confidencial. A Vitalbox já trabalha na versão mobile
e na integração com laboratórios e hospitais, que atualizarão automaticamente o 
prontuário médico do usuário com resultados de exames.[FOTO]
Importante:a própria empresa ressalta que a plataforma não pode e nem deve ser 
entendida como um diagnóstico médico, ou como um substituto para consultas 
realizadas por um profissional médico, mas sim como uma forma de auxiliar o 
indivíduo a permanecer mais tempo saudável.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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vacinacao-dos-funcionarios-das-escolas.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 18 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

VACINAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS - EQUIPE LACY FERREIRA 17/05/13

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cms-fazendabotafogo.blogspot.com/
VACINAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS - EQUIPE LACY FERREIRA 17/05/13: 
[FOTO]
EDI ANA DE BARROS CÂMARA
[FOTO]
EDI PEDRO ROGERIO BATISTA

[FOTO]

E.M. ÉRICO VERÍSSIMO

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
viva-rio-promove-atitude-saudavel-em.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 17 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Viva Rio promove Atitude Saudável em Costa Barros

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
http://smsdc-cms-sylviofbrauner.blogspot.com/
Viva Rio promove Atitude Saudável em Costa Barros: 
Tímida e desconfiada, Diana Moraes, 15 anos, raramentetira os olhos  do chão 
enquanto fala. Sua introspecção, noentanto, desaparece no  momento em que ela 
adentra oringue de Muay Thai. São seis lutas em  campeonatosintermunicipais, 
nenhuma derrota e três vitórias  pornocaute. A adolescente começou a praticar a 
atividade háapenas oito  meses no programa Atitude Saudável,parceria da Ambev 
com o Viva Rio  que leva esporte emúsica à comunidade Costa Barros, Zona Norte 
do Rio,  na tentativa de afastarjovens da violência e do tráfico.[FOTO]

Diana Moraes, 15 anos: um dos destaques do programa "Atitude Saudável"
Sediado no Centro Municipal de Saúde (CMS) Sylvio Brauner desde 2011,  o projeto
possui, além das artes marciais, outras duas frentes de  atuação: capoeira e 
percussão. Também são promovidas rodas de conversa  sobre os malefícios do abuso
de drogas e álcool. Apesar de revelar  promessas como Diana, o programa não 
almeja formar novos atletas e  musicistas, mas transmitir valores de comunhão e 
integridade através das  atividades. Queremos mudar a mentalidade dos alunos. 
Ainda que não  sigam conosco, já irão diferentes para o mercado de trabalho, 
explica  FernandoMatas, coordenador da iniciativa, que atende aproximadamente 90
 crianças e adolescentes da região.
Fernando é psicólogo de formação, pastor  batista e reside em Costa Barros há 25
anos. Nesse período, viuvárias  gerações se perderem na criminalidade e decidiu 
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que precisava fazer algo  para, ao menos, tentar reverter esse quadro. 
Acompanhei as pessoas  morrendo pelos mesmos problemas. O tempo passa e a 
realidade não muda,  diz. Sabendo desse desejo, o gerente da unidade de saúde, 
Reilson  Binatto, o convidou para comandar o projeto. Queria salvar a criançada 
do crime e o Atitude Saudável era a oportunidade que eu buscava.
Embora conversas sobre os malefícios do  álcool e da violência façam parte do 
programa, o coordenador ressalta  que a abordagem não é impositiva. Não adianta 
dizer ao jovem - quando  ele é maior de idade - para não beber. Mas você pode 
mostrar que a  bebida não faz bem. E que ele pode se divertir, ir a bailes, mas 
não  brigar, explica.[FOTO]

"Queria salvar a criançada do crime", diz o coordenador Fernando Matas
A filosofia de que a luta deve ser restrita à  sala de aula é repetida 
incessantemente pelo professor de Muay Thai ,  Francisco DBranco. Campeão 
sul-americano na modalidade e criado em  Costa Barros, ele afirma que se 
interessou pelas artes marciais após  apanhar numa briga de escola. Comecei 
errado, mas ensino o certo. E as  crianças gostam, tanto que às vezes vêm fora 
de seus horários só para  assistir aos colegas, relata.
Por serem da comunidade, os professores  acabam se tornando exemplos para seus 
discípulos. É o caso do instrutor  de capoeira e percussionista Antônio Paulo, 
mais conhecido como Mestre  Chaminé. Após envolver-se com coisas erradas dos 12 
aos 18 anos, ele  conta ter sido salvo pela capoeira. Passei a ir a congressos, 
fazer  viagens internacionais. Digo aos alunos que é preciso ter um ideal e  
lutar por ele. Antônio, então, aponta para Rafael Coutinho, um de seus  pupilos.
Quando iniciou as aulas de percussão, o garoto estava afastado  da escola havia 
dois anos. Hoje retomou os estudos e, por já ter  atingido a maioridade, 
acompanha seu mentor em apresentações por toda a  cidade. Imagina se tivéssemos 
perdido um menino desse tamanho para o  crime?, brinca.[FOTO]

Mestre Chaminé: "Digo a eles que é preciso ter um ideal"
O agente comunitário da unidade, Carlos  Eduardo Quirino, considera que uma das 
maiores dificuldades do programa é  a aproximação inicial com os jovens. Em sua 
avaliação, muitos adotam  uma postura defensiva nos primeiros contatos. Eles 
acham que vamos dar  bronca, lição de moral, quando não é nada disso.
Para Fernando, falta a participação das  famílias no projeto. São poucos os pais
que acompanham o desenvolvimento  dos filhos. Queremos traçar um perfil das 
famílias, mas é difícil  trazê-las até aqui. Estamos montando um café da manhã 
para tentar  atraí-las e, a partir daí, estreitar o relacionamento.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
agenda-da-promocao-da-saude-03-09-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 4 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 03 a 09 de junho

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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http://elosdasaude.wordpress.com/
AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 03 a 09 de junho: NAMORO SAUDÁVEL[FOTO]

Junho é o Mês de Prevenção das Violências no Namoro - oportunidade para 
valorizar a gentileza e a solidariedade nas relações amorosas e promover a 
prevenção das diversas formas de violência íntima. A violência no namoro tem 
impactos para a saúde e pode gerar consequências como a baixa autoestima, 
depressão, consumo de álcool e outras drogas e relações sexuais desprotegidas. 
Desfazer o tabu e conversar sobre as diversas formas de violência que podem 
ocorrer nos relacionamentos é a melhor forma de prevenir e enfrentar o problema.
Durante todo o mês, contamos com a criatividade de todos os interessados na 
promoção da saúde para desenvolver atividades que abordem questões relacionadas 
ao namoro saudável e ajudem a difundir informações e promover reflexões sobre o 
tema. Envie a programação de sua instituição para elosdasaude@gmail.com e 
participe! Acompanhe as novidades em nosso blog e na página Mês de Prevenção das
Violências no Namoro, no Facebook.ABUSO SEXUAL INFANTIL É TEMA DE DEBATE[FOTO]

O enfrentamento do abuso sexual de crianças e o acolhimento das vítimas desse 
tipo de violência durante processos jurídicos são tema da palestra Abuso Sexual 
e Oitiva da Criança, promovida pela Escola da Magistratura do Estado do Rio de 
Janeiro (Emerj). O evento acontece nesta sexta-feira, 7 de junho, de 9h30 às 
12h30, no auditório Antonio Carlos Amorim, da Emerj (Av. Erasmo Braga, nº115, 4º
andar, Centro). Participam do debate os juízes Marco Antônio Ibrahim,Gerardo 
Carnevale Ney da Silva e Sandro Pitthan Espínola, que atuam em diferentes Varas 
da Família no Estado do Rio de Janeiro; a advogada especialista em Direito de 
Família,Alexandra Ullmann; a psicóloga do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro,
Glícia Barbosa de Mattos Brazil, que é membro do Fórum Permanente de Direito de 
Família; e a assistente social Maria Luiza Valente, também do Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro. A programação também inclui a exibição de uma versão 
editada do filme A caça, que conta a história de um homem que trabalha em uma 
creche e perde a guarda do filho após um divórcio complicado. As inscrições são 
gratuitas e devem ser feitas pelo site da Emerj.POLÍTICAS DE CONTROLE DO 
TABAGISMO[FOTO]

Estão abertas até 7 de junho, sexta-feira, as inscrições para ocurso de 
atualização em Políticas de Controle do Tabagismo. A capacitação oferece 30 
vagas e tem comoobjetivo formar profissionais de saúde para o SUS, 
principalmente aqueles que trabalham para a efetivação de políticas para o 
controle do tabaco nas secretarias estaduais e municipais de saúde. O programa é
composto por aulas presenciais e palestras ministradas por diversos 
especialistas na área. Podem se inscrever profissionais de nível superior 
interessados nas áreas de saúde pública, economia e saúde, agricultura e meio 
ambiente, vigilância sanitária, direito, administração pública, comunicação em 
saúde, diplomacia em saúde e jornalismo. Os candidatos devem preencher o 
formulário eletrônico de inscrição disponível naPlataforma Siga.Confira o edital
completo!MENINOS NO TRÁFICO DE DROGAS[FOTO]

Será lançado nesta terça-feira, dia 4 de junho, o livroLabirintos do Tráfico: 
vida, práticas e intervenções, de Andréa Rodriguez. A obra é resultado da 
trajetória da autora como psicóloga social e de sua vivência em processos de 
transformações individuais e coletivas. O livro aborda ouniverso que engloba a 
vida dos meninos no tráficoe revê a direta associação desses grupos com a 
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impossibilidade de mudança em suas vidas - o que determina que, aos olhos da 
população e de muitos profissionais, não passem de casos perdidos. Neste estudo,
a autora opta por seguir numa rota contrária ao abordar os caminhos que podem 
levar a saída deste tortuoso labirinto. Opta por introduzir a dimensão do 
otimismo em um cenário sempre pessimista e mostra que muitos fizeram e continuam
a fazer o caminho de volta, validando todos os esforços de projetos, 
profissionais e organizações. O lançamento será às 16h, no Observatório de 
Favelas (Rua Teixeira Ribeiro, 535, Maré, próximo à passarela 9 da Av. Brasil, 
sentido Ilha do Governador).ARTISTAS MULHERES NO CCBB[FOTO]

Da rebelde americana Guerrilla Girls às cores de Frida Kahlo, está em cartaz 
noCentro Cultural Banco do Brasil (CCBB)a mostra Elles: Mulheres artistas na 
coleção do Centro Pompidou.Com destaque para a figura feminina, fotografias, 
vídeos, pinturas e instalações retratam as angústias, os desejos, a 
sensualidade, o humor e a ambiguidade de cada artista. Artistas brasileiras como
Rosângela Rennó, Anna Bella Geiger, Anna Maria Maiolino e outras marcam presença
na seleção da curadoria, ao lado de nomes como Frida Kahlo, Louise Bourgeois e 
Valérie Belin, em uma viagem de 1907 até a atualidade. Inédita no Brasil, a 
exposição reúne 120 obras de 65 artistas mulheres de todo o mundo, que compõem o
acervo do Centro Georges Pompidou, de Paris - a maior coleção de arte 
contemporânea da Europa. A mostra está em cartaz até o dia 14 de julho e pode 
ser vista de terça a domingo, de 9h às 21h. A entrada é franca.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
agenda-da-promocao-da-saude-10-16-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 10 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 10 a 16 de Junho

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://elosdasaude.wordpress.com/
AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 10 a 16 de Junho: NAMORO SAUDÁVEL[FOTO]

Promovido em junho, o Mês de Prevenção das Violências no Namoro é uma iniciativa
para a valorização do cuidado e da gentileza nas relações amorosas, na 
perspectiva de que namoro saudável é namoro sem violência: quem ama cuida, 
confia, respeita e conversa. A mobilização envolve unidades de saúde, escolas e 
outros parceiros da promoção da saúde em atividades que buscam proporcionar 
reflexões sobre o tema. Esta semana, a Rede de Adolescentes e Jovens Promotores 
da Saúde (Rap da Saúde) investe em diversas ações relacionadas à prevenção das 
violências no namoro. Na tarde desta segunda-feira, dia 10, integrantes polo 
Maré levam o debate para a Escola Municipal Tenente General Napion, onde a 
integração entre saúde e educação acontece na prática. Na terça-feira, a roda de
conversa Pegação, ficar e namoro!, promovida pelo polo Acari, promete movimentar
a Clinica da Família Otto Alves de Carvalho, em Rio das Pedras, a partir das 
14h. No Centro Municipal de Saúde Professor Masao Goto, em Sulacap, a 
programação acontece no dia 12 de junho, a partir das 14h. Quatro esquetes sobre
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namoro saudável serão apresentadas por jovens surdos e ouvintes durante o 
momento da sala de espera. Ao final, da sessão, o público será convidado a 
participar de uma roda de conversa sobre as situações encenadas. E todos 
receberão o kit da gentileza, com o laço verde, símbolo da campanha do Mês de 
Prevenção das Violências no Namoro. Consulte nossa biblioteca sobre namoro 
saudável e acesse materiais educativos e informativos que podem inspirar 
ações.Conheça também alguns vídeos que abordam a temática. E participe da 
mobilização! Envie a programação de sua instituição para elosdasaude@gmail.com.
MADUREIRA: PREVENÇÃO DAS DST[FOTO]

A mobilização em torno do namoro saudável chega também a Madureira, com a 
Campanha de Prevenção às DST/Aids e Promoção da Saúde,que a Secretaria Municipal
de Saúde e o Grupo Pela Vidda promovem no Madureira Shopping, de quarta-feira a 
sábado (12 a 15 de junho). De 16h às 20h, profissionais de saúde e voluntários 
do Grupo Pela Vidda e do Fórum de ONG/Aids do Rio de Janeiro estarão 
concentrados em um estande educativo, distribuindo materiais informativos, kits 
com preservativo e gel lubrificante e, claro, conversando e tirando dúvidas. 
Quem passar por ali terá a oportunidade de fazer a testagem rápida de HIV e 
sífilis e medir o nível de monóxido de carbono no pulmão - uma das consequências
do tabagismo. E quem estiver interessado em parar de fumar, encontrará todo o 
apoio no estande, junto aos profissionais do Programa Municipal de Controle do 
Tabagismo. VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL [FOTO]

Teve início no último sábado, 8 de junho, a Campanha Nacional de Vacinação 
contra a Poliomielite, promovida pelo Ministério da Saúde. A mobilização para 
imunização de crianças de seis meses a cinco anos de idade segue até 21 de 
junho, em todo o Brasil. No Rio de Janeiro, 215 unidades de saúde oferecem a 
vacina, que protege contra a poliomielite - uma doença infectocontagiosa aguda 
transmitida por vírus, que pode provocar a paralisia infantil ou até mesmo levar
à morte. Não existe tratamento para a poliomielite e a única forma de prevenir a
doença é a imunização. A vacina é extremamente segura e protege contra os três 
sorotipos do poliovírus. A eficácia da imunização é em torno de 90% a 95% e não 
há contraindicações. A vacina é recomendada mesmo para as crianças que estejam 
com tosse, gripe, coriza, rinite ou diarreia. Ao levar seus filhos ao posto de 
saúde, os pais devem ter em mãos a carteira de vacinação, para que o 
profissional de saúde possa conhecer o histórico da criança e seguir o esquema 
sequencial da vacina. O documento deve ser apresentado mesmo que não esteja 
atualizado. Faça sua parte! Ajude a manter o Brasil livre da poliomielite!
DIREITOS HUMANOS[FOTO]

Têm início esta semana o ciclo de pré-conferências preparatórias para a 
Conferência Municipal de Direitos Humanos - Por um Rio de Direitos, que será 
realizada de 06 a 08 de dezembro no Rio de Janeiro, sob coordenação da 
Secretária Municipal de Saúde e da Coordenadoria de Direitos Humanos. A 
Conferência dará origem ao Plano Nacional dos Direitos Humanos, que adotará um 
conjunto de estratégias, medidas e mecanismo para corrigir desigualdades e os 
efeitos diretos e indiretos de práticas discriminatórias. O compromisso é 
fortalecer propostas já aprovadas nas diversas conferências municipais 
temáticas, como a Conferência Municipal das Políticas para as Mulheres, Crianças
e Adolescentes e a Conferência Regional LGBT. Enquanto a data não chega, cinco 
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pré-conferências serão realizadas ao longo do ano, com a proposta de ampliar a 
discussão sobre o assunto no município. A primeira delas, envolvendo as áreas 
programáticas 5.1, 5.2 e 5.3, na Zona Oeste, acontece na próxima terça-feira, 11
de junho, de 13h às 17h, na Fundação Educacional Unificada Campograndense, em 
Campo Grande.
CIA NÓS DA DANÇA NA PAVUNA[FOTO]

A Cia Nós da Dança apresenta na próxima quinta-feira, 13 de junho, o 
espetáculoAutorretrato - montagem que está em circulação por toda a cidade do 
Rio de janeiro e agora chega à Pavuna. O espetáculo constrói a autoimagem da 
companhia, a partir de sonhos, projeções e perspectivas de seus integrantes. A 
próxima apresentação acontece de 14h30 às 15h50, na Arena Carioca Jovelina 
Pérola Negra, localizada na Praça Enio s/nº, ao lado da Escola Telêmaco. 
Ingressos a R$1,00! O projeto foi contemplado pelo Fundo de Apoio à Dança - FADA
2012 e tem patrocínio da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e da Secretaria 
Municipal de Cultura. Não perca! 
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AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 24 a 30 de junho

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 24 a 30 de junho: FESTA JUNINA DO RAP DA 
SAÚDE[FOTO]

Junho é mês das festas juninas e aRede de Adolescentes e Jovens Promotores da 
Saúde(Rap da Saúde) não poderia ficar fora dessa. Na próxima sexta-feira, 28 de 
junho, os jovens e adolescentes participam do tradicional arraiá do Centro 
Municipal de Saúde Américo Veloso, na Maré. Durante a festa, os integrantes do 
RAP da Saúde e demais participantes da Contação de Histórias da Maré vão 
apresentar uma peça de teatro. Para participar, basta chegar ao local com muito 
ânimo para uma tarde divertida. Quem puder e quiser colaborar pode levar um 
prato de doce ou salgado. A festa junina acontece de 14h às 17h no CMS Americo 
Ve loso, que fica localizado na rua Gerson Ferreira nº100, Complexo da 
Maré.VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
[FOTO]
Vigilância Sanitária, Desenvolvimento e Inclusão: Dilemas da Regulação e da 
Proteção à Saúde

. Este é o tema do VI Simpósio Brasileiro de Vigilância Sanitária e II Simpósio 
Pan-americano de Vigilância Sanitária (Simbravisa 2013), que recebe inscrições 
de trabalhos até 30 de junho, domingo. O evento será realizado em Porto Alegre, 
de 27 a 30 de outubro, e vai reunir especialistas de todo o país e das Américas 
para debater questões que desafiam a vigilância sanitária e o modelo de 
desenvolvimento da atualidade. Na pauta estãoos impactos que esse modelo provoca
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na situação de saúde individual e coletiva; sua capacidade de incluir ou excluir
social e economicamente parcelas da população; e o debate de alternat ivas de 
organização e de ação da vigilância sanitária, considerando as desigualdades e 
os riscos à saúde que o crescimento econômico provoca na sociedade.As inscrições
para participação no evento podem ser feitas até 31 de agosto. Acesse o site do 
Simbravisa 2013 e saiba mais.INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA EM SAÚDE[FOTO]

Estão abertas até quinta-feira, 27 de junho, as inscrições para o curso de 
extensão Acesso à Informação Científica e Tecnológica Em Saúde. Com carga 
horária de 63 horas, as aulas são voltadas para profissionais que atuam em 
bibliotecas, centros de documentação e em atividades de apoio à pesquisa, na 
área da saúde. Para se candidatar, é preciso entregar ficha de inscrição, carta 
de apresentação e declaração de liberação pela chefia. A documentação deve ser 
entregue, até o dia 27 de junho, às 16h30, à Gestão Acadêmica do Icict/Fiocruz 
(Avenida Brasil, 4036, sala 210 do Prédio da Expansão da Fiocruz).O curso 
disponibiliza 20 vagas e o resultado do processo seletivo será divulgado no dia 
25 de julho, no site do Icict. Confira a chamada pública para o curso de 
extensão Acesso à Informação Científica e Tecnológica em S aúde.SAÚDE EM 
ASSENTAMENTOS RURAIS[FOTO]

Na próxima quarta-feira, 26 de junho, o programa VideoSaúde vai exibir o vídeo 
Assentamento XIX de Setembro. Gravado no município de Guaíba, no Rio Grande do 
Sul, a produção aborda a rotina de famílias brasileiras que vivem em 
assentamentos rurais: as principais dificuldades e conquistas desses 
trabalhadores, suas condições de saúde e as mudanças nos processos de produção 
de gêneros agrícolas. O programa vai ao ar no canal UTV-RJ (canal 11 da NET), às
21h30. A produção é da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fundação
Oswaldo Cruz. Acesse o site da Universidade Federal de Viçosa e saiba mais sobre
assentamento rural.
ARTE NO BOREL[FOTO]

Você já imaginou um museu dentro da favela? Foi com essa ideia que o morador do 
Borel, Fred Castilho desenvolveu o projetoBoreart. Em parceira com oMuseu de 
Arte Moderna (MAM), quatro casas do morro do Borel se transformaram em galerias 
de arte. Até o dia 26 de junho, o projeto Boreart vai expor, gratuitamente, 
obras como a série de fotos Descompressão1973descompressão, do artista plástico 
luso-brasileiro Artur Barrio e também a obra Chuva, do coletivo multimídia 
Chelpa Ferro, entre outras. As visitas devem ser agendas pela página doBoreart 
no Facebook.
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Ajude sua mãe a preparar produtos de limpeza caseiros
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http://www.pediatriabrasil.com.br/
Ajude sua mãe a preparar produtos de limpeza caseiros: 

De 01 a 08 de junho comemoramos a Semana Mundial do Meio Ambiente. Mas o que 
você tem feito para ensinar seus filhos sobre a importância da preservação do 
meio ambiente? O Pediatria Brasil listará atividades que incentivarão seus 
filhos a cuidarem do nosso planeta! Lembrem-se: "jovens de hoje, adultos de 
amanhã".

Atividade 3 - Produtos de limpeza caseiros.
Veja algumas soluções de limpeza caseiras, mas ecologicamente corretas:
Limpa tudo: solução de 4 colheres de sopa de bicarbonato de sódio em um litro de
água morna. Adicione uma colher de sopa de vinagre branco, ou suco de limão, 
para dissolver a gordura.
Desentupir pia: jogue no ralo um punhado de bicarbonato de sódio, algumas 
colheres de vinagre branco e água fervente.
Limpar vidro: passe uma solução com água e vinagre, e depois use jornal para dar
brilho.
Para encerar: misturar uma parte de óleo vegetal, como a linhaça, com outra 
parte de suco de limão ou vinagre. Aplique com uma flanela.
Para lustrar móveis: fazer uma solução de uma parte de suco de limão e duas 
partes de óleo vegetal. Dê brilho com uma flanela.

Fonte: Pediatria Brasil / Smart Kids
Última atualização: 01/06/2013.
Visite o Pediatria Brasil. Informação de qualidade pra quem ama criança.
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ATENÇÃO - Acidentes domésticos comuns com crianças: como agir?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://blogdati.com/
Acidentes domésticos comuns com crianças: como agir?: Estamos numa fase familiar
em que pequenos acidentes andam nos rondando. O filho mais velho está ganhando 
mais autonomia, quer (e precisa) fazer mais coisas sozinho e junto das muitas 
iniciativas de ajudar, especialmente na cozinha, pequenos sustos acontecem (ou 
quase!) e precisam ser cuidados. Dedinhos ralados, um pequeno corte com a faca, 
um copo quebrado. Mas, pior que os acidentes da cozinha são as seqüelas de um 
super-herói. Sim, porque na ânsia de correr mais rápido que o Flecha, voar mais 
que o Peter ou Superman e escalar o batente da porta melhor que o Homem Aranha, 
bom, nem preciso explicar E o caçula? Rumo aos primeiros passos sem apoio das 
mãos, temos um perseguidor de irmão e de Lego (a paixão familiar), traduzido 
como um bebê roxinho em sua maratona de levanta, cai, chora, levanta! Aliás, 
nesta fase, atenção redobrada às tomadas, cabos e fios de luz, telefone e 
carregadores de dispositivos eletrônicos. A tomada tem cara de porquinho e os 
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eletrônicos, muitas vezes, gosto de pirulito[FOTO]

São estágios da vida dos pequenos que nos orgulham e trazem alegria, mesmo com 
lágrimas e preocupações. E para que as mães possam curtir estes momentos com 
mais liberdade, certos cuidados valem ser reforçados, mas sem neura
Se a criança acidentalmente engolir alguma peça de brinquedo, papel ou utensílio
doméstico, mas não apresentar tosse nem dificuldades respiratórias, 
provavelmente significará que o objeto foi parar no trato digestivo e, na maior 
parte dos casos, ele sairá pelas fezes. *Porém, se for um material tóxico ou um 
medicamento, ligue imediatamente para o pediatra e, na seqüência, leve-a ao 
pronto-socorro.A chance de engolir algo pequeno é total. Tampas de caneta, 
blocos de montar, moedas ou até mesmo pequenos pedaços de giz são coisas que 
você não quer que vão parar no estômago do seu pequeno. Mas engolir nem é a pior
parte - os objetos geralmente acabam eliminados nas fezes. O problema maior é se
um desses itens cair no trato respiratório do bebê. Eles podem prejudicar a 
respiração e será preciso uma cirurgia para retirá-los. No caso de brinquedos, é
importante escolher aqueles adequados para a faixa etária do seu filho.

Caso uma peça diminuta vá parar nas vias respiratórias, você logo perceberá. É 
comum a criança ter acesso de tosse. Essa situação requer ajuda médica. Se a 
criança já estiver com uma dificuldade respiratória evidente, ligue para o 
serviço de emergência e peça para ser orientada pelo telefone - há algumas 
manobras que podem reverter o problema.
(Fonte: Revista Crescer)Agora, como ficam cortes, picadas e arranhões?
Se sua criança cortar-se, lave com água e sabão, esperando o sangramento 
diminuir para que você possa observar a extensão do machucado. No caso da 
boquinha, lave apenas com água e/ou limpe com um algodão umedecido na água. Caso
o sangramento persista e você perceba que o corte foi profundo, é ideal procurar
um pronto socorro para a higienização e sutura adequadas. Saiba, caso seu filho 
nunca tenha levado pontos, que a tranqüilidade e ternura dos pais é meio caminho
andado para pontos sem trauma. A maior parte dos pequenos já se assusta com o 
sangue e a visita ao hospital, enfermeiros e anestesia, por isso o ideal seria 
ter responsáveis com sorrisos no rosto, palavras de otimismo e gestos de 
confiança.
Picadas devem ser bem observadas. No caso de suspeita de aranhas ou escorpiões, 
especialmente em certas regiões do país, corra para os centros médicos e relate 
todo o contexto. O ideal, inclusive, é apanhar o predador e levá-lo junto. Já 
picadas de pernilongos, muriçocas, abelhas e vespas tem outros cuidados. Em 
tempos de dengue, vale proteger a casa e a pele das crianças com repelentes 
adequados a cada idade (e certificados). Dum modo geral, em reação a picadas, 
muitas pessoas são alérgicas e fazem bolinhas vermelhas com muito prurido. 
Pomadas anti-alérgicas são boas aliadas. Para vespas e abelhas, uma compressa de
algodão com fumo e álcool pode ser um bom remédio caseiro, pois alivia o inchaço
e ardor, mas no caso de várias picadas simultâneas, busque apoio médico. A maior
parte das pessoas não conhece a extensão de suas alergias, especialmente em 
crianças.
Arranhões e raladinhos são o charme de uma criança feliz e ativa, por isso não 
precisam de drama. Mamãe pode lavar o joelho, a palma da mão ou o queixo, por 
exemplo, utilizar um anti-séptico e, com palavras de confiança e, talvez, muitos
beijinhos tudo estará curado. O equilíbrio aí vem da serenidade da mãe e dengo 
da criança.
Boa sorte!
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ATENÇÃO - A Campanha da Pólio está chegando!
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http://smsdc-cms-portusquitanda.blogspot.com/
A Campanha da Pólio está chegando!: [FOTO]

Dia 8 de Junho será realizada em todo território nacional a Campanha Nacional 
Contra a Paralisia Infantil. Crianças maiores de 6 meses a menores de 5 anos 
deverão comparecer aos postos de saúde , com a caderneta de vacina em mãos.

Em nossa área de atuação teremos 3 pontos de vacinação.
1- CMS Portus e Quitanda. Rua Jorge Nogueira S/N Costa Barros.2- Creche 
Municipal Luiza de Barros de Sá Freire: Estrada de Botafogo, S/Nº Portus II3- 
Igreja Assembléia de Deus Cristo é Fiel . Rua Amadeu João Penzim 117 B. Tom 
Jobim.
Horário de vacinação 08:00 ás 17:00.
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ATENÇÃO - CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE!
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http://otics-iraja.blogspot.com/
CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE!: 
De 8 a 21 de junho leve as crianças de 6 meses a menores de 5 anos para vacinar,
essas não podem faltar naCampanha devacinação contra a Poliomelite (paralisia 
infantil).
É importante que os pais se conscientizem levando seus filhos aos postos de 
saúde vamos deixar o Brasil imune à poliomielite!
A vacina é a forma mas eficaz de prevenir a enfermidade.
[FOTO]

Clique aqui e veja todas as fotos da campanha de vacinação e não esqueça de 
Curtir nossa Fanpage!
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ATENÇAO COM SUA AUDIÇÃO - Festa Junina: Muita festa e perigo para a audição
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http://www.blogdasaude.com.br/
Festa Junina: Muita festa e perigo para a audição: [FOTO]

Fonte: Baruco Comunicação
Fogos de artifícios, rojões e bombinhas estão sempre presentes nas festas de São
João, comuns nesta época do ano. O que muita gente não sabe são os riscos que 
tudo isso pode trazer, então aqui vale o alerta da fonoaudióloga Elisabetta 
Radini, responsável pela área de audiologia na empresa Oto-Sonic.Fogos de 
artifícios podem gerar perdas auditivas severas e irreversíveis. É preciso tomar
muito cuidado.
De forma perceptível, as internações envolvendo acidentes com fogos de 
artifícios totalizaram 578, em 2011, e 580, em 2012 - sem contar os casos de 
morte -, os dados são do Ministério da Saúde. Igualmente prejudiciais, embora 
muitas vezes passe desapercebido, são os casos de perda auditiva, temporário ou 
permanente.
O grande problema é a intensidade do barulho dos fogos, em especial do rojão. 
Mas, a fonoaudióloga lembra que é preciso avaliar também a proximidade com que 
eles são estourados das pessoas.O trauma acústico pode ocasionar perda auditiva 
uni ou bilateral e é preciso estar atento, pois geralmente, a perda auditiva é 
unilateral (de um único lado), com queixa de aparecimento imediato de 
zumbido.[FOTO]
Em todo caso de trauma acústico, o mais indicado é procurar um médico 
otorrinolaringologista, para avaliar se a perda causada pelos fogos será 
temporária ou irreversível.
O trauma acontece devido ao pico de pressão sonora que exerce no momento do 
estouro, que chega a 140 dB. Radini lembra que um volume de 85 decibéis é 
suportável por até oito horas consecutivas. Para cada cinco decibels a mais, o 
limite de horas cai pela metade. Se fosse um som ininterrupto, o estouro dos 
fogos de artifício seriam suportáveis por apenas 0,23 segundos.
Segundo o protocolo do Ministério da Saúde, o PAIR (Perda Auditiva Induzida por 
Ruído), geralmente, a intensidade sonora capaz de provocar trauma acústico é de 
120dB (NA*) ou 140dB (NPS**), tendo como origem explosões de fogos de 
artifícios, disparos de armas de fogo, entre outros. Estudos revelam que esta 
intensidade pode ser medida a 3 metros de distância da explosão.
Elisabetta Radini ressalta: na grande maioria dos casos, a perda é irreversível.
Ela explica que isso acontece porque o som produzido é muito forte. O som vai 
percorrer todo ouvido, chegando às células, pois o barulho é rápido e 
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inesperado. Por este motivo, o ouvido não tem tempo de se proteger, fazendo com 
que o som atinja as primeiras células da cóclea, que são as responsáveis pelas 
frequências agudas.
No caso de ocorrer um trauma temporário, a fonoaudióloga lembra que alguns 
cuidados precisam ser tomados. É necessário que a pessoa que já está com perda 
auditiva temporária evite ambientes ruidosos e até mesmo alguns medicamentos que
podem favorecer a evolução do quadro, conforme orientação médica, afirma 
Elisabetta. Oideal, em casos de trauma acústico, é sempre procurar um 
otorrinolaringologista para uma avaliação mais criteriosa alerta.
*dB NA (nível auditivo) = é o nível sonoro que o nosso ouvido percebe** dB NPS 
(nível de pressão sonora) = é o nível medido por um equipamento
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Atividades piolhos
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http://meustrabalhospedagogicos.blogspot.com/
Boas Idéias.Atividades piolhos: 
Esses dias cheguei em casa e a festa! Sim uma festa de piolhos na cabeça das 
meninas!
E a festa tava bombando!
Imaginem só, três meninas e um menino...
Cheguei a ferir meu dedo de tanto que passei pente fino semana passada.
Para as meninas maiores depois de limpar as cabeças eu mandei ir para escola com
cabelo amarrado
e passa bastante perfume na nuca e sobre a cabeça.
O menino é mais fácil, cabelo curto.
Agora da Rebeca está sendo difícil, pois tem o cabelo muito fininho que nem o 
pente de ferro tira as lendeas, já tratei logo de ir na creche avisar as 
professoras do problema dos bichinhos, porque fica difícil tratar em casa e 
voltar com piolhos no fim do dia.
Mas as professoras são maravilhosas, elas me dão uma mão e olham todos os dias a
cabeça da bebê!

Algumas atividades sobre piolhos por Simone!
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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Receba nossas atividades Digite aqui seu email:
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<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 22 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - Cai consumo de guloseimas em 16% entre os jovens

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.blog.saude.gov.br/
Cai consumo de guloseimas em 16% entre os jovens: [FOTO]

Foto: Tetra Imagens / Corbis
Cerca de 70% dos jovens consomem feijão, 43,4% hortaliças e 51,5% tomaram leite 
em cinco ou mais dias na semana. A novidade fica por conta da redução de 16,3% 
para consumo de guloseimas (balas, confeitos, doces, chocolates, sorvetes e 
outros) e de 4,8% de refrigerante. No entanto, 41,3% dos jovens comem 
guloseimas; 35,1% biscoitos e 33,2% refrigerantes cinco ou mais dias na semana.
Também foi investigada a existência de cantinas e pontos alternativos de venda 
dentro das escolas, e os alimentos neles comercializados. Enquanto os salgados 
de forno estavam disponíveis para 39,2% dos estudantes, as frutas frescas ou 
salada de frutas estavam disponíveis para apenas 10,8%. Já nos pontos 
alternativos predominavam as guloseimas (balas, confeitos, doces, chocolates, 
sorvetes e outros), disponíveis para 33,4% dos escolares, enquanto as frutas 
frescas eram disponibilizadas para apenas 3,5% deles.
O Ministério da Saúde firmou parceria com a Federação Nacional das Escolas 
Particulares (Fenep) para promover hábitos mais saudáveis à alimentação dos 
estudantes das instituições de ensino privado. A iniciativa prevê a distribuição
do Manual para Cantinas Escolares Saudáveis e oferta de curso online para 
profissionais da área da educação.
A atividade física está presente no cotidiano dos estudantes entrevistados, 
30,1% praticam, em média, uma hora de atividade física diária, nível recomendado
pela Organização Mundial de Saúde. A importância de desenvolver hábitos de 
alimentação saudável e promover a atividade física entre crianças e adolescentes
para a manutenção desses comportamentos na vida adulta e consequente redução de 
risco de doenças crônicas e obesidade, que já atinge quase metade da população 
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adulta brasileira.Fonte: Fabiane Schmidt / Agência Saúde
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<POSTAGEM>
caminhar-ou-pedalar-ate-escola-melhora.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 3 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Caminhar ou pedalar até a escola melhora desempenho

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/
Caminhar ou pedalar até a escola melhora desempenho: Porvir
Pesquisas mostram que alunos que vão a pé ou de bicicleta para a aula tem melhor
rendimento coginitivo e se concentram mais nas tarefas escolares
Nada de carro e ônibus. Um estudo divulgado recentemente, elaborado por 
pesquisadores da Universidade de Granada, Universidade Autónoma de Madrid e 
Universidade de Zaragoza, na Espanha, mostrou que os adolescentes que vão à pé 
para a escola (caminhando pelo menos 15 minutos por dia) apresentam melhor 
rendimento cognitivo em relação àqueles que utilizam ônibus ou carro. O estudo 
avaliou 1.700 jovens entre 13 e 18 anos (808 meninos e 892 meninas) de cinco 
cidades espanholas.Estudo:Marcar textos e fazer resumos antes das provas não 
funciona
Os autores concluíram que os alunos que caminham 15 minutos, em relação àqueles 
que não o fazem, melhoram o desempenho escolar porque o exercício, além de se 
tornar um hábito saudável e diário, estimula suas funções cognitivas. Isso 
contribui para que se tornem mais ativos no restante do dia e, consequentemente,
em sala de aula.
Na adolescência a plasticidade do cérebro é maior do que qualquer outro período 
da vida, por isso, é importante estimular atividades físicas nessa fase. Os 
adolescentes que não praticam exercícios, como caminhar ou pedalar, acabam tendo
menos estímulos, que são necessários para melhorar sua aprendizagem e desempenho
acadêmico, disseram os investigadores da pesquisa ao ABC.es.
Para chegar a essa conclusão, os investigadores estudaram variáveis relativas ao
deslocamento dos jovens até a escola, como ir à pé, carro, ônibus, moto, entre 
outros, e quanto tempo gastavam. Além das variáveis antropométricas - como o 
índice de massa corporal, o percentual de excesso de peso e obesidade. Avaliaram
também as atividades extracurriculares realizadas pelos estudantes, assim como 
os dados socioeconômicos e o grau de escolaridade dos alunos e de suas 
famílias.Má influencia:Música alta pode afetar memória e aprendizagem, diz 
estudo
Em seguida, para medir o desempenho cognitivo desses alunos, os pesquisadores 
usaram a versão de um teste espanhol que mede a proficiência na língua, a 
velocidade em realizar cálculos matemáticos e capacidade de raciocínio.De bike
A pouco mais de 2.500 km de distância da Espanha, outra pesquisa - a Danish 
Science Week - realizada em 2012 por pesquisadores da Universidade de Aarhus, na
Dinamarca, revelou que as crianças que vão à pé ou de bicicleta à escola se 
mostravam com mais concentração na realização de tarefas escolares.
O estudo analisou cerca de 20 mil crianças, de cinco a 19 anos, e concluiu que 
ao caminhar ou pedalar ao local onde estudavam, as crianças apresentavam mais 
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facilidade, em comparação àquelas que iam de automóvel, de montar um 
quebra-cabeça, por exemplo.
Segundo os pesquisadores, as boas implicações da caminhada ou pedalada perduram 
nas crianças por até quatro horas depois do exercício físico. Ainda de acordo 
com a pesquisa aquelas que não vão de carro ou ônibus têm uma relação mais 
íntima com os arredores dos bairros onde vivem, já que os conhecem melhor as 
paisagens do que aqueles que pegam caronas com seus pais. Isso permite, por 
exemplo, que, ao longo dos anos, as crianças e os jovens não se tornem tão 
dependentes dos automóveis.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cardapios-serem-praticados-nas-unidades.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 3 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Cardápios a Serem Praticados nas Unidades Escolares - Semana de 03 a 09/06/2013

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://crhsmerjecoando.blogspot.com/
Cardápios a Serem Praticados nas Unidades Escolares - Semana de 03 a 09/06/2013:
[FOTO]

Aviso E/SUBG/CIN de 28/05/2013 (D.O. Rio nº 49 de 29/05/2013 - p. 60 a 66).O 
Coordenador da Coordenadoria de Infraestrutura em atendimento ao Decreto nº 
30.863 de 02/07/2009 divulga os cardápios do Programa de Alimentação Escolar a 
serem praticados na semana de 03 a 09/06/2013.A Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro, através do Programa de Alimentação Escolar (PAE), atende aos alunos 
matriculados na rede municipal de ensino, escolas e creches, com cardápios 
elaborados por nutricionistas, tendo o objetivo de garantir às crianças o acesso
a uma alimentação saudável e adequada, que compreende o uso de alimentos 
variados, seguros, que respeitem a cultura e que promovam a formação de hábitos 
alimentares saudáveis, levando em consideração o tempo de permanência do aluno 
na unidade e a faixa etária nas creches.O planejamento dos cardápios é composto 
por quatro semanas (semana A, semana B, semana C e semana D) de acordo com o 
tipo de refeição a ser fornecida. Os cardápios são os mesmos para toda a rede 
municipal de ensino e a sua execução ocorre de forma alternada, ou seja, as 
Coordenadorias Regionais de Educação (CRE) utilizam semanas diferentes, conforme
anexos.Anexo I - EscolaAnexo II - Creche e EDI(Publicado no Ecoando n.º 29 - 
2013)
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<POSTAGEM>
cardapios-serem-praticados-nas-unidades_10.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 10 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Cardápios a Serem Praticados nas Unidades Escolares - Semana de 10 a 16/06/2013
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://crhsmerjecoando.blogspot.com/
Cardápios a Serem Praticados nas Unidades Escolares - Semana de 10 a 16/06/2013:
[FOTO]

Aviso E/SUBG/CIN de 06/06/2013 (D.O. Rio nº 54 de 07/06/2013 - p. 52 a 58).O 
Coordenador da Coordenadoria de Infraestrutura em atendimento ao Decreto nº 
30.863 de 02/07/2009 divulga os cardápios do Programa de Alimentação Escolar a 
serem praticados na semana de 10 a 16/06/2013.A Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro, através do Programa de Alimentação Escolar (PAE), atende aos alunos 
matriculados na rede municipal de ensino, escolas e creches, com cardápios 
elaborados por nutricionistas, tendo o objetivo de garantir às crianças o acesso
a uma alimentação saudável e adequada, que compreende o uso de alimentos 
variados, seguros, que respeitem a cultura e que promovam a formação de hábitos 
alimentares saudáveis, levando em consideração o tempo de permanência do aluno 
na unidade e a faixa etária nas creches.O planejamento dos cardápios é composto 
por quatro semanas (semana A, semana B, semana C e semana D) de acordo com o 
tipo de refeição a ser fornecida. Os cardápios são os mesmos para toda a rede 
municipal de ensino e a sua execução ocorre de forma alternada, ou seja, as 
Coordenadorias Regionais de Educação (CRE) utilizam semanas diferentes, conforme
anexos.Anexo I - EscolaAnexo II - Creche e EDI(Publicado no Ecoando n.º 30 - 
2013)
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<POSTAGEM>
cardapios-serem-praticados-nas-unidades_22.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 22 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Cardápios a Serem Praticados nas Unidades Escolares - Semana de 24 a 30/06/2013

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://crhsmerjecoando.blogspot.com/
Cardápios a Serem Praticados nas Unidades Escolares - Semana de 24 a 30/06/2013:

[FOTO]

Aviso E/SUBG/CIN de 20/06/2013 (D.O. Rio nº 64 de 21/06/2013 - p. 44 a 49).O 
Coordenador da Coordenadoria de Infraestrutura em atendimento ao Decreto nº 
30.863 de 02/07/2009 divulga os cardápios do Programa de Alimentação Escolar a 
serem praticados na semana de 24 a 30/06/2013.A Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro, através do Programa de Alimentação Escolar (PAE), atende aos alunos 
matriculados na rede municipal de ensino, escolas e creches, com cardápios 
elaborados por nutricionistas, tendo o objetivo de garantir às crianças o acesso
a uma alimentação saudável e adequada, que compreende o uso de alimentos 
variados, seguros, que respeitem a cultura e que promovam a formação de hábitos 
alimentares saudáveis, levando em consideração o tempo de permanência do aluno 
na unidade e a faixa etária nas creches.O planejamento dos cardápios é composto 
por quatro semanas (semana A, semana B, semana C e semana D) de acordo com o 
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tipo de refeição a ser fornecida. Os cardápios são os mesmos para toda a rede 
municipal de ensino e a sua execução ocorre de forma alternada, ou seja, as 
Coordenadorias Regionais de Educação (CRE) utilizam semanas diferentes, conforme
anexos.Anexo I - EscolaAnexo II - Creche e EDI(Publicado no Ecoando n.º 30 - 
2013)

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ciep-dr-adao-pereira-nunes-e-seus.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 26 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CIEP DR. ADÃO PEREIRA NUNES E SEUS PARCEIROS - Bairro Educador e PSE. 4/6/13

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://euamoserprofessora.blogspot.com/
Bairro Educador e PSE. 4/6/13: Essa manhã foi super especial, pois com a 
parceria entre o Bairro Educador e o PSE, suas representantes Fernanda e Geisa, 
promoveram um encontro com os responsáveis para uma conversa sobre doenças 
sexualmente transmissíveis. Esse bate-papo foi ótimo. No início elas estavam 
tímidas, mas depois se soltaram e falaram francamente sobre suas dúvidas e 
experiências. Eu adorei e não vejo a hora do bis...Parabéns meninas e 
responsáveis![FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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<POSTAGEM>
como-estimular-o-raciocinio-logico.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 4 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

COMO ESTIMULAR O RACIOCÍNIO LÓGICO INFANTIL

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://anaaliceflopes.blogspot.com/

Artigo interessante!!
COMO ESTIMULAR O RACIOCÍNIO LÓGICO INFANTILDentre os teóricos que contribuíram 
para o jogo se tornar uma proposta metodológica - com base científica - para a 
educação matemática, destaca as contribuições de Piaget e Vygostsky. Mesmo com 
algumas divergências teóricas, estes autores defendem a participação ativa do 
aluno no processo de aprendizagem. A principal questão é a que separa os 
enfoques cognitivos atuais entre o desenvolvimento e a concepção de 
aprendizagem. Segundo Piaget, a atividade direta do aluno sobre os objetos do 
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conhecimento é o que ocasiona aprendizagem - ação do sujeito mediante o 
equilíbrio das estruturas cognitivas, o que sustenta a aprendizagem é o 
desenvolvimento cognitivo.A aprendizagem está subordinada ao desenvolvimento. 
Nesta concepção de aprendizagem "... o jogo é elemento do ensino apenas como 
possibilitador de colocar o pensamento do sujeito como ação. O jogo é o elemento
externo que irá atuar internamente no sujeito, possibilitando-o a chegar a uma 
nova estrutura de pensamento" (Moura, 1994, p. 20). Dependendo do papel que o 
jogo exerce na construção dos conceitos matemáticos, seja como material de 
ensino, seja como o de conhecimento feito ou se fazendo, tem as polêmicas 
teóricas entre os autores. Na concepção Piagetiana, o jogo assume a 
característica de promotor da aprendizagem da criança. Ao ser colocado diante de
situações de brincadeira, a criança compreende a estrutura lógica do jogo e, 
conseqüentemente, a estrutura matemática presente neste jogo.A operacionalização
e análise destas idéias podem ser feitas em Kami  Declark (1994, p. 169). 
Segundo essas autoras, os "jogos em grupo fornecem caminhos para um jogo 
estruturado no qual eles [os alunos] são intrinsecamente motivados a pensar e a 
lembrar as combinações numéricas. Jogos em grupo permitem também que as crianças
decidam qual jogo elas querem jogar, quando e com quem. Finalmente, esses jogos 
incentivam interação social e competição". Para Vygotsky, o jogo é visto como um
conhecimento feito ou se fazendo, que se encontra impregnado do conteúdo 
cultural que emana da própria atividade. Seu uso requer um planejamento que 
permite a aprendizagem dos elementos sociais em que está inserido (conceitos 
matemáticos e culturais).O jogo desempenha um papel importantíssimo na Educação 
Matemática. "Ao permitir a manifestação do imaginário infantil, por meio de 
objetos simbólicos dispostos intencionalmente, a função pedagógica subsidia o 
desenvolvimento integral da criança" (Kishimoto, 1994, p. 22). Através do jogo, 
temos a possibilidade de abrir espaço para a presença do lúdico na escola, não 
só como sinônimo de recreação e entretenimento. Muito mais do que um simples 
material instrucional, ele permite o desenvolvimento da criatividade, da 
iniciativa e da intuição. Enfim, do prazer, elemento indispensável para que 
ocorra aprendizagem significativa. Ensinar matemática é desenvolver o raciocínio
lógico, estimular o pensamento independente, a criatividade e a capacidade de 
resolver problemas. Nós como educadores matemáticos, devemos procurar 
alternativas para aumentar a motivação para a aprendizagem, desenvolver a 
autoconfiança, a organização, concentração, atenção, raciocínio lógico-dedutivo 
e o senso cooperativo, desenvolvendo a socialização e aumentando as interações 
do indivíduo com outras pessoas. Os jogos, se convenientemente planejados, são 
um recurso pedagógico eficaz para a construção do conhecimento 
matemático.Referimo-nos àqueles que implicam conhecimentos matemáticos. Vygotsky
afirmava que através do brinquedo a criança aprende a agir numa esfera 
cognitivista, sendo livre para determinar suas próprias ações. Segundo ele, o 
brinquedo estimula a curiosidade e a autoconfiança, proporcionando 
desenvolvimento da linguagem, do pensamento, da concentração e da atenção. O uso
de jogos e curiosidades no ensino da Matemática tem o objetivo de fazer com que 
os adolescentes gostem de aprender essa disciplina, mudando a rotina da classe e
despertando o interesse do aluno envolvido.Os jogos trabalhados em sala de aula 
devem ter regras, esses são classificados em três tipos:1.Jogos estratégicos, 
onde são trabalhadas as habilidades que compõem o raciocínio lógico. Com eles, 
os alunos lêem as regras e buscam caminhos para atingirem o objetivo final, 
utilizando estratégias para isso. O fator sorte não interfere no resultado.2. 
Jogos de treinamento, os quais são utilizados quando o professor percebe que 
alguns alunos precisam de reforço num determinado conteúdo e quer substituir as 
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cansativas listas de exercícios. Neles, quase sempre o fator sorte exerce um 
papel preponderante e interfere nos resultados finais, o que pode frustrar as 
idéias anteriormente colocadas.3. Jogos geométricos, que têm como objetivo 
desenvolver a habilidade de observação e o pensamento lógico.Com eles 
conseguimos trabalhar figuras geométricas, semelhança de figuras, ângulos e 
polígonos. Os jogos com regras são importantes para o desenvolvimento do 
pensamento lógico, pois a aplicação sistemática das mesmas encaminha a deduções.
São mais adequados para o desenvolvimento de habilidades de pensamento do que 
para o trabalho com algum conteúdo específico. As regras e os procedimentos 
devem ser apresentados aos jogadores antes da partida e preestabelecer os 
limites e possibilidades de ação de cada jogador. A responsabilidade de cumprir 
normas e zelar pelo seu cumprimento encoraja o desenvolvimento da iniciativa, da
mente alerta e da confiança em dizer honestamente o que pensa. Os jogos estão em
correspondência direta com o pensamento matemático.Em ambos temos regras, 
instruções, operações, definições, deduções, desenvolvimento, utilização de 
normas e novos conhecimentos (resultados).O trabalho com jogos matemáticos em 
sala de aula nos traz alguns benefícios:conseguimos detectar os alunos que estão
com dificuldades reaiso aluno demonstra para seus colegas e professores se o 
assunto foi bem assimiladoexiste uma competição entre os jogadores e os 
adversários, pois almejam vencer e para isso aperfeiçoam-se e ultrapassam seus 
limitesdurante o desenrolar de um jogo, observamos que o aluno se torna mais 
crítico, alerta e confiante, expressando o que pensa, elaborando perguntas e 
tirando conclusões sem necessidade da interferência ou aprovação do professornão
existe o medo de errar, pois o erro é considerado um degrau necessário para se 
chegar a uma resposta corretao aluno se empolga com o clima de uma aula 
diferente, o que faz com que aprenda sem perceber.Mas devemos, também, ter 
alguns cuidados ao escolher os jogos a serem aplicados:não tornar o jogo algo 
obrigatórioescolher jogos em que o fator sorte não interfira nas jogadas, 
permitindo que vença aquele que descobrir as melhores estratégiasutilizar 
atividades que envolvam dois ou mais alunos, para oportunizar a interação 
socialestabelecer regras, que podem ou não ser modificadas no decorrer de uma 
rodadatrabalhar a frustração pela derrota na criança, no sentido de 
minimizá-laestudar o jogo antes de aplicá-lo (o que só é possível, jogando).
Fonte:www.pr.senai.br
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CRECHE MUNICIPAL ZUZU ANGEL: Semana de Alimentação Escolar 2013

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://cmzuzuangel.blogspot.com/
CRECHE MUNICIPAL ZUZU ANGEL: Semana de Alimentação Escolar 2013: CRECHE 
MUNICIPAL ZUZU ANGEL: Semana de Alimentação Escolar 2013: Incentivar bons 
hábitos alimentares;  Conscientizar sobre aimportância e os motivos pelos quais 
nos alimentamos;     Reconhecer os aliment...
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cuide-da-sua-saude-bucal-saude-comeca.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 25 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Cuide da sua saúde bucal: saúde começa pela boca!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.blogdasaude.com.br/
Cuide da sua saúde bucal: saúde começa pela boca!: 
[FOTO]
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cultivando-habitos-saudaveis-juntos.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 3 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CULTIVANDO HÁBITOS SAUDÁVEIS - Juntos contra a DENGUE !

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://gatinhosunidos.blogspot.com/
Juntos contra a DENGUE !: 

Juntos fazemos a diferença na cidade do Rio de Janeiro no combate a DENGUE !
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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deu-certo-prevencao-das-violencias-no.html
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

DEU CERTO! Prevenção das violências no namoro em Madureira

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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http://elosdasaude.wordpress.com/
DEU CERTO! Prevenção das violências no namoro em Madureira: 
Na tarde do dia dos namorados, muitas pessoas que corriam para comprar presentes
no Madureira Shopping, Zona Norte do Rio, foram surpreendidas por uma ação do 
RAP da Saúde, polo Acari. O tema: promoção da saúde e prevenção das violências 
no namoro. A atividade foi parte da campanha Prevenção às DST e Aids e Promoção 
da Saúde no Madureira Shopping, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde do 
Rio de Janeiro (SMS-RJ) e o Grupo Pela Vidda-RJ, de 12 a 15 de junho.[FOTO]
Multiplicadores do RAP e profissionais de Saúde no Madureira Shopping: prevenção
às violências no namoro e às DST
Além de conversar sobre o conceito de namoro saudável e falar abertamente e sem 
preconceitos sobre as diversas formas de violência que podem ocorrer nos 
relacionamentos, os integrantes do RAP da Saúde participaram de uma pesquisa 
sobre comportamento e prevenção das DST/Aids. Junto a profissionais do Programa 
Saúde da Família e da CAP 3.3, os jovens e adolescentes promoveram uma enquete 
sobre o uso de camisinha e a realização do teste para detecção da infecção pelo 
HIV e de outras doenças sexualmente transmissíveis. Os dados coletados serão 
sistematizados pelo Grupo Pela Vidda-RJ. A ação também orientou namorados e quem
mais passava pelo shopping sobre a vacina para prevenção da Hepatite B e a 
testagem rápida de sífilis - ambas realizadas no trailer da Secretaria Estadual 
de Saúde do Rio de Janeiro que atua em Madureira. Ao todo, mais de 50 mil kits 
com preservativos, gel lubrificante, materiais inf ormativos e postais da saúde 
foram entregues ao público.
Para a coordenadora geral do RAP da Saúde, Viviane Manso Castello Branco, este 
foi um dia para relembrar a importância do cuidado de si e do outro nas relações
amorosas por meio da prevenção. A dobradinha entre namoro saudável e prevenção 
de doenças sexualmente transmissíveis é uma forma de chamar atenção para uma das
principais questões que envolvem a violência íntima: o sexo desprotegido. Estar 
empoderado e bem informado é fundamental para quebrar esse ciclo, pontua 
Viviane, que também é coordenadora de Políticas e Ações Intersetoriais da 
Superintendência de Promoção da Saúde da SMS-RJ.
Para o multiplicador do polo Acari, Matheus Souza, de 15 anos, ações como essa 
são fundamentais para quebrar tabus muito comuns quando se fala sobre violências
no namoro, sexo e prevenção. Durante a enquete, muitas pessoas revelaram que nem
sempre usam camisinha e que não se lembram se já fizeram o teste de HIV ou não. 
Percebemos também que muita gente ainda fica envergonhada ao conversar sobre 
sexo e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Por isso, o bate-papo é 
tão importante: para perder a vergonha de falar sobre esses temas e para e ver 
que usar camisinha sempre é normal, avalia o adolescente.

O também multiplicador do polo Acari, João Victor Gouvea, foi um dos diretamente
envolvidos na ação. Ele contou sobre como a diversidade fica evidente nas 
atividades em espaços movimentados como o Madureira Shopping, que recebe cerca 
de 60 mil pessoas por dia. É um grande aprendizado, primeiro por estarmos ao 
lado de profissionais e, segundo, porque lidamos com vários tipos de 
personalidades. Temos que falar sobre saúde no sexo, no namoro e no dia a dia. E
conversamos com pessoas de todas as idades, religiões e orientações sexuais, 
comenta.

A agente comunitária de saúde Maria Luiza Santos destacou a importância de 
oferecer à população as coordenadas corretas para a procura de serviços de 
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saúde. Não estamos só falando sobre violência conjugal, no namoro, prevenção e 
diagnóstico de doenças sexualmente transmissíveis. Nosso papel é também o de 
promover a saúde, orientando as pessoas sobre os melhores caminhos para os 
serviços, ressaltando que não é preciso que estejamos doentes para buscá-los, 
conclui.
Você está participando do Mês de Prevenção das Violências no Namoro?

Compartilhe sua experiência na página da campanha no Facebook ou através do 
email elosdasaude@gmail.com.

- Saiba mais sobre Mês de Prevenção das Violências no Namoro

- Biblioteca: namoro saudável

- Videoteca: namoro saudável

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-internacional-de-combate-as-drogas.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 26 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Dia Internacional de Combate às Drogas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.blogdasaude.com.br/
Dia Internacional de Combate às Drogas: [FOTO]
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DICA - Caderno de Atividades Meio Ambiente

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://educadoradevanguarda.blogspot.com/
Caderno de Atividades Meio Ambiente: Mais uma sugestão de atividade sobre o Meio
Ambiente.
Aproveite a Semana do Meio Ambiente e produza com as crianças esse Caderno de 
Atividades muito legal sobre o tema.

[FOTO]
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DICA - A desorganização pode prejudicar a produtividade no trabalho!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.blogdasaude.com.br/
A desorganização pode prejudicar a produtividade no trabalho!: [FOTO]
O estado da mesadetrabalho pode impactar a sua imagem 
profissional.Pilhasdepapéis transbordando sem ordem, canetas e copos espalhados 
Se essa cena parece com o estado atual da sua mesadetrabalho, fique atento.
Preocupe-se não só em fazer um bomtrabalho, mas em manter seu espaço limpo e 
gavetas organizadas, pois um local que possui poluição visual prejudica a imagem
dequem ocupaa mesa, gera um ambiente desorganizado, provoca fadiga e é cansativo
além de impactar sua produtividade.
Por isso, colabore e evite colocar na mesa a sua coleçãodebichinhos, 
porta-retratos, arranjosde flores, bonequinhasdeporcelana ou seu mouse e teclado
personalizados.Dicas para manter-se organizadoQuem começa organizado, termina 
organizado:ao fim do dia, arrume a mesa, arquivando o que não será mais usado e 
separando o material necessário para o dia seguinte. Você evitará perder o tempo
se estiver com pressanopróximo diadetrabalhoe precisardealgum 
documento.Trabalhodo preguiçoso:prefira passar cinco minutos organizando a 
procurar por uma hora um material necessário, quando tiver com pressa.Livre-se 
dos papéis:tenha o costumededescartar o que você sabe que não vai usar mais, ou 
que não é usado há muito tempo diariamente. Mas, se é importante, 
arquive.Nemdemais, nemdemenos:tenha equilíbrio. Organização excessiva também 
podeprejudicar o relacionamento com os colegas e 
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trazerdesconfortonoambientedetrabalho.Organização eletrônica:crie pastas e 
arquive com coerêncianocomputador. Salve os arquivos semprenos mesmos lugares, 
para não ficar confuso.O computador também é seu materialdetrabalho.Reduza e 
seja prático:certifique-se que todos os itens da sua mesa são usados por você 
diariamente ou semanalmente. Preserve materiais estritamente necessários na 
mesa.Rearranje:mudardelugar um item, como o porta-papel, podeimpactar todo 
oambiente. Procure o lugar melhor e mais prático para cada coisa, 
evitandopoluiçãovisual.Tenha bom senso:não sufoque sua mesa com porta-retratos 
da família, arranjos florais ou aparelhos eletrônicos. Saiba que o 
estadodeseuambientedetrabalhoimpacta sua imagem como profissional à primeira 
vista.
Fonte: Victory Consulting
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DICA - Riscos em cosméticos e produtos de beleza
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Boa dica!!
Riscos em cosméticos e produtos de beleza: 
[FOTO]

Olhando para a figura, eu pergunto: é possível viver sem cosméticos?
A Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal Perfumaria e Cosméticos 
aponta que cerca de 79% das mulheres brasileiras usam algum produto de beleza 
diariamente e que o faturamento do setor foi de 85 milhões em 2012. A cada 
momento surgem novos cosméticos, com aprimoramento de suas qualidades: produtos 
de maquiagem de duração prolongada, shampoos que lavam a seco, esmaltes 
holográficos, glitters, cremes rejuvenescedores milagrosos, desodorantes de 
longa duração, hidratantes, protetores solares, entre outros.

Contudo, nem tudo são flores neste segmento: uma pesquisa recente da Unicamp 
chamou a atenção para substâncias presentes em cosméticos capazes de provocar 
alergia. As empresas argumentam que não são substâncias proibidas e que obedecem
as normas da Anvisa

Os pesquisadores dão importantes alertas:

- Esmaltes: 3 dos 9 esmaltes investigados continham taxas elevadas de sudam III,
corante que pode ser cancerígeno. Substâncias como nitrotolueno, tolueno, 
formaldeído, dibutil ftalato presentes em esmaltes de unhas podem causar 
alergia.

- Batons: oxidaram, ou seja, perderam suas propriedades, antes do fim do prazo 
de validade, provavelmente devido ao contato com a saliva. Recentemente a 
Universidade da Califórnia divulgou uma pesquisa em que de 32 batons e gloss do 
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mercado americano continham chumbo em quantidade acima do permitido na 
legislação. Em 10 marcas havia excesso de cromo, além de manganês, titânio e 
alumínio. A Anvisa em seu site, esclarece que o chumbo não é mais utilizado em 
batons brasileiros mas que a substância pode aparecer como contaminante no 
limite máximo de 20ppm (partes por milhão) 

- Lápis de olhos: podem causar irritação, infecção e alergia

- Hidratantes: evitar aqueles que contenham ftalato

- Protetores solares: a maioria já retirou o ácido para-aminobenzóico (PABA), 
mas muitos ainda contém benzofenona 3, que pode causar alergia em pessoas 
suscetíveis.

- Xampus - evitar aqueles contendo metildibromo glutaronitrilo, que pode 
provocar alergia, em especial nas crianças. Cita-se também a Cocamidopropyl 
betaina, presente não somente em shampoos,como também em alguns tipos de  
sabonetes líquidos, gel barba, produtos de limpeza para lentes de contato e 
demaquilantes.

- Tinturas de cabelo - podem provocar alergia em especial pela presença da 
substãncia parafenilenodiamina e seus derivados. Infelizmente a maioria das 
tintas contém esta substância, usada em sua fixação. Mas, outras substâncias 
contidas nas tinturas de cabelo podem provocar alergia. Além disso, deve-se 
preferir produtos sem amônia , cujo cheiro ativo pode trazer desconforto e 
agravar alergias respiratórias.

- Fragrâncias - encontradas em perfumes, mas também em qualquer cosmético 
perfumado e são os principais alérgenos em cosméticos. Cerca de 1 a 4% da 
população tem alergia a fragrâncias.

- Desodorantes: fragrâncias, propilenoglicol e parabenos podem causar alergia.

- Lenços umedecidos podem provocar dermatite alérgica por sensibilidade à 
substância Metilisotiazolinona, eleita "alérgeno do ano" em 2013 pela Sociedade 
Americana de Dermatite de Contato.

Dificuldades:- Rótulos não são claros e muitas vezes o nome da substância é 
substituído por códigos . Por exemplo, o Sudam 3 tem identificação em rótulo 
como CI26000 ou Solvent Red 23.- Rótulos divulgam a composição, mas não a 
quantidade da substância usada no produto.- Alguns rótulos usam letras mínimas 
que dificultam a leitura.- Os fabricantes recomendam que seja feito um teste de 
sensbilidade, aplicando o cosmético em uma pequena área da pele antes do uso, 
antes de usar normalmente. Mas, vale ressaltar que a alergia não surge da 
primeira vez e sim com o passar do tempo. O teste é válido para identificar as 
substâncias às quais a pessoa já é sensível, mas não prevê o aparecimento de 
novas sensibilizações.
Dicas:- Use produtos de qualidade, certificados pela Anvisa.- Cosméticos 
infantis obedecem leguslação própria.- Guarde em local seco e protegido do sol.-
Obedeça o prazo de validade. Não use se o produto mudar a coloração, cheiro ou 
textura.- Evite compartilhar maquiagem, esmaltes ou outros produtos de beleza.- 
Prefira produtos hipoalergênicos e naturais. Leia atentamente os rótulos
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Se persistirem dúvidas, procure um médico especialista em Alergia para uma 
orientação segura e adequada. O teste de contato pode ser útil na identificação 
da substância causadora da alergia. Se a pessoa sabe qual é o alérgeno, deve ler
os rótulos e evitar seu uso.O site da ASBAI (WWW.sbai.org.br)  oferece um setor 
Localize um especialista, onde basta digitar o Estado, a cidade e abrirá uma 
lista com os  nomes de alergistas na localidade desejada
Fonte: O Globo - saúde - 26 maio 2013
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DICAS - OBESIDADE - MATERIAIS DISPONÍVEIS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Tendo em vista a campanha nacional de prevenção à obesidade infantil, lançada e 
promovida pelo Ministério da Saúde, o Núcleo Telessaúde RJ gostaria de 
disponibilizar os materiais instrucionais para famílias, comunidades e equipes 
escolares e os jogos virtuais, listados abaixo, para sensibilização e educação 
das crianças.
Cálculo do IMC virtual:http://www.telessaude.uerj.br/colorindo-e-movendo/imc
Prato 
Virtual:http://www.telessaude.uerj.br/colorindo-e-movendo/colorindo/prato-virtua
l
Equilibre no prato e no 
sapato:http://www.telessaude.uerj.br/colorindo-e-movendo/movendo/instrucoes-jogo
-equilibre-no-prato-e-sapato
O material está disponível no 
sitehttp://www.telessaude.uerj.br/colorindo-e-movendo/e poderemos, também, 
disponibilizar os jogos em DVDs para serem distribuídos nas escolas onde não há 
acesso à Internet.
No aguardo
Cordialmente,
Marta
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DICAS - Opções de tratamento de acordo com a sua pressão arterial

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://drauziovarella.com.br/
Veja dicas e opções de tratamento de acordo com a sua pressão arterial: 
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EDI FROTA PESSOA APRENDENDO SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
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Projeto: Alimentação Saudável.: [FOTO]
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EDI FROTA PESSOA - Merendar, escovar os dentinhos e dormir .

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://emfrotapessoa.blogspot.com/
Merendar, escovar os dentinhos e dormir .: 
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Educação ambiental para um planeta melhor
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http://bairroeducador.blogspot.com/
Educação ambiental para um planeta melhor: Os estudantes da Escola Municipal 
Cornélio Pena, BE Irajá, visitaram no dia 26 de junho a exposição Casa 
Sustentável no SESC São João de Meriti. Esta atividade faz parte de ações 
realizadas no mês de junho, que é considerado o mês do Meio Ambiente.
 Os alunos participaram de uma atividade educativa sobre sustentabilidade com a 
professora, que demonstrou a importância da energia renovável através dos 
processos naturais relacionados ao vento e aos raios solares. 
[FOTO]

Através de brincadeiras os estudantes aprenderam sobre o significado da palavra 
sustentabilidade, que tem como princípio o cuidado com os recursos naturais para
que esses possam ser preservados para utilização das próximas gerações.
Os alunos aprenderam sobre os danos que a energia não renovável provoca ao meio 
ambiente, como por exemplo, o petróleo e o carvão.
[FOTO]

A Casa Sustentável demonstrou para os estudantes que é possível utilizar fontes 
de energia renováveis através do sistema de iluminação solar e do sistema de 
captação da água da chuva. A casa possui um sistema baseado na reutilização de 
recursos naturais, tendo como proposta a redução dos danos ao meio ambiente. 
Esta atividade teve como objetivo promover o acesso à educação ambiental, dando 
importância à conscientização a favor da preservação do meio ambiente, da 
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reciclagem. A atividade também proporcionou uma nova forma de apreciação da 
natureza, pois é através dela que são oferecidos os recursos para a 
sobrevivência humana.
[FOTO]

 O projeto Bairro Educador agradece ao SESC de São João de Meriti pela 
receptividade com os estudantes e pela parceria.
Por Fernanda Souza

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
epoca-de-festa-junina-comer-o-que.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 23 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Época de Festa Junina, comer o quê?
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http://ligadasaude.blogspot.com/Época de Festa Junina, comer o quê?: [FOTO]

Época de festa junina com muita fogueira, bandeirinhas e brincadeiras. Que tal 
subir no pau de sebo, pular a fogueira ou dançar a quadrilha?NÃO???Mas tenho 
certeza que quando você ouve falar em festa junina já se lembra das guloseimas, 
que vai encontrar por lá, e que não são poucas!.
Infelizmente perdemos um pouco da TRADIÇÃO de nossas festas e elas tem se 
resumido á venda de comidas típicas, onde antes gastávamos calorias, agora só 
fazemos adquiri-las. E o problema não se resume á isso, você hipertenso ou 
diabético, por exemplo, já parou para pensar nos riscos que essas comidinhas 
podem lhe trazer?
Abra o olho e fique atento, faça as escolhas certas!!
Você pode aproveitar dessas delícias sem sair da dieta, e o melhor, sem causar 
danos a sua saúde! Afinal, a boca se enche dágua quando falamos em pipoca, 
cachorro quente, pé de moleque, maçã do amor, paçoca, pamonha, canjica, arroz 
doce e quentão... Não degustar essas delícias nas festinhas, não tem graça. Não 
é mesmo?
Prefira alimentos menos calóricos e/ou que tenham propriedades benéficas.  Saiba
que sua ingestão de calórica pode chegar a 2000 calorias em apenas uma noite. 
Pode acreditar!!!
Vou lhe dar umas dicas:
Antes de tudo, nem pense em sair de casa com o estômago vazio. Faça uma refeição
leve antes, assim reduzirá a fome na festa e consequentemente a ingestão de 
guloseimas será menor.Cuidado com oOLHO GORDO! Você já se alimentou antes de 
sair de casa lembra-se?
Não exagere nas quantidades, PROVE um pedaço PEQUENO de cada guloseima e NÃO 
REPITA. Opte por pratos in natura, como milho verde ou pinhão cozido, que podem 
ser mais nutritivos. Aproveite para consumir os alimentos que são encontrados 
nessa época do ano.
OMILHO VERDE COZIDO, por exemplo,é rico em carotenóides, ou seja, ajuda a manter
a visão saudávele tem poucas calorias, em torno de 100 em 100g. Mas se for 
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consumido com manteiga ou margarina esse número mais que dobra. Evite também o 
sal que ajuda a reter líquido no organismo.
PrefiraCACHORRO QUENTE SIMPLES, somente com o pão e a salsicha que tem 260 
calorias. Um completo com milho, ervilha, maionese, ketchup, mostarda, batata 
palha e queijo sobe para 575.
OPINHÃOé fonte de proteína, cálcio, magnésio, vitaminas do complexo B, fibras e 
MUUUITO CARBOIDRATO, por isso cuidado - 5 unidades tem cerca de 100Kcal.
AABÓBORA COZIDAtambém pode fazer parte do seu cardápio. Ela possui boas 
quantidades de vitaminas antioxidantes, como a vitamina C e E, além do 
betacaroteno.Seuconsumo ajuda a diminuir o risco de câncer, doenças do coração e
derrame. No entanto, EVITE combinações com leite de coco, coco e leite 
condensado.

OBOLO DE AIPIMquando consumido com MODERAÇÃO fornece nutrientes importantes para
o nosso bem estar, como a colina, que mantém a nossa saúde mental.
ABATATA DOCEé fonte de betacaroteno efibras, apesar de ter sabor 
adocicado,elanão libera tanto açúcar no organismo quanto a batata inglesa, assim
o acúmulo de gordura localizada é menor.Quando consumida SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR 
(assada inteira ou cortada em formato de tiras), apresenta cerca de 100 calorias
em 1 unidade;

OAMENDOIMé rico em gorduras boas e vitaminas. Sozinho, é capaz de ajudar na 
prevenção de doenças cardiovasculares. Porém as versões pé-de-moleque e paçoca, 
são tão perigosas quanto saborosos. Por exemplo, 1 paçoca fornece 10% da 
recomendação diária de gordura. Devemos tomar cuidado também, com a aflatoxina, 
resultado da reprodução do fungo Aspegillus flavus, que é uma substância tóxica 
e teratogênica (por isso devemos desaconselhar grávidas de consumirem esse 
alimento), que podem ser prejudiciais também, àquelas mulheres que possuem 
candidíase vaginal ou outro tipo de fungo.
Substitua apaçocapelapamonha,ou acanjicapelopé-de-moleque,o doce de leitepelo 
deabóboraou pelo debatata-doce.São opções menos calóricas, mas que não deixam de
ser saborosas.
ATAPIOCAé rica em carboidratos, porém, o valor calórico varia de acordo com o 
TIPO de RECHEIO. Deste modo, optepor recheios de frutas, evitando combinações 
com muito açúcar, leite de coco e leite condensado.
Vai comerESPETINHO? Prefira o de frango ou de carne magra sem bacon! Esse eu 
adoro, além de ser uma proteína de ótima qualidade.

Lembre que a adição deleite condensadoe outros complementos aos alimentos 
comprometem sua qualidade nutricional tornando -o mais calórico e menos 
nutritivo.
Fique longedas bebidas alcoólicas: Um copo de quentão é o ideal.Afinal as 
bebidas alcoólicas, além de calóricas, estimulam o apetite e isso certamente 
levará ao consumo de alimentos muito calóricos e não saudáveis.
O consumo destes alimentos somados ao consumo de bebidas alcoólicas esta 
relacionado a problemas cardíacos. Em pessoas saudáveis, os riscos são menores, 
mas não devem ser desprezados.

Já diabéticos cardíacos e hipertensos,DEVEM APROVEITAR A FESTA PARA PULAR 
FOGUEIRA E DANÇAR QUADRILHA! (risos).Brincadeirinha... Os pratos in natura para 
vocês estão liberados: milho cozido, batata doce e pinhão estão na lista sem 
contra-indicação (controle sempre as quantidades!). Se não resistir aos doces, 
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limite-se a apenas 1 unidade. O quentão e o vinho quente não devem ser 
consumidos por pessoas deste grupo de risco.
Em casa, que tal fazer Á FESTA com um tipo de quentão diferente? Sugiro o 
quentão de Hibiscoé leve e sem álcool, além disso, o hibisco é diurético 
eauxilia no emagrecimento. Sou viciada nessa receita, uso erecomendo muito, faça
o teste,te garanto que você irá se surpreender com o sabor... #show!
Quentão de HibiscoIngredientes:

- 1 xícara de chá de hibisco desidratado- 2 colheres (de sopa) de gengibre 
ralado- 2 colheres (de sopa) de maçã desidratada- meia casca de laranja- cravos 
da índia- canela em pau
Modo de fazer:Basta colocar os ingredientes em dois litros de água fervente, 
adicionar açúcar (1 colher sopa aprox. ) ou adoçante e deixar ferver por quinze 
minutos. Após ferver está pronto para beber, pode ser colocado em garrafa 
térmica.
Valorize mais asBRINCADEIRASdo que os alimentos disponíveis.Jogue bola na lata, 
suba no pau de sebo, pesque peixinhos de papel, dance quadrilha e forró.São 
maneiras divertidas de gastar energia e queimar as calorias extras.
CASO NÃO SIGA OS CONSELHOS E EXAGERE1.Não pense em fazer jejum ou seguir dietas 
restritivas só porque exagerou na festa junina, lembre que elas são prejudiciais
a saúde.2.Faça pelo menos 4 refeições no dia de pequenas porções.3.Prefira 
carnes magras, peixes e frango, cozido, assado ou grelhado e esqueça as 
frituras.4.Coma muitas frutas, verduras e alimentos integrais e naturais no 
lugar de refinados e industrializados para desintoxicar.5.Esqueças as bebidas 
alcoólicas.6.Tome bastante água e chás e pratique exercícios físicos, para 
queimar as calorias a mais consumida na festa.

*** O Texto acima é de responsabilidade do autor. Para dúvidas sobre o conteúdo 
do texto, deixe seu comentário ou entre em contato com o autor através dos 
contatos disponibilizados em sua assinatura.
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Estados devem continuar vacinação de poliomielite até atingir meta

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.blog.saude.gov.br/Vamos verificar os cartões de vacina se estão 
atualizados.Encaminhar ao CMS quem encontra-se com a sua caderneta 
desatualizada.Estados devem continuar vacinação de poliomielite até atingir 
meta: [FOTO]

Embora a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite tenha encerrado na
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última sexta-feira (21), o Ministério da Saúde recomenda aos estados e 
municípios que não atingiram a meta a prosseguirem com a mobilização até o 
próximo dia 5 de julho. O balanço parcial divulgado hoje (27) indica que 11,3 
milhões de crianças entre seis meses e menores de cinco anos foram imunizadas 
contra a doença em todo o país, o que corresponde a 87,6%do público-alvo, 
formado por 12,9 milhões de crianças. A expectativa é chegar 95%, ou seja, 12,2 
milhões de crianças.
De acordo com os números preliminares informados pelas secretarias de saúde até 
às 10h desta quinta-feira (27), doisestados já atingiram a meta: Acre (97,3%) e 
Roraima (96,7%). Os outros estados com as maiores coberturas vacinais são: 
Rondônia (94,8%); Santa Catarina (93,6%); Rio de Janeiro (93,5%); Goiás (93,5%);
Paraná (92,8%); Maranhão (92,3%); Sergipe (91,6%) e Rio Grande do Sul (90,5%).
Apesar da meta ainda não ter sido atingida na maioria dos estados, acoordenadora
do Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde, Carla 
Domingues, considera os números da campanha satisfatórios até o momento. Esses 
dados ainda são preliminares e, só depois de consolidados, o Ministério da Saúde
terá um panorama real da cobertura em todo o país, observou.
A coordenadora reforça a necessidade de manter a alta cobertura vacinal que 
ajudou a erradicar a doença no Brasil. Quem ainda não conseguiu levar o filho 
para tomar as duas gotinhas, deve procurar qualquer unidade de saúde. É 
importante a conscientização dos pais sobre a importância desta imunização para 
que possamos manter o Brasil livre da pólio, alertou.
Segundo a coordenadora, além da vacina contra a poliomielite, os pais que 
levarem as crianças aos postos de vacinação poderão aproveitar para atualizar as
vacinas em atraso. É fundamental que os responsáveis não se esqueçam de levar a 
carteirinha de vacinação de seus filhos para que os profissionais possam avaliar
a situação vacinal da criança, destacou.
O último caso registrado de poliomielite no Brasil foi há 24 anos e, desde 1994,
o país mantém o certificado emitido pela Organização Mundial da Saúde(OMS) de 
erradicação da poliomielite. A paralisia infantil não tem cura e a vacina é a 
única forma de prevenção.A aplicação das gotinhas permite também a disseminação 
do vírus vacinal no meio ambiente, ajudando a criar a imunidade de grupo, 
reforçando a proteção coletiva em todas as crianças.
UFTotalPopulaçãoDosesCob. (%)AC
75.986
73.914
97,3RR
44.559
43.092
96,7RO
120.632
114.329
94,8SC
381.720
357.407
93,6RJ
936.853
876.339
93,5GO
407.632
381.130
93,5PR
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666.153
618.136
92,8MA
583.645
538.631
92,3SE
157.879
144.655
91,6RS
601.135
544.280
90,5AL
249.351
223.023
89,4PB
265.576
237.234
89,3AM
345.998
308.921
89,3ES
229.641
203.873
88,8MG
1.180.492
1.046.630
88,6CE
594.060
525.694
88,5SP
2.563.011
2.227.366
86,9RN
218.286
187.123
85,7PE
631.037
540.794
85,7PA
679.716
572.664
84,2PI
229.365
193.084
84,2MS
180.505
147.359
81,6BA
974.884
757.125
77,6TO
114.320
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88.610
77,5DF
182.909
139.629
76,3MT
228.510
169.446
74,1AP
66.630
43.735
65,6BRASIL12.910.48511.304.22387,6Fonte: Newton Palma / Agência Saúde

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
exposicao-abre-semana-do-meio-ambiente.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 3 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Exposição abre semana do Meio Ambiente

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://crhsmerjecoando.blogspot.com/Exposição abre semana do Meio Ambiente: 
[FOTO]

Comunicado SMAC de 29/05/2013 (D.O. Rio nº 50 de 03/06/2013 - p. 126).A 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente vai comemorar o Dia Mundial do Meio 
Ambiente (5 de junho), com uma semana especial de eventos. A programação é 
extensa e variada com passeios aos parques naturais, seminários, oficinas, 
palestras, cursos e exposições. Para dar inicio aos festejos, a artista plástica
Ana Velho lança amanhã, dia 4, a exposição Mascotes Ecológicos no ano do dragão,
no prédio da Prefeitura do Rio, na Cidade Nova.Apresentando peças feitas com 
material reciclável dentro do projeto ReUtilizArte, a mostra vai de terça a 
sexta-feira, com início às 10 horas.Saiba mais.(Publicado no Ecoando n.º 30 - 
2013)
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FIQUE ALERTA - Endocrinologista alerta para riscos do uso de anabolizantes
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http://www.blog.saude.gov.br/
Endocrinologista alerta para riscos do uso de anabolizantes: [FOTO]

Fonte: Ron Chapple/Ron Chapple Stock/Corbis
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A busca pelo corpo perfeito não pode colocar a saúde do indivíduo em risco. 
Alguns, em nome da beleza, exageram nos exercícios físicos, dietas sem 
indicações nutricionais e até apelam para o auxilio de anabolizantes e 
medicamentos para acelerar os efeitos tão desejados. Popularmente chamados de 
bomba, os anabolizantes podem ser tomados via oral (cápsula ou comprimidos) ou 
serem injetados diretamente no músculo. Essa prática ilegal e sem orientação 
médica pode trazer uma série de riscos à saúde. O endocrinologista do Hospital 
Federal de Bonsucesso, Miguel Madeira, aponta os principais problemas e 
consequências causados pelo uso indiscriminado de anabolizantes.
O que são anabolizantes?Os anabolizantes ou esteroides são substâncias derivadas
da testosterona, hormônio produzido pelo homem e responsável por muitas das 
características que diferem o sexo masculino do feminino.

Qual o efeito da testosterona e dos anabolizantes?A testosterona é responsável 
pela distribuição de pelos corporais nos homens, formação da barba, 
engrossamento da voz, maior densidade mineral dos ossos e, principalmente, pelo 
aumento do tamanho dos músculos, resistência e força física. Para ter um corpo 
definido e musculoso, muitos homens e mulheres tomam ou injetam anabolizantes 
com a expectativa de alcançar uma imagem corporal perfeita, prejudicando a saúde
em todos os aspectos.

Quais as consequências do uso abusivo de anabolizantes?O anabolizante utilizado 
de maneira aleatória e sem recomendação médica pode acarretar efeitos 
colaterais, como a elevação da pressão arterial, aumento do LDL. Pode ocasionar 
várias alterações cardíacas, como a hipertensão arterial, doença arterial 
coronariana e até infarto do miocárdio. Além disto, pode surgir acne, aumento de
pelos, alterar os períodos menstruais, trombose, depressão, agressividade, 
acelera o processo de calvície e engrossa a voz, principalmente nas mulheres. 
Gera ainda uma série de lesões no fígado, como o desenvolvimento de tumores ou 
mesmo falência hepática grave.

Afeta o desenvolvimento dos adolescentes?Nos jovens, aumenta o tecido mamário, 
atrofia dos testículos, com redução da produção de espermatozoides. Além disso, 
o uso de anabolizantes pode acarretar no fechamento precoce das cartilagens de 
crescimento prejudicando a estatura prevista para a faixa etária.

Quais os efeitos dos medicamentos veterinários?No intuito de ter o corpo 
perfeito e musculoso, muitos apelam para os hormônios de crescimento 
veterinários, substâncias tóxicas, de uso exclusivo para cavalos, vacas e 
cachorros. Além disso, por ser um remédio ilegal, é comprado de forma 
clandestina e, na maioria das vezes, vem falsificado, um risco maior ainda para 
saúde do usuário.

Em quais casos os médicos podem receitar o uso de anabolizantes?Esse tipo de 
medicamento pode ser utilizado com supervisão médica em determinadas situações. 
Normalmente, é recomendado para homens com deficiência na produção da 
testosterona, evento comum na terceira idade. Entretanto, pode ocorrer em 
qualquer fase da vida. Os sintomas mais comuns são cansaço excessivo, falta de 
disposição, diminuição dos pelos corporais, redução da frequência e da 
intensidade das ereções. Mesmo assim, seu uso é racionado pelo médico. A 
reposição adequada da testosterona é de apenas uma ampola por mês. Para ter uma 
ideia, as pessoas que fazem uso do hormônio como anabolizante usam em média de 5
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a 6 aplicações por mês, gerando uma série de efeitos colaterais que podem levar 
ao óbito, finaliza.
Fonte: Érica Santos /Comunicação Interna do Ministério da Saúde
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FIQUE SABENDO - 10 sinais de alerta para sua visão
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http://www.blogdasaude.com.br/
10 sinais de alerta para sua visão: [FOTO]

Imagem: Thinkstock
Manchas, dor súbita nos olhos, visão nublada, pontos cegos e moscas volantes no 
campo de visão são alguns dos sinais que podem indicar problemas oculares em 
qualquer idade. Com o envelhecimento, o risco aumenta e a melhor maneira de 
evitar problemas de visão a medida que a idade avança é manter os exames 
oftalmológicos com regularidade e saber reconhecer alguns sintomas.Em muitos 
casos, tais como um descolamento da retina ou um rápido início do glaucoma, uma 
intervenção rápida é essencial para evitar ou minimizar a perda permanente da 
visão, alerta o oftalmologista Virgílio Centurion, diretor do IMO, Instituto de 
Moléstias Oculares.
Confira abaixo uma lista prepara pela equipe oftalmológica do IMO com alguns 
sinais e sintomas que podem indicar uma emergência médica. Na maioria dos casos 
listados, o mais apropriado é consultar um oftalmologista imediatamente:Manchas 
e moscas volantes no campo de visão
Geralmente, manchas e moscas volantes são provocadas por uma condição benigna, 
frequentemente relacionada à idade, chamada de descolamento do vítreo. Isto 
ocorre quando o gel do interior do olho se liquefaz e se separa da retina, onde 
ocorre o processamento de visão. Mas um súbito aparecimento de manchas e moscas 
volantes também pode ser causado por um problema da retina. Se, de repente, o 
paciente começar a enxergar pontos e moscas volantes, deve procurar um 
oftalmologista imediatamente, recomenda Centurion.Uma sensação de que uma 
cortina escura se instalou em todo o seu campo de visãoIsto pode ser causado por
um descolamento da retina, que ocorre quando a retina se separa da camada 
subjacente de vasos sanguíneos nutritivos (coróide). Se a retina não é 
recolocada em questão de horas, pode haver perda total de visão, explica a 
oftalmologista Roberta Velletri do IMO.Dor súbita nos olhos, visão embaçada, 
vermelhidão, náuseas e vômitosEstes sintomas podem indicar um ataque súbito 
(agudo) de glaucoma de ângulo estreito, que pode causar danos permanentes ao 
nervo óptico. O tratamento imediato é necessário para evitar a perda da visão 
permanente, explica a oftalmologista.Uma gradual (ou súbita) redução do seu 
campo de visãoEste sintoma pode significar que o paciente desenvolveu glaucoma 
com perda de visão nas bordas do seu campo de visão. Sem intervenção, a perda da
visão vai continuar e uma perda de visão permanente pode se instalar, diz o 
oftalmologista Juan Caballerodo IMO.Uma perda gradual da visão central, 
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incluindo distorções, tais como ver ondulado em vez de linhas retas
Estes sintomas podem ser causados pela degeneração macular relacionada à idade 
(DMRI), principal causa de cegueira entre os idosos. Ainda não contamos com um 
tratamento 100% eficaz para a doença, mas existem algumas opções terapêuticas 
que podem efetivamente retardar a progressão da degeneração macular. Alguns 
tratamentos podem até mesmo ajudar o paciente a recuperar a visão perdida devido
à DMRI, se a terapia for iniciada logo no início da doença, explica Juan 
Caballero.Visão nublada e turva, halos ao redor das luzes à noite e perda de 
visão de cores brilhantes, lenta e progressivamenteEstas alterações visuais 
podem ser devido à catarata. A catarata tende a piorar gradualmente ao longo do 
tempo e não é uma emergência médica. No entanto, como o cristalino se tornará 
cada vez mais embaçado com o envelhecimento, o paciente acabará por ficar cego, 
a menos que ele faça a cirurgia de catarata, que substitui o cristalino opaco 
por uma lente intraocular artificial (IOL), explica Virgílio Centurion. Se o 
paciente esperar muito tempo para realizar a cirurgia de catarata, pode aumentar
suas chances de desenvolver outras complicações de visão, como o glaucoma.Pontos
cegos no campo de visão, acompanhados por moscas volantes e visão turva 
inexplicávelSe o paciente tem diabetes, estes problemas de visão podem ser 
sintomas do aparecimento de uma retinopatia diabética. Exames oftalmológicos 
regulares são essenciais para os diabéticos, principalmente se o paciente tem 
mais de 60 anos de idade. Ao avaliar a condição da retina deste paciente, o 
oftalmologista também pode fornecer informações valiosas para o endocrinologista
que controla a evolução e o tratamento de diabetes deste paciente, afirma a 
oftalmologista Ticiana Mitsue Fujii do IMO.Sensação de irritação, dor na 
superfície ocular, lacrimejamento e vermelhidãoEstes sinais e sintomas estão 
comumente relacionados à síndrome do olho seco. O olho seco geralmente é mais um
incômodo do que uma condição que oferece risco real à visão. Mas os sintomas, 
quando não tratados podem ser agravar, especialmente à medida que o paciente 
envelhece e produz menos lágrimas. É importante consultar um oftalmologista para
aconselhamento sobre remédios que podem colaborar com o alívio destes sintomas, 
recomenda o oftalmologista Juan Caballero.Visão dupla, duas imagens ou imagens 
fantasmasA visão dupla pode ser causada por muitas doenças oculares. Em alguns 
casos, a visão dupla também pode indicar uma emergência de saúde subjacente, tal
como um acidente vascular cerebral. Se você tem um início súbito de visão dupla,
consulte o oftalmologista, o médico da família ou um pronto-socorro 
imediatamente, recomenda Juan Carlos Caballero.Visão central embaçada súbita em 
um olhoSe o paciente tem mais de 60 anos ou sofreu trauma ocular, sua chance de 
desenvolver um buraco macular aumenta muito. A mácula é a parte da retina 
responsável pela visão em detalhes. Um buraco macular pode piorar a visão de 
perto, principalmente por causar distorção na imagem central e causar perda 
permanente da visão quando resulta no descolamento de retina. É importante 
visitar o oftalmologista para um diagnóstico e tratamento rápidos, diz a 
oftalmologista Roberta Velletri.[FOTO]
Você pode reduzir suas chances de desenvolver problemas oculares graves, 
mantendo um estilo de vida saudável e realizando exames oftalmológicos com 
regularidade.
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FIQUE SABENDO - Assédio moral - O que é e Como prevenir

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.blogdasaude.com.br/
Assédio moral - O que é e Como prevenir: [FOTO]
Os Gestores de Pessoas e profissionais de Recursos Humanos devem estar 
preparados para prevenir, reconhecer e agir diante de uma suspeita de Assédio 
Moral dentro da corporação, situação que deve ser encarada como inadmissível. 
Para promover o conhecimento desses profissionais neste campo, a Associação 
Paulista de Recursos Humanos e de Gestores de Pessoas - AAPSA realizou um 
treinamento no dia 20 de junho, em São Paulo.
A Victory Consulting, como Patrocinadora Ouro da AAPSA, apoia a realização de 
eventos que promovem o debate de assuntos que interferem diretamente nas boas 
práticas das empresas. É fundamental para esses profissionais o conhecimento do 
Assédio Moral, tema que exige das organizações o máximo de cuidado. Por isso, é 
importante participar de eventos da AAPSA, que tem feito um excelente papel no 
desenvolvimento desses líderes, ressalta Vera Lucia Bejatto, Presidente da 
Victory.
Os participantes do treinamento - gestores, líderes, profissionais de Recursos 
Humanos, superintendentes e coordenadores de diversas empresas - compartilharam 
histórias e situações que levantaram dúvidas quanto à caracterização do Assédio 
Moral. Essa troca de informações foi uma introdução à palestra Assédio Moral: 
organizações omissas serão prejudicadas ministrada por Luciana Galvão, 
especialista em advocacia preventiva empresarial, consultora jurídica 
empresarial e sócia da Galvão e Freitas Advogados.
Segundo Luciana, os problemas de comunicação entre o líder e seus colaboradores 
podem levar a um diagnóstico errado de Assédio Moral. Isto porque em um ambiente
de trabalho a mensagem passa pela interpretação (e sensibilidade) de cada 
interlocutor e, por isso, a comunicação sempre deve ser feita com tolerância e 
respeito. O que caracteriza o Assédio Moral?
O Assédio Moral é caracterizado pela REPETIÇÃO de condutas de ofensa à dignidade
de uma pessoa, seja com palavras, gestos, atos e/ou omissão; causando humilhação
e constrangimento; afetando o patrimônio moral, estético, religioso; e ameaçando
seu emprego ou degradando o clima de trabalho. Ele pode ocorrer em todos os 
níveis hierárquicos da organização, ou seja, do líder com o seu subordinado; 
entre os próprios colegas de trabalho de mesmo nível hierárquico; e do 
subordinado para com seu superior.
Abaixo, confira exemplos de situações que são reconhecidas como Assédio Moral.1 
- No que diz respeito à deterioração PROPOSITAL das condições de 
trabalho:Retirar da vítima a autonomia;Não lhe transmitir mais as informações 
úteis para a realização de tarefas;Contestar sistematicamente todas as suas 
decisões;Criticar seu trabalho de forma injusta ou exagerada;Privá-la de acesso 
aos instrumentos de trabalho: fax, telefone, computador, mesa, cadeira, entre 
outros;Retirar o trabalho que normalmente lhe compete;Dar-lhes permanentemente 
novas tarefas;Atribuir-lhe proposital e sistematicamente tarefas superiores às 
suas competências;Pressioná-la para que não faça valer seus direitos (férias, 
horários, prêmios);Agir de modo a impedir que obtenha promoção;Atribuir à 
vítima, contra a vontade dela, trabalhos perigosos;Atribuir à vítima tarefas 
incompatíveis com sua saúde;Causar danos morais, psicológicos, físicos entre 
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outros, em seu local de trabalho;Dar-lhe deliberadamente instruções impossíveis 
de executar;Não levar em conta recomendações de ordem médica indicadas pelo 
médico do trabalho;Induzir a vítima ao erro;Controlar suas idas ao 
médico;Advertir a vítima em razão de atestados médicos ou de reclamação de 
direitos;Contar o tempo de permanência ou limitar o número de vezes em que o 
trabalhador vai ao banheiro.2 - Isolamento e recusa de comunicaçãoA vítima é 
interrompida constantemente;Os superiores hierárquicos ou colegas não dialogam 
com a vítima;A comunicação com a vítima passa a ser unicamente por 
escrito;Recusa de todo contato com a vítima, mesmo o visual;A pessoa é posta 
separada dos outros;Ignorar a presença do trabalhador, dirigindo-se apenas aos 
outros;Proibir os colegas de falarem com o trabalhador;Não deixar a pessoa falar
com ninguém;A direção recusa qualquer pedido de entrevista;Não repassar o 
trabalho, deixando o trabalhador ocioso.São casos em que as ações são 
direcionadas a uma pessoa - ou até mais pessoas -, com intuito de diferenciá-la 
claramente dos demais colegas de trabalho e forçar uma condição para que ela vá 
embora, esclarece Luciana. Ela cita alguns outros exemplos: não dar folga a uma 
determinada pessoa, mas dar aos demais colegas de trabalho; fazer ameaças a fim 
de causar medo ou você faz, ou você é mandado embora; estimular abusivamente a 
competição entre os trabalhadores ou equipes de trabalho; reclamar dos problemas
de saúde dos funcionários; chamar a atenção para constranger uma pessoa na 
frente dos colegas; etc.3 - Atentado contra a dignidadeUtilização de insinuações
desdenhosas para desqualificá-la;Realização de gestos de desprezo diante dela 
(suspiros, olhares desdenhosos, levantar de ombros);A pessoa é desacreditada 
diante dos colegas, superiores e subordinados;São propagados rumores a respeito 
do trabalhador;São atribuídos problemas psicológicos (por exemplo: afirmações de
que a pessoa é doente mental);Zombaria sobre deficiências físicas ou sobre 
aspectos físicos; a pessoa é imitada ou caricaturada;Críticas à vida privada do 
trabalhador;Zombarias quanto à origem ou nacionalidade;Provocação quanto as suas
crenças religiosas ou convicções políticas;Atribuição de tarefas humilhantes;São
dirigidas injúrias com termos obscenos ou degradantes.4 - Violência verbal, 
física ou sexualAmeaças de violência física;Agressões físicas, mesmo que de 
leve, a vítima é empurrada, tem a porta fechada em sua face;Somente falam com a 
pessoa aos gritos;Invasão da vida privada com ligações telefônicas ou cartas;A 
vítima é seguida na rua, inclusive, em vários casos é espionada diante do 
domicílio;São feitos estragos em seu automóvel;A pessoa é assediada ou agredida 
sexualmente (gestos ou propostas);Os problemas de saúde da pessoa não são 
considerados;O assediado somente é agredido quando está a sós com o assediador.
Os reflexos em quem sofre Assédio Moral são extremamente significativos, vão 
desde a queda da autoestima até a existência de problemas de saúde, entre eles: 
depressão, angústia, estresse, crises de competência, crises de choro, mal-estar
físico e mental; Cansaço exagerado, irritação constante; Insônia, pesadelos, 
alterações no sono; Diminuição da capacidade de concentração e memorização; 
Isolamento, tristeza, redução da capacidade de fazer amizades; Falta de 
esperança no futuro; Mudança de personalidade, reproduzindo as condutas de 
violência moral; Mudança de personalidade, passando a praticar a violência na 
família; Aumento de peso ou emagrecimento exagerado; Distúrbios digestivos, 
aumento da pressão arterial, tremores e palpitações.
O conhecimento de todas as características do Assédio Moral descritas acima é a 
chave para a prevenção, assim como a comunicação. Tem que deixar claro para toda
a corporação que não se aceita Dano Moral e isso tem que estar na Política da 
Empresa, sublinha Luciana Galvão. A advogada acredita que a criação de canais de
comunicação para denúncias em sigilo e a composição de comissões e equipes 
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multidisciplinares - com representantes da empresa - são ações que colaboram 
para a prevenção de possíveis processos trabalhistas de Assédio Moral.
Segundo Luciana, quando a empresa deixa claro que Dano Moral é uma conduta não 
aceitável no ambiente de trabalho, o funcionário que proceder com qualquer 
atitude desrespeitosa pode até ser dispensado por justa causa. As companhias têm
o dever de zelar por um ambiente de trabalho sadio, sob pena de serem 
responsabilizadas e terem de pagar uma indenização a quem for vítima de tal 
situação, ressalta.
Diante do Código Civil, as organizações são responsáveis pelos atos dos seus 
funcionários e mesmo que seja difícil controlar a todo tempo as suas ações, há 
uma obrigação legal da empresa: promover o respeito e a dignidade da pessoa.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fique-sabendo-atencao-pilula-do-dia.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 26 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - Atenção: pílula do dia seguinte não deve ser usada com 
frequência

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.blogdasaude.com.br/
Atenção: pílula do dia seguinte não deve ser usada com frequência: [FOTO]

Ao que parece, os adolescentes estão deixando de lado a prevenção contínua - o 
uso de pílulas anticoncepcionais e do preservativo - para usarem a pílula do dia
seguinte (ou pílula de emergência ou pílula pós-coital). A opinião é da 
coordenadora do Programa Estadual de Saúde do Adolescente, Albertina Duarte, em 
entrevista à Agência Brasil.
Segundo dados da Casa da Adolescente, unidade da Secretaria Estadual de Saúde de
São Paulo, 23% das garotas - entre 10 e 15 anos - já usaram pílula do dia 
seguinte.De acordo com a pesquisa, que ouviu 600 pessoas nessa faixa etária, 75%
das meninas e 60% dos garotos já conheciam o medicamento para impedir a 
gestação.Para eles (adolescentes), a pílula de emergência é como uma varinha 
mágica. Virou a pílula do fim de semana, está sendo usada como se fosse 
anticoncepcional, porque algumas meninas chegam a tomar seis, sete vezes em um 
mês, declara Albertina à agência.Uso correto / Indicação
A pílula de emergência é indicada em casos de estupro, quando o preservativo 
estoura, sai do lugar ou fica preso no corpo da mulher, ou até mesmo quando a 
mulher esqueceu de tomar o anticoncepcional rotineiramente.
São casos que justificam o uso desse tipo de pílula, que deve ser administrada 
em até 72 horas após a relação sexual.
Recomenda-se: em qualquer uma dessas situações de risco, a mulher deve procurar 
obrigatoriamente um médico antes de completar as 72 horas para que ele possa 
prescrever-lhe a pílula.Há adolescentes que acham mais fácil, mas não têm 
conhecimento e não sabem que há 15% de chance de falha, além dos riscos de 
doenças sexualmente transmissíveis. De cada 20 que tomam, três engravidam, 
comenta.Riscos da pílula do dia seguinte
Entre os riscos de abusar desse método, além da possibilidade de gravidez, é o 
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desequilíbrio hormonal, pois uma pílula do dia seguinte equivale a meia cartela 
do anticoncepcional comum.É um bombardeio porque uma dose que tomaria em 15 
dias, ela toma de uma vez. Pode ter hemorragia e não reconhecer mais seu 
organismo, podendo achar que está menstruada e que não tem risco de engravidar, 
alerta.Com informações da Agência Brasil.
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fique-sabendo-autismo-onde-buscar-ajuda.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 28 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FIQUE SABENDO - Autismo: onde buscar ajuda

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.blogdasaude.com.br/
Autismo: onde buscar ajuda: 
[FOTO]
Quando uma criança é diagnosticada com autismo, a família não sabe por onde 
começar, onde buscar ajuda e o que isso realmente significa. Para ajudar os 
pais, a PROTESTE fez uma relação completa de associações, centros, escolas e 
outras instituições voltadas ao autismo em todo o País, por Estado (em ordem 
alfabética). Confira: Alagoas

AMA- AL - Associação de Amigos do Autista de Alagoas

Rua Jades Isidro Malta Araujo, 158, Stella Mares - Jupiúca

Maceió - AL

Fone: (82) 3316-3573 (82) 8855-9422

www.autismoalagoas.org.br
ASSISTA - Associação de Pais e Amigos do Autista

Av. Jorge Montenegro de Barros, 151 - Santa Amélia

Maceió - AL

Fone: (82) 3332-4083

assistamaceio@gmail.com Amazonas

AMA- Associação de Amigos do Autista no Amazonas

Rua 2, Bloco 09, Loja 1, Conjunto ICA-Paraíba - Bairro de Adrianopol

Manaus - AM

Fone: (92)3536-3494
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telmaviga@hotmail.com Bahia

AMA- BA - Associação de Amigos do Autista

Rua Macedo de Aguiar, 98 - Pituaçu

Salvador- BA

Fone: (71) 3363-4463
NESPI - Associação de Pais e Amigos de Crianças e Adolescente com Distúrbio de 
Comportamento

Rua Alberto Fiúza, 500 - Imbuí

Salvador - BA

Fone: (71) 3231-1502 Ceará

APAE IGUATU

Rua Ianne Silva Alexandra, 529 - Centro

Iguatu - CE

Fone: (88) 3581-1737

iguatu@apaebrasil.org.br
Fundação Especial Permanente Casa da Esperança

Rua Francílio Dourado- no. 11. Bairro Água Fria

Fortaleza - CE

Fone: (85) 3081-4873 - (85) 32783160. Fax- (85) 32736961

www.autismobrasil.org
Fundação Projeto Diferente

Rua José Vilar, 938 - Meireles

Fortaleza - CE

Fone: (85)3224-8831

fprojetodiferente@yahoo.com.br Distrito Federal

AMA DF

EPNB km 4 especial s/n - Granja do Riacho Fundo - Riacho Fundo I

Brasília- DF
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Fone: (61) 3399-4555

www.ama-df.org.br

contato@ama-df.org.br
Federação Nacional das APAES

SDS Venâncio IV Cobertura

Brasília - DF

Fone: (61) 3224-9922

www.apaebrasil.com.br

fenapaes@apaebrasil.org.br Espírito Santo

AMA - ES - Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santos

Av. Fernando Ferrari, 2115 - Goaiabeiras

Vitória - ES

Fone: (27) 3327-1836

www.amaesvitoria.org.br Goiás

AMA- GO - Associação de Amigos do Autista de Goiânia

Praça C. 164, S/N - Jardim América

Goiânia - GO

Fone: (62) 3291-4478
AMA- Itumbiara- Associação de Amigos dos Autistas de Itumbiara

Av. Sul Goiana n13 - Vila Mutirão

Itumbiara - GO

Fone: (64) 3404- 1078

amautistaitumbiara@hotmail.com Maranhão

AMA- Caxias - Associação de Amigos do Maranhão

Rua Professora Correia N1208 - Centro

Caxias - MA

Fone: (99) 3521-5090
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AMA - São Luís - Associação de Amigos do Autista do Maranhão

Rua das Andorinhas, Quadra11, Casa 06 - Renascença II

São Luís - MA

Fone: (98) - 3227-6379 Mato Grosso do Sul

AMA- Campo Grande - Associação de Pais e Amigos do Autista

Rua Jose Antonio, 2917 - Monte Castelo

Campo Grande - MS

Fone: (67)3325-5135
Centro de Desenvolvimento do Potencial Humano: Raio de Luz

Rua Tenente Tinoco, 261 - Taveirópolis

Campo Grande - MS

Fone: (67) 3331-4690

eraiodeluz@hotmail.com Minas Gerais

APAE- Itabira - MG - Associação de Pais e Amigos de Excepcionais

Rua José de Alencar, 385 - Machado

Itabira - MG

Fone: (31) 3834-0101

apaeitabira@yahoo.com.br
APAE - Três Pontas - MG - Associação de Pais e Amigos e Excepcionais

Rua Barão da Boa Esperança, N 420 - Centro

Três Pontas - MG

Fone: (35) 3265-1127

www.apaetp.org.br
APAPE- MG - Associação de Pais e Amigos de Pessoas Especiais

Rua Cambuquira, 489 - Calos Prates

Belo Horizonte- MG

Fone: (31) 3324-3205

apapebh@apapebh.com.br
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www.apapebh.org.br/
Instituto Autismo e Otimismo

Av. Princesa Izabel, 1050 - Centro

Uberlândia - MG

Fone: (34)3235-04-65 Pará

Fundação Casa da Esperança - Filial Pará

Rua Passagem Evangélica, n7 - Coqueiro

Ananindeua - PA

Fone: (91) 3237-7985

www.casadaesperanca.org Paraíba

AMA- PB - Associação dos Pais e Amigos do Autista da Paraíba

Rua tabelião José Ramalho Leite, n1840 - Cabo Branco

João Pessoa - PB

Fone: (83) 3045-2980
ETMA - Espaço Terapêutico Mundo Autista

R. Maria Caetano Fernandes de Lima, 340 - Tambauzinho

João Pessoa - PB

Fone: (83) 3042-0844 Paraná

AMA- PR- Associação Maringaense dos Autistas

Rua Marcelino Venâncio, 30 - Jardim Alto da Boa Vista

Maringá - PR

Fone: (44) 3265-8921

amamaringa@hotmail.com
APROAUT- Associação de Proteção dos Autista

Rua Francisco Guilhermino, 166 - Santa Lucia

Ponta Grossa- PR

Fone: (42) 3238-1377
Centro Conviver
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Unidade I

Rua Margaida Dallarme, 151 - Santa Felicidade

Curitiba - PR

Fone: (41)3273-3047

Unidade II

Rua Nilo Peçanha, 380 - Bom Retiro

Curitiba - PR

Fone: (41) 3022-3047

www.centroconviver.com.br
UNIPP- Unidade de Neurologia Infantil Pequeno Príncipe

Av. Iguaçu, 1458 - Água Verde

Curitiba - PR

Fone: (41) 3310-1338

www.neuropediatria.org.br Pernambuco

Clinica Somar

Rua Marquês de Maricá, 48- Torre

Recife - PE

Fone: (81) 3441-5656

somarecife@hotmail.com Piauí

AMA- PI - Associação de Amigos dos Autistas

Rua José Clemente Pereira , s/n - Primavera

Teresina - PI

Fone: (86) 3216-3385 Rio de Janeiro

Associação Mão Amiga

Rua Sargento Antonio Ernesto, 801 - Pavuna

Rio de Janeiro - RJ
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Fone: (21) 3847-4372

www.maoamiga.orgCRADD - Centro de Referencia e Apoio às Desordens do 
Desenvolvimento

Rua Álvaro Ramos, 59 casa 1 - Botafogo

Rio de Janeiro - RJ

Fone: (21) 3209-1762

www.cradd.org.br

cradd@cradd.org.brCRIARTE - Centro de Estimulação e Psicopedagogia

Rua Goiânia, 26 - Andaraí

Rio de Janeiro - RJ

Fone: (21) 2570-4873Centro de Desenvolvimento Humaitá

Rua Senador Correia, 48,56,58 - Laranjeiras

Rio de Janeiro - RJ

Fone (21) 2558-3760

www.cdhumaita.com.brEscola Especial Crescer

Rua 124 n 53 - Piratininga

Niterói - RJ

Fone: (21) 2619-6601

escolaespecialcrescer@gmail.comGAAPE- Grupo Amigos do Autismo de Petrópolis

Av. Presidente Kennedy, 828 - Centro

Petrópolis- RJ

Fone: (24) 2242-5381 (24) 3111-2473

www.gaape.org.br

gaape@hotmail.comObra Social Dona Meca

Rua Gazeta da Noite, 302 - Taquara

Rio de Janeiro - RJ

Fone: (21) 2446-3674

Página 3773



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

contato@osdm.org.brUm Lugar ao Sol - Centro Educacional

Av. General Guedes da Fontoura, 880 - Barra da Tijuca

Rio de Janeiro - RJ

Fone: (21) 2493-2267

www.lugaraosol.com.br Rio Grande do Sul

AMA- RS- Associação de Amigos do Autista de Farroupilha

Rua Coronel Pena de Moraes, 610 A- São Luiz

Farroupilha - RS

Fone: (54) 9975-3118 (54) 9945 2735 - Fax: (54) 9973 0460

amafar@terra.com.br
Associação Gota dÁgua

Rua São Paulo, 60 - Centro

Bento Gonçalves - RS

Fone: (54) 3453-2581
Associação Mantenedora Pandorga

Rua Pedra Peres, n 141 - Rio Branco

São Leopoldo - RS

Fone: (51) 3588-7799

www.pandorgaautismo.org/

apandorga@terra.com.br
AUMA - Associação dos Amigos da Criança Autista de Passo Fundo

Rua Scarpelini Ghezzi, 353 - Vila Lucas Araújo

Passo Fundo - RS

Fone: (54) 3312-9707

emautistas@pmps.rs.gov.br
CEATE- Centro Especializado em Atendimento Terapêutico Educacional

Rua João de Magalhães, 38 - Passo Dareia

Porto Alegre - RS
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Fone: (51) 3345-2915
Centro de Apoio Repensar

Rua Joaquim Ribeiro, 120 - Centro

Guaíba - RS

Fone: (51) 3480-4989
http://www.centrorepensar.com.br

Espaço Crescer

Rua Afonso Rodrigues, 362 - Jardim Botânico

Porto Alegre - RS

Fone: (51) 3336-1410

jfchamun@yahoo.com.br
Re-fazendo Assessoria Educacional Especial

Av. Farrapos, 985 Sala01 - Floresta

Porto Alegre - RS

Fone: (51) 8419-6238

autismobrasilsite@hotmail.com Rondônia

AMA- RO- Associação de Pais e Amigos do Autista de Rondônia

Rua Iguatemi, 60 - Vila da Eletronorte - Eletronorte

Porto Velho - RO

Fone: (69) 3213-2299 Santa Catarina

AMA- SC - Jaraguá do Sul - Associação de Amigos do Autista de Jaraguá do Sul

Rua Gustavo Friedemann, 134 - Vila Lalau

Jaraguá do Sul - SC

Fone: (47) 3370-1550
AMA- SC- Joinville - Associação de Amigos do Autista de Joinville

Rua José Gerard Rolin Filho, 185

Joinville - SC

Fone: (47) 3425-5649
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AMA - SC - Florianópolis - Associação de Amigos do Autista Florianópolis

Rua Souza Dutra n838 - Estreito

Florianópolis - SC

Fone: (48) 3025-5140

www.amaflorianopolis.org.br
AMA- REC/SC - Associação de Pais e Amigos dos Autistas da Região Carbonífera de 
Santa Catarina

Rua Antonio Gabriel Machado, 320 - São Cristóvão

Criciúma - SC

Fone: (48)3462-9804

amarecsc@hotmail.com.br
AMA- SC - Lages - Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Lages

Rua Melvin Jones 30, Vila Nova

Lages - SC

Fone: (49) 3223-7470
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Rua Salgado Filho 774 - Centro

Caibi - SC

Fone: (49) 3648-0216 São Paulo

COE- Centro de Orientação e Encaminhamento para Pessoas com Deficiência e 
Familiares

Fone: 0800-773-3723
AMA - SP- Associação de Amigos do Autista

Rua do Lavapés, 1123 Cambuci

São Paulo - SP

Fone: (11) 3376-4400

www.ama.org.br
AMA-ABC - Associação de Amigos do Autista

Av. Utinga 1971 - Vila Metalúrgica

Santo André - SP
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Fone : (11) 4997-0278
ADEFAV - Centro de Habilitação e Reabilitação

Rua Clemente Pereira, 286 - Ipiranga

São Paulo - SP

Fone: (11)3571-9511
AMA - Ribeirão Preto - Associação de Amigos do Autista de Ribeirão Preto

Rua Nélio Guimarães, 184 - Alto da Boa Vista

Ribeirão Preto - SP

Fone: (16) 3623-4905

www.amaribeirao.org.br
AMAS- Associação de Amigos do Autista de Sorocaba

Rua Nova Odessa, 201 - Jardim Vera Cruz

Sorocaba - SP

Fone: (15) 3334-4400

www.amas.com.br
Associação de Pais, Amigos e Educadores do Autista de Jaú

Av. do Café, 103- Vila Ivan

Jaú - SP

Fone: (14) 3626-1079

eeautistajau@ig.com.br
CAJU- Centro de Aprendizagem do Autismo em Jundiaí

Rua Rodrigo Soares de Oliveira, 262 - Anhangabaú

Jundiaí - SP

Fone: (11) 4521-2248
CEDAP- Centro de Estudos e Desenvolvimento do Autismo e Patologias Associadas - 
APAE Unidade II

Av. Capitão Antonio Joaquim Mendes, 661 - Centro.

Pirassununga - SP

Fone: (19) 3561-1268
Centro Municipal de Habilitação e Reabilitação - Arco -Iris
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Rua Treze de Maio, 206 - Centro

Itapecerica da Serra- SP

Fone: (11) 4667-4679
Centro Terapêutico Educacional Lumi

Rua Campos do Jordão, 150 - Butantã

São Paulo - SP

Fone: (11) 3722-2256 (11) 4113-0025

www.centrolumi.com.br
CONVIVER- Associação de Integração ao Jovem Especial

Rua Conde Vicente de Azevedo, 60 - Ipiranga

São Paulo - SP

Fone: (11) 2272-3727

Escola Indianópolis

Rua Antonio de Macedo Soares, 414 - Campo Belo

São Paulo - SP

Fone: (11) 5543-6333
Escola Paulista de Educação Especial

Rua José Monteiro Filho, 184 - Jardim do Mar

São Bernardo do Campo - SP

Fone: (11) 4330-2547
Escola Fundação Mercedes de Andrade Martins

Av Mercedes de Andrade Martins, 777 Gramado km 21,5 da Rod. Raposo Tavares

Cotia -SP

Fone: (11) 4612-2550
GRADUAL- Grupo de Intervenção Comportamental

Rua Costa Carvalho, 231 - Pinheiros

São Paulo - SP

Fone: (11) 3559-7737
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www.grupogradual.com.br/html
Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo e Afins

Rua Major José Mariotto Ferreira, N 96 - Vila Bethânia

São José dos Campos -SP

Fone: (12) 3302-5756

www.gaiasjc@org.br
Interação Núcleo de Assistência ao Excepcional

Rua Luisiânia, 185 - Brooklin Novo

São Paulo - SP

Fone: (11) 5041-0084
Núcleo de Integração Luz do Sol

Estrada Tocantins, 776 - Jardim Estância Brasil

Atibaia SP

Fone: (11) 4418-5199

nucleoluzdosol@nucleoluzdosol.com.br
Vida Escola Integrada de Educação Especial

Rua Costa Rego, 43 A - Vila Guilhermina

São Paulo-SP

Fone: (11) 2654-0451
Internato Casa de Davi

Rodovia Fernão Dias, km 82 (próximo ao bairro vila Galvão)

São Paulo - SP

Fone: (11) 2453-6600

www.casadedavid.org.br Sergipe

AMAS- Associação de Amigos do Autista de Sergipe

Rua Péricles Vieira de Azevedo, 112 - Coroa do Meio

Aracajú - SE

Fone (79)3255-2481OUTROS
Autismo e Realidade
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www.autismoerealidade.org
Federação Nacional das APAES

www.apaebrasil.org.br

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fique-sabendo-brasil-reduz-taxa-de.html
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FIQUE SABENDO - Brasil reduz taxa de mortalidade infantil
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Brasil reduz taxa de mortalidade infantil: [FOTO]

O Brasil reduziu, mais uma vez, os índices de mortalidade infantil e melhorou 
quatro posições no ranking do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) 
de 2010 para 2011. A informação é do relatório Situação Mundial da Infância 
2013, lançado nesta semana pela organização internacional. Segundo o relatório, 
o Brasil diminuiu de 19 para 16 a taxa de mortes por mil crianças menores de 5 
anos. Na edição de 2012, com dados de 2010, o Brasil ocupava a 103º posição no 
ranking onde a primeira posição é ocupada pela pior taxa de mortalidade. Agora, 
o país está no 107º lugar.
De acordo com o documento, em 1970, cerca de 16,9 milhões de crianças menores de
5 anos morriam a cada ano. Em 2011, foi estimado que 6,9 milhões de crianças 
morreram antes do seu quinto ano de vida. O relatório também destaca ainda que o
Brasil também vem adotando iniciativas de proteção social que incluem 
transferência monetária diretamente para crianças com deficiência.
Foi citado o programa do governo federal Benefício de Prestação Continuada da 
Assistência Social (BPC) que garante um salário mínimo mensal a idosos a partir 
de 65 anos e a pessoas com deficiência de qualquer idade com renda familiar per 
capita inferior a um quarto do salário mínimo. Destaque também para o BPC na 
Escola, ação interministerial da Saúde, da Educação, do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome e a Secretaria de Direitos Humanos em parceria com municípios, 
estados e o Distrito Federal. O BCP na Escola realiza o acompanhamento e o 
monitoramento do acesso e da permanência na escola das crianças e dos 
adolescentes com deficiência, na faixa etária até 18 anos que recebem o 
benefício.
Em 2010, a pesquisa de pareamento de dados entre o Censo Escolar do MEC e o 
banco de dados do BPC na Escola mostrou que, entre os 409.202 beneficiários com 
deficiência do BPC que têm até 18 anos, 216.890 (53%) estão na escola. Em 2008, 
o percentual era de apenas 29%.
Os dados divulgados pela Unicef confirmam os resultados positivos das políticas 
de saúde pública do Ministério da Saúde voltadas para a família, gestantes e 
crianças. No Brasil, a taxa de mortalidade infantil vem apresentando tendência 
constante de queda, com uma redução de 26,6 óbitos infantis por mil nascimentos 
em 2000 para 16,2 óbitos por mil nascimentos em 2010, o que representa uma 
diminuição de 39% neste período.A ampliação da Atenção Básica, por meio da 
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cobertura das Equipes de Saúde da Família, e da melhoria dos cuidados da 
assistência às mães e aos bebês, no pré-natal, no parto e nos primeiros momentos
após o parto foram decisivos para a redução da mortalidade materna e infantil no
país. Essa estratégia vem ganhando, cada vez mais, novos esforços para melhorar 
a qualidade na assistência ao parto, afirma o ministro da Saúde, Alexandre 
Padilha.Rede Cegonha - Através da estratégia Rede Cegonha, lançada em 2011, o 
Ministério da Saúde vem reforçando as ações para intensificar e qualificar a 
assistência integral à saúde de mães e filhos, desde o planejamento reprodutivo,
passando pela confirmação da gravidez, pré-natal, parto, pós-parto, até o 
segundo ano de vida do filho. Essas ações têm ajudado a diminuir a mortalidade 
infantil, neonatal e materna no país.
A estratégia prevê o investimento de R$ 9,4 bilhões até 2014. Desse total, R$ 
3,6 bilhões já foram destinados. Atualmente, a estratégia conta com a adesão de 
4.983 municípios de 27 Unidades Federativas, atendendo 2,7 milhões de mulheres, 
ou seja, 96% do total de gestantes usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS).
Estratégia Rede Cegonha reforça ações para qualificar a assistência a mães e 
bebês e contribui para diminuir para a redução da mortalidade materna e infantil
no país.Viver Sem Limite - O governo federal lançou em 2011, o Programa Viver 
sem Limite - Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência em parceria 
com outros 15 ministérios. O objetivo do programa é ampliar o acesso e a 
qualificação do atendimento às pessoas com deficiência temporária ou permanente,
progressiva, regressiva, ou estável; de forma intermitente ou contínua no 
Sistema Único de Saúde (SUS), com foco na organização do cuidado integral em 
rede. Os investimentos fazem parte do plano Viver Sem Limites, que apenas ano 
passado investiu R$ 891 milhões na saúde da pessoa com deficiência. Até 2014 a 
previsão é que o programa tenha investido R$ 1,4 bilhão em três anos.Fonte: 
Agência Saúde
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FIQUE SABENDO - Cerca de 80% dos adolescentes nunca fumaram
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Cerca de 80% dos adolescentes nunca fumaram: [FOTO]

Foto: Corbis
Para as capitais, entre 2009 a 2012, o percentual de adolescentes que 
experimentaram o cigarro caiu de 24,2% para 22,3%, o que significa uma queda 
real de 8%. Ações de combate ao tabaco estão entre as prioridades do Governo 
Federal e uma série de medidas para reduzir a atratividade, sobretudo entre 
jovens, do cigarro vem sendo liderada pelo Ministério da Saúde, como a limitação
de publicidade do tabaco, a proibição de patrocínio de eventos culturais pela 
indústria e a inserção de imagens de advertência sobre as consequências do 
hábito de fumar nas carteiras de cigarro, e a comercialização de cigarros com 
sabor, preferido entre adolescentes brasileiros.Álcool e outras drogas - O 
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consumo de álcool aumenta o risco de violência e acidentes, uma das principais 
causas de mortalidade em adolescentes e adultos jovens brasileiros. Além disso, 
o uso de bebida alcoólica está associado ao sexo desprotegido que pode levar a 
uma gravidez indesejada e a um aumento da vulnerabilidade de adquirir as 
DSTs/AIDS. Episódios de embriaguez foram relatados por 21,8% dos estudantes e 
10% relataram ter tido problemas com suas famílias ou amigos, faltaram às aulas 
ou se envolveram em brigas, porque tinham bebido.
Outro dado preocupante é a experimentação de drogas ilícitas (maconha, cocaína, 
crack, cola, loló, lança perfume, ecstasy): 7,3%. Entre os jovens com 15 anos, 
2,6% usaram drogas antes dos 13 anos de idade. O uso de drogas ilícitas está 
relacionado a uma série de problemas, incluindo baixo desempenho escolar ou 
abandono da escola, envolvimento com violência e comportamentos depressivos. O 
uso de crack foi relatado 0,5%.Crack, é possível vencer - O Ministério da Saúde 
investiu R$ 840 milhões na implantação das ações do Programa Crack, É Possível 
Vencer! em todo o País. Até o momento, 18 unidades federativas e 48 municípios 
com mais de 200 mil habitantes já aderiram ao programa. Os recursos são 
destinados à implantação ou qualificação de Consultórios na Rua, Centros de 
Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD), Unidades de Acolhimento (UA) e 
na criação de leitos em enfermarias especializadas em saúde mental, em UA e em 
CAPS. Desde o início do programa foram criados 914 novos leitos nesses serviços.
Em todo o País, foram habilitados e estão em funcionamento 32 CAPS AD III, 18 
Unidades de Acolhimento, e 45 Consultórios na Rua. A Rede de Saúde Mental conta 
hoje com 1981 Centros de Atenção Psicossocial (CAPs). Juntos eles podem realizar
40,15 milhões de atendimentos por ano. Desse total, os CAPs Álcool e Drogas 
podem realizar mais de 7,8 milhões a cada 12 meses (em 2011 essa capacidade era 
de 6,2 milhões de procedimentos - aumento de 25%). Ao todo, o Ministério da 
Saúde vai investir R$ 2 bilhões até 2014 nas ações do programa.Fonte: Fabiane 
Schmidt / Agência Saúde
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FIQUE SABENDO - Conheça as 20 metas do Plano Nacional de Educação
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Conheça as 20 metas do Plano Nacional de Educação: iG São Paulo
Projeto em análise no Congresso traça objetivos para o ensino no Brasil até 2020

Em análise no Congresso desde 2011, o Plano Nacional da Educação (PNE) traça 
objetivos e metas para o ensino no País em todos os níveis (infantil, básico e 
superior) para serem cumpridos até 2020. A meta mais polêmica é a 20, que trata 
do percentual do PIB que deve ser investido em educação. Para garantir o que 
chama de "revolução no ensino"e o cumprimento desta meta, a presidente enviou ao
Congresso, paralelamente, um outro projeto para destinar 100% dosroyalties do 
petróleo e recursos do pré-sal em educação.
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Saiba o que prevê o PNE:

Meta 1
Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 
quatro a cinco anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches 
de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até três anos até o final da 
vigência deste PNE.

Meta 2
Universalizar o ensino fundamental de nove anos para toda a população de seis a 
14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade 
recomendada, até o último ano de vigência deste PNE.

Meta 3
Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 
anos e elevar, até o final do período de vigência deste PNE, a taxa líquida de 
matrículas no ensino médio para 85%.

Meta 4
Universalizar, para a população de quatro a 17 anos, o atendimento escolar aos 
estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação na rede regular de ensino.

Meta 5
Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até os oito anos de idade, durante os 
primeiros cinco anos de vigência do plano; no máximo, até os sete anos de idade,
do sexto ao nono ano de vigência do plano; e até o final dos seis anos de idade,
a partir do décimo ano de vigência do plano.

Meta 6
Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de 
forma a atender, pelo menos, 25% dos alunos da educação básica.

Meta 7
Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com 
melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes 
médias nacionais para o Ideb :
Ideb2015201720192021Anos iniciais do ensino fundamental5,25,55,76Anos finais do 
ensino fundamental4,755,25,5Ensino médio4,34,755,2

Meta 8
Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar no 
mínimo 12 anos de estudo no último ano de vigência deste Plano, para as 
populações do campo, da região de menor escolaridade no País e dos 25% mais 
pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE.)

Meta 9
Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 
2015 e, até o final da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e 
reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional.
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Meta 10
Oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de educação de jovens e adultos, na 
forma integrada à educação profissional, nos ensinos fundamental e médio.

Meta 11
Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, 
assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% de gratuidade na expansão de 
vagas.

Meta 12
Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida 
para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurando a qualidade da oferta.

Meta 13
Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e 
doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de 
educação superior para 75%, sendo, do total, no mínimo, 35% de doutores.

Meta 14
Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de 
modo a atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores.

Meta 15
Garantir, em regime de colaboração entre a União, os estados, o Distrito Federal
e os municípios, no prazo de um ano de vigência deste PNE, política nacional de 
formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do 
art. 61 da Lei nº 9.394/1996, assegurando-lhes a devida formação inicial, nos 
termos da legislação, e formação continuada em nível superior de graduação e 
pós-graduação, gratuita e na respectiva área de atuação.

Meta 16
Formar, até o último ano de vigência deste PNE, 50% dos professores que atuam na
educação básica em curso de pós-graduação stricto ou lato sensu em sua área de 
atuação, e garantir que os profissionais da educação básica tenham acesso à 
formação continuada, considerando as necessidades e contextos dos vários 
sistemas de ensino.

Meta 17
Valorizar os profissionais do magistério das redes públicas de educação básica 
de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos demais profissionais com 
escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PNE.

Meta 18
Assegurar, no prazo de dois anos, a existência de planos de carreira para os 
profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de 
ensino e, para o plano de carreira dos profissionais da educação básica pública,
tomar como referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei 
federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal.

Meta 19
Garantir, em leis específicas aprovadas no âmbito da União, dos estados, do 
Distrito Federal e dos municípios, a efetivação da gestão democrática na 
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educação básica e superior pública, informada pela prevalência de decisões 
colegiadas nos órgãos dos sistemas de ensino e nas instituições de educação, e 
forma de acesso às funções de direção que conjuguem mérito e desempenho à 
participação das comunidades escolar e acadêmica, observada a autonomia 
federativa e das universidades.

Meta 20
Ampliar o investimento público em educação de forma a atingir, no mínimo, o 
patamar de 7% do Produto Interno Bruto (PIB) do País no quinto ano de vigência 
desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% do PIB no final do decênio.
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FIQUE SABENDO - Depressão: especialista alerta para perigo da automedicação de 
antidepressivos
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http://www.blog.saude.gov.br/Depressão: especialista alerta para perigo da 
automedicação de antidepressivos: [FOTO]

Foto: Ocean/Corbis
Ficar triste, ansioso ou assustado por um motivo específico é um quadro normal 
do indivíduo. Já a depressão é uma doença, um distúrbio afetivo que acompanha o 
indivíduo e traz uma série de consequências a saúde mental e física.No sentido 
patológico, há presença de baixa autoestima, ansiedade, desânimo, cansaço fácil,
necessidade de maior esforço para fazer as coisas, pessimismo, melancolia e 
tristeza profunda. Esse conjunto de fatores aparece com maior frequência e 
intensidade. É importante enfatizar que, assim como indivíduo fica alegre, 
nervoso, ficar triste é normal, não significa que a pessoa é ou está depressivo,
alerta o psicólogo e chefe da saúde mental do Hospital Federal da Lagoa, Celso 
Rubmann.
Os fatores psicológicos e sociais, muitas vezes, são as consequências e não as 
causas da depressão. Vale ressaltar que o estresse pode precipitar a depressão 
em pessoas com predisposição em seu histórico familiar. Ficar triste é um quadro
normal do ser humano. Entretanto, esse quadro acompanhado de outros fatores 
patológicos precisa ser diagnosticado e devidamente tratado por um médico 
especialista. O que está acontecendo nos dias de hoje, é que as pessoas estão 
tomando antidepressivos, remédios para dormir, ficar atento, sem necessidade. 
Todo medicamento precisa ter um acompanhamento adequado. Confundir a tristeza e 
personalidade mais fechada com depressão atrapalha o tratamento, alerta o 
especialista.
Quimicamente, o estado depressivo é causado por um defeito nos 
neurotransmissores responsáveis pela produção de hormônios, como a serotonina e 
endorfina, que nos dão a sensação de conforto, prazer e bem-estar. Quando há 
algum problema nesses neurotransmissores, o indivíduo começa a apresentar 
patologias como desânimo, tristeza, autoflagelação, perda do interesse sexual, 
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falta de energia para atividades simples. O remédio ajuda muito, mas ele não é 
eterno. Se a causa primeira não for tratada, a depressão voltará. Por isso, é 
fundamental o apoio da família e um acompanhamento adequado para tratar o real 
motivo que desencadeou a depressão, ressalta.
Segundo o especialista adotar atitudes mais saudáveis protegem o corpo do 
indivíduo contra os sintomas da depressão. A pessoa precisa adotar hábitos 
saudáveis, mas é necessário buscar tratamento medicamentoso e com um 
especialista depois que a doença se instala, para descobrir a real causa. Um dos
principais problemas de quem sofre esse mal é acreditar que a doença vai 
desaparecer por conta própria ou assumir que o mal-estar é permanente e faz 
parte da personalidade, o que não é verdade. Alguns pacientes precisam de 
tratamento de manutenção ou preventivo, que pode levar anos ou a vida inteira, 
para evitar o aparecimento de novos episódios de depressão, finaliza.Fonte: 
Érica Santos /Comunicação Interna do Ministério da Saúde
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Dermatologista esclarece mitos e verdades sobre a saúde da pele: [FOTO]

Foto: Judith Haeusler/cultura/Corbis
Quando o assunto é a saúde da pele há sempre uma série de dúvidas acerca do 
tema. Frequentemente os dermatologistas são questionados sobre assuntos que, na 
realidade, não passam de crendices populares. Mas, afinal o que de fato é mito 
ou verdade? Para esclarecer o assunto, a dermatologista Fernanda Aguiar Santos 
Vilela, especialista em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e
chefe do ambulatório de dermatologia do Hospital Federal Cardoso Fontes, 
vinculado ao Ministério da Saúde, responde.Chocolate aumenta a oleosidade da 
pele? Verdade.O chocolate precisa ser consumido com moderação. O excesso pode 
aumentar a oleosidade e irritabilidade da pele. Estudos mais recentes têm 
apontado no sentido de que alimentos à base de chocolate podem influenciar na 
acne vulgar.Cremes em excesso aumentam a oleosidade e acnes no rosto? Verdade.Se
o produto tiver óleo em sua formulação, poderá aumentar a oleosidade no rosto e 
agravar a acne. Assim como os cremes faciais em excesso podem causar ou piorar a
indecência de acnes. Para evitar esses problemas é fundamental consultar um 
dermatologista. Ele vai avaliar o tipo de pele e orientar o veículo 
dermatológico de acordo com o seu tipo de pele, por exemplo, creme, gel, sérum 
ou loção oil free.A aplicação de óleos em excesso nos cabelos pode afetar a 
face? Verdade.Sim, a aplicação de óleos e cremes em excesso nos cabelos pode 
causar e aumentar a incidência de acne na face. Geralmente, elas aparecem na 
testa, próximo ao couro cabeludo e até mesmo nas costas.A maquiagem fecha os 
poros, aumenta à oleosidade da pele? Verdade.A maquiagem pode obstruir os poros 
e aumentar a oleosidade da pele e ocasionar o surgimento de espinhas e cravos. O
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recomendado é aplicar maquiagens adequadas ao seu tipo de pele e, após seu uso, 
removê-la juntamente com seus resíduos, lavando abundantemente com água e 
sabão.Os alimentos ricos em vitamina C melhoram a saúde da pele? Meia verdade.Na
verdade, o que influencia na saúde da pele é ter uma dieta equilibrada que 
inclua frutas, como a laranja, mamão, manga, que são benéficas para a pele. É 
importante observar que não se deve aplicar a laranja diretamente na pele. Essa 
ação associada à exposição solar pode causar uma série de lesões e manchas na 
pele.Salgadinhos, hambúrgueres, batatas fritas, maionese, ketchup e outros 
alimentos gordurosos aumentam a oleosidade da pele? Mito.Não influencia 
diretamente na saúde da pele. Frituras e alimentados gordurosos não causam acne.
Em compensação, pode ter outros problemas. Entretanto, estudos recentes têm 
sugerido que a acne tem sua incidência aumentada com a adoção de dietas ricas em
alimentos processados, laticínios, açúcares e óleos refinados.Ter uma 
alimentação balanceada rica em nutrientes influencia na saúde da pele? Verdade.A
alimentação deve ser saudável e equilibrada. O excesso ou a deficiência de um 
nutriente pode causar danos à pele e à saúde de um indivíduo.
A dermatologista orienta como ter uma pele saudável:De uma forma geral, limpar a
pele, hidratá-la e protegê-la adequadamente da radiação ultravioleta são 
importantes ferramentas na busca por uma pele saudável. Claro que, dependendo do
tipo de pele e o objetivo do paciente, o dermatologista poderá incluir outros 
tipos de tratamento, orienta a especialista.Confira as dicas:

- Limpeza adequada da pele feita, em geral, com sabonete neutro ou indicado para
um tipo de pele específico. Lembrando que a lavagem da pele também não deve ser 
excessiva.
- Usar um hidratante adequado a seu tipo de pele.
- Utilizar proteção contra os raios UV (ultravioleta). O uso de protetor solar 
adequado a seu tipo de pele deve ser regular em indivíduos acima de seis meses 
de idade.
- Utilizar medidas fotoprotetoras como uso de roupas, chapéus e óculos escuros 
adequados. - Não se expor ao sol excessivamente.
- Consultar um dermatologista regularmente.
- Manter uma alimentação saudável e equilibrada.
Fonte: Érica Santos /Comunicação Interna do Ministério da Saúde
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Caminhando com saúde: [FOTO]

Começou nesta segunda feira dia 10/06 a caminhada de nome caminhando com a 
saúde, que tem como meta reunir os moradores da comunidade que se encontram na 
terceira idade, para uma caminhada duas vezes na semana. O ponto de encontro é 

Página 3787



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
dentro da Unidade de saúde Sylvio Frederico Brauner às 7:00 horas da manhã.
Onde é realizado um alongamento, logo após é a saída para a caminhada, que é 
realizada na Rua Arnaldo Guinle, mais conhecida como rua das fábricas, o local 
já serve de ponto de encontro para outras pessoas que já praticam a caminhada 
para manutenção da saúde, ao concluir o percurso, que é de aproximadamente de 1 
KM, retornamos para a unidade de saúde para mais uma sessão de alongamento.
Esperamos com esta atitude simples, estar sempre motivando os moradores e 
usuários da unidade de saúde a manterem-se sempre ativos, mesmo sem orientador 
físico, o trabalho não pode parar, e para isso nós cotamos com a ajuda de outros
profissionais que compartilham da mesma ideia, Ane Marcelle (Nutricionista do 
NASF) e Priscila Ximenes (Fisioterapeuta do NASF).
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Educação sexual chega a 90% dos adolescentes: [FOTO]

Os jovens brasileiros estão recebendo mais informações em relação às formas de 
prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e gravidez não planejada. É o 
que revela a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE 2012). O estudo do 
Ministério da Saúde, realizado em parceria com Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) e apoio do Ministério da Educação, mostra que 89,1% dos 
adolescentes receberam orientação sobre DST e AIDS e 82,9% informações de como 
evitar gravidez; 69,7% dos entrevistados também sabiam que era possível adquirir
preservativos gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS).
O estudo também mostra que 28,7% dos jovens já iniciaram a vida sexual, 18,3% 
das meninas e mais que dobro dos meninos (40,1%). O uso do preservativo na 
ultima relação sexual esteve presente em 75,3% dos casos. A PeNSE 2012 ouviu 
cerca de 110 mil alunos do 9º ano do Ensino Fundamental em 2.842 escolas 
públicas e privadas, em todas as regiões brasileiras, incluindo as capitais e no
Distrito Federal. Cerca de 90% dos estudantes tinham idade entre 13 e 15 anos. O
lançamento da PeNSE ocorreu nesta quarta-feira (19), no Rio de Janeiro, e contou
com a presença do secretário de Vigilância em Saúde, Jarbas Barbosa, e da 
presidente do IBGE, Wasmália Bivar.
Para Jarbas, a PeNSE é um importante instrumento para o desenvolvimento de 
políticas públicas na área da educação e de saúde voltadas aos jovens. A 
exposição a diversos fatores de risco comportamentais tem com frequência início 
na adolescência, como tabagismo, violência, consumo de álcool e outras drogas. É
importante, portanto, conhecer o perfil desses jovens para protegê-los, promover
hábitos mais saudáveis e assim evitar o desenvolvimento de doenças crônicas, 
afirmou.
Nos últimos três anos, foram distribuídos cerca de 1,3 bilhão de camisinhas nas 
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Unidades Básicas de Saúde (UBS) por todo o país. Qualquer pessoa pode retirar o 
preservativo, sem precisar apresentar qualquer tipo de identificação. Os jovens 
recebem apoio e informação de profissional para que possam escolher o método 
contraceptivo mais adequado.
Outro destaque importante é a oferta de testes rápidos de gravidez na atenção 
básica, iniciativa prevista na Rede Cegonha. Muitas adolescentes procuram as UBS
para realizar o exame e tirar dúvida se estão ou não grávidas. A ampliação do 
teste rápido para todo o Brasil nas unidades de saúde é uma oportunidade 
excelente para orientá-las para que ela possa exercer sua sexualidade com 
responsabilidade. O Ministério da Saúde também disponibiliza gratuitamente nas 
Unidades de saúde pílulas anticoncepcionais, injeção de hormônios e DIU na rede 
pública. No programa Aqui tem Farmácia Popular é disponibilizado a preço popular
os contraceptivos orais e injetáveis.Fonte:Fabiane Schmidt / Agência Saúde
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FIQUE SABENDO - Faixa etária de vacinação contra hepatite B é ampliada para 49 
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Imunizante está disponível nas unidades básicas de saúde
19/06/2013

A vacinação contra hepatite B foi ampliada. Pessoas com até 49 anos já podem 
receber o imunizante. Até o ano passado, a vacina era oferecida apenas à 
população com até 29 anos. O imunizante está disponível em todos os postos de 
saúde do município. São mais de 200 salas de vacinação.

A vacina contra a hepatite B é a forma mais segura e eficaz de se prevenir 
contra a doença. Para estar protegido, é preciso tomar três doses, sendo a 
segunda aplicada 30 dias após a primeira, e a terceira seis meses após a 
primeira.

O imunizante também é disponibilizado aos grupos prioritários, com maior risco 
de ter a doença, independentemente da faixa etária: manicures, pedicures, 
profissionais do sexo, homossexuais e outros.

A hepatite B é uma doença viral e infecciosa. Por muitas vezes, é silenciosa. A 
hepatite B é uma das principais causas de cirrose hepática e sangue no fígado. A
transmissão se dá pelo sangue, por meio de compartilhamento de seringas e por 
relações sexuais desprotegidas.
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FIQUE SABENDO - Festas de São João com segurança
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Festas de São João com segurança: [FOTO]
Cada região brasileira comemora as festas juninas da sua forma, mas no Nordeste 
são encontradas as festas mais tradicionais e cheias do Brasil. Com pluralidade 
de arraiais e festejos pelas cidades nordestinas, todas dão grande valor às 
quadrilhas, que são famosas internacionalmente. Em Caruaru (PE) e Campina Grande
(PB), onde acontecem as maiores e mais bonitas festas juninas do país, o número 
de turistas é duplicado nessa época do ano. Assim como no carnaval, em épocas 
festivas pode haver maior incidência de transmissão de doenças sexualmente 
transmissíveis (DST) e HIV e os cuidados devem ser tomados.
As DST são doenças infecciosas disseminadas principalmente por contato sexual 
íntimo, sem o uso de preservativo com uma pessoa infectada e afetam pessoas de 
todos os sexos. As doenças venéreas se manifestam na área externa do órgão 
sexual, mas também podem atingir o útero, a próstata, os testículos ou outros 
órgãos internos. Geralmente, as infecções causam apenas uma leve dor, verrugas, 
coceira e irritação no local.
Uma das DST mais comuns no mundo é o Papilomavirus Humano (HPV), pouco conhecido
pela população brasileira, mas que aparece em uma a cada cinco mulheres no país.
O Sistema Único de Saúde oferece exames gratuitos para a descoberta do vírus HPV
e também o exame Papanicolau, que é usado para o diagnóstico de câncer de colo 
de útero.
A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida ou Aids é uma doença infecto-contagiosa
causada pelo vírus Human Immunodeficiency Virus (HIV) e que leva à queda da 
imunidade. A Aids não se transmite por suor, abraço, beijos, uso de banheiros, 
copos ou qualquer outro meio que não envolva contato com mucosas, áreas feridas,
penetração sexual desprotegida ou uso de agulhas e produtos sanguíneos que 
estejam infectados.
Durante os períodos festivos, inclusive no São João, conhecido como santo 
festeiro, que apadrinha diversas festas, danças, quadrilhas e muita comilança, é
mais propício que as pessoas se esqueçam de tomar os devidos cuidados e de 
utilizar métodos contraceptivos e métodos para evitar transmissão de doenças. 
Antes de pular a fogueira tem que se certificar que tem preservativo no 
bolso.Prevenção
O uso de camisinha nas relações sexuais é essencial para a prevenção da Aids. 
Recomenda-se também a utilização de agulhas e seringas descartáveis e uso de 
proteção quando for manipular machucados ou feridas. Mulheres grávidas devem 
realizar obrigatoriamente o teste de HIV durante os exames de pré-natal.
O Ministério da Saúde disponibiliza testes rápidos em Centros de Referência em 
Treinamento em DST/Aids para diagnósticos de HIV.
Fonte: Kathlen Amado / Blog da Saúde
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FIQUE SABENDO - HIPOTIREOIDISMO SUBCLÍNICO
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HIPOTIREOIDISMO SUBCLÍNICO: Hipotireoidismo é o nome da doença provocada pelo 
funcionamento deficiente da glândula tireoide, responsável pela produção de 
hormônios que controlam o nosso metabolismo. O hipotireoidismo subclínico, foco 
deste artigo, é uma forma branda de hipotireoidismo, geralmente sem sintomas, 
mas já detectável através de exames laboratoriais.

Neste texto vamos abordar os seguintes pontos sobre o hipotireoidismo 
subclínico:
Funcionamento da tireoide normal.O que é hipotireoidismo subclínico.Diagnóstico 
do hipotireoidismo subclínico.Sintomas do hipotireoidismo subclínico.Progressão 
do hipotireoidismo subclínico para hipotireoidismo franco. Consequências do 
hipotireoidismo subclínico.Tratamento do hipotireoidismo 
subclínico.Hipotireoidismo subclínico na gravidez 
Neste artigo abordaremos somente o hipotireoidismo subclínico. Para mais 
informações sobre o hipotireoidismo clínico, leia:

- DOENÇAS E SINTOMAS DA TIREOIDE

- SINTOMAS DO HIPOTIREOIDISMO

- TSH E T4 LIVRE | Exames da tireoide

- HIPOTIREOIDISMO | Tireoidite de Hashimoto
Funcionamento da tireoide normal
[FOTO]
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FIQUE SABENDO - MS alerta para cuidados com a saúde no inverno
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http://www.blog.saude.gov.br/
MS alerta para cuidados com a saúde no inverno: [FOTO]

Foto: Tim Pannell / Corbis
Com a chegada do inverno, o Ministério da Saúde alerta à população a adotar 
medidas de prevenção contra as doenças respiratórias, comuns nesta época do ano,
especialmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A concentração de pessoas
em ambientes fechados favorece a circulação de diversos tipos de vírus 
respiratórios, inclusive o da influenza. Hábitos simples de higiene são 
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importantes para prevenção, já que o vírus permanece vivo no ambiente por até 72
horas e, em superfícies como corrimões, maçanetas e torneiras, por até 10 horas.
Os cuidados de higiene devem ser redobrados com crianças e idosos. No caso das 
crianças, é recomendável - especialmente no ambiente escolar - que além das 
mãos, os brinquedos e objetos de uso comum sejam lavados com água e sabão ou 
higienizados com álcool gel a 70%. Nas creches, também é importante evitar que 
as crianças durmam muito próximas. A distância ideal entre elas é de um metro.
Já para os idosos, o perigo está nas complicações advindas com a gripe, como a 
pneumonia e agravamento de doenças crônicas, entre elas a hipertensão e 
diabetes. Uma, entre as várias formas de prevenção, é a vacina contra a gripe, 
que foi ofertada pelo Ministério da Saúde aos grupos mais vulneráveis. Nesse 
ano, superamos a meta e conseguimos vacinar mais de 90% da população alvo. A 
vacina não elimina totalmente a transmissão da gripe, mas pode reduzir as 
complicações e as mortes, observa o secretário de Vigilância em Saúde do 
Ministério da Saúde, Jarbas Barbosa.
Os sintomas da gripe costumam se manifestar entre dois e três dias após o 
contágio e duram, em média, uma semana. Febre alta permanente e dificuldade para
respirar são sinais que podem indicar o agravamento do quadro, principalmente se
ocorrer com pessoas dos grupos de maior vulnerabilidade para as complicações da 
influenza. A gripe tem início súbito e, na maior parte dos casos, tem cura 
espontânea. Mas, é fundamental um diagnóstico rápido e tratamento adequado, 
principalmente com crianças pequenas, idosos, gestantes e portadores de doenças 
crônicas, alerta o secretário.Resfriado e rinite - Mais leve e menos demorado, o
resfriado frequentemente é confundido com gripe. Embora parecidos, os sintomas 
do resfriado são mais brandos e duram menos tempo, entre dois e quatro dias. Em 
geral, as pessoas apresentam tosse, congestão nasal, coriza, dor no corpo e dor 
de garganta leve. No resfriado, a febre é menos comum e, quando aparece, é 
baixa.
Outra doença que também tem sintomas parecidos e que pode ser confundida com a 
gripe é a rinite alérgica. Os principais sintomas são espirros, coriza, 
congestão nasal e irritação na garganta. A rinite alérgica não é uma doença 
transmissível, provocada pelo contato com agentes que causam alergia, como 
poeira, pelos de animais, poluição, mofo e alguns alimentos.
O vírus da influenza pode ser transmitido por adultos doentes por até sete dias 
e até 14 dias, em crianças. A forma mais comum de transmissão é a direta, entre 
pessoas, por meio de gotículas de saliva expelidas ao falar, tossir e espirrar. 
A outra forma é a indireta, por meio das mãos que, após tocarem superfícies 
contaminadas por secreções de pessoas doentes, podem carregar o vírus 
diretamente para a boca, nariz e olhos.Tratamento - Ao surgirem sintomas de 
gripe, resfriado ou rinite, o Ministério da Saúde recomenda que as pessoas 
procurem o serviço de saúde mais próximo e não tomem medicamentos por conta 
própria, como os antigripais. A automedicação pode mascarar sintomas, contribuir
para o agravamento da doença e dificultar o diagnóstico, que deve ser feito por 
um médico.
Para os casos de síndrome gripal em pessoas vulneráveis às complicações, o 
Ministério da Saúde recomenda que os médicos prescrevam o uso do antiviral 
Fosfato de Oseltamivir (Tamiflu), de acordo com o Protocolo de Tratamento da 
Influenza 2013. Só neste ano, foram enviados às secretarias estaduais mais de um
milhão de tratamentos que devem estar disponíveis nas unidades de saúde de todo 
o país.
Para atingir sua eficácia máxima, o medicamento deve ser tomado nas primeiras 48
horas após o início da doença. Entretanto, mesmo ultrapassado esse período, o 
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Ministério da Saúde indica a prescrição do antiviral.Medidas preventivas de 
eficácia comprovada:Higienizar as mãos com água e sabão, ou com álcool gel, 
principalmente depois de tossir ou espirrar; depois de usar o banheiro; antes de
comer; antes e depois de tocar os olhos, a boca e o narizEvitar tocar os olhos, 
nariz ou boca após contato com superfícies potencialmente contaminadas, como 
corrimãos, bancos e maçanetasEvitar proteger a tosse e o espirro com as mãos, 
utilizando, preferencialmente, lenço de papel descartávelEvitar contato com 
pessoas que apresentem a síndrome gripalFonte: Valéria Amaral / Agência Saúde
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O que é poliomielite?: [FOTO]
A poliomielite (ou paralisia infantil) é uma doença infecciosa viral aguda, 
muito contagiosa, que acomete principalmente crianças pequenas (até 5 ou 6 anos 
de idade), embora também possa infectar crianças maiores e mesmo adultos. A 
origem grega do nome descreve precisamente em que consiste a enfermidade: poliós
= cinza, myelós = medula espinhal e -ite é o sufixo usado para inflamações 
(inflamação da substância cinzenta da medula espinhal). Em geral a enfermidade 
deixa como sequela irreversível uma paralisia flácida da área atingida, na 
maioria das vezes um dos membros inferiores. Como consequência, resta uma 
atrofia dos músculos envolvidos, o que acaba por complicar ainda mais a 
situação.
Quais são as causas da poliomielite?

O vírus transmissor da poliomielite (poliovírus) é um enterovírus extremamente 
resistente às condições externas, contraído através de alimentos ou água 
contaminados ou de forma direta, de pessoa para pessoa (através de muco, catarro
ou fezes). Esses vírus multiplicam-se na garganta e mais frequentemente no 
intestino, onde frequentemente ficam restritos. Daí eles podem passar às 
correntes sanguínea e linfática e invadir o sistema nervoso, causando destruição
dos neurônios motores. O modo de transmissão geralmente é fecal-oral e só 
raramente, oral-oral.

Existem três sorotipos distintos do vírus, sendo que o tipo mais grave é o da 
poliomielite paralítica (1% ou mais dos casos). Os seres humanos são os únicos 
reservatórios e os únicos atingidos pelos vírus.

Quais são os sinais e sintomas da poliomielite?

Em muitas oportunidades as pessoas infectadas pelo poliovírus não têm sintomas, 
mas mesmo assim podem contaminar outras pessoas. O período que medeia entre a 
contaminação pelo vírus e o aparecimento dos primeiros sintomas (incubação) 
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varia entre 3 e 35 dias. A poliomielite maior, a forma paralítica da 
enfermidade, corresponde a uma minoria dos casos das pessoas infectadas. Uma 
alta percentagem das pessoas infectadas não apresenta sintomas. Em algumas 
pessoas pode surgir, após a infecção, um quadro de meningite asséptica, com 
fortes dores de cabeça e espasmos musculares, mas sem danos neuronais 
significativos, que se cura espontaneamente sem que ocorra paralisia. Na maior 
parte das vezes, o sistema imunológico destrói o vírus antes da fase de 
paralisia.

As manifestações iniciais da infecção são muito parecidas com as de outras 
viroses: febre, dor de garganta, gripe, náuseas, vômitos, dores abdominais, 
diarreias ou prisão de ventre, etc. Posteriormente, os órgãos mais atingidos são
o cérebro, o coração e o fígado. A destruição de neurônios motores da medula 
espinhal resulta em paralisia flácida dos músculos por eles inervados, mas na 
maioria das vezes a infecção fica limitada à faringe e ao intestino. Na "doença 
maior" ou poliomielite paralítica, os sintomas iniciais da doença menor 
desaparecem depois de cerca de 10 dias e surge uma paralisia flácida (geralmente
irreversível) que pode afetar um grupo discreto de músculos ou mesmo todos os 
músculos do corpo. Na maior parte das vezes, a paralisia afeta assimetricamente 
um dos membros inferiores. Se afetar os músculos do sistema respiratório ou o 
centro nervoso que controla a respiração, a morte pode ocorrer por 
asfixia.Clique aqui para ver as fotos
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FIQUE SABENDO - Prefeitura bate meta e vacina 95,9% de crianças contra paralisia
infantil
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Fonte: PCRJ
VACINAÇÃO - ESTE TRABALHO TAMBÉM FOI DO PSE
Gotinhas continuarão disponíveis nos postos até o dia 28
24/06/2013

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ultrapassou a meta estabelecida nesta 
primeira etapa de vacinação contra a paralisia infantil. O balanço final mostra 
que mais de 335 mil crianças receberam a gotinha em toda a cidade, alcançando 
95,9% da população infantil com menos de cinco anos, frente à meta inicial 
estabelecida, que era de 95% da população-alvo. Mesmo assim, as vacinas ficarão 
disponíveis nos postos de saúde até o dia 28 deste mês.

Nos 14 dias de campanha, a Prefeitura colocou à disposição da população 215 
salas de vacinação e cerca de 6 mil profissionais. O Rio de Janeiro é a segunda 
capital do país com melhor índice de cobertura de vacinação. A região da cidade 
que mais imunizou as crianças é a que compreende os bairros do Centro, com 100% 
de cobertura, seguida por Campo Grande e adjacências, com 93,1%. A título de 
comparação, em todo o Estado do Rio, o percentual é de 68,23% e em todo o país é
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de 65,30%.

A paralisia infantil, ou poliomielite, é uma doença infectocontagiosa aguda 
transmitida por vírus que age como infecção ou sob forma paralítica, podendo 
provocar sequelas permanentes ou até mesmo levar à morte. Em 2012, a meta foi 
ultrapassada e 399.456 mil crianças foram vacinadas.
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Respire fundo - previna doenças com a prática de exercícios respiratórios: 
[FOTO]
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Saiba o que é Lúpus - a doença da personagem Paulinha de Amor à Vida: [FOTO]

Imagem: TV Globo
Quem acompanha a novela Amor à Vida, da Rede Globo, deve ter visto o caso da 
personagem Paulinha, uma menina de 12 anos que teve o diagnóstico de Lúpus. Por 
trazer o tema à tona, fizemos uma pesquisa e reunimos aqui neste post 
informações sobre essa doença autoimune rara, mais frequente em mulheres.O que é
Lúpus?É uma doença inflamatória desencadeada por um desequilíbrio no sistema 
imunológico, aquele responsável pela defesa do corpo. Acontece que esse sistema 
passa a combater o próprio organismo, daí o termo autoimune. Não tem cura, mas 
com medicações corretas e cuidados apropriados a pessoa pode conviver com a 
doença.
No caso da Paulinha, da novela, o sistema está atacando o fígado e, por isso, os
médicos da ficção buscam um doador compatível para parte do órgão.Causas do 
Lúpus
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As causas são multifatoriais, sendo a genética o ponto fundamental para o 
desenvolvimento do Lúpus. Em pessoas que têm casos da doença na família, alguns 
fatores ambientais (como exposição ao sol, o uso de certos medicamentos, alguns 
vírus e bactérias) e hormonais (estrógeno/ feminino) podem colaborar para o 
aparecimento da doença.Sintomas[FOTO]

Em determinado capítulo da novela, antes de ter o diagnóstico da doença, um 
doutor da ficção mostra preocupação ao notar uma mancha no formato de asa de 
borboleta no rosto da garota.Na verdade, esse sintoma é um dos 11 critérios de 
diagnóstico da American College of Rheumatology.
O Lúpus pode desencadeardiversos sintomasdependendo do paciente e do órgão 
afetado. Entretanto, em geral, o paciente também apresenta sintomas mais 
característicos da doença. Os mais frequentes são:Pequenas feridas recorrentes 
na boca e no nariz;Dores articulares, nas juntas, geralmente de caráter não 
inflamatório;Manchas avermelhadas na pele, que formam uma asa de borboleta 
-lesão que surge nas regiões laterais do nariz e prolonga-se horizontalmente 
pelas bochechas. Geralmente, apresenta um aspecto clínico descamativo, isto é, 
se a lesão for raspada, descama profusamente;Sensibilidade exagerada ao sol 
(Fotossensibilidade) - quando mínimas exposições provocam queimaduras muito 
intensas na pele, especialmente na pele do rosto, do dorso e de outras partes do
corpo mais expostas ao sol nas praias e piscinas.
Exames de diagnóstico
São feitos exames de sangue como, por exemplo, o FAN (fator antinúcleo) e outros
que detectam a presença de autoanticorpos (exemplo: anti-DNA) mais específicos 
do lúpus e que também ajudam no diagnóstico.
Tratamento
Medicamentos ajudam a controlar as crises e a evolução da doença, pois regulam o
sistema imunológico. O tratamento deve ser individualizado, focado em cada 
paciente.
Cuidados
Já está comprovado que alguns cuidados são fundamentais para o controle da 
doença.Pacientes com lúpus devem evitar a exposição ao sol e usar protetores 
solares o dia todo;Os anticoncepcionais são contraindicados, porque o aumento 
dos níveis de estrógeno pode desencadear surtos da doença;Portadoras da doença 
que desejam engravidar devem seguir rigorosamente a orientação medica e dar 
preferência aos períodos de remissão das crises;O consumo de álcool, cigarro e 
outras drogas é absolutamente contraindicado;Respeitadas as limitações que 
possam ocorrer durante as crises, a atividade física deve ser mantida com 
regularidade.Fontes: iG, Tv Globo,Dr. Drauzio VarellaeAmerican College of 
Rheumatology.
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SUS vai registrar casos de agressão por homofobia: [FOTO]

Equipe do Ministério da Saúde participa do lançamento do Sistema Nacional LGBT, 
na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. | Foto: Rondon 
Vellozo - Ascom/MS
O Ministério da Saúde vai tornar obrigatório o registro dos casos de violência 
por homofobia atendidos na rede pública de saúde. A iniciativa será aplicada a 
partir de agosto aos estados de Goiás, Minas Gerais e Rio Grande do Sul e, em 
janeiro do próximo ano, será estendida ao restante do país. O anúncio da 
obrigatoriedade ocorreu nesta quinta-feira (27) durante o lançamento do Sistema 
Nacional de Promoção de Direitos e Enfrentamento à Violência contra Lésbicas, 
Gays, Bissexuais e Transexuais (Sistema Nacional LGBT), pela Secretaria Especial
de Direitos Humanos da Presidência da República. Na ocasião também foi 
apresentado Relatório sobre Violência Homofóbica no Brasil em 2012, produzido 
pela Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, considera que a obrigatoriedade da 
notificação será uma ferramenta importante de promoção e de garantia de direitos
à comunidade LGBT. Segundo ele, o preenchimento de um formulário pelo 
profissional que realizou o atendimento vai tornar visível a dimensão real do 
problema da homofobia. É fundamental conhecer a magnitude das violências que 
acometem esta população, identificando quem são as vítimas, quais os principais 
tipos de violências, locais de ocorrência, a motivação, a oportunidade do uso do
nome social, dentre outras informações, afirmou o ministro. Ele explicou que 
este conhecimento vai servir para a formulação e implementação de políticas 
públicas de enfrentamento às violências homofóbicas e políticas públicas de 
atenção e proteção à população LGBT.
O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) já registra os 
atendimentos de violência contra mulheres, idosos, crianças e adolescentes. O 
SINAN fornece subsídios para explicações causais dos agravos de notificação 
compulsória, além de indicar riscos aos quais as pessoas estão sujeitas, 
contribuindo assim, para a identificação da realidade epidemiológica de 
determinada área. A Lista de Notificação Compulsória (LNC) é composta por 
agravos e eventos selecionados de acordo com critérios de magnitude, potencial 
de disseminação, transcendência, vulnerabilidade, disponibilidade de medidas de 
controle e compromissos internacionais com programas de erradicação, entre 
outros fatores.Documento - O Relatório sobre Violência Homofóbica aponta que, em
2012, ocorreram 3.084 denúncias e 9.982 violações de direitos humanos 
relacionadas à identidade de gênero. Isso representa um crescimento 
significativo, se comparado ao ano anterior, quando foram registrados 1.159 
casos de denúncias de violência e 6.809 violações de direitos. Também houve 
crescimento de 183% do registro de vítimas de violência por homofobia, subindo 
de 1.1713 para 4.851. A maioria das vítimas (61,16%) tinha idade entre 15 e 29 
anos. O documento foi realizado a partir da base de dados do Disque Direitos 
Humanos, Central de Atendimento à Mulher e 136 da Ouvidoria do Ministério da 
Saúde.O crescimento no número de denúncias mostra a confiabilidade nos sistemas 
que estamos instituindo e produzindo no Brasil, observou a ministra da 
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário. 
Segundo ela, o recebimento dessas acusações configura um passo importante porque
resulta em atitudes. Quando recebemos estas denúncias, temos que mover uma rede 
de proteção e atendimento às vítimas, complementou a ministra.
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Para o secretário de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, Jarbas 
Barbosa, O enfrentamento à violência requer a ação conjunta de diversos setores:
saúde, segurança pública, justiça, educação, assistência social. O SUS vai 
fornecer dados seguros para que sejam formuladas políticas públicas eficientes, 
preservando a integridade desta população, ressaltou o secretário.Sistema 
Nacional LGBT - Para qualificar e ampliar o atendimento à população LGBT, 
familiares, amigos e vítimas da discriminação, além de potencializar ações nas 
áreas de direitos humanos, segurança pública e assistência social, foi criado o 
sistema Nacional LGBT. Pretende-se integrar todas as entidades existentes no 
país, mas que funcionam de forma desarticulada. também, e construir um tripé 
formado pelos conselhos, coordenadorias e planos estaduais e municipais 
LGBT.Fonte: Fabiane Schmidt / Agência Saúde
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Esclarecendo...
Vacine seu filho contra a poliomielite (paralisia infantil): 

O Ministério da Saúde lançou nesta última terça-feira (04 de junho) a 34ª 
Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite, em Brasília.
Realizada em parceria com as secretarias estaduais e municipais de Saúde, a meta
é vacinar 12,2 milhões de  crianças entre 6 meses e menores de 5 anos (95% da 
população alvo de 12,9 milhões de crianças no país). A ação começa no próximo 
sábado (08 de junho), com o Dia D de mobilização nacional, e vai até 21 de 
junho.
O que é poliomielite (paralisia infantil)
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Xô resfriado: saiba como cuidar e proteger o seu bebê: [FOTO]

Provavelmente, uma criança terá muito mais resfriados ou infecções das vias 
respiratórias superiores do que qualquer outra doença durante a infância. Nos 
primeiros dois anos de vida, a maioria das crianças pode ter entre oito e dez 
resfriados por ano. E se a criança está na creche, ou se houver outras crianças 
mais velhas, em idade escolar, na mesma casa, o número de resfriados pode 
aumentar ainda mais, pois as constipações se espalham facilmente entre as 
crianças que estão em contato próximo com outras.Essa é a má notícia que traz 
consigo uma boa notícia também: a maioria dos resfriados desaparece por si só, 
sem provocar danos ou doenças mais sérias. No entanto, mais da metade das 
crianças atendidas em função de um resfriado comum recebe a prescrição de 
antimicrobianos. A terapia antimicrobiana desnecessária pode ser evitada através
do reconhecimento dos sinais e dos sintomas que são parte do curso habitual dos 
resfriados, explica o pediatra Moises Chencinski.
Uma pesquisa da Universidade de Michigan divulgada recentemente confirma esta 
teoria e revela que mais de 40% dos pais dão aos seus filhos menores de idade 
medicamentos para a tosse e remédios para resfriados que eles não deveriam usar.
Os pesquisadores norte-americanos alertam que os efeitos colaterais do uso de 
medicamentos para tosse e resfriado em crianças podem incluir reações alérgicas,
aumento da frequência cardíaca, sonolência ou insônia, respiração lenta e 
superficial, confusão ou alucinações, convulsões, náusea e constipação.Sinais e 
sintomas de um resfriado
Uma vez que o vírus está presente e se multiplicando, a criança pode desenvolver
os seguintes sintomas: corrimento nasal (em primeiro lugar, um corrimento claro,
mais tarde, um mais grosso); espirros; febre moderada, em particular à noite; 
diminuição do apetite; dor de garganta e, talvez, dificuldade para engolir; 
tosse; irritabilidade; e gânglios um pouco inchados.Se a criança tem um 
resfriado comum, sem complicações, os sintomas devem desaparecer gradualmente 
entre cinco/sete dias, explica o médico.[FOTO]
Como os resfriados se espalham por aí
Resfriados são causados por vírus, que são organismos infecciosos extremamente 
pequenos (muito menores do que as bactérias). Um espirro ou tosse pode 
transferir diretamente um vírus de uma pessoa para outra. O vírus também pode 
ser transmitido indiretamente, da seguinte maneira:
1) A criança ou adulto infectado com o vírus, ao tossir, espirrar ou tocar o 
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nariz faz a transferência de algumas das partículas de vírus para sua mão;
2) Ela então toca a mão de uma pessoa saudável;
3) Esta pessoa saudável leva a mão recém-contaminada ao próprio nariz, 
introduzindo assim o agente infeccioso no lugar onde ele pode se multiplicar e 
crescer: o nariz ou a garganta. Logo depois, os sintomas do resfriado começam a 
se desenvolver;
4) Este ciclo repete-se seguidamente, com o vírus sendo transferido desta 
criança ou adulto recém-infectado para o próximo susceptível, e assim por 
diante.
O tratamento do resfriado
Uma criança mais velha com um resfriado geralmente não precisa ir ao médico, a 
menos que a condição se torne mais grave. Mas, se ela é mais novinha, ao 
primeiro sinal da doença, o pediatra precisa ser consultado. Com um bebê, os 
sintomas podem ser enganosos e o que parece ser um simples resfriado pode ser o 
princípio de doenças mais graves que podem evoluir rapidamente, como a 
bronquiolite, otites ou pneumonia viral, recomenda Chencinski.É hora do médico 
entrar em açãoVocê deve procurar um pediatra quando:As narinas estão se 
ampliando a cada respiração, a pele acima ou abaixo das costelas é sugada a cada
respiração (retrações) ou se a criança está respirando rapidamente ou tendo 
qualquer dificuldade para respirar;Os lábios e as unhas ficarem azuis;O muco 
nasal persistir por mais de dez dias;A tosse simplesmente não vai embora (dura 
mais de uma semana);A criança tem dor de ouvido;A temperatura estiver acima de 
37.7 graus Celsius;A criança apresenta-se excessivamente sonolenta ou 
irritadiça.É importante destacar que medicamentos de venda livre (OTC) para 
tosse e resfriado não devem ser dados a bebês e crianças menores de dois anos de
idade devido ao risco de efeitos colaterais potencialmente fatais, sem que um 
pediatra seja consultado antes. Vários estudos mostram que medicamentos para 
resfriado e tosse não funcionam em crianças menores de seis anos e podem ter 
efeitos colaterais potencialmente graves. É preciso ter em mente que a tosse 
limpa o muco do trato respiratório, e normalmente, não há nenhuma razão para 
suprimi-la, explica o pediatra.
Se a criança está tendo dificuldade para respirar ou ingerir líquidos por causa 
da congestão nasal, é recomendado limpar o nariz com soro fisiológico em gotas 
ou spray, que estão disponíveis para venda sem receita médica. Nunca utilize 
gotas nasais que contenham qualquer medicamento, uma vez que quantidades 
excessivas podem ser absorvidas, trazendo efeitos colaterais indesejáveis 
importantes. Só use gotas nasais salinas normais recomendadas pelo pediatra, 
alerta.Colocar um umidificador no quarto também pode ajudar a manter as 
secreções nasais mais fluidas, proporcionando maior conforto à criança, mas o 
aparelho deve ser desligado após, no máximo, duas horas de uso.Certifique-se de 
limpar e secar o umidificador completamente a cada uso para evitar a 
contaminação bacteriana ou mofo. Vaporizadores de água quente não são 
recomendados, pois podem causar queimaduras.Prevenção dos resfriados
- Tente ao máximo manter o bebê longe das pessoas resfriadas;
-Se a criança já está com resfriado, é bom ensiná-la a tossir e espirrar longe 
dos outros, além de usar um lencinho para tossir e limpar o nariz com 
regularidade;
- Lavar as mãos regularmente durante o dia também irá reduzir a propagação dos 
vírus.E, por fim, é bom lembrar que criança doente deve ficar em casa para se 
proteger e também para não correr o risco de contaminar outras crianças, lembra 
Chencinski.
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Após campanha de vacinação, Saúde faz material informativo contra gripe: 
Após promover a 15ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe, de 15 de 
abril a 10 de maio, o Ministério da Saúde elaborou um material informativo para 
profissionais da área e o público em geral sobre como se prevenir do 
vírusinfluenza, que causa a doença.
A ação está sendo divulgada em todo o país desde o dia 27 de maio, e vai até 15 
de julho, em pleno inverno - quando os casos de gripe costumam aumentar. A 
transmissão ocorre de pessoa para pessoa, por meio de tosse, espirro ou contato 
com secreções respiratórias de indivíduos infectados.
As seis peças lançadas pelo governo incluem um manual de como evitar o vírus da 
gripe, com hábitos como lavar as mãos adequadamente, usar álcool em gel, cobrir 
o nariz e a boca ao tossir ou espirrar, não compartilhar objetos de uso pessoal,
evitar ambientes fechados e com muita gente, não usar remédios sem orientação 
médica e procurar um profissional ou uma unidade de saúde se houver sintomas 
como febre, tosse, dor de garganta e dor no corpo.
Outro cartaz explica especificamente o passo a passo de como higienizar bem as 
mãos com água e sabão. O procedimento de 11 passos dura de 40 a 60 segundos e 
deve ser adotado sempre, especialmente após tossir ou espirrar, segundo o 
ministério.[FOTO]
[FOTO]

*Com informações do G1
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Atividades sobre noções de higiene em todas as turmas.: 
[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]
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Homenagens às Mamães da Creche Rogério: O dia das mães foi bem animado em nossa 
creche. Cada turminha fez uma homenagem especial às mamães, que ficaram 
encantadas. Além disso, houve ainda uma semana voltada a saúde e beleza delas. 
Teve bolo, refrigerante, café da manhã, presentinho e muito amor.
Vamos conferir?

Semana das Mães

Este é o convite para as atividades da nossa creche durante a semana das mamães.
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
Nossa creche preparada para receber as mamães
[FOTO]
Drª Berenice e sua equipe trazendo informações importantes para a saúde das 
mamães.
[FOTO]
Drª Berenice e sua equipe trazendo informações importantes para a saúde das 
mamães.

[FOTO]
A educadora Cecília do PSF Fazenda Botafogo ministrando uma palestra para as 
nossas mamães.
[FOTO]
A educadora Cecília do PSF Fazenda Botafogo ministrando uma palestra para as 
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nossas mamães.
[FOTO]
Ginástica para as mães. Preparando para caminhada, com o professor Leonardo.

Homenagens das turminhas às mamães

A turma EI 40 fez uma linda apresentação com direito a café da manhã para as 
mamães. Elas adoraram.
[FOTO]

[FOTO]
A mesa de café da manhã cheia de gostosuras
[FOTO]
A educadora Solange conversando com as mamães
[FOTO]
A apresentação das crianças
[FOTO]
A turminha com suas queridas educadoras

A turma EI 31 fez uma apresentação ao som de "Fico assim sem você". Elas ficaram
muito emocionadas. Ao final, todas comeram bolo, beberam refrigerante e levaram 
seus presentinhos.

[FOTO]
Homenagem do EI 31
[FOTO]
A turminha EI 31 pronta para homenagear suas mamães...

[FOTO]
...e as mamães esperando ansiosas para ver a homenagem de seus pequenos.

[FOTO]
Os pequenos dançando a música fico assim sem você para suas mamães

[FOTO]
O presente das mamães - Ecobag decorada com asmãozinhasdas crianças.

[FOTO]
Bolo para as mamães

[FOTO]
As mamães e seus pimpolhos

As turminhas EI 30 e EI 32 fizeram uma homenagem de fazer inveja São Paulo 
Fashion Week. Um lindo desfile para as mamães que ficaram maravilhadas com a 
moda da nossa creche. Confiram os cliques.

--------------------------------------------------------------------------------
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I Conferência Municipal de Direitos Humanos do Rio de Janeiro: Pré-Conferências:

[FOTO]
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Como tratar a prevenção do uso de drogas nas escolas: Tive muitos amigos de 
escola que se perderam nas drogas. Apesar de ser nova, já vi muitos jovens 
usuários saírem da escola, declarou Thifani Ohana dos Santos, de 14 anos, aluna 
da Escola Estadual Fadlo Haidar, em São Paulo (SP). O uso de drogas por 
adolescentes tem sido evidenciado em vários estudos brasileiros, que apresentam 
elevadas taxas. Entre estudantes, a parcela dos que usam ou usaram drogas chega 
a 17%, segundo o V Levantamento sobre o Uso de Drogas Psicotrópicas entre 
Estudantes do Ensino Fundamental e Médio da Rede Pública de Ensino, realizado 
nas 27 capitais do Brasil pelo Centro Brasileiro de Informações Sobre Drogas 
Psicotrópicas - CEBRIDem 2012.
O estudo afirma que entre as drogas mais utilizadas estão o álcool (68,9%), o 
tabaco (22,7%), os solventes (10,1%), a maconha (6,6%), os ansiolíticos (3,8%), 
as anfetaminas (2,6%) e a cocaína (1,6%). Por isso, para a psicóloga e 
consultora da Área Técnica da Saúde do Adolescente e Jovem - ASAJ do Ministério 
da Saúde, Patrícia Castro, é importante começar um trabalho preventivo na escola
tratando, primeiramente, o uso de álcool. Quando falamos sobre drogas com um 
adolescente, logo vem à cabeça as drogas ilícitas. Ele não tem ideia de que, ao 
consumir álcool, já está usando drogas. Mesmo que o álcool seja lícito, ele é um
problema sério entre os jovens, que começam a beber já por volta dos 13 e 14 
anos, afirmou.
Para tratar sobre o tema com os jovens dentro da escola, a psicóloga recomenda o
uso de metodologias participativas. Não podemos nos prender apenas às palestras.
Muitas vezes, dependendo da abordagem do palestrante, o conteúdo não vai atingir

Página 3805



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
os alunos, disse. Ela recomenda que os profissionais tragam a realidade do aluno
para dentro da escola. Uma abordagem interessante é fazer pequenas oficinas, 
trabalhos em grupos e dinâmicas com tom de bate-papo para que os alunos tragam 
suas experiências para serem debatidas, explicou.
Castro acredita que há certa hesitação dos professores em trazer o tema para a 
sala de aula. Muitos deles acham que é preciso ter uma formação específica para 
conversar sobre isso com os estudantes. Claro que é importante eles saberem 
sobre o assunto, mas não necessariamente precisam ser especialistas, disse. A 
prioridade, segundo a psicóloga, é não adotar uma postura de julgamento em 
relação aos alunos. Isso pode impedir que o jovem se abra sobre suas dúvidas e 
experiências. É importante debater junto, informar e levar ao jovem uma reflexão
sobre o que ele vive dentro e fora da escola.
O que geralmente acontece nas escolas é a abordagem do tema dentro da ciência. É
importante tratar os malefícios que a droga pode trazer para a saúde, mas, mais 
importante ainda, é trazer metodologias preventivas. Temos que ir além, porque o
adolescente sabe que a droga faz mal, mas se preocupar com a saúde é ainda uma 
realidade distante dele, declarou Castro.
A adolescente Thifani Ohana dos Santos participou de um trabalho desenvolvido 
por um professor em sala de aula. Ele pediu para que pesquisássemos sobre um 
tipo de droga e fizéssemos uma apresentação. O trabalho rendeu, mas alguns 
alunos não se conscientizaram de que as drogas fazem mal e acabaram abordando 
mais os efeitos da droga do que os malefícios para a saúde, contou.Projeto 
Utilizando uma metodologia participativa, o projeto Escola Sem Drogas, da ONG 
Associação Viver Livre, já atuou em instituições públicas e privadas em todo o 
Brasil e chegou ao conhecimento de cerca de 100 mil alunos. Idealizado pela 
educadora Laila Maffra, o projeto, que já tem 22 anos, trata do tema em três 
frentes: alunos, pais e professores. Acreditamos que a prevenção será efetiva a 
partir do momento em que se consiga atingir o universo geral em que o aluno está
inserido, disse.
A partir de sua experiência de vida, Maffra escreveu três livros de romances 
para adolescentes que trazem à tona o tema. Fui usuária de drogas na 
adolescência e consegui me curar. Com a experiência, escrevi as histórias com o 
intuito de fazer os alunos se conscientizarem de maneira paradidática. Acredito 
que os livros são impactantes justamente por não abordar as drogas com um viés 
científico, mas literário, disse. Para ela, isso faz com que o aluno se envolva 
na trama e seja capaz de vivenciar os malefícios dos entorpecentes.
Depois das leituras, o projeto trata do tema com bate-papos, conversas pessoais 
- que podem ser feitas pela página da especialista no Facebook- e palestras 
educativas utilizando elementos audiovisuais. Com os professores, oferecemos uma
capacitação para direcionar o assunto em sala de aula, completou. A Associação 
Viver Livre oferece, ainda, tratamentos psicológicos para os jovens e família, 
em se tratando de casos mais isolados de vício.Por Luana Costa / Blog Educação
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IDÉIAS COM Tangram
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Tangram: 
Conheça um pouquinho sobre o Tangram:[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Moldes do Tangram tradicional:[FOTO]

[FOTO]

Algumas ideias para fazer com as peças do Tangram:

[FOTO]

[FOTO]

Outros modelos de Tangram:[FOTO]

[FOTO]
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IDÉIAS - DIA DOS NAMORADOS - VIDEOTECA: namoro saudável

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://elosdasaude.wordpress.com/
VIDEOTECA: namoro saudável: [FOTO]

Junho é o mês dos namorados e também oMês de Prevenção das Violências no 
Namoro.A campanha busca promover a gentiliza e o cuidado e prevenir as 
violências, na perspectiva do namoro saudável.Contamos com a criatividade de 
todos os interessados na promoção da saúde para desenvolver atividades que 
abordem questões relacionadas ao namoro saudável e ajudem a difundir informações
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e promover reflexões sobre o tema.
Aqui você encontra vídeos que podem inspirar ações de promoção da saúde sobre o 
tema do namoro saudável. Fique à vontade!Este espaço está em constante 
atualização. Envie sua sugestão para elosdasaude@gmail.com e ajude a construir 
nossa videoteca sobre namoro saudável!A vida é como ela é? As coisas são como 
elas são?
Produzido pelo RAP da Saúde, o curtametragemaborda o tema da violência no namoro
a partir de diferentes pontos de vista.
O que é o Mês de Prevenção das Violências no Namoro?Assista à reportagem sobre a
campanha, exibida em 2011 peloCanal Futura
Mês de Prevenção das Violências no Namoro (MultiRio, 2011)Amor?No filme atores e
atrizes interpretam personagens reais que viveram situações violentas com seus 
parceiros amorosos. As narrativas abordam agressividade física ou moral 
provocada por ciúmes, culpa, insegurança e poder e são mote para o debate sobre 
como prevenir, identificar e enfrentar a violência íntima.Para inspirar: em 
2011, o Comitê Vida e o Núcleo de Promoção da Solidariedade e Prevenção das 
Violências do Município do Rio de Janeiro promoveram um debate a partir da 
exibição do longametragem.Na sombraeBem-me-quer
Os vídeos podem ser ponto de partida para o debate sobre violências no 
namoro.[VÍDEO]
O paradigma do cuidado
O filósofo e educador colombiano Bernardo Toro propõe a reflexão sobre o 
cuidado. Para ele, o cuidado hoje não é uma opção. Ou aprendemos a cuidar ou 
vamos perecer. E para você, o que significa CUIDAR? Saiba mais sobre o paradigma
do cuidado.
Depoimentos
Na Cúpula dos Povos, durante a Rio+20, Eloy Savaget e William Ferreira contam 
porque violência e namoro não combinam.
Campanhas sobre enfrentamento da violência contra a mulher
Apesar de a violência no namoro não atingir exclusivamente as mulheres, vídeos 
sobre esta temática também podem ser utilizados durante o Mês de Prevenção das 
Violências no Namoro. Saiba mais sobre a campanha Mulheres e Direitos, promovida
pela ONU e o Instituto Maria da Penha.
Curta nossa página no Facebook e participe da mobilização pela promoção da 
gentileza no namoro!Envie suas sugestões:elosdasaude@gmail.com
Participe!
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IDEIAS PARA FESTA JUNINA
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http://edu-infantilcriativa.blogspot.com/

IDEIAS PARA FESTA JUNINA: Vem chegando o tempo das festinhas juninas, tenho 
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algumas ideias para começar os preparativos. Quem se anima?
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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IDÉIAS - Recados para os pais - piolhos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://meustrabalhospedagogicos.blogspot.com/
Recados para os pais - piolhos: 

Alguns bilhetinhos para enviar aos pais e responsáveis sobre infestações de 
piolhos e lendeas.

Esses recados precisam ser bem diretos, sem muita pompa ou rodeios.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Receba nossas atividades Digite aqui seu email:
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MUITO LEGAL ESTAS DICAS - BIBLIOTECA: namoro saudável
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http://elosdasaude.wordpress.com/BIBLIOTECA: namoro saudável: [FOTO]
Junho é o mês dos namorados e também o Mês de Prevenção das Violências no 
Namoro.A campanha busca promover a gentiliza e o cuidado e prevenir as 
violências, na perspectiva do namoro saudável.Contamos com a criatividade de 
todos os interessados na promoção da saúde para desenvolver atividades que 
abordem questões relacionadas ao namoro saudável e ajudem a difundir informações
e promover reflexões sobre o tema.Acompanhe as novidades em nosso blog e na 
páginaMês de Prevenção das Violências no Namoro, no Facebook.
Aqui você encontra referências, materiais educativos e fontes de pesquisa que 
podem inspirar ações de promoção da saúde sobre o tema do namoro saudável. Fique
à vontade!Este espaço está em constante atualização. Envie sua sugestão para 
elosdasaude@gmail.com e ajude a construir nossa biblioteca sobre namoro 
saudável!

Materiais para atividadesConheça o Laço da Gentileza, símbolo da campanha. Baixe
a imagem e compartilhe!Você está em situação de violência no namoro? Faça o 
teste!Radionovela Futuros Possíveis, criada pelo Instituto NoosÉ ou não é? 
Confira alguns mitos sobre violências no namoroObra do poeta Vinicius de Moraes,
que completaria 100 anos em 2013, podem inspirar ações sobre namoro saudável
Campanhas e iniciativas sobre namoro saudávelMês de Prevenção das Violências no 
Namoro 2012: a perspectiva do cuidadoMês de Prevenção das Violências no Namoro 
2012: ação na Cúpula dos Povos, durante a Rio+20Mês de Prevenção das Violências 
no Namoro 2011: ações para o namoro saudávelA nossa escola pela não violência - 
ação de sensibilização para professores (Portugal)Comissão para a Cidadania e a 
Igualdade de Gênero (Portugal)Associação de Mulheres contra a Violência 
(Portugal)Teen Relationships - Site para adolescentes sobre as diversas formas 
de violências no namoro, com orientações sobre como reconhecer e enfrentar essas
situações (em inglês)
Estudos, pesquisas, reportagens e materiais informativosCartilha de Prevenção e 
Atenção à Violência Intrafamiliar e de Gênero doInstituto NoosElas batem. Eles 
apanham - Reportagem darevista Época sobre violências no namoro, a partir de 
estudo do Claves/FiocruzEntrevista com Maria Neto, coordenadora do projeto 
N(amor)o (Im)perfeito, da Universidade CoimbraA violência no namoro: a questão 
da violência e as primeiras escolhas afetivo-sexuais que fazemos, artigo de 
Thiago de AlmeidaViolência no Namoro, artigo de Catarina FonsecaEstudo da 
Universidade do Minho, de Portugual, revela que violência entre casais 
homossexuais é maior do que nos heterossexuaisPrevenção da violência nas 
relações de namoro: intervenção com jovens em contexto escolar, artigo da 
Universidade do Minho (Portugal)Roteiro para ser feliz no amor, deFlavio 
GikovatePrevenção da violência íntima e sexual contra as mulheres, publicação da
Organização Mundial da Saúde (OMS)[VÍDEO]
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Acesse nosso canal no Youtube e assista a vídeos sobre prevenção das violências
Envie suas sugestões:elosdasaude@gmail.comParticipe!
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Nutricionistas e Chefs promovem intercâmbio entre a alimentação escolar e a 
gastronomia
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http://inad-smsdc.blogspot.com/

Interessante trabalho!!
Nutricionistas e Chefs promovem intercâmbio entre a alimentação escolar e a 
gastronomia: [FOTO]

Rio Bom de Mesa - O evento fez parte da 10ª edição do Festival Rio Bom de Mesa, 
que aconteceu no dia 07 de junho na escola Sergio Vieira de Mello, 2ª 
CRE.Realizado em parceria pela Prefeitura do município do rio de Janeiro com a 
Diretoria Regional dos Restaurantes Boa Lembrança, tendo como o objetivo de 
promover o intercâmbio entre a alimentação escolar e a gastronomia, aumentar a 
aceitação hortaliças, valorizando a cultura regional e ressaltando atributos 
presentes na culinária tais como sabor, aroma e aparência.A importância e 
valorização do trabalho do manipulador de alimentos contribuindo para melhor 
aceitação da alimentação oferecida.Foi elaborada uma receita a partir de 
alimentos servidos na alimentação escolar que são de fácil acesso, baixo custo e
alto valor nutritivo - Bobó de Frango- para ser servida em uma unidade da rede 
municipal de ensino por chefs de cozinha com auxílio das funcionárias da 
unidade.Participaram da atividade 2 chefs de cozinha, 4 manipuladoras da 
unidades, 2 nutricionistas do S/INAD (Dinair, Eliane Moreira) que acompanharam a
elaboração e distribuição das preparações , 1representante da 2ª CRE(Carla) e 2 
representantes do GAE.Ao cardápio do dia foi acrescentado a preparação Bobó de 
Frango(creme preparado com abóbora condimentado com leite de coco, coentro entre
outros temperos).

[FOTO]

[FOTO]
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O Prêmio Educadores Inovadores entra em sua 8ª edição
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http://www.blogeducacao.org.br/O Prêmio Educadores Inovadores entra em sua 8ª 
edição: 
Data: 
  
   21/06/2013
   até
   30/09/2013
  
  
Aberto para professores de escolas públicas e particulares de educação básica de
todo o País, o Prêmio Educadores Inovadores reconhece as três melhores 
iniciativas que fazem bom uso da tecnologia em sala de aula para melhorar a 
qualidade e desempenho dos estudantes. Este ano, o concurso passou por uma 
reformulação. Os candidatos não precisarão se inscrever a partir de categorias, 
como acontecia nas últimas edições, e os melhores projetos serão escolhidos 
independentemente da série ou da disciplina ensinada pelo professor. O critério 
para a escolha dos vencedores está baseado no desenvolvimento e na interação dos
estudantes.
As experiências selecionadas receberão consultoria durante um ano para a 
melhoria de seus projetos e os professores vencedores serão nomeados como 
Educadores Especialistas. Os três escolhidos receberão cursos de inglês e 
tablets, além de concorrerem a edição mundial do prêmio, durante o Fórum Global 
Microsoft Parceiros na Aprendizagem, que acontece em março de 2014, em local a 
ser definido.
Para participar, os educadores deverão se cadastrar no PIL Network, rede que 
congrega educadores do mundo inteiro. O cadastro é simples e pode ser feito a 
partir de um perfil de Facebook, Google, Yahoo ou conta da Microsoft. O período 
de inscrição vai até 30 de setembro.
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http://otics-iraja.blogspot.com/
OFICINAS REFLEXIVAS PREVENÇÃO 2013 - USO E ABUSO DE DROGAS: 
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A Superintendência de Promoção da Saúde, por meio da Coordenação de Saúde 
Escolar, convida os profissionais do Programa Saúde nas Escolas para 
participarem das "Oficinas reflexivas sobre Prevenção, uso e abuso de drogas".
As oficinas serão ministradas pelos psicólogos Roberto Coelho e Marcelo Riff, do
Conselho Municipal Antidrogas. O tema da Síndrome Alcoólica Fetal será 
ministrado pelo pediatra Dr. Daniel Ferrante.
No último dia, teremos oficinas ministradas pela Superintendência de Saúde 
Mental, 
que apresentará a Política da SMS sobre o tema.
[FOTO]
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PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO
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http://cvasrio.blogspot.com/
PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO: 
[FOTO]
A primeira parcela do decimo terceiro salário dos servidores ativos e 
aposentados da Administração Direta e Indireta do Município do Rio de Janeiro 
será creditada no dia 15 de julho. Esta parcela corresponderá a 50% das 
vantagens percebidas no mês de junho de 2013, que integram a base de cálculo do 
13º salário, sem quaisquer descontos, os quais serão compensados no pagamento da
segunda parcela.
DECRETO N 37270 DE 12 DE JUNHO DE 2013
Dispõe sobre o pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário dos 
servidores municipais do exercício de 2013 na forma que menciona.
O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela legislação em vigor,
DECRETA:
Art. 1.º A primeira parcela do décimo terceiro salário dos servidores ativos e 
aposentados da Administração Direta e Indireta do Município do Rio deJaneiro, 
será creditada no dia 15 de julho de 2013.
Parágrafo único. Esta parcela corresponderá a cinqüenta por cento das vantagens 
percebidas no mês de junho de 2013, que integram a base de cálculo do décimo 
terceiro salário, sem quaisquer descontos, os quais serão compensados no 
pagamento da segunda parcela.
Art. 2.º As Secretarias Municipais de Administração, Fazenda e o Instituto de 
Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO, adotarão os
critérios necessários para a implementação do pagamento.
Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 12 de junho de 2013; 449 º ano de fundação da Cidade.
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EDUARDO PAES
Disponível em http://doweb.rio.rj.gov.br/ acesso em 13 jun. 2013 (edição de 13 
jun. 2013)
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http://bairroeducador.blogspot.com/
Palestra sobre lixo e dengue para responsáveis em Acari: Cerca de noventa 
responsáveis assistiram no CIEP Antônio Candeia Filho, BE Acari, no dia 11 de 
maio a palestra O Lixo e a Dengue, ministrada pelo representante da Comlurb 
Gilberto Alencar. A ação foi uma articulação do gestor de projetos Carlos 
Carvalho, do Bairro Educador Acari que, atendendo a uma solicitação da 
coordenação pedagógica, entrou em contato com o setor de palestras da Comlurb.
A comunidade escolar relatou que muitos de seus atores já tiveram a doença em 
2013 e por isso foi solicitado ao Bairro Educador Acari alguma articulação que 
trouxesse esclarecimentos a este respeito. E para responder o que é mito e o que
é verdadeiro no combate ao mosquito transmissor da doença, o Bairro Educador foi
atrás de uma antiga e importante parceria: a Comlurb.
[FOTO]

O palestrante Gilberto Alencar abordou o tema alertando os participantes sobre 
os riscos de doenças que o lixo descartado em local inadequado podem trazer à 
população. Foi a oportunidade perfeita para tirar as mais diversas dúvidas. A 
participante Jaqueline Pacífico, por exemplo, perguntou ao palestrante se o vaso
sanitário pode ser criadouro para o mosquito. O palestrante respondeu que, 
dependendo da situação, a possibilidade existe. Ele exemplificou se você tem um 
banheiro no terraço que só usa quando faz um churrasco ou viaja e deixa a 
privada destampada, uma semana é tempo suficiente para o mosquito por seus ovos 
e nascerem outros mosquitos.
O Bairro Educador Acari agradece ao setor de palestras da Comlub, em especial à 
Senhora Lygia Albeirice e ao Gilberto Alencar, além da equipe de Gestão do CIEP 
por oferecer tal oportunidade aos responsáveis.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
participe-campanha-de-vacinacao-contra.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 4 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PARTICIPE - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE

Página 3814



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE: 
Na próxima semana, 8 de junho, começa a campanha de vacinação contra a 
Poliomelite (paralisia infantil), que tem o público alvo as crianças com menos 
de cinco anos.
É importante que os pais se conscientizem levando seus filhos aos postos de 
saúde.
A vacina é a forma mas eficaz de prevenir a enfermidade.
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Passe mais tempo com o seu filho
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http://www.pediatriabrasil.com.br/
Passe mais tempo com o seu filho: 
As modificações da sociedade têm levado os pais a gastar cada vez menos tempo 
útil com seus filhos. Em algumas situações este contato é de menos de meia hora 
por dia. Não há tempo para brincar com a criança, dar atenção, educar e, 
principalmente, impor limites.
Isso traz sérias repercussões sobre a saúde física e emocional das crianças que,
frequentemente, acabam sendo cuidadas por outras pessoas que não os familiares 
mais próximos.
Quanto do seu tempo é gasto com seu filho?
Embora a sociedade atual, muitas vezes, nem se dê conta da importância disso, há
evidências muito claras de que a falta de afeto, de carinho e de vínculo acaba 
sendo a causa de distúrbios de comportamento, repercutindo, inclusive, na 
violência urbana.
Na primeira fase da vida, a relação mãe-filho é fundamental. Pode-se dizer que 
nos primeiros 6 meses de vida, o bebê é ele e sua mãe. Winnicott, um importante 
psicanalista dedicado ao estudo da relação mãe-bebê, já dizia há décadas, que o 
bebê não existe sozinho e só descobre que é um ser independente, diferente da 
mãe que o amamenta, por volta dos 7 ou 8 meses de vida. Também, segundo a teoria
de Winnicott, é provável que a capacidade de alguém encontrar felicidade e de 
encarar a vida com otimismo dependa de um tempo e de uma pessoa: o tempo é o 
primeiro ano de vida; a pessoa é a mãe. Por isso a luta para estimular a 
amamentação e aumentar a licença maternidade.
Você com certeza já ouviu que o que interessa é a qualidade e não a quantidade. 
Mas mesmo com qualidade, é preciso um tempo mínimo de afeto e de atenção. Para 
driblar a escassez de tempo para conviver com o filho, é preciso priorizar as 
ações de atenção com a criança. Conversar com ela, almoçar junto, telefonar do 
trabalho, ir à escola, fazer as lições junto com ela e principalmente brincar. 
Não substituir a praça, a praia, o jogo de bola, o brinquedo no quintal por um 
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passeio ao shopping ou ao supermercado, que decididamente não são os locais 
adequados para uma criança passear com a família.
Quando seu filho adoece, é preciso acompanhá-lo ao médico, dedicar-lhe atenção, 
pedindo a devida licença em seu trabalho. Tudo isso é fundamental para que a 
criança se sinta respeitada e amada, e possa ser educada e colocada com 
segurança em um mundo competitivo e difícil como o que vivemos.
Problemas como alcoolismo (há crianças começando a beber com 12 anos de idade e,
na maioria das vezes, na própria casa), o tabagismo, as drogas e a sexualização 
precoce são consequências funestas da falta de presença, de apoio e atitude por 
parte dos pais.
Quando a criança é colocada sob os cuidados de uma babá, ela e a criança 
desenvolvem um vínculo de afeto. Um erro muito grande das mães é demitir esta 
babá por ciúmes, e reiniciar o ciclo com uma nova pessoa.
A nova composição familiar pode alterar o desenvolvimento e o cuidado dos 
filhos?
A família de hoje está em franca modificação. Os cuidadores da criança de hoje 
são bem diferentes dos que víamos alguns anos ou décadas atrás. O mais 
importante a avaliar é se as crianças percebem quem são os seus verdadeiros 
cuidadores.
Temos visto crianças com pais e mães separados que vão ao consultório às vezes 
com o pai e a madrasta, outras vezes com o padrasto e a mãe. Outra 
particularidade são os casais homossexuais que adotam crianças. Há perguntas 
frequentes sobre como será a identificação das crianças com esses pais e se isso
seria algo preocupante. Apesar do pouco tempo de experiência significativa com 
esse tipo de situação, pode-se dizer que se existe amor, respeito, cuidado e não
há violência nem abandono, a criança poderá se desenvolver em sua plenitude.
O mais importante é que os cuidadores, sejam quais forem, devem amar, respeitar 
e cuidar da criança. A presença nos primeiros seis anos de vida da criança é 
fundamental.
Fonte: Pediatria Brasil / Conversando com o Pediatra
Última atualização: 17/06/2013.
Visite o Pediatria Brasil. Informação de qualidade pra quem ama criança.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pela-resolucao-de-conflitos.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 4 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Pela resolução de conflitos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://bairroeducador.blogspot.com/

Iniciativa excelente!!
Pela resolução de conflitos: A Escola Municipal Motorista Paschoal André, 
recebeu, no dia 22 de maio, a visita de Vânia Izzo, psicóloga e mediadora de 
conflitos do Instituto Noos. A visita teve como objetivo a promoção de uma 
oficina de sensibilização junto aos responsáveis, cujos temas Resolução de 
conflitos e Violência familiar foram contemplados.A ação, promovida pelo Bairro 
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Educador Pavuna em parceria com o Instituto Noos, aconteceu em função de demanda
da própria unidade escolar que, de acordo com o corpo diretivo da escola, já vem
há algum tempo presenciando casos de alunos que sofrem ou que sofreram algum 
tipo de violência intrafamiliar.
[FOTO]

A oficina contou com a participação de 32 responsáveis de alunos, os quais 
participaram de dinâmicas de grupo e assistiram a um pequeno vídeo cujo tema, ao
abordar uma situação-problema do cotidiano, serviu como sensibilização para 
trazer à tona uma série de questionamentos e discussões relacionadas ao tema da 
violência e dos conflitos.Após a exibição do vídeo, os responsáveis formaram 
pequenos grupos, onde cada grupo tinha a função de responder a uma pergunta 
referente ao conteúdo do filme. A partir de então, iniciou-se o debate sobre as 
causas e as formas de resolução de conflitos, sejam eles no ambiente familiar ou
nos demais espaços de convivência.Vânia Izzo explicou aos presentes que embora o
termo conflito possa incialmente denotar algo negativo, ele é importante na 
resolução de problemas e tomada de decisões. Esclareceu, ainda, que seja no 
âmbito familiar ou em qualquer outro espaço, o diálogo constitui-se enquanto a 
principal ferramenta para se chegar a um consenso capaz de facilitar o 
relacionamento entre os envolvidos, a fim de se chegar a uma conclusão.
[FOTO]

A partir da fala da mediadora, alguns responsáveis puderam relatar alguns casos 
mais específicos, tirar dúvidas e propor possíveis soluções. O debate contou 
também com a participação da diretora Liliam Pereira, que em vários momentos 
procurou trazer exemplos concretos e hipotéticos para situações do dia-a-dia 
vivenciadas na escola. A equipe do Bairro Educador agradece a parceria do 
Instituto Noos, o acolhimento da escola e a presença dos responsáveis que lá 
estavam e que se envolveram e contribuíram para que a realização da oficina 
fosse um sucesso.
Por Diogo Dutra
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<POSTAGEM>
posto-de-vacinacao-contra-polio.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 22 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Posto de vacinação contra Polio realizada pela Equipe Silvestre Filippi no 
Espaço Infantil Alegria do Saber

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://smsdc-cms-flaviocouto.blogspot.com/
Posto de vacinação contra Polio realizada pela Equipe Silvestre Filippi no 
Espaço Infantil Alegria do Saber: Agradecemos a direção ProfªJoelma Almeida, do 
Estabelecimento  Educacional Espaço Infantil Alegria do Saber, situada 
R.Otacílio Pedro  Vasco,1637 que nos acolheu em seu espaço de trabalho para 
atuação da  Campanha Nacional contra Poliomielite-2013 onde avaliamos cadernetas
e  administramos VOP-oral(SABIN) em 114 crianças; a partir dos 6 meses de  idade
a 4 anos,11 meses e 29 dias.
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Desenvolvemos além da Campanha  uma sensibilização para prevenção da Dengue com 
as crianças,com  distribuição de desenhos p/ colorir.
Visamos proporcionar um  acolhimento às crianças com diferenciação em uniformes 
padronizados,  para atendê-las com mais liberdade durante a atuação da 
realização da  vacina,sem gerar medo ou insegurança delas, pelo visual branco da
saúde  de possíveis traumas gerados em algum momento de suas  vidas.Descobrimos 
com isso que a direção juntamente c/ sua equipe de  trabalho (suas professoras) 
já haviam feito uma linda sensibilização das  crianças em dia anterior onde se 
vestiram de branco e fizeram um modelo  de vacinação com conta gotas e suco de 
maracujá.
Parabéns a esta equipe maravilhosa!
PSF Equipe Silvestre Fillipi- CMS Dr.Flávio do Couto Vieira[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

Durante a campanha de vacinação foram distribuídos desenhos para colorir com 
mensagens de prevenção à dengue.

--------------------------------------------------------------------------------
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premio-victor-civita-educador-nota-10.html
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sábado, 22 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Prêmio Victor Civita Educador Nota 10 está com inscrições abertas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.blogeducacao.org.br/
Prêmio Victor Civita Educador Nota 10 está com inscrições abertas: 
Data: 
  
   20/06/2013
   até
   07/07/2013
  
  
O Prêmio Victor Civita Educador Nota 10 incentiva práticas educativas eficientes
que estejam melhorando o rendimento e o interesse dos alunos em sala de aula. O 
concurso é destinado a professores, gestores e coordenadores pedagógicos de 
escolas de ensino regular das redes pública e privada, além de instituições de 
ensino comunitárias ou filantrópicas de acesso público. Serão escolhidas as 10 
melhores práticas.
Os projetos precisam detalhar as experiências realizadas pelo professor em sua 
turma, mostrar quais são as justificativas e objetivos e quais os impactos que 
vêm causando na melhoria da qualidade do ensino. Podem se candidatar educadores 
de todas as disciplinas.
Os 10 professores vencedores receberão R$ 15 mil cada. Além disso, dentre os 
selecionados, um deles receberá o título de Educador do Ano de 2013, e ganhará 
R$ 5 mil a mais. As inscrições podem ser feitas até dia 7 de julho pelo site do 
prêmio.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
prevencao-de-gripe-lavar-maos-varias.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 24 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PREVENÇÃO DE GRIPE - Lavar mãos várias vezes ao dia é essencial para evitar 
gripe

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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http://www.blog.saude.gov.br/
Lavar mãos várias vezes ao dia é essencial para evitar gripe: [FOTO]

Foto: Ocean/Corbis
Com a chegada do inverno, época de maior transmissão do vírus da gripe, o 
Ministério da Saúde reforça a necessidade de cuidados básicos de higiene para 
afastar a doença.
O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Jarbas Barbosa, 
explica que lavar as mãos várias vezes ao dia é a melhor maneira de evitar a 
gripe. É muito comum a pessoa cobrir com a mão infelizmente a tosse ou o espirro
depois a pessoa toca numa maçaneta, num botão de elevador, num corre mão de 
escada, na barra do ônibus, ou do metrô onde ela segura e a outra pessoa que 
toca naquela mesma superfície pode se contaminar com o vírus da influenza. 
Então, lavar as mãos várias vezes ao dia é a mais básica e mais eficiente 
maneira de se proteger contra a gripe ou influenza, comenta.
Jarbas Barbosa fala também sobre outros cuidados importantes para evitar a 
contaminação pela gripe. Proteger a tosse ou o espirro com o lenço descartável e
não com a mão, se a pessoa não tiver um lenço descartável é melhor proteger com 
a dobra do braço porque pelo menos ele não está contaminando a própria mão e não
vai transmitir pra outras pessoas. A terceira medida é evitar o contato com 
pessoas doentes, se tem alguém doente na família, um vizinho que está com febre,
tosse deve evitar visitar aquelas pessoas, explica.
Este ano, o Ministério da Saúde já enviou para os estados mais de um milhão de 
caixas de Tamiflu, principal medicamento para tratar a gripe.Ouça matéria da Web
Rádio SaúdeFonte: Hortência Guedes / Web Rádio Saúde
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PROGRAMA DE SÁUDE NA ESCOLA - EQUIPE LACY FERREIRA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://smsdc-cms-fazendabotafogo.blogspot.com/

CADERNETA DE VACINAÇÃOPROGRAMA DE SÁUDE NA ESCOLA - EQUIPE LACY FERREIRA: [FOTO]
 VERIFICAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAÇÃO 20/06/2013[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
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segunda-feira, 3 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE - SAÚDE PRESENTE NA E. M. GENERAL OSÓRIO - Pesagem Escola Municipal General 
Ósorio PSE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://smsdc-cms-fazendabotafogo.blogspot.com/
Pesagem Escola Municipal General Ósorio PSE: 

Pesagem dos alunos da Escola Municipal General Ósorio paa calcular o IMC

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
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pse-saude-presente-na-e-m-monte-castelo.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 3 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE - SAÚDE PRESENTE NA E. M. MONTE CASTELO - Pesagem Escola Municipal Monte 
Castelo

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://smsdc-cms-fazendabotafogo.blogspot.com/
Pesagem Escola Municipal Monte Castelo: 

Pesagem dos alunos na Escola Municipal Monte Castelo
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE
[FOTO]
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PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA MUNICIPAL GUILHERME TELL

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://smsdc-cfmariadeazevedorodrigues.blogspot.com/
PSE NA ESCOLA MUNICIPAL GUILHERME TELL: A equipe Froes de Abreu (composta pela 
enfermeira Ana Carolina, técnica de enfermagem Cátia e os agentes Célia, Lais, 
Paulo, Sandra, Simone e Suellen) realizou PSE na Escola Municipal Guilherme 
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Tell.

Ação: Avaliação Antropométrica visando à promoção, prevenção e controle da 
desnutrição e obesidade infantil.

Foram avaliados 522 alunos.
[FOTO]

[FOTO]

mais fotos em:PSE NA ESCOLA MUNICIPAL GUILHERME TELL
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PSE  - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MACEO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://smsdc-cfmariadeazevedorodrigues.blogspot.com/
PSE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MACEO: A equipe Cardoso de Castro realizou PSE 
na Escola Municipal Antonio Maceo.
No dia 15/05/2013,houve a apresentação doprojeto PSE aos profissionais da 
educação,informando a realizaçãodas ações requeridas no programa PSE.
Nosdias 23/05e 24/05,a equipe Cardoso de Castro(composta pela Enfermeira Ana 
LuciaTécnica de Enfermagem RenataMiranda,e as 
AgentesEllen,Diana,Cléa,Patrícia,Eudilenee Jaqueline),esteve presente na Escola 
MunicipalAntonioMaceo.
Nesta 1 etapa foram realizadas:-Pesagem e medição da altura de cadaaluno 
(totalde :663 alunos),com elaboração degráficos.-Incentivo para uma alimentação 
a base de frutas, legumes, verduras e grãos.-Promoção de atividades físicas.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

mais fotos em:PSE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MACEO
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resultados-finais-pesquisa-de-opiniao.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 22 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

RESULTADOS FINAIS - PESQUISA DE OPINIÃO DOS CMS E CFS - SMS/RJ

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://otics-iraja.blogspot.com/
RESULTADOS FINAIS - PESQUISA DE OPINIÃO DOS CMS E CFS - SMS/RJ: 
Parabéns a todas as unidades de saúde tipo A, B e C que participaram da Pesquisa
de Opinião , Centros Municipais de Saúde e Clínicas da Família.
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sábado, 22 de junho de 2013
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Reunião dos NSEC's  - 25 DE JUNHO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A próximaReuniãodosNSEC'sserá realizada noAuditório Meri Baran(oitavo andar do 
CASS) no dia25/06(terça-feira) das9:00 às 12:30.

Pauta da Reunião:

- Continuação da discussão sobre Indicadores do PSE;
- Relato sobre as visitas aos NSEC's;
- Apresentação de experiência positiva do NSEC 5 e 6;
- Distribuição do livreto e instrutivo sobre a Hanseníase;
- Informe da pesquisa sobre Esquistossomose;
- Informe da Pactuação do PSE 2013;
- Elaboração da Pauta para a próxima reunião.

Contamos com a sua participação!!!
Nosso lanche será coletivo!

Um abraço,
Equipe da Coordenação de Saúde EscolarSecretaria Municipal de SaúdeSecretaria 
Municipal de Educação Tel.:(21) 2293-4956SMS-Rio/ 2976-2315 SME-Rio
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE  - Contribuindo com o meio ambiente

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://bairroeducador.blogspot.com/
Contribuindo com o meio ambiente: 
No último dia 14 de maio, estudantes, responsáveis e professores da E. M. Monte 
Castelo participaram de uma oficina ecologicamente correta. A partir de uma 
proposta da gestora de projeto Cristina Santos, do BE Coelho Neto, os 
participantes se reuniram para confeccionar Pufs de garrafas pet e colocaram a 
mão na massa, ajudados pela parceira e também gestora de projeto do Bairro 
Educador Luiza Maria Faustino, que conduziu todo o processo.[FOTO]
Parceira iniciando a oficinaO objetivo da oficina foi de apresentar ao grupo uma
forma de gerar renda com material encontrado no meio ambiente ou utilizado por 
amigos e vizinhos. A oficina foi dividida em dois momentos para alcançar o maior
número de participantes. Além de uma forma criativa de geração de renda, a 
oficina reforça a ideia de que devemos dar um destino mais responsável aos 
materiais que comumente descartamos no meio ambiente e que levam décadas para se
desintegrar.[FOTO]
Mãe atenta ao corteA gestora de projetos Luíza Maria Faustino desenvolveu a 
oficina que com a participação de dois alunos e uma mãe para auxiliar na 
confecção do puff. 
[FOTO]
Responsável participa da atividade[FOTO]
Alunos recebem certificadoNo final da oficina, professoras e responsáveis 
agradeceram pelo encontro, prontos para montar novos puffs para decorar os 
ambientes e assim contribuir com a preservação do meio ambiente. Todos os 
participantes estiveram receberam um certificado de participação criado pelo 
Bairro Educador.
Por Cristina Santos
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SAÚDE PRESENTE NA C. M. LUIS DE SOUZA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Tivemos um segundo momento na C. M. LUIS DE SOUZA, com grande participação e 
alegria de todos os pequenos alunos e acolhimento da Equipe da Creche.
[FOTO]

PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA E NA CRECHE
Garantindo sorrisos!!!

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
saude-presente-na-c-m-prof-jurema.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 26 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA C. M. PROFª JUREMA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Equipe referência da CMS Sylvio F. Brauner  da C. M. PROFª JUREMA, localizada na
comunidade da Pedreira em Costa Barros esteve na creche realizando atividade de 
prevenção, orientação e assistência em Saúde Bucal. Os pequeninos amaram a 
atividade e toda a equipe. [FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA E NA CRECHE
MAIS SAÚDE PARA OS PEQUENINOS!!!

--------------------------------------------------------------------------------
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SAÚDE PRESENTE NA C. M. SIMONE DE BEAUVOIR

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A C. M. Simone de Beauvoir recebeu a equipe do CMS PORTHUS - QUITANDA para 
avaliação antropométrica dos seus alunos. foi um dia muito especial para a 
equipe referência do PSE, pois foi mais um dia de saúde na escola.
A verificação de peso, altura e orientações das equipes é um trabalho que tem 
trazido a oportunidade de agir preventivamente em casos de agravos ao 
desenvolvimento infantil.
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
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PSE - SAÚDE NA ESCOLA E NA CRECHE

--------------------------------------------------------------------------------
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sábado, 22 de junho de 2013
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SAÚDE PRESENTE NA CRECHE MUNICIPAL JOSÉ GOULART

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://crechejosegoulart.blogspot.com/
A SMS visita a Creche Municipal José Goulart oferecendo serviços de Odontologia 
para as nossas Crianças[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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saude-presente-na-creche-municipal-luis.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 26 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA CRECHE MUNICIPAL LUÍS DE SOUZA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

CMS Portus/Quitanda/Tom Jobim referência da C. M. LUÍS DE SOUZA,localizada em 
Costa Barros, esteve na creche e realizou atividade de Saúde Bucal.
A equipe fez palestra,escovação ,levantamento epidemiológico,distribuição de 
kits odontológicos.
As crianças amaram e a equipe também.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA E NA CRECHE

--------------------------------------------------------------------------------
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SAÚDE PRESENTE NA E. M. AMARELINHO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
UM DIA COM A DENTISTA E SUA EQUIPE DO PSF ENFERMEIRA EDMA VALADÃO, REALIZANDO O 
TEATRO DOS BICHINHOS FEIOS E O DENTINHO.

[FOTO]

PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA
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SAÚDE PRESENTE NA E. M. ANA DE BARROS CÂMARA - Atividade 

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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http://smsdc-cms-fazendabotafogo.blogspot.com/
Atividade na Escola Ana de Barros: 
[FOTO]
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SAÚDE PRESENTE NA E. M. ANA MARIA RIBEIRO- Ação Escabiose e Pediculose PSE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://smsdc-cms-fazendabotafogo.blogspot.com/
Ação Escabiose e Pediculose PSE: 

Ação na Escola Municipal Ana Maria Ribeiro realizando busca ativa para escabiose
e pediculose.
[FOTO]

Trabalho de Higiene na escola, com orientações sobre os cuidados para manter os 
cabelos lindos e cabeça livre dos piolhos.

PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA E. M. ESCRAGNOLLE DÓRIA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A equipe de referência da E. M. ESCRAGNOLLE dÓRIA , pertencente ao CMS SILVYO 
FREDERICO BRAUNNER esteve na escola para realizar um trabalho de prevenção, 
orientação e assistência em Saúde Bucal. Falar de saúde, é falar de vida e foi 
isto que vimos nas intervenções e participações feitas.
[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-e-m-marcos-tamoyo.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 26 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA E. M. MARCOS TAMOYO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

EQUIPE DO CMS PORTHUS QUITANDA referência da E. M. MARCOS TAMOYO esteve na 
escola realizando atividade de Saúde Bucal.
Foram realizadas atividades de:
Escovação supervisionada;
Levantamento epidemiológico;
Orientação de Escovação;
Distribuição de Kits de Saúde Bucal;
[FOTO]

[FOTO]

PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA E NA CRECHE

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-na-e-m-rose-klabin.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 22 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA E. M. ROSE KLABIN

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Em m parceria com a Clinica da Família, os alunos da U.E., principalmente os do 
Programa Mais Educação e Escola Aberta aprendem a zelar pela Saúde Bucal, 
conforme orientações dadas pela dentista responsável da Clínica da Família nossa
referência no Programa Saúde na Escola - Clínica da Família Enf. Josuete .[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

Página 3829



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-no-edi-frota-pessoa.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 3 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NO EDI FROTA PESSOA - Visita dos profissionais do posto de saúde

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://emfrotapessoa.blogspot.com/

Cuidando e criando hábitos saudáveis.
Visita dos profissionais do posto de saúde: 

Verificando se os alunos tem cárie.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-no-edi-wesley-guilbert.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 26 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NO EDI WESLEY GUILBERT

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

O EDI WESLEY GUILBERT, localizado em Costa Barros recebeu a EQUIPE DE SAÚDE DO 
CMS PORTHUS - QUITANDA, para uma ação de Saúde Bucal, onde foram feitas:
Escovação Supervisionada;
Avaliação Epidemiológica;
Distribuição de Kits Odontológicos
Orientação de escovação;
Foi demais, todos participaram com muita alegria.

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

PSE - SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA E NA CRECHE
Garantindo sorrisos!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-presente-no-gec-fernando.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 28 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NO GEC FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

No dia 26 de junho, estivemos no GEC FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA, realizando 
a verificação da caderneta de vacina dos alunos. Os alunos com cadernetas com 
atrasos foram orientados sobre a importância da vacinação e visita a CMS SÍLVYO 
BRAUNNER para atualização.
Esta atividade foi realizada pela Enf. Cássia, Téc. de enfermagem Janine e ACS 
Liliane.
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
semana-mundial-do-meio-ambiente.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 3 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Semana Mundial do Meio Ambiente

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://www.pediatriabrasil.com.br/
Semana Mundial do Meio Ambiente: 

Como surgiu a Semana Mundial do Meio Ambiente
A comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente (WED - World Environment Day) foi 
uma decisão da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) em 1972, quando da 
primeira Conferência sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente, realizada em 
Estocolmo. Daí, então, ficou fixado o dia 5 de junho para a celebração. A rigor,
as comemorações e atividades estendem-se por todo o mês de junho particularmente
na primeira semana referida como Semana do Meio Ambiente.

Objetivos da Semana Mundial do Meio Ambiente
O objetivo principal é estimular, em escala mundial, a conscientização sobre o 
meio ambiente e aumentar a atenção de ações políticas. O grande interesse é o de
apresentar o caráter humano das questões ambientais, além de tornar as pessoas 
capazes de serem agentes ativos do desenvolvimento sustentável e justo.

Todas as atividades visam promover o entendimento de que as comunidades são a 
base da mudança de atitudes em relação às questões ambientais e vale a pena 
estimular parcerias que assegurem que todas as nações e populações desfrutem de 
um futuro mais seguro e próspero.

É importante que escolas, comunidades, empresas e prefeituras possam, na Semana 
do Meio Ambiente, promover atividades variadas como caminhadas, passeios 
ciclísticos, concertos, competições de redação e desenho nas escolas, plantio de
árvores e campanhas de reciclagem e limpeza de rios.

Pediatria Brasil e a Semana Mundial do Meio Ambiente
Todos pensamos em deixar um planeta melhor para nossos filhos. Mas quando nos 
ocorrerá pensar em deixar filhos melhores para o futuro do nosso planeta?

Para ajudar os pais a incentivarem seus filhos a cuidar melhor do nosso planeta,
o Pediatria Brasil publicará, nos dias da Semana Mundial do Meio Ambiente, 
artigos que promovem a interação entre crianças e o meio ambiente.
 01/06: Aprenda a fazer papel reciclado
 02/06: Sons e cores da natureza
 03/06: Ajude sua mãe a preparar produtos de limpeza caseiros
 04/06: Vamos plantar uma árvore?
 05/06: Dia Mundial do Meio Ambiente - espalhe essa semente

Fonte: Pediatria Brasil / Folha do Meio Ambiente
Última atualização: 31/05/2013.
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Visite o Pediatria Brasil. Informação de qualidade pra quem ama criança.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
seminario-crack-da-abordagem-ao.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 3 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Seminário CRACK  Da Abordagem ao Tratamento- Programa de Prevenção à Dependência
Química

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://nonacre.blogspot.com/
Seminário CRACK  Da Abordagem ao Tratamento- Programa de Prevenção à Dependência
Química: 
O Seminário foi organizado com a parceria da Secretaria de Governo através dos 
psicólogos Marcelo Riff e Roberto Coelho.[FOTO]

Prezadas (os)Dando continuidade ao Programa de Prevenção à Dependência Química 
2013, estamos divulgando o Seminário CRACK Da Abordagem ao Tratamento que será 
realizado no dia 10 de junho de 2013 com inicio às 10 horas.Esclarecemos que o 
evento é uma iniciativa do Ministério Público do Estado do Rio de 
janeiroeConselho Municipal Antidrogas - COMAD e será mais uma ferramenta para a 
sua formação de Agente Multiplicadorde Prevenção à Dependência Química.Contamos 
com a sua presença.Profª Gloria MacedoE/SUBE/CED/SMEEquipe de Prevenção à 
Dependência Química

OBS.: Este convite está aberto aos Professores, apoio, auxiliar de creche, 
secretário, inspetor.
O funcionário que quiser participar deve enviar: nome, matrícula e lotação para 
o e-mail da GED - gedcre09@rioeduca.net(aos cuidados de Ana Cristina) ou 
Assessoria de Gabinete aaicre09@rioeduca.net (aos cuidados de Linda Luiza)

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
seminario-saude-mental-drogas-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 23 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Seminário: Saúde Mental, Drogas e Direitos Humanos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://saudementalrj.blogspot.com/
Seminário: Saúde Mental, Drogas e Direitos Humanos: [FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
sexualidade-descobertas-e-informacao.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 22 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Sexualidade, descobertas e informação

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://bairroeducador.blogspot.com/
Sexualidade, descobertas e informação: Cerca de vinte estudantes do 5 ano da 
Escola Municipal Cornélio Pena, BE Irajá, participaram da palestra sobre 
sexualidade promovida pela gestora de projetos do Bairro Educador de Irajá, em 
parceria com a Técnica do Programa de Saúde nas Escolas (PSE), Thaís Sampaio, no
dia 14 de junho. 
No primeiro momento foi explicado para os estudantes, através de um álbum 
seriado, o significado da palavra sexualidade que engloba vários sentidos.
Os alunos também assistiram ao vídeo do Doutor Drauzio Varella, Filhos deste 
solo, que retrata a gravidez na adolescência, a importância da prevenção, além 
de explicar a função do aparelho reprodutivo feminino e masculino. 
[FOTO]

A palestra tem como objetivo promover uma grande interação dos estudantes com a 
temática sexualidade, dando espaço para que eles possam tirar as dúvidas e 
curiosidades.
No final ocorreu um momento de descontração com um bate papo, onde os alunos 
responderam a questões relacionadas ao vídeo, como a importância do uso de 
métodos contraceptivos, as dificuldades representadas pela gestação na 
adolescência, entre outras.
Para tirar as dúvidas dos alunos foi colocada uma urna para que eles pudessem 
depositar as perguntas relacionadas ao tema, que em um próximo encontro serão 
esclarecidas.
O Projeto Bairro Educador agradece a parceria com o Programa de Saúde nas 
Escolas pela realização da atividade.Por Fernanda Souza

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
tabagismo-industria-do-tabaco-investe.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 3 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

TABAGISMO: indústria do tabaco investe cada vez mais em mulheres

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://elosdasaude.wordpress.com/
TABAGISMO: indústria do tabaco investe cada vez mais em mulheres: [FOTO]
Quem é a mulher do século 21? Independente, chefe de família, líder no mercado 
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de trabalho e alvo da indústria tabagista. Reflexo da mudança do papel da mulher
na sociedade - e do aumento de seu poder aquisitivo - o crescimento do tabagismo
feminino traz uma nova preocupação para a saúde pública. Ao ocupar o lugar 
tradicionalmente destinado ao homem, as mulheres passaram a assumir também 
alguns hábitos antes considerados masculinos. Começaram a beber mais, a fumar 
mais - e estão abandonando o tabagismo depois deles.
Estudos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Instituto
Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) apontam que, nos últimos 
20 anos, a redução do tabagismo tem sido menor entre as mulheres do que entre os
homens. Para intensificar as suas vendas, a indústria tabagista têm investido 
fortemente no público feminino: cigarros light, slim e com sabores adocicados 
são desenhados especialmente para elas. A intenção é associar esses produtos ao 
desejo universal das mulheres se sentirem mais atraentes e passar a falsa 
impressão de que eles são menos nocivos à saúde.
Segundo a Aliança de Controle do Tabagismo (ACTbr), em dados brutos, ainda há 
quatro vezes mais fumantes homens que mulheres em todo o mundo. Mas enquanto o 
índice de homens fumantes vem se estabilizando - e, em países como o Brasil, 
diminuindo - o índice de mulheres tabagistas segue aumentando - sobretudo em 
países em desenvolvimento e do leste, centro e sul da Europa.Tabagismo: ameaça à
saúde da mulher[FOTO]
O tabagismo feminino é uma ameaça direta à saúde e ao bem estar das mulheres. 
Além de todos os danos que pode causar à saúde de qualquer pessoa, o hábito de 
fumar traz implicações específicas - e bastante graves - para elas.
O uso do tabaco potencializa o risco de doenças crônicas não transmissíveis, 
como diversos tipos de câncer e problemas cardiovasculares e cerebrais, e de 
embolia pulmonar. Entre as mulheres, pode provocar complicações na gravidez e no
parto. Um único cigarro é capaz de acelerar, em poucos minutos, os batimentos 
cardíacos do bebê - devido ao efeito da nicotina em seu aparelho cardiovascular.
A contracepção hormonal torna-se menos eficaz entre as fumantes e a combinação 
de cigarro e pílula anticoncepcional aumenta em dez vezes as chances de 
desenvolver tromboflebite, em comparação com as mulheres que usam o medicamento 
e não fumam. Para elas, o hábito de fumar também pode levar à menopausa precoce 
e à impotência sexual - problema geralmente associado aos homens.
A questão do tabagismo feminino é tão grave que já é reconhecida como um desafio
global para a saúde pública no século 21. A Convenção Quadro para Controle do 
Tabaco - primeiro tratado internacional da área da saúde - chama atenção para a 
urgência em estabelecer medidas para o controle específico do tabaco junto às 
mulheres. E mais: recomenda a participação plena das mulheres em todos os níveis
de controle do tabagismo. Portanto, mãos à obra: #limitetabaco.
Saiba mais:- Conheça a campanha da OMS para o Dia Mundial Sem Tabaco 2013-Leia a
reportagem Maria Fumaça, sobre tabagismo feminino, publicada na revista Rede 
Câncer, do INCA-Conheça a Aliança de Controle do Tabagismo - ACT-Br- Saiba mais 
sobre as leis antifumo e a mobilização nacional contra o tabagismo e a favor da 
vida no site da Aliança de Controle do Tabagismo

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
agenda-da-promocao-da-saude-1-07-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 1 de julho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 1º a 07 de julho

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://elosdasaude.wordpress.com/
AGENDA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 1º a 07 de julho: DIVERSIDADE SEXUAL E LITERATURA 
INFANTO-JUVENIL[FOTO]

Como a literatura infanto-juvenil pode contribuir para o debate sobre 
diversidade sexual? Esse é o mote da oficina Diversidade Sexual e Literatura 
Infanto-Juvenil, que acontece nesta quinta-feira, 04 de julho, durante o 
Seminário Literatura, Diversidade e Escola, promovido pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ), em parceria com o Projeto Diversidade Sexual na 
Escola. O evento busca criar um espaço de troca e articulação entre 
pesquisadores e profissionais de educação básica para pensar a literatura e a 
produção textual na sua dimensão pedagógica, a partir do eixo diversidade sexual
e de gênero. A oficina será um espaço para debater como é possível construir um 
caminho para trabalhar a sexualidade, a família e o afeto numa perspectiva 
diversa para crianças e adolescentes. Na próxima semana, dia 11 de julho, a 
iniciativa promove a oficina Diversidade Sexual e Cinema. A proposta édiscutir a
relação da sexualidade no cinema, pensando como fazer do cinema um espaço para a
reflexão sobre o nosso corpo, sobre a nossa própria sexualidade; como forma de 
olhar o outro e a si.Os encontros serão realizados de 18h às 21h, no auditório 
anexo do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFRJ, no campus Praia 
Vermelha (Avenida Pasteur nº250, Botafogo, Rio de Janeiro). Não é necessária 
inscrição prévia.DEBATE E EXIBIÇÃO DO FILME CISNE NEGRO[FOTO]

O ciclo de debates Em Cine exibe nesta quarta-feira, 03 de julho, o filme Cisne 
Negro. O longa-metragem conta a históriade uma jovem bailarina que aceita o 
desafio de interpretar a Rainha Cisne em uma adaptação de O Lago dos Cisnes, 
substituindo uma veterana que vai se aposentar. A moça enfrenta diversos 
problemas de ordem psicológica e relacional, especialmente com sua mãe. E, 
pressionada por um exigente diretor artístico, passa a enxergar uma concorrência
desleal vinda de suas colegas. Em meio a tudo isso, busca a perfeição nos 
ensaios.Após a exibição do filme, será realizado um debate com o psicólogo 
Carlos Bernardi. O encontro acontece na Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ), bloco D, sala 10.030, das 17h30 às 20h30. A entrada é franca e as 
inscrições podem ser feitas 10 minutos antes do evento.GESTÃO DE PROJETOS 
SOCIAIS [FOTO]

O Projeto Saber Comunitário está com vagas abertas para o curso Diagnóstico 
Socioterritorial no SESC Tijuca. Durante cinco quartas-feiras, com início na 
próxima, 03 de julho, os encontros que acontecerão de 9h às 13h, tem o objetivo 
de fortalecer a gestão de projetos sociais, auxiliando na construção de 
conceitos e metodologia referentes a utilização do diagnóstico socioterritorial 
como ferramenta de contextualização e gestão de projetos sociais. O curso é 
gratuito e conta com instrutores especializados, camisa, material didático, 
apostila e lanche. As inscrições podem ser feitas por e-mail para 
gerrysoares.rj@cieds.org.br ou pelos telefones: 3094-4555/8290-0063. Os 
interessados devem possuir renda familiar mensal de até 3 salários mínimos. 
Realizado pelo SESC RIO, o Projeto Saber Comunitário oferece cursos e palestras 
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inteiramente gratuitas que visam desenvolver atividades de formação, promover o 
diálogo e a democratização de informações.EXPOEPI RECEBE INSCRIÇÕES[FOTO]

Estão abertas as inscrições para a 13ª Mostra Nacional de Experiências Bem 
Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças (13ª Expoepi). O 
evento acontecerá em Brasília - DF, em outubro de 2013, e tem como objetivo 
difundir temas importantes para a consolidação doSistema Único de Saúde (SUS)e 
premiar, por meio de sua mostra competitiva, os profissionais e os serviços de 
saúde do país que se destacaram no desenvolvimento de ações de vigilância em 
saúde relevantes para a saúde pública brasileira. A mostra está organizada em 
três modalidades: experiências do SUS municipais, estaduais ou do Distrito 
Federal;trabalhos técnico-científicos decorrentes de pós-graduação na área de 
saúde coletiva ou afins, realizados por instituições reconhecidas pelo 
Ministério da Educação; e intervenções do movimento social que tenham 
contribuído para o aprimoramento das ações de vigilância em saúde. Cada 
modalidade é composta por diferentes eixos temáticos e todas as experiências 
inscritas devem ser voltadas ao aprimoramento do SUS. Acesse o edital da Expoepi
2013. Saiba mais sobre o concurso no Blog da Saúde. As inscrições podem ser 
feitas até 19 de julho. Mais informações:expoepi@saude.gov.br.MUSEU NACIONAL 
COMPLETA 195 ANOS COM PROGRAMAÇÃO ESPECIAL[FOTO]

Em comemoração aos 195 anos de sua criação, o Museu Nacional, maior museu de 
história natural e antropologia da América do Sul, abre suas portas, entre os 
dias 05 e 07 de julho, para celebrar a data com uma programação gratuita. 
Oficinas, novas exposições e visitas mediadas fazem parte das atividades. O 
destaque é para a abertura da exposição A (R)evolução das Plantas que, pela 
primeira vez, expõe os fósseis da coleção de Paleobotânica do Museu Nacional. A 
exposição mostra a evolução das plantas e as mudanças climático-ambientais do 
planeta ao longo do tempo geológico e contará com material especial para as 
pessoas com deficiência visual, como catálogos em braile e áudios-livro.O Museu 
Nacional integra a estrutura acadêmica da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ). As peças que compõem as exposições abertas ao público são parte dos 20 
milhões de itens das coleções científicas conservadas e estudadas pelos 
Departamentos de Antropologia,Botânica, Entomologia, Geologia e Paleontologia, 
Invertebrados e Vertebrados da Universidade. O Museu Nacional fica na Quinta da 
Boa Vista, em São Cristóvão, e as visitas podem ser feitas das 10h às 16h. 
Confira a programação especial do Museu Nacional em comemoração aos seus 195 
anos.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dica-como-resolver-problemas-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 1 de julho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

DICA - Como resolver problemas de indisciplina?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://aprendendocomtiacelia.blogspot.com/
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Como resolver problemas de indisciplina?: Veja atividades práticas para fazer 
com os seus alunos, que os auxiliam a entender regras e noções de respeito ao 
próximo.
[FOTO]

Como resolver problemas de indisciplina? 

Veja atividades práticas para fazer com os seus alunos, que os auxiliam a 
entender regras e noções de respeito ao próximo.

Segundo a professora de Educação Infantil e Ensino Fundamental I com 
pós-graduação em Alfabetização Glauce Rossi, da EMEI Santos Dumont, na Educação 
Infantil, os maiores problemas de indisciplina ocorrem com alunos que costumam 
ter reações agressivas e intolerantes, o enfrentamento e o desrespeito aos 
colegas e à professora, além da dificuldade de adaptação ao ambiente escolar. 
Mas o que fazer para que as crianças nessa faixa etária aprendam a ter 
disciplina e a respeitar regras, professores e colegas? Quais os desencadeadores
dessas atitudes? 

Para Glauce, entre os principais motivos estão os pais, que delegam para a 
escola toda a responsabilidade da Educação de seus filhos que, na realidade, 
deveria começar em casa, e a escola, que não consegue acompanhar as mudanças de 
vida e dos valores socioculturais da nossa sociedade. "Com essas mudanças, 
nossas crianças também não são as mesmas de décadas atrás. Atualmente, elas 
estão perdendo a 'primeira infância', em que o brincar é essencial para o seu 
desenvolvimento, mas a escola insiste em ensinar nos moldes antigos, mesmo na 
Educação Infantil, dando ênfase apenas à alfabetização, não levando em conta a 
importância do brincar nessa faixa etária", explica ela. 

Com relação à família, a professora diz que sua atitude é fundamental para a 
formação da criança, pois é nela que ocorre a maior parte dos aprendizados na 
vida dela. Por isso, são os pais que representam a primeira e a mais importante 
escola para a aprendizagem das regras de conduta, dos limites de comportamento, 
lidar com sentimentos e antecipar as consequências das ações dos seus filhos. 
Além disso, os pais devem acompanhar diariamente a vida escolar dos filhos, 
participando de encontros, palestras, reuniões etc. 

Mas mesmo os pais tendo papel primordial, o professor e a escola também possuem 
a função de educador e, nesse caso, Glauce sugere ao professor agir com 
autoridade, com diálogo e respeito ao aluno, além de deixar claro que o que é 
errado é o comportamento e não o aluno. Mostrar à criança que ela desrespeitou 
um dos combinados (regras) do grupo e, por isso, há uma consequência para a 
quebra dele. Lembrando que a professora deve criar combinados (regras) com a 
turma de alunos logo no início do ano letivo. "O profissional erra quando exerce
uma autoridade sem limites ou com exagero, desrespeita a criança com gritos, 
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impõe suas regras e não leva em conta os combinados do grupo; isso não resolve a
situação, pelo contrário, tende a criar novos problemas de indisciplina", diz 
ela. 

Para finalizar, a professora aconselha: "O papel da Educação Infantil é ir além 
da alfabetização, sempre pensando na criança como um indivíduo que necessita 
aprender coisas tão importantes como as matérias básicas. Respeitar as pessoas, 
o meio ambiente, exercer a cidadania, aprender sobre valores, higiene, 
responsabilidades e tudo o que for possível para a criança se tornar um adulto 
responsável".

Veja a a minha reportagem completa com as atividades na Revista Guia Prático da 
Educação Infantil: 
http://revistaguiainfantil.uol.com.br/professores-atividades/120/artigo291856-1.
asp

<COMENTÁRIOS>
Oi, Cris! 
Seu blogue foi retirado do ar? 
Vim te avisar do  7º BookCrossing Blogueiro e este ano temos a novidade do 
Bookcrossing Blogueiro Kids. 
Vem com a gente!! 
Beijus,

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
iii-concurso-de-blog-saude-da-familia.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 1 de julho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

III CONCURSO DE BLOG SAÚDE DA FAMÍLIA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://otics-iraja.blogspot.com/
III CONCURSO DE BLOG SAÚDE DA FAMÍLIA: 

Já esta disponível o Link para o Terceiro Concurso de Blog Saúde da Família, e 
as Unidades da AP 3.3 já estão realizando suas inscrições.Clique aqui para ler o
EditaleFaça sua inscrição aqui.Vamos repetir o grande sucesso que nossas 
unidades deram no Segundo Concurso!!!

Acompanhe os Blogs que vão concorrer dentro de nossa área.

CAP 3.3 Parte 1- Unidade sob responsabilidade da Estação OTICS-RIO Irajá
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SMSDCClínica da FamíliaAna Maria dos Santos Correia
SMSDCClínica da FamíliaEnfermeiro Marcos Valadão
SMSDCClínica da FamíliaJosuete Sant'Anna de Oliveira
SMSDC Clínica da Família Maria de Azevedo Rodrigues
SMSDC Centro Municipal de Saúde Portus QuitandaSMSDCCentro Municipal de 
SaúdeFazenda BotafogoSMSDCCentro Municipal de SaúdeSylvio BraunerSMSDCCentro 
Municipal de SaúdeAlice de Toledo TibiriçáSMSDCCentro Municipal de SaúdeFlavio 
CoutoSMSDCCentro Municipal de SaúdeEdma ValadãoSMSDCCentro Municipal de 
SaúdeAugusto Amaral Peixoto/PAAPSMSDCCentro Municipal de SaúdeCarlos Cruz Lima

CAP 3.3 Parte 2- Unidade sob responsabilidade da Estação OTICS-RIO Madureira

SMSDC Clínica da Família Carlos Nery
SMSDCClínica da FamíliaRaimundo Alves Nascimento
SMSDC Clínica da Família Maestro Celestino
SMSDC Clínica da Família Manoel Fernandes de Araujo "Seu Neco"
SMSDC Clínica da Família Dante Romanó Junior
SMSDC Clínica da Família Souza Marques
SMSDC Clínica da Família Epitácio Soares Reis
SMSDC Centro Municipal de Saúde Nascimento Gurgel
SMSDC Centro Municipal de Saúde Mario Olinto
SMSDC Centro Municipal de Saúde Carmela Dutra
SMSDC Centro Municipal de Saúde Morro União
SMSDCCentro Municipal de SaúdeClementino Fraga

.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pse-equipe-lacy-ferreira-290613-reuniao.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 1 de julho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE - EQUIPE LACY FERREIRA 29/06/13 REUNIÃO DE RESPONSÁVEIS - EDI ANA DE BARROS 
CÂMARA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://smsdc-cms-fazendabotafogo.blogspot.com/
PSE - EQUIPE LACY FERREIRA 29/06/13 REUNIÃO DE RESPONSÁVEIS.: 
[FOTO]
REUNIÃO DE RESPONSÁVEIS 29/06/13.[FOTO]

AULA DE AERÓBICA COM A PROF. CECILIA E ACS's DELMA E SANSUIR

[FOTO]
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<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-ana-maria-acao.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 1 de julho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA ANA MARIA  - AÇÃO DE SAÚDE - BIORIO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://escolaanamariacristina.blogspot.com/AÇÃO DE SAÚDE - BIORIO: 
A EQUIPE DA BIORIO ESTEVE NO EDI ANA MARIA NA ÚLTIMA QUINTA-FEIRA, DIA 27, PARA 
REALIZAR UMA AÇÃO DE SAÚDE PREVENTIVA E DIAGNÓSTICA COM AS CRIANÇAS. FORAM 
REALIZADOS TESTES DE ACUIDADE VISUAL E AUDITIVA BEM COMO AVALIAÇÃO DA SAÚDE 
BUCAL DE NOSSOS PEQUENOS.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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<POSTAGEM>
saude-presente-na-escola-de-pais-c-m.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 1 de julho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SAÚDE PRESENTE NA ESCOLA DE PAIS - C. M. ZUZU ANGEL.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

http://cmzuzuangel.blogspot.com/
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ESCOLA DE PAIS.: 

Iniciamos nossa Escola de Pais do dia 29 de junho de 2013 com um "café com 
bolinho" e com os informes da Diretora Marilene.
No segundo momento, nossa PEI Samanta leu a história da "Margarida Friorenta" e 
o texto enviado pela Gerencia de Educação Infantil/SME enfatizando o valor do 
abraço.
[FOTO]
[FOTO]
 Já se comprovou que todos necessitamos de contato físico para nos  sentirmos 
bem, e uma das formas mais importantes de contato físico é o  abraço. Quando nos
tocamos e nos abraçamos, levamos vida aos nossos  sentidos e reafirmamos a 
confiança nos nossos próprios sentimentos.[FOTO]

Nesse momento discutimos e enfatizamos o valor de cultivar o toque, o abraço e o
carinho desde a primeira infância. Alguns responsáveis falaram de suas 
experiências com amigos e familiares.
No terceiro momento tivemos a participação do PSE- Morro União[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

PLANEJAMENTO FAMILIAR COM A ENFERMEIRA PRISCILA E A
EQUIPE DO PSE- MORRO UNIÃO.[FOTO]

A escola de Pais foi um sucesso... 
"Todo jardim começa com uma história de amor. Antes que qualquer árvore  seja 
plantada ou um lago construído, é preciso que eles tenham nascido  dentro da 
alma. Quem não planta jardim por dentro, não planta jardins  por fora e nem 
passeia por eles."

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
2\creged06.blogspot.com.br.2011.txt
************************************************************************
<POSTAGEM>
projetos-2011-diversos-6-ano.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 3 de outubro de 2011
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Projetos 2011 - Diversos - 6º Ano Experimental

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
PROJETO 6º ANO EXPERIMENTAL

O 6º Ano Experimental é um projeto em que o Professor II estará ministrando 
aulas de Português, Matemática, Ciências, História e Geografia, juntamente com o
PI de Música, Inglês e Ed. Física. Ele é realizado com alunos do 6º ano em idade
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regular e alfabetizado. O aluno contará também com o horário de CEST (Centro de 
Estudos do Aluno), onde poderá tirar suas dúvidas e aprender a organizar o seu 
dia de estudo.Este projeto tem por objetivo verificar se a presença do PII como 
articulador das áreas de conhecimento irá auxiliar o aluno a atravessar esta 
etapa da vida em que ocorrem muitas transformações e, muitas vezes, eles não 
estão preparados para as mesmas e, também, buscar a excelência acadêmica para 
que todos tenham uma boa formação.Em nossa Coordenadoria, a E.M. Paraíba 
participa deste experimento com seis turmas de 6º ano, três no horário da manhã 
e três no horário da tarde. As turmas possuem entre 25 e 30 alunos cada uma.

Responsável pelo Projeto      na 6ª CRE:
- Patrícia Fernandes Ferreira - Assistente II / GED
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<POSTAGEM>
projetos-2011-diversos-alfa-e-beto.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 3 de outubro de 2011
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Projetos 2011 - Diversos - Alfa e Beto

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
[FOTO]

Programa Alfa e Beto de Alfabetização
O Programa Alfa e Beto de Alfabetização pertence ao Instituto Alfa e Beto e 
incorpora o que existe de mais atualizado, eficaz e prático para alfabetizar 
crianças. Este programa vem sendo implementado em centenas de municípios e já 
contribuiu em todo país para alfabetizar mais de meio milhão de crianças.O 
Programa destina-se à alfabetização de crianças matriculadas no 1 Ano de 
escolaridade e que tenham a idade de 6 anos. O mesmo é consistente. Essa 
consistência vai desde a definição de alfabetização ao Programa de Ensino, Plano
de Curso, Planos de Aula, materiais, métodos e instrumentos de avaliação. O 
Programa dispõe de um conjunto rico e variado de materiais. Há materiais para 
alunos, professores, para a classe e para a escola. O mesmo tem a duração de um 
ano e para que o aluno tenha êxito, todos devem estar envolvidos no processo de 
aquisição das competências básicas de leitura e escrita: Aluno, Professor, 
Coordenador Pedagógico, Diretores, CRE e SME.A implementação do Programa depende
do Diretor da escola, de sua equipe e dos professores da unidade escolar. A 
adesão ao Programa é por desejo da equipe gestora e principalmente do professor 
alfabetizador.Na 6ª CRE, em 2011, ele acontece em sete escolas: E.M. Narbal 
Fontes, E.M. Claudio Ganns, CIEP Poeta Fernando Pessoa, CIEP Gal Augusto César 
Sandino, E.M. Grandjean de Montigny, E.M. Alziro Zarur e CIEP Anton Makarenko.A 
Coordenação do Programa é realizada pela Professora Mônica Nazário (GED) e a 
itinerância é feita pelas Professoras: Vânia Pereira e Lúcia Inês. As turmas são
visitadas semanalmente para propiciar apoio ao trabalho da escola/ professor e 
realizar o acompanhamento da aplicação da metodologia do Programa.Mensalmente 
são recolhidos dados da turma (freqüência, n da lição, planejamento, etc) 
enviados para a SME e Instituto Alfa e Beto; todos trabalhando em prol do 
sucesso do aluno e consequentemente da escola.
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<POSTAGEM>
projetos-2011-diversos-alfa-e-beto_03.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 3 de outubro de 2011
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Projetos 2011 - Diversos - Alfa e Beto

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Projeto Alfabetizando e Letrando - O que faz a Diferença?
Tem como objetivo acompanhar, orientar e capacitar os professores das turmas, 
das escolas envolvidas no projeto, no processo de letramento dos alunos e não na
simples decodificação de palavras. É feito através de encontros mensais com a 
equipe da GEF, acompanhamento de um professor itinerante e do elemento da GED. A
itinerante, também, participa de encontros quinzenais na SME, para troca de 
informações e de como direcionar o trabalho das professoras contando com o apoio
do elemento GED, para as devidas interferências quando necessário. Tudo é feito 
com um relatório específico, onde a itinerante, a professora, coordenadora 
pedagógica e direção escolar assinam, ao final das aulas acompanhadas. 
Quinzenalmente estes relatórios são entregues à GEF. 
Professor itinerante: Maria de Fátima Moraes Noronha
Responsável pelo Projeto na 6ª CRE: 
- MARIA DE FÁTIMA ANDRADE REIS / ELEMENTO DA GED

Escolas acompanhadas e quantitativo de turmas:
1.E.M. 06.22.024 Mário Piragibe 02 turmas - 01 em cada turno
2.E.M. 06.25.008 Virgílio Francisco Monteiro02 turmas - 01 em cada turno
3.E.M. 06.25.023 Thomas Jefferson02 turmas - 01 em cada turno
4.CIEP 06.25.501 Adão Pereira Nunes03 turmas - de horário integral
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<POSTAGEM>
projetos-2011-diversos-ciencia-hoje.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 3 de outubro de 2011
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Projetos 2011 - Diversos - Ciência Hoje

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Projeto Ciência Hoje de Apoio à Educação
O projeto tem como principal objetivo desenvolver a curiosidade e o método 
científico facilitando a aprendizagem dos educando dos conteúdos, habilidades e 
competências relacionadas a pesquisa. O Instituto Ciência Hoje (ICH) 
disponibiliza mensalmente as revistas como instrumento de apoio às atividades de
aprendizagem em conjunto com a formação docente com intuito de contribuir para 
que o professor se torne um agente transformador da educação, conquistando dos 
alunos maior participação em aulas, leitura e pesquisa escolar, tornando-os 
aptos a questionar e compreender melhor a realidade em que vivem.
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CÊNCIAS HOJETURMASTURNOALUNOSE-MAIL:@RIOEDUCA.NETTELEFONE06.25.008 VIRGÍLIO 
FRANCISCO   MONETIRO1501 E 1502M/T76EMVIRGILIO2407-215606.22.201 CIEP POETA 
FERNANDO   PESSOA1501 E 1502INTEGRAL/T78CIEPPESSOA3358-029406.25.006 ÉRICO 
VERÍSSIMO1502T34EMERICO2407-078406.25.016 MESTRE VALENTIM1501 e 
1502M/T78EMVALENTIM3358-103706.25.005 CHARLES ANDERSON   WEAVER1501 e 
1502T/M88EMWEAVER2407-21971 06.22.004 
PARAIBA1501,1502,1503M/T/M66EMPARAIBA3358-0877

Responsável pelo Projeto na 6ª CRE: - Emyli de Castro Pinto -Secretária II / GED
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projetos-2011-diversos-educopedia.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 3 de outubro de 2011
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Projetos 2011 - Diversos - Educopédia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

EDUCOPÉDIA
A Educopédia é uma plataforma de aulas digitais preparadas por professores da 
nossa rede, baseadas nas nossas Orientações Curriculares. Seu diferencial é a 
possibilidade de uso interativo por professores e alunos dentro e fora do 
ambiente escolar. Tem por objetivo tornar o ensino mais atraente e mobilizador 
para crianças e adolescentes, além de instrumentalizar o professor. Além disso, 
a Educopédia é mais uma alternativa para o reforço escolar e para os alunos que 
faltaram às aulas ou que não compreenderam o conteúdo ensinado. O projeto 
contempla todos os alunos e todas as disciplinas de 1º ao 9º ano, incluindo 
PEJA, Educação Especial e Educação Infantil.
Responsável pelo Projeto na 6ª CRE: 
- Patrícia Fernandes Ferreira - Assistente II / GED
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<POSTAGEM>
projetos-2011-diversos-ensina.html
<DATA DA POSTAGEM>
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

Projetos 2011 - Diversos - Ensina

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

PROJETO ENSINAProjeto em parceria com a Organização Social Ensina, que trabalha 
para que todas as crianças, não importem sua origem, tenham acesso a uma 
educação excelente e mais oportunidades na vida.São contratados jovens 
profissionais de alto desempenho acadêmico e perfil de liderança, de todas as 
áreas de formação, para o desafio de ensinar por dois anos nas escolas públicas 
de maior necessidade. Em seu primeiro ano, atuam em turmas do 6 ao 9 anos nas 
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escolas municipais do Rio de Janeiro, reforçando as disciplinas de português, 
matemática e ciências.Os ensinas, como são chamados, além deatuarem como agentes
de reforço escolar, planejando seu curso com o objetivo de aplicarem aulas 
transformadoras aos seus alunos, levando-os a resultados excelentes,buscam 
formas criativas de despertar a atenção dos alunos, realizando atividades 
extraclasse e envolvendo também suas famílias e a comunidade local.O trabalho é 
de dedicação exclusiva (40 horas semanais) e realizada em parceria com os 
professores regulares da rede municipal, a quem chamam carinhosamente de 
padrinhos.Escola participante do Projeto: E.M. 06.25.013 Fernando Rodrigues da 
Silveira
Responsável na 6ª CRE:- Maria Aparecida Mello / Secretária II - GED
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<POSTAGEM>
projetos-2011-diversos-entre-jovens.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 3 de outubro de 2011
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Projetos 2011 - Diversos - Entre Jovens

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

PROJETO ENTRE JOVENSProjeto realizado em parceria com o Instituto Unibanco, com 
adesão pelas escolas participantes. A adesão das escolas ao projeto é um 
processo construído nos detalhes, na base da negociação e no esclarecimento dos 
benefícios trazidos pelo projeto à comunidade escolar e aos alunos. As escolas 
aderem ao projeto se quiserem (não há obrigatoriedade para a participação). Os 
210 alunos atendidos contam com aulas oferecidas no contraturno, exclusivamente 
na disciplina de matemática a fim de preparar o educando do 9º ano para o 
ingresso no ensino médio. As aulas são ministradas por tutores (estagiários de 
Matemática contratados pela Secretaria Municipal de Educação), com a carga 
horária semanal de 4 horas. A tutoria constitui-se, dessa maneira, como uma 
relação de colaboração, em que os universitários têm a possibilidade de colocar 
em prática seus conhecimentos acadêmicos, e os alunos têm a chance de reforçar 
os conteúdos do Ensino Fundamental em matemática. O projeto também conta com o 
estagiário de Pedagogia, responsável pelo gerenciamento do Projeto na unidade 
escolar, professor Itinerante que realiza o acompanhamento direto nas escolas e 
Coordenador, responsável pelo monitoramento do projeto e encaminhamentos junto à
Secretaria Municipal de Educação e Instituto Unibanco.O material utilizado pelos
alunos e tutores é específico e fornecido pelo Instituto, sendo um livro de 
atividades por semestre. Também há a implementação de diversas tecnologias nas 
aulas e acompanhamento junto ao Instituto que disponibiliza de uma plataforma 
on-line para a postagem dos planejamentos das aulas, sugestões de atividades e 
interação entre os tutores e estagiários. Mensalmente ocorre um encontro do 
professor itinerante e coordenador do projeto com o Instituto e SME a fim de 
serem definidos os próximos passos e encaminhamentos necessários ao projeto.O 
Instituto Unibanco e a Coordenadoria Regional de Educação oferecem encontros aos
estagiários no decorrer do período para a análise do projeto, encaminhamento das
ações e repasses.RESPONSÁVEL PELO PROJETO NA 6ª CRE:      
- MARIA APARECIDA MELLO / SECRETÁRIA II - GED
ESCOLAS   PARTICIPANTESE. M. BÉLGICAE. M. DEPUTADO HILTON GAMAE. M. TELÊMACO 
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GONÇALVES MAIAE. M. ROSE KLABINE. M. FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRAE. M. 
COMANDANTE ARNALDO VARELLAE. M. CYRO MONTEIROE. M. CHARLES ANDERSON WEAVERE. M. 
MÁRIO PIRAGIBE
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<POSTAGEM>
projetos-2011-diversos-ginasio.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 3 de outubro de 2011
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Projetos 2011 - Diversos - Ginásio Experimental Carioca

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

GINÁSIO EXPERIMENTAL CARIOCA
O Ginásio Experimental Carioca é um projeto inovador, com mais tempos de aulas 
de Português, Matemática, Ciências e Inglês, interdisciplinaridade e uso mais 
avançado da Educopédia. Os professores participam da elaboração de um projeto de
vida do aluno, o qual irá ensiná-lo a pensar no futuro e organizar seus estudos.
Há no município do Rio de Janeiro 10 ginásios em funcionamento, sendo um em cada
 Coordenadoria Regional de Educação.Em nossa Coordenadoria, a escola que 
participa deste projeto é o GEC Coelho Neto, que funciona de 8h as 16h e atende 
turmas de 7º, 8º e 9º anos.

Responsável pelo Projeto na 6ª CRE:
- Patrícia Fernandes Ferreira - Assistente II / GED
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projetos-2011-diversos-grupo-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

Projetos 2011 - Diversos - Grupo de Acompanhamento

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
PROJETO DE UTILIZAÇÃO DOS CADERNOS PEDAGÓGICOS - 1º E 2º ANO 
SUPERVISÃO DA PROFESSORA IZA LOCATELLI

 Tem como objetivo auxiliar, através dos cadernos pedagógicos, o trabalho do 
professor das referidas turmas, e como utilizar de maneira adequada e produtiva 
os mesmos. O acompanhamento orienta também, a equipe da CED, nas futuras 
modificações para o ano letivo de 2012, pois através das discussões dos 
professores e coordenadores das escolas envolvidas no projeto, novas estratégias
são traçadas, para auxiliar o processo de alfabetização dos alunos.

 Está dividido em 03 ações:

1.Visitas de acompanhamento da equipe da CET juntamente com um elemento da GED -
de abril a outubro.
2.Encontro com os professores regentes do 1º e 2º ano, nos meses de maio, agosto
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e novembro, dinamizados pela equipe da CET.
3.Centro de Estudos com os Coordenadores Pedagógicos, nos meses de abril, junho,
agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, com o objetivo de orientar 
acerca da atuação do C.P. junto aos regentes de turma.

 Em dezembro será realizada uma exposição com os trabalhos dos Professores 
Regente.
 A professora Iza Locatelli, faz a assessoria do projeto através do auxilio na 
elaboração das atividades e em reuniões com os Coordenadores Pedagógicos e 
Professores Regentes.
Escolas acompanhadas e quantitativo de turmas:

* E.M. 06.22.011 Professor Zituo Yoneshigue
02 turmas de 1º ano - 01 em cada turno
02 turmas de 2º ano - 01 em cada turno
* E.M. 06.25.024 Alexandre de Gusmão
03 turmas de 1º ano - 02 pela manhã e 01 à tarde
03 turmas de 2º ano - 01 pela manhã e 01 à tarde

* CIEP 06.25.203 Glauber Rocha - horário integral
02 turmas de 1º ano
01 turma de 2º ano 

 Responsável pelo Projeto na 6ª CRE: 

- Maria de Fátima Andrade Reis / Elemento da GED
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Projetos 2011 - Diversos - IBEU

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

PROJETO IBEU
Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, o IBEU 
concede bolsas de ensino de inglês em diversas escolas municipais. Os 
professores são do próprio IBEU e o material didático é cedido pela Editora 
Parceria, Cambridge University Press.Este projeto tem por objetivo propiciar a 
alunos carentes o ensino de um idioma gratuitamente.Em nossa Coordenadoria, 
temos 5 escolas que participam deste projeto. São elas:
* E.M. Cyro Monteiro, com 30 alunos* E.M. Rose Klabin, com 24 alunos.* E.M. 
Monte Castelo, com 32 alunos.* E.M. Comandante Arnaldo Varella, com 30 alunos.* 
E.M. Fernando Rodrigues, com 20 alunos.

Responsável pelo Projeto na 6ª CRE:
- Patrícia Fernandes Ferreira - Assistente II / GED
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projetos-2011-diversos-nenhum-menos.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 3 de outubro de 2011
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Projetos 2011 - Diversos - Nenhum a Menos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

PROJETO - NENHUM A MENOS (NM)

Visa atender alunos que não tiveram sucesso no projeto e nas turmas de 
realfabetização em 2010 e os que ficaram retidos no 3º ano e não estão em 
projeto.
Acompanhamento:Pelo professor da turma, pela direção e coordenação 
pedagógica.Intensivão de atividades pedagógicas, no turno e contraturno para 
recuperação da aprendizagem.Apoio de voluntários e estagiários - estagiário 
alfabetizador.
Procedimentos:Registro de atividades realizadas em planilha apropriada.Testes 
mensais.Preenchimento dos resultados bimestrais em planilha 
apropriada.Acompanhamento/avaliação de cada aluno para saber se avançou ou não, 
possibilitando o replanejamento e a intervenção imediata.
O projeto atende aos dois segmentos, do ensino fundamental.
Responsáveis na 6ª CRE:
- Simone Soares / Assistente II - GED
- Maria de Fátima Reis / Elemento da GED
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Projetos 2011 - Diversos - Rio Criança Global

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

RIO CRIANÇA GLOBAL
Programa Rio Criança Global define o ensino de Língua Inglesa, como prioridade, 
com especial atenção às Escolas do Amanhã, com ênfase na comunicação verbal.O 
objetivo deste programa é fazer com que nossos alunos possam trabalhar com 
turismo e interagir com atletas e turistas durante a Copa do Mundo de Futebol de
2014 e os Jogos Olímpicos de 2016.Participam deste programa alunos das turmas 
regulares de 1º ao 9º ano, sendo que o 5º ano terá início em 2012.
Responsável pelo Projeto na 6ª CRE: 
- Patrícia Fernandes Ferreira - Assistente II / GED
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

Projetos 2011 - Diversos - Rio, Uma Cidade de Leitores

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

RIO, UMA CIDADE DE LEITORESBIBLIOTECA DO PROFESSOR
O Projeto Rio, uma Cidade de Leitores foi criado pela Secretaria de Educação e 
tem por objetivo incentivare fortalecer o hábito da leitura, por prazer, de 
professores da rede municipal de ensino.Neste projeto, a cada trimestre, o 
professor vota em dois livros que deseja ganhar, sendo um voto para cada 
categoria, Literatura Brasileira e Literatura Estrangeira, de acordo com a lista
de indicações. Os títulos mais votados são distribuídos para todos os 
professores da rede municipal de ensino. Assim, cada servidor recebe um livro de
Literatura Brasileira e um de Literatura Estrangeira a cada trimestre, 
totalizando 8 livros por ano.

Responsável pelo Projeto na 6ª CRE: 
- Patrícia Fernandes Ferreira - Assistente II / GED
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Projetos 2011 - Diversos - Sangari

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Projeto Sangari: Cientistas do Amanhã
Os objetivos do projeto centram-se em dois eixos centrais: contribuir para a 
aprendizagem por meio de ações que incentivem e incrementem o trabalho na sala 
de aula promovendo e disseminando soluções para a melhoria da aprendizagem de 
crianças, adolescentes e jovens e, contribuir para a disseminação da importância
do ensino de Ciências e Tecnologia para inclusão social e desenvolvimento 
econômico do país.Todas as Escolas do Amanhã participam do projeto e, além 
delas, a E.M. Mario Piragibe também foi inserida no projeto. Uma escola é 
selecionada para ter um controle maior, para avaliação do desempenho e andamento
do projeto.
CIENTISTAS DO AMANHÃ -SANGARIE-MAIL -   @RIOEDUCA.NETTELEFONE06.25.027   ANDREA 
FONTES PEIXOTOEMBELGICA2407-415006.25.501   CIEP DOUTOR ADÃO PEREIRA 
NUNESCIEPNUNES3372-544006.25.206   CIEP 
ANTONMAKARENKOCIEPANTON2407-570406.25.502   CIEP ZUMBI DOS 
PALMARESCIEPZUMBI2407-515006.25.204   RUBENS GOMESCIEPRUBENS3107-312206.25.023  
THOMAS JEFFERSONEMDORIA2407-223806.22.025   LÚCIO DE 
MENDONÇAEMLUCIO3358-053506.25.011   ESCRAGNOLLE DÓRIAEMDORIA2407-223806.22.024  
MARIO PIRAGIBEEMPIRAGIBE3358-099206.25.205   ANTONIO CANDEIA 
FILHOCIEPCANDEIA3372-625606.25.033   ZILDA NUNES DA 
COSTAEMZCOSTA3358106406.25.009   CORNÉLIO PENAEMCPENA3375-969606.25.019   
ESCULTOR LEÃO VELLOSOEMVELLOSO2407-224206.25.013   FERNANDO RODRIGUES DA 
SILVEIRAEMRSILVEIRA3107-050506.25.034   MOTORISTA PASCHOAL 
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ANDRÉEMANDRE3358-1370Escola   de Controle:06.22.003   ABRAHAM 
LINCOLNEMLINCOLN3358-0940
Responsável pelo Projeto na 6ª CRE:- Emyli de Castro Pinto -Secretária II / GED
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Projetos 2011 - Diversos - Uerê de Mello

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

PROJETO UERÊ MELLO
Destinado a crianças e jovens com bloqueios cognitivos e emocionais. Com uma 
pedagogia diferenciada, a Uerê Mello, visa educar emocional e socialmente e 
melhorar os traumas causados pela violência que levam a dificuldades de 
aprendizado.A Uerê Mello exercita com as crianças e jovens a melhoria do 
desempenho, o sentido prático, a lógica, aumenta a velocidade de armazenamento 
de informação e competência nas múltiplas tarefas e desafios presentes. O 
principal objetivo da pedagogia UERÊ MELLO é o de influenciar, de maneira 
positiva, as fases de transformações da infância e da adolescência de uma 
população exposta a conflitos constante.Os UERÊs recebem atenção individual 
nessa caminhada para enfrentar múltiplos problemas de aprendizado e bloqueios na
cognição futuros.Projeto realizado em parceria com uma Organização não 
Governamental, fundada pela educadora Yvonne Bezerra de Mello e aplicado nas 
Escolas do Amanhã.
ESCOLA ATENDIDALOCALIDADEALUNOSE. M. ESCULTOR LEÃO VELLOSOCOSTA 
BARROSAPROXIMADAMENTE 30
RESPONSÁVEL NA 6ª CRE: 
- MARIA APARECIDA MELLO / SECRETÁRIA II - GED
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Projetos 2011 - Instituto Ayrton Senna - Realfa 1 - Se Liga

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

REALFA 1 - SE LIGA
É um programa deCorreção de Fluxo do Instituto Ayrton Senna. São tecnologias 
desenvolvidas para corrigir o fluxo escolar dos alunos na faixa etária de 9 à 14
anos de idade, atende alunos do 3º Ano ao 5º Ano do Ensino Fundamental, em 
defasagem idade/série, analfabetos.
Este programa tem como objetivo a exata ou a mais aproximada correção da 
distorção idade/série possível, em razão da idade cronológica dos alunos e 
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avaliação do processo de aprendizagem. As turmas do Se Liga são formadas por 
alunos que não sabem ler e seu objetivo maior é alfabetizá-los para que possam 
dar continuidade aos seus estudos.
O professor não é o único responsável pelo alcance de resultados da turma, 
considerando que sua atuação é sistematicamente acompanhada pelos supervisores e
indiretamente orientada pelos coordenadores. Todos estão unidos para o alcance 
da meta e todos são co-responsáveispelos resultados.
As itinerantes têm encontro uma vez por semana com a coordenadora do Projeto 
para estudo de FOCO, levantamento e análise de dados, encaminhamento de ações, 
repasse de informações e avaliação das turmas.Uma vez por mês acontece o Centro 
de Estudos com os professores, as itinerantes e coordenador do projeto para 
troca de experiências, estudo de FOCO, planejamento, análise de resultados e 
repasse de informações sobre o Programa.
Durante o ano são realizadas 3 avaliações, de Língua Portuguesa e Matemática, 
essas avaliações são enviadas pelo IAS e aplicadas pelo professor.
No ano de 2011 temos 7 turmas do Projeto de SE LIGAdistribuídas em 7 escolas da 
6ª CRE, atendendo a 150 alunos. Essas escolas são:
1.EM 06.22.004 Paraíba2.EM 06.22.017 Lia Braga3.EM 06.22.020 Maurice 
Maeterlinck4.EM 06.22.024 Mario Piragibe5.EM 06.25.004 General Osório6.EM 
06.25.014 Alberto José Sampaio7.CIEP 06.25.205 Antonio Candeia Filho
Itinerantes:
- Lia Márcia S. de Oliveira
- Percília Ribeiro Machado

Coordenador do Projeto na E/6ª CRE:
- Cláudia Cristina / Elemento da GED
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Projetos 2011 - Instituto Ayrton Senna - Acelera 1 A - Acelera Brasil

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

ACELERAÇÃO 1 A - ACELERA BRASIL
O Acelera Brasil é um programa emergencial, de correção de fluxo do Ensino 
Fundamental. Ele combate a repetência que gera a distorção entre a idade e a 
série que o aluno freqüenta e, também, o abandono escolar.
O programa tem como objetivo contribuir para que o aluno, em um ano, alcance o 
nível de conhecimento esperado para a primeira fase do Ensino Fundamental, de 
maneira que possa avançar em sua escolaridade. Alunos do Acelera Brasil chegam a
realizar duas séries em um ano letivo, de acordo com seu aproveitamento, já que 
não se trata de promoção automática.
Os alunos alfabetizados, que foram aprovados no Se Liga e reprovados de 4º e 5º 
Ano alfabetizados, foram agrupados em salas de até 25 crianças e acompanhados 
por um professor da rede de ensino devidamente capacitado para aplicar a 
metodologia do Programa. Tanto os alunos como o professor têm acesso a material 
didático específico, além de monitoramento e avaliação constantes. 
As itinerantes têm encontro uma vez por semana com a coordenadora do Projeto 
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para estudo de FOCO, levantamento e análise de dados, encaminhamento de ações, 
repasse de informações e avaliação das turmas.
Uma vez por mês acontece o Centro de Estudos com os professores, as itinerantes 
e coordenador do projeto para troca de experiências, estudo de FOCO, 
planejamento, análise de resultados e repasse de informações sobre o Programa.
Durante o ano são realizadas 4 avaliações, de Língua Portuguesa, Matemáticae 
Ciências, essas avaliações são enviadas pelo IAS e aplicadas pelo professor.
Ao final do ano letivo também há a aplicação da avaliação externa da Fundação 
Carlos Chagas, realizada por amostragem, em algumas turmas do projeto.

Neste ano temos na 6ª CRE, 12 turmas do Projeto Acelera Brasil, distribuídas em 
11 escolas da 6ª CRE, com atendimento a 240 alunos. Essas escolas são:
1.EM 06.22.004 Paraíba2.EM 06.22.020 Maurice Maeterlinck3.EM 06.22.024 Mario 
Piragibe4.EM 06.22.025 Lucio de Mendonça5.EM 06.25.004 General Osório6.EM 
06.25.006 Érico Veríssimo7.EM 06.25.032Alziro Zarur8.EM 06.25.034 Motorista 
Paschoal André9.CIEP 06.25.204 Rubens Gomes10.CIEP 06.25.205 Antonio Candeia 
Filho11.CIEP Anton Makarenko

Itinerantes do Projeto:
- Ana Lúcia Almeida
- Lília Francisca de Carvalho Dória

Coordenadora na E/6ª CRE:
- Cláudia Cristina
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Projetos 2011 - Instituto Ayrton Senna - Realfa 2A - Ponto de Partida

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

PROGRAMA SE LIGA - PONTO DE PARTIDAREALFA 2A
O QUE É ESTE PROGRAMA?

Os alunos que repetem um ou mais anos são avaliados para checar seu nível de 
leitura e escrita. Em salas de, no máximo, 30 alunos, um professor da rede de 
ensino, devidamente capacitado, aplica a metodologia do Programa que, além da 
ênfase dada à leitura, oferece aos alunos materiais específicos que facilitam e 
qualificam o aprendizado.Este programa é emergencial e ajuda a combater o 
analfabetismo nas turmas de 6º ano do ensino fundamental, além de contribuir 
para a diminuição da evasão escolar. Foi criado com base no Se Liga com algumas 
alterações de disciplinas. O Profissional que atua nesta turma é o Professor I. 
Que é o regente da turma, responsável pela alfabetização destes alunos com idade
fora da faixa. Este profissional utiliza os livros enviados pelo Instituo Ayrton
Senna com as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. As aulas de 
Ciências, além de seguirem as orientações curriculares, têm apoio da Revista 
Ciência Hoje. História, Geografia, Música e Artes, também, estão baseadas nas 
orientações curriculares do 6º ano. Os alunos ainda contam com aulas de Inglês e

Página 3888



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
Educação Física às 4ªs feiras, onde o regente da turma organiza o seu 
planejamento neste dia.OBJETIVO:

Em um ano, alfabetiza JOVENS que repetem, porque não sabem ler nem escrever, 
para que possam freqüentar o próximo ano alfabetizado e, depois, retornar à rede
regular.

ESCOLAS QUE POSSUEM O PROJETO NA 6ª CRE:*ESCOLA MUNICIPAL 06.22.006 ANTENOR 
NASCENTES - Profº Welson*ESCOLA MUNICIPAL 06.22.021 ISAÍAS ALVES - Profª 
Jaqueline*ESCOLA MUNICIPAL 06.25.003 MONTE CASTELO - Profª Maria das 
Graças*ESCOLA MUNICIPAL 06.25.004 GENERAL OSÓRIO - Profª Liliane*ESCOLA 
MUNICIPAL 06.25.019 ESCULTOR LEÃO VELLOSO - Profª Lucila*ESCOLA MUNICIPAL 
06.25.030 TELÊMACO GONÇALVES MAIA - Profª Rosa*ESCOLA MUNICIPAL 06.25.031 LEVY 
MIRANDA - Profª Norma
COORDENADORA NA 6ª CRE - SIMONE S. A. SILVA - ASSISTENTE II - GEDITINERANTE 
DESTE PROJETO NA 6ª CRE - ADRIANA NASCIMENTO - PII
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Projetos 2011 - Instituto Ayrton Senna - Realfa 2B - Fórmula da Vitória

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Fórmula da Vitória- Realfabetização 2B
Projeto em parceria com o Instituto Ayrton Senna, destinado aos alunos do 6º ano
do Ensino Fundamental com defasagem de série/idade devido a questões de 
repetência, abandono e evasão escolar, comprometidos principalmente nas 
competências de leitura e escrita,mediante avaliação diagnóstica.
As turmas possuem no máximo 30 alunos compreendidos na faixa etária de 12 a 17 
anos e atendidas pelo Professor Docente I durante quatro dias semanais. Este, 
preferencialmente, necessita ter experiência em alfabetização e formação em 
língua portuguesa.
Todas as quartas feiras são destinadas ao planejamento docente. Neste dia os 
alunos são atendidos pelos professores de inglês e educação física. As aulas 
abrangem todasas áreas do currículo, sendo elaboradas de acordo com as 
Orientações Curriculares da Secretaria Municipal de Educação. Também são 
utilizados os Cadernos de Apoio Pedagógico nas áreas de língua portuguesa, 
matemática e ciências. As aulas de ciências também contam com um apoio extra, a 
revista Ciência Hoje, enviada mensalmente às escolas. Os professores participam 
de uma capacitação oferecida pelo Instituto Ciência Hoje, uma vez por mês, e 
encontros pedagógicos realizados pela Coordenadoria Regional de Educação.
O programa também conta com professores itinerantes, responsáveis 
pelolevantamento e análise de dados, encaminhamento de ações e repasse de 
informações junto à coordenadora do programa. Esta, tem como atribuição o 
gerenciamento do projeto junto aos professores,itinerantes,Secretaria Municipal 
de Educação e Instituto Ayrton Senna.
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ESCOLAS   ATENDIDAS

PROFESSOR
E. M. CYRO MONTEIRO
ELIETE

E. M. ALEXANDRE FARAH
SUELENELIANE
E. M. BÉLGICA
RAFAEL
E. M. MÁRIO PIRAGIBE
SANDRA
E. M. GENERAL OSÓRIO
ARLENSIMONE
E. M. CHARLES ANDERSON   WEAVER

IVANIRANAISRA
E. M. FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA
CHRISSIE
E. M. COMANDANTE ARNALDO VARELLA
SILVIA
E. M. ANDRÉA FONTES PEIXOTO

ANTÔNIO
E. M. TELÊMACO GONÇALVES MAIA

DENISEALANA
E. M. LEVY MIRANDA

LUCIENE

PROFESSORES ITINERANTES: -REGINA PAZ - RITA DE JESUS
RESPONSÁVEL NA 6ª CRE:      MARIA APARECIDA MELLOSECRETÁRIA II / GED
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Projetos 2011 - Roberto Marinho - Acelera 1B - Tecendo Saber

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Acelera 1B - Tecendo Saber
O projeto é desenvolvido pela Fundação Roberto Marinho e tem como principal 
objetivo fazer um pedagógico que responda, com qualidade, aos desafios de uma 
proposta pensada para alunos com defasagem idade/série do 5º ano de 
escolaridade.Para atender aos seus objetivos, o projeto oferece 12 livros, sendo
oito para o aluno - quatro de textos e quatro de atividades - e quatro para 
orientação do trabalho dos professores, além de uma coleção de 75 vídeos - sendo
65 para os alunos e 10 para a formação dos professores.A metodologia utilizada é

Página 3894



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
pautada na teoria de Paulo Freire e parte do saber que o aluno já possui, 
resgatando o valor de sua biografia, ao tempo que cria todas as condições para 
que ele construa novos conhecimentos. A tematização das grandes questões da 
atualidade, levada a efeito pelo Tecendo o Saber, orienta para a busca coletiva 
de uma melhor qualidade de vida e da transformação da sociedade.São parceiras 
nesta iniciativa três instituições cujo principal foco é a educação a Fundação 
Roberto Marinho, que há mais de 25 anos cria e implementa programas educativos 
que se valem dos meios audiovisuais, como o Vídeo Escola e o Telecurso 2000, e a
Fundação Vale do Rio Doce, que tem dado expressiva contribuição para a educação 
brasileira, por meio de projetos como o Vale Alfabetizar e o Escola que Vale. Na
criação dos livros, o Instituto Paulo Freire agrega sua experiência, evidenciada
pela participação em projetos de alfabetização de jovens e adultos em todo o 
país.PERFIL DO PROFESSORCaracterísticas desejáveis para o professor que irá 
trabalhar no projeto Tecendo o Saber:- ensino superior completo na área de 
educação- experiência com classes de alfabetização- experiência com educação de 
jovens e adultosACOMPANHAMENTOPrevisto para se realizar ao longo de todo o 
projeto, objetiva avaliar as condições gerais em que se desenvolvem as 
atividades, corrigir eventuais dificuldades e aperfeiçoar o desempenho dos 
educandos e dos educadores. O acompanhamento permite, assim, identificar pontos 
que mereçam reforço ou correção nas etapas seguintes do trabalho presencial. 
Será realizado de forma sistemática pela equipe de supervisão da Secretaria de 
Educação, de forma presencial, a cada módulo, por técnicos da Fundação Roberto 
Marinho; inclui também o monitoramento à distância via análise dos dados do 
projeto.
Escolas Envolvidas em 2011ACELERAÇÃO 1B - TECENDO SABERTURMATURNOALUNOSE-MAIL - 
 @RIOEDUCA.NETTELEFONE06.22.004   PARAIBA8501M18EMPARAIBA3358-087706.22.008   
NARBAL FONTES8501M22EMNARBAL3358-102906.25.004   GENERAL 
OSÓRIO8501T25EMOSORIO2407-216406.25.011   ESCRAGNOLLE 
DÓRIA8501M21EMDORIA2407-223806.25.032   ALZIRO 
ZARUR8501M30EMZARUR3358-103206.25.027   ANDREA FONTES 
PEIXOTO8501M22EMANDREA2407-415006.25.206   CIEP ANTON 
MAKARENKO8501M17CIEPANTON2407-570406.25.502   CIEP ZUMBI DOS 
PALMARES8501M21CIEPZUMBI2407-5150Itinerante deste Projeto: Márcia Maria Garcez 
CostaResponsável pelo Projeto na 6ª CRE: Emyli de Castro Pinto - Secretária II /
GED Projeto Ciência Hoje de      Apoio à EducaçãoO projeto tem como principal 
objetivo desenvolver a curiosidade e o método científico facilitando a 
aprendizagem dos educando dos conteúdos, habilidades e competências relacionadas
a pesquisa. O Instituto Ciência Hoje (ICH) disponibiliza mensalmente as revistas
como instrumento de apoio às atividades de aprendizagem em conjunto com a 
formação docente com intuito de contribuir para que o professor se torne um 
agente transformador da educação, conquistando dos alunos maior participação em 
aulas, leitura e pesquisa escolar, tornando-os aptos a questionar e compreender 
melhor a realidade em que vivem.
CÊNCIAS HOJETURMASTURNOALUNOSE-MAIL:@RIOEDUCA.NETTELEFONE06.25.008 VIRGÍLIO 
FRANCISCO   MONETIRO1501 E 1502M/T76EMVIRGILIO2407-215606.22.201 CIEP POETA 
FERNANDO   PESSOA1501 E 1502INTEGRAL/T78CIEPPESSOA3358-029406.25.006 ÉRICO 
VERÍSSIMO1502T34EMERICO2407-078406.25.016 MESTRE VALENTIM1501 e 
1502M/T78EMVALENTIM3358-103706.25.005 CHARLES ANDERSON   WEAVER1501 e 
1502T/M88EMWEAVER2407-21971 06.22.004 
PARAIBA1501,1502,1503M/T/M66EMPARAIBA3358-0877

Responsável pelo Projeto na 6ª CRE: Emyli de Castro Pinto -Secretária II / GED
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Projeto Sangari: Cientistas do AmanhãOs objetivos do projeto centram-se em dois 
eixos centrais: contribuir para a aprendizagem por meio de ações que incentivem 
e incrementem o trabalho na sala de aula promovendo e disseminando soluções para
a melhoria da aprendizagem de crianças, adolescentes e jovens. Contribuir para a
disseminação da importância do ensino e Ciências e Tecnologia para inclusão 
social e desenvolvimento econômico do país.As Escolas do Amanhã participam do 
projeto com exceção da E.M. Mario Piragibe e uma escola de controle para 
avaliação do desempenho e andamento do projeto.
CIENTISTAS DO AMANHÃ -SANGARIE-MAIL -   @RIOEDUCA.NETTELEFONE06.25.027   ANDREA 
FONTES PEIXOTOEMBELGICA2407-415006.25.501   CIEP DOUTOR ADÃO PEREIRA 
NUNESCIEPNUNES3372-544006.25.206   CIEP 
ANTONMAKARENKOCIEPANTON2407-570406.25.502   CIEP ZUMBI DOS 
PALMARESCIEPZUMBI2407-515006.25.204   RUBENS GOMESCIEPRUBENS3107-312206.25.023  
THOMAS JEFFERSONEMDORIA2407-223806.22.025   LÚCIO DE 
MENDONÇAEMLUCIO3358-053506.25.011   ESCRAGNOLLE DÓRIAEMDORIA2407-223806.22.024  
MARIO PIRAGIBEEMPIRAGIBE3358-099206.25.205   ANTONIO CANDEIA 
FILHOCIEPCANDEIA3372-625606.25.033   ZILDA NUNES DA 
COSTAEMZCOSTA3358106406.25.009   CORNÉLIO PENAEMCPENA3375-969606.25.019   
ESCULTOR LEÃO VELLOSOEMVELLOSO2407-224206.25.013   FERNANDO RODRIGUES DA 
SILVEIRAEMRSILVEIRA3107-050506.25.034   MOTORISTA PASCHOAL 
ANDRÉEMANDRE3358-1370Escola   de Controle:06.22.003 ABRAHAM 
LINCOLNEMLINCOLN3358-0940

Responsável pelo Projeto na 6ª CRE: Emyli de Castro Pinto -Secretária II / GED
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<POSTAGEM>
projetos-2011-roberto-marinho-autonomia.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 3 de outubro de 2011
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Projetos 2011 - Roberto Marinho - Autonomia Carioca - Acelera 2

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

O Projeto Autonomia Carioca - Acelera II, é realizado em parceria com a Fundação
Roberto Marinho e tem como objetivo atender a alunos matriculados no 6º ano do 
Ensino Fundamental que estejam com maior defasagem idade/ano de 
escolaridade.Este projeto foi elaborado à partir da metodologia do TELECURSO - 
Telessala. Nesta proposta cada turma tem um professor regente (PI) responsável 
por encaminhar todas as disciplinas curriculares, exceto Língua Estrangeira 
(Inglês) e Educação Física, ambas conduzidas por um professor específico da 
área.Semanalmente o professor regente da turma tem a 4ª- feira reservada para 
planejamento e estudo. Neste dia a turma tem aula de inglês e educação física, 
também é previsto o CEST (Centro de Estudos do Aluno).A estrutura do projeto 
prevê o acompanhamento através de professores itinerantes, um supervisor 
regional (por CRE) e coordenação da SME.Dinâmica de encontros pedagógicos:- 
Planejamento coletivo quinzenal - dinamizados pelos professores itinerantes.- 
Centro de estudos mensal - Dinamizado pela supervisora regional e 
itinerantes.Formação continuada de 80 h - dinamizada pela FRM.
ESCOLAS ATENDIDAS EM 2011:1. E.M. 06.22.004 Paraíba2. E.M. 06.22.005 Cyro 
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Monteiro3. E.M. 06.22.006 Antenor Nascente4. E.M. 06.22.007 Alexandre Farah5. 
E.M. 06.22.014 Bélgica6. E.M. 06.22.018 Baden Powell7. E.M. 06.22.022 Rose 
Klabin8. E.M. 06.22.024 Mário Piragibe9. E.M. 06.22.004 General Osório10. E.M. 
06.25.005 Charles Anderson Weaver11. E.M. 06.25.013 Fernando Rodrigues da 
Silveira12. E.M. 06.25.014 Alberto José Sampaio13. E.M. 06.25.018 Com. Arnaldo 
Varella14. E.M. 06.25.019 Escultor Leão Velloso15. E.M. 06.25.027 Andrea Fontes 
Peixoto16. E.M. 06.25.030 Telêmaco Gonçalves Maia17. E.M. 06.25.031 Levy Miranda
ITINERANTES:- Leandro Alves dos Santos
SUPERVISOR:- Eliane Oliveira / Elemento da GED - Cássia Cilene / Elemento da GED
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Projetos 2011 - Roberto Marinho - Autonomia Carioca - Acelera 3

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Metodologia doTELECURSO da Fundação Roberto Marinho aplicada em alunos do 7º e8º
anos para correção da distorção idade e ano de escolaridade. A matriz curricular
é organizada em eixos temáticos, cada um deles correspondendo a um módulo. O 
aluno é construtor de seu conhecimento e a sua experiência de vida é ponto de 
partida para novas aprendizagens. Prática pedagógica reflexiva, crítica e 
significativa, de forma que o conhecimento científico, tecnológico e cultural é 
vinculado à realidade, expresso no cotidiano e aplicado imediatamente à vida dos
estudantes. O ambiente de aprendizagem é uma telessala.As turmas, além de seus 
professores regentes, recebem o acompanhamento de professores itinerantes. O 
aluno aprovado ao final do ano irá para o Ensino Médio.

ESCOLAS ATENDIDAS EM 2011
1.E.M. 06.22.005 Cyro Monteiro2.E.M. 06.22.006 Antenor Nascente3.E.M. 06.22.007 
Alexandre Farah4.E.M. 06.22.014 Bélgica5.E.M. 06.22.018 Baden Powell6.E.M. 
06.22.022 Rose Klabin7.E.M. 06.22.024 Mário Piragibe8.E.M. 06.25.004 General 
Osório9.E.M. 06.25.005 Charles Anderson Weaver10.E.M. 06.25.013 Fernando 
Rodrigues Silveira11.E.M. 06.25.014 Alberto José Sampaio12.E.M. 06.25.018 
Comandante Arnaldo Varella13.E.M. 06.25.019 Escultor Leão Velloso14.E.M. 
06.25.027 Andrea Fontes Peixoto15.E.M. 06.25.030 Telêmaco Gonçalves Maia16.E.M. 
06.25.031 Levy Miranda
Itinerantes:- Cássia Cilene das Chagas MouraSupervisor: - Cássia Cilene / 
Elemento da GED
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Nós somos a 6ª CRE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

NÓS SOMOS A 6ª CRE !!!!

Nós somos a 6ª CRE quando...

... a cada manhã recebemos, mesmo em meio a tantas adversidades, nossos alunos e
Comunidade Escolar com um Bom Dia!

... um colega professor precisa de auxílio em sua prática diária e nos colocamos
a disposição para ajude-lo.

... quando nos entendemos co-responsáveis da gestão da escola e que o sucesso de
uma U.E. depende desta responsabilidade coletiva, pois lembrando João Cabral de 
Melo Neto: Um galo sozinho não tece a manhã!

... buscamos um ensino de qualidade e uma aprendizagem de sucesso!

... nos entendemos parte imprescindível do sucesso do aluno e da escola e nos 
lançamos nesta direção/construção.

... acreditamos que só fazemos a diferença quando em nossas práticas, nos damos 
conta que somos professores e aprendizes, e sempre colocamo-nos no lugar do 
outro. E se fosse comigo? E se fosse com meu filho?

... quando ouvimos, acolhemos, orientamos, brigamos, nos importamos com nossos 
alunos, com aqueles que só Jesus na causa!

... acreditamos que somente desta forma, juntos e contando uns com os outros 
podemos construir uma escola melhor, uma 6ª CRE melhor!

                                           Rejane Pereira Faria da Costa

<COMENTÁRIOS>
Sim! Concordo somente Juntos podemos construir uma creche,escola e uma 6ªCRE 
melhor é por isso, que eu digo eu vim para somar, conte comigo!
Juntos podemos!!!
Quem sou eu?
Sou formada em Pedagogia,Professora e agora AGENTE Auxiliar de Creche.
Meu nome? Rosy.
Bjs para todos da 6ªCRE!!!

Página 3904



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

Página 3905



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
planejamento-das-acoes-pedagogicas-do.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 28 de fevereiro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Página 3906



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
Planejamento das Ações Pedagógicas do Rio +20

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Aconteceu no dia 28/02/2012, no Auditório do 6a CRE, a primeira reunião com 
todas as Unidades Escolares sobre o Planejamento das Ações Pedagógicas da 
Conferência Rio +20. O evento, visa garantir o compromisso político 
internacional para o desenvolvimento sustentável. 

O principal objetivo da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável, que será realizada na cidade do Rio de Janeiro em junho de 2012. 

A 6a CRE já inicia seu planejamento com as escolas, para este evento de 
importância internacional. 

A Gerente em Educação, Kátia Barboza esteve presente na reunião afirmando que "O
Brasil já vem fazendo muita coisa para pautar suas políticas e estratégias de 
desenvolvimento na sustentabilidade, sendo de suma importância o trabalho das 
escolas com nossos alunos nessa construção coletiva".
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Rio, uma Cidade de Leitores

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Criado pela Secretaria Municipal de Educação, o projeto Rio, uma Cidade de 
Leitores tem por objetivo incentivar e fortalecer o hábito da leitura por prazer
de alunos e professores da rede municipal de ensino.

Salas de Leitura

Os acervos das Salas de Leitura das escolas estão sendo ampliados. Durante o 
Salão da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (Fnilij) do Livro para 
Crianças e Jovens, em 2009, todas as diretoras da rede ganharam uma verba para a
compra de livros. Em 2011, durante a XV Bienal Internacional do Livro, outra 
verba foi destinada aos diretores para este fim. Houve também um revigoramento 
das ações da Sala de Leitura, onde voluntários e estagiários contratados pela 
Secretaria Municipal de Educação auxiliaram os professores. 

Biblioteca do Professor
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Para estimular a leitura prazerosa dos professores, a SME resolveu distribuir 
livros de literatura para todos os quase 40 mil professores da rede. Através de 
uma votação on-line, onde cada professor e agentes auxiliares de creche podem 
escolher o livro que desejam ter a partir de uma lista. Além disso, a SME dá aos
professores um voucher para a compra de livros em uma livraria.  

Adote uma Biblioteca

Uma parceria com a Livraria da Cultura, que possibilita qualquer pessoa a doar 
livros para três escolas da rede municipal do Rio integrantes do projeto Escolas
do Amanhã. Os interessados compram no site Adote uma Biblioteca os livros e 
direcionam a encomenda para essas unidades. Além disso, com a parceria da 
Livraria da Travessa, os interessados também poderão doar livros para outras 11 
escolas, sendo 10 do programa Escolas do Amanhã. Para a doação pela Travessa, 
basta acessar o site Criança que Lê. Biblioteca da Primeira Infância

Os Espaços de Desenvolvimento Infantil (EDIs) contam com salas de leitura 
específicas para as crianças da creche (de seis meses a 3 anos e 11 meses) e da 
pré-escola (crianças de 4 anos a 5 anos e 11 meses). O programa tem como 
objetivo estimular o hábito da leitura desde cedo. 

Comissão Carioca de Leitura

Integrada por notáveis e entusiastas da área de literatura, a comissão acompanha
e discute as ações de leitura do projeto Rio, uma cidade de leitores. Presidente
de Honra: acadêmico José Mindlin, da Academia Brasileira de Letras. Também 
integram a comissão, o escritor Ziraldo, o cantor Gabriel pensador, a escritora 
Bia Hetzel, Marina Colassante, Ana Maria Machado, entre outros.
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Sangari

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Quem somos 

A Sangari é uma empresa que cria, desenvolve, produz e implementa metodologias e
materiais educacionais para o aprendizado de Ciências no Ensino Fundamental.

Seu público-alvo é, portanto, crianças e adolescentes entre seis e quatorze anos
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das redes públicas e privadas de todo o país.

Educação é, para a Sangari, muito mais que a simples transmissão de 
informações.Trata-se principalmente de incentivar nos alunos habilidades 
essenciais para a vida: senso crítico, capacidade de fazer escolhas, 
argumentação baseada em fatos, observação dos acontecimentos e consciência do 
impacto da atitude de cada um nos outros.

É por acreditar que a Educação em Ciências é o principal meio de desenvolver 
tais habilidades em crianças e adolescentes que a Sangari dedica-se a esse campo
com tanto afinco, e também paixão. Melhorar a qualidade da Educação é o grande 
desafio do Brasil hoje. A Sangari já está fazendo sua parte.

O que fazemos 

A base do CTC - Ciência e Tecnologia com Criatividade é a Metodologia da 
Investigação, que busca desenvolver no aluno a atitude investigativa.

São apresentadas atividades que oferecem condições para que os estudantes 
formulem hipóteses, resolvam situações-problema, desenvolvam experimentações, 
produzam registros escritos, entre outros procedimentos que contribuem para o 
avanço consistente da construção de conhecimentos.

Essa concepção pedagógica rejeita, portanto, demonstrações feitas pelo professor
na forma de simples transmissão de conceitos ou na experimentação desenvolvida 
em situações sem significado.

No Rio de Janeiro, recebe o nome de Cientistas do Amanhã e é adotado desde 2009.
Beneficia mais de 94 mil alunos e 2 mil professores de 160 escolas públicas, a 
maior parte delas em áreas de risco. A metodologia da Sangari integra o projeto 
Escolas do Amanhã e contribui não só para melhorar o aprendizado como também 
para reduzir o abandono escolar.
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1º Programa de Voluntários e Estagiários 2011

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Os estagiários que atuaram, em 2011, nas escolas da Prefeitura Municipal de 
Educação do Rio de Janeiro receberam na reunião de hoje, no Auditório da 6ªCRE, 
"Moção de Congratulações e Louvor" pelo serviço público prestado à educação do 
município.
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A SME reconhece por meio desta homenagem o espírito cívico dos estagiários e sua
consciência  cidadã no trabalho com as crianças da rede.
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14º Seminário do Salão do Livro

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Os professores da Unidades Escolare, Creches e Bibliotecários interessados em 
participar do 14º Salão do Livro poderão fazer sua inscrição pelo e-mail 

seminario@fnlij.org.br ou pelo telefones 2262 9130, fornecendo:

. nome

. matrícula

. cargo

. CRE

. lotação

A FNLIJ está disponibilizando 100 vagas por dia do seminário para a Secretaria 
Municipal de Educação.
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8ª Olimpíada Brasileira  de Matemática das Escolas Públicas
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[FOTO]

As inscrições para a 8ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas 
- OBMEP 2012 - estarão abertas até 6ª feira, 30 de março, na 
páginahttp://www.obmep.org.br/.

Incentive a participação de sua escola. Encorajamos a inscrição de todos os 
alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

Acreditamos que será uma ótima experiência para todos!
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Ações pedagógicas da 6a CRE sobre a Rio +20

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

No dia 21 de março de 2012, aconteceu no PET Antenor Nascentes a Mostra de 
Trabalhos pedagógicos das Unidades escolares, Creches, EDIs e Unidades de 
Extensão sobrea Rio +20. 

Queremos agradecer a participação de todos e a presença das 314 pessoas que 
compareceram ao evento.
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Agendamento Oficina Educopédia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Agora você pode agendar uma Oficina da Educopédia na escola!!!!!

Enviem um e-mail para educopedia@rioeduca.net com os seguintes dados:

*Data da Oficina;

*Horário;

*Contato do Responsável;

*CRE;
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*Telefone.

Não perca esta oportunidade!!! Inscreva a sua escola!!!!
[FOTO]

<COMENTÁRIOS>
Patricia,estou amando o blog da GED.Parabéns!.bjks
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Biblioteca do Professor 2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Vamos completar nossa biblioteca!

Vote do dia 01/03 a 09/03

Na intranet ou na internet:

http://sme/   

http://www.rio.rj.gov.br/web/sme/

Literatura Estrangeira

1-A Resposta

Autor: Kathryn Stockett

2-Steve Jobs - A Biografia

Autor: Walter Isaacson

3-A sombra do Vento

Autor: Carlos Ruiz Záfón

4-Chaplin - Uma vida

Autor: Stephen Weissman
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5-O tempo entre costuras

Autora: Maria Duendas

Literatura Brasileira

1-Tenda dos milagres

Autor: Jorge Amado

2-Chão de Terra

Autor: Rosiska Darcy de Oliveira 

3-Romance D'a Pedra Do Reino

E O Principe Do Sangue Do Vai-E-Volta. Autor: Ariano Suassuna 

4-A secretária de Borges

Autor: Lúcia Bettencourt

5-Esta árvore dourada que supomos

Autor: Nei Lopes
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<POSTAGEM>
bom-dia-nos-somos-sexta-cre.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 28 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Bom dia! Nós somos a seXta CRE!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
"Sem liberdade de criticar, não existe elogio sincero."
Pierre Beaumarchais

Que nosso dia seja de paz!!!!!Rejane Faria
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<POSTAGEM>
calendario-anual-das-provas-bimestrais.html
<DATA DA POSTAGEM>
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terça-feira, 6 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Calendário Anual das Provas Bimestrais

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Informamos o calendário das provas bimestrais para 2012:

1º Bimestre:

18 de abril: Língua Portuguesa (Leitura)

19 de abril: Matemática

20 de abril: Ciências

9 a 24 de abril: Redação

2º Bimestre:

04 de julho: Língua Portuguesa (Leitura)

05 de julho: Matemática

06 de julho: Ciências

21 de junho a 06 de julho: Redação[FOTO]

3º Bimestre:

25 de setembro: Língua Portuguesa (Leitura)

26 de setembro: Matemática

28 de setembro: Ciências

12 a 28 de setembro: Redação

4º Bimestre:

12 de novembro: Língua Portuguesa (Leitura)

13 de novembro: Matemática
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14 de novembro: Ciências

29 de outubro a 14 de novembro: Redação

Lembramos que, dado o caráter da prova bimestral, que é subsidiar o trabalho do 
professor, os alunos que faltarem, por motivo justificado, devem realizar a 
prova em outro dia.

Possíveis alterações serão informadas posteriormente.
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<POSTAGEM>
capacitacao-professores-novos-de-lingua.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 15 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Capacitação Professores Novos de Língua Inglesa

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Os professores de Língua Inglesa admitidos no final do ano de 2011 e em 2012 que
não participaram dos encontros promovidos  na Semana de Capacitação de fevereiro
de 2012, participarão de uma capacitação a ser ministrada pela Cultura Inglesa, 
com carga horária de 8 horas.

Data: 20 e 23 de março 

Horário: 8h às 12h ou 13h às 17h

Os profissionais participantes receberão o material do professor no local.

A participação de todos é fundamental para o entendimento do Programa e o 
sucesso da aplicação da metodologia no ensino da Língua Inglesa.
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<POSTAGEM>
circuito-instrumental-no-teatro-sesi.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 21 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Circuito Instrumental no Teatro Sesi com Gabriel Sater

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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[FOTO]
A música brasileira e sons da América Latina no repertório

O talentoso cantor e violonista Gabriel Sater, filho do consagrado violeiro 
Almir Sater, vem construindo uma carreira expressiva como compositor, 
arranjador, músico e instrumentista.Neste show, o repertório contempla a música 
brasileira e sons da América Latina.
Teatro SesiAv. Graça Aranha, 1 - CentroQua, 21 de março, às 19hIngressos: R$ 10
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<POSTAGEM>
circular-esube-ced-n-012-orientacoes.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 1 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Circular E/SUBE / CED nº 012  - Orientações Curriculares para o Ensino de Língua
Inglesa

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Circular E/SUBE/CED nº 12 

                                                                    Rio de 
Janeiro, 23 de fevereiro de 2012.

Assunto: Divulgação das Orientações Curriculares para o Ensino de Língua Inglesa
1 ao 9 ano

     Senhor(a) Coordenador(a) de E/SUBE/CRE,

       Senhor(a) Gerente da E/SUBE/CRE/GED,

          Senhor(a)  Diretor(a) de Unidade Escolar,

 A Secretaria Municipal de Educação, por meio da E/SUBE/CED, comunica que se 
encontra disponível, na Internet e na Intranet (SME), o documento Orientações 
Curriculares - Língua Inglesa.

2.   Ressaltamos que essa nova proposta curricular foi concluída em dezembro de 
2011 e vem atender às demandas do Programa Rio Criança Global, cujo objetivo é 
ampliar, para todos os anos do Ensino Fundamental, o ensino de Língua Inglesa 
nas Unidades Escolares da Rede Pública Municipal do Rio de Janeiro.

3.  Tendo em vista as especificidades da disciplina, no momento atual, seguem, 
em anexo, algumas informações que visam a contribuir para o desenvolvimento do 
trabalho pedagógico.   
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4.  Contamos com a ampla divulgação junto ao público-alvo, de modo a permitir 
que todos os envolvidos tomem ciência e se apropriem dessas orientações.   

ANEXO À  CIRCULAR E/SUBE/CED nº 12, de 23/02/2012.

1- Orientações Curriculares para o Ensino de Língua Inglesa - 1 ao 9 ano: 
Sugerimos a leitura da carta de apresentação e o download do documento, que, 
junto com o Projeto Político Pedagógico de cada escola, será a referência para o
planejamento do trabalho pedagógico. Cabe ressaltar que o ensino de inglês nos 
nove anos do Ensino Fundamental se encontra em fase de implementação e, 
portanto, algumas adaptações poderão ser necessárias.  Os alunos do 7 ano/2012, 
por exemplo, podem ter tido - ou não - a disciplina no ano anterior.  

2- Planejamento: Reiteramos que nem as Orientações Curriculares nem os materiais
disponíveis têm um caráter prescritivo.  A autoria do trabalho é direito e 
tarefa do educador, estando garantida sua possibilidade de fazer escolhas, sem, 
contudo, perder de vista os objetivos e as habilidades apresentadas no documento
curricular.  

3- Material didático: Informamos que, em 2012, encontram-se à disposição dos 
alunos e Professores de Inglês materiais fornecidos pela SME, em variados 
suportes:  
 Programa Rio Criança Global - Série Zip from Zog: livro, CD de áudio, livreto 
Play & Learn e atividades digitais disponíveis na Plataforma Educopédia e em CD 
OM (1-5); DVD e fantoches (1-3); Série Interaction ED: livro, CD de áudio, 
atividades digitais disponíveis na Plataforma Educopédia e, futuramente, em CD  
OM (6 e 7).

 Projeto Educopédia - aulas digitais produzidas por Professores de Inglês da SME
e disponíveis na plataforma Educopédia (7- 9).

Além desses, o MEC mantém o Programa Nacional do Livro Didático e forneceu os 
livros Keep in Mind e/ou Links (6-9).

4- Avaliação - Esclarecemos que não estão previstas para a disciplina avaliações
bimestrais elaboradas pelo Nível Central.  Os testes que acompanham os materiais
didáticos (impressos e/ou digitais) se constituem em mais um recurso para os 
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Professores, que definirão e aplicarão seus instrumentos de observação e 
avaliação.
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<POSTAGEM>
circular-esube-n-008-nenhuma-crianca.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 1 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Circular E/SUBE nº 008  - NENHUMA CRIANÇA A MENOS / JOVEM A MENOS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Circular E/SUBE nº  008

Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 2012.

Assunto: Projeto Nenhuma Criança/Jovem a Menos

Senhor (a) Coordenador (a) de E/SUBE/CRE

Senhor (a) Gerente de E/SUBE/CRE/GED

  O Projeto Nenhuma Criança/Jovem a Menos torna-se cada vez mais importante para
o Programa Reforço Escolar, constituindo-se na prática pedagógica que deverá 
estar sempre presente na Rede Municipal de Ensino: não deixar nenhum aluno para 
trás.

2.   Nesse ano de 2012, a orientação é iniciar o projeto no dia  5  de março, 
com alunos nas seguintes condições:
 alunos que participaram do NCM em 2011 e repetiram o ano;
 alunos que não obtiveram sucesso no Realfabetização 1 A e Realfabetização 2 A;
 alunos que repetiram o 3 ano escolar.

3.  Esses grupamentos estão sendo encaminhados na listagem em anexo para que as 
E/SUBE/CRE/GEDs e as Direções das Unidades Escolares possam organizar a proposta
do trabalho e marcar os alunos participantes do projeto na coluna NM do Sistema 
de Controle Acadêmico (SCA).

4.  Cabe relembrar que o projeto tem como proposta uma ação mais cuidadosa e um 
acompanhamento intenso do aluno pelo professor regente da turma, no primeiro 
segmento, e pelo professor de Língua Portuguesa, prioritariamente, no segundo 
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segmento. As principais  ações são:
 o aluno permanece 3 vezes por semana em horário no contraturno, com atividades 
de reforço escolar, com estagiários ou voluntários;
 o aluno tem acompanhamento quinzenal, com base no preenchimento de fichas de 
observação, já disponibilizadas desde o ano passado;
 o aluno faz provas mensais, permitindo, assim, intervenções mais rápidas na 
aprendizagem;
 o aluno tem leitura obrigatória de livros pré-determinados;
 uso do reforço digital e da educopédia;
 termo assinado pelos pais, com ciência de que o filho participa do projeto.

5.   Os alunos que seguiram para o 2º ano e para o 3º ano com conceito I, 
conforme listagem enviada pelo prof. Antonio Mateus, anteriormente, iniciaram o 
processo de recuperação paralela no início do ano letivo. Os alunos do 3º ano, 
ainda analfabetos, podem também ingressar no projeto Nenhuma Criança a Menos.

6.  Na listagem agora enviada existem dois pontos de atenção: a) alunos 
reprovados no Realfabetização 1 e enturmados no Aceleração 1 e b) alunos 
reprovados (conceito I) no 3º ano, porém com notas  altas nas provas.  Após 
verificação da Coordenadoria, alguns alunos poderão ser incluídos ou excluídos 
do projeto Nenhuma Criança/Jovem a Menos.

7.  Caso o aluno recupere-se na aprendizagem, pode sair do projeto, 
preferencialmente ao final do bimestre.

8.  Os alunos com baixo desempenho na ProvaRio ingressarão no projeto, assim que
consolidarmos a listagem dos que deverão participar.

9.  Outros alunos poderão também ingressar, a partir da necessidade observada 
pelos professores das turmas e pelo desempenho apresentado nas provas 
bimestrais.

10.  Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Jurema Regina Holperin
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Gerente do Reforço Escolar
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<POSTAGEM>
comunicado-procedimentos-para-inserir.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 2 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Comunicado - Procedimentos para Inserir alunos com Deficiência  no quadro do 
Anexo II

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Solicitamos o envio de relatórios dos alunos com Deficiências (deficiência 
física, deficiência intelectual, deficiência auditiva, deficiência visual, 
deficiência múltipla), alunos com Transtorno Global do Desenvolvimento (autismo,
psicose e outras) ou Altas Habilidades que foram  matriculados em turmas 
regulares nesta Unidade Escolar no ano letivo de 2012. 

Caso a família tenha apresentado documentação médica, enviar cópias em anexo 
junto com os relatórios. 

Esclarecemos que o envio destes relatórios indicarão, após a avaliação, se os 
alunos serão encaminhados para acompanhamento da rede de apoio da Educação 
Especial.

Informamos ainda que os alunos que apresentam problemas de saúde ou suspeita de 
alguma deficiência e não possuem nenhum tipo de atendimento, a escola deverá 
solicitar encaminhamentos médicos ou exame (suspeita de surdez - audiometria / 
problemas visuais - exame oftalmológico) a fim de agilizar o processo de 
avaliação. [FOTO]

 Esclarecemos também que alunos que apresentam problemas sociais, problemas de 
fala ou psicológicos, deverão ser  encaminhados para a avaliação médica, 
avaliação psicológica e, nos casos de situação de risco, deverão ser 
encaminhados para acompanhamento do Conselho Tutelar.

Caso a escola não tenha aluno para indicar, enviar memorando para a Gerência de 
Educação, informando tal fato.  

Qualquer dúvida entrar em contato com Fátima Virgens, Lúcia Inês ou Janaína da 
GED.

Atenciosamente,

Kátia Barboza
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Gerente de Educação - 6ª CRE

<COMENTÁRIOS>
Nós somos a 6ªCRE!!!! Excelência em trabalho!!!!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
concerto-didatico-quinteto-villa-lobos.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 15 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Concerto Didático Quinteto Villa-Lobos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

O Quinteto Villa Lobos Completa 50 anos e, para comemorar, convida os alunos da 
E.M. Bélgica e da E.M. Maurice Maeterlinck a participar de um CONCERTO DIDÁTICO 
no dia 09/04 às 14 horas na Lona Cultural de Guadalupe.

A E. M. Bélgica enviará 4 turmas: 2 turmas de 6º ano e 2 turmas de 7º ano. 

A E. M. Maurice Maeterlink enviará 2 turmas de 5º ano.
[FOTO]
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<POSTAGEM>
concurso-internacional-de-cartas.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 7 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Concurso Internacional de Cartas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

O concurso será promovido pela União Postal Universal, para estudantes de 
escolas públicas e privadas.

O tema deste ano é "Escreva uma carta a um atleta ou a uma personalidade 
esportiva que admira para lhe dizer o que significam os Jogos Olímpicos para 
você".

As cartas precisam seguir os seguintes critérios:

* Conter, no máximo, 800 palavras.

* Redigidas de próprio punho.

Página 3955



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
* Usar caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

* Escritas no formulário de redação do concurso, disponível para impressão no 
endereço www.correios.com.br .

As inscrições começaram em 1º de fevereiro e vão até 16 de março. Cada 
instituição de ensino tem a possibilidade de inscrever até duas redações para 
participar do c[FOTO]

oncurso.

Serão premiados os três primeiros colocados. TV de LED de 32", notebook, 
computador, impressora e som portátil são alguns dos prêmios que os alunos 
poderão ganhar.
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<POSTAGEM>
contrato-de-estagio-remunerado-1.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 5 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Contrato de Estágio Remunerado - 1º Semestre 2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Informamos que este ano só será aceita a Carta de Apresentação no modelo 
acordado com a Secretaria de Educação e as Instituições de Ensino. Fiquem 
atentos ao conteúdo da Carta de Apresentação da sua Faculdade, que deverá 
conter, entre outras, as seguintes questões:

* Nome completo do aluno;

* Número de matrícula;

* Curso e Período.

No texto da apresentação deve estar escrito "Carta de Apresentação para Estágio 
Não Obrigatório".

Ressaltamos que a declaração de matrícula ou carta de apresentação para estágio 
obrigatório não servirá para o ingresso no estágio remunerado. Esta orientação é
para todos, visto que não há continuidade de contrato.

Lembramos que as alocações, como acontece todos os anos, seguirá critérios de 
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prioridades estabelecidos pela SME. Sendo assim, não podemos garantir a 
permanência do estagiário na escola de atuação do ano anterior.

Equipe de Estágio

<COMENTÁRIOS>
Como eu faço para me candidatar?
<COMENTÁRIOS>
Se você nunca tiver feito estágio na rede, é  só ligar para a GED (2457-0017) e 
fazer a inscrição. Não esqueça! Você precisa estar, pelo menos, no 2º período da
faculdade.

Gerência de Educação
<COMENTÁRIOS>
Gostaria de saber o que vai ser feito com os estagiários que pertenciam aos 
projetos e escolas onde não existem mais a vaga?
<COMENTÁRIOS>
Os estágios contam para a cadeira de Letras mesmo??
Obrigado.
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<POSTAGEM>
creche-zilka-salaberry-comemora-o.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 16 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Creche Zilka Salaberry Comemora o Aniversário do Rio de Janeiro

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

No dia 1º de março, a C.M. Zilka Salaberry estava em festa. Todos estavam muito 
felizes com o aniversário da Cidade do Rio de Janeiro. Após conversas, 
dramatizações e envios de presentes para a Cidade Maravilhosa, a criançada do 
Maternal II cantou parabéns com as educadoras com muita animação.

"RIO EU GOSTO DE VOCÊ..."

Acesse o link 
http://zilkacreche.blogspot.com/2012/03/comemorando-o-aniversario-da-cidade-do.h
tml e aprecie a homenagem que os alunos e professores fizeram à nossa cidade.

PARABÉNS A TODOS PELO LINDO TRABALHO QUE REALIZAM!!!!
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<POSTAGEM>
dia-mundial-de-conscientizacao-do.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 28 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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Dia Mundial de Conscientização do Autismo

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

O dia 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Várias ações são
programadas em todo o mundo com o intuito de chamar a atenção da população para 
o autismo.

O que a sua escola pode fazer para conscientizar sua comunidade escolar sobre o 
autismo?

O ambiente escolar é um espaço propício para rever (pré) conceitos e de 
construção de um novo olhar sobre as possibilidades do sujeito.

Participe deste evento tão importante! Não fique de fora!
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<POSTAGEM>
dica-de-leitura.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 28 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Dica de Leitura!!!!!!!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Indicamos o livro "Desvendando os segredos da Linguagem Corporal", de Allan  
Bárbara Paes - Editora Sextante.

Este livro nos ensina a ler nas entrelinhas e a detectar as contradições entre 
as palavras e os gestos das outras pessoas, assim como controlar os movimentos 
do nosso próprio corpo e usá-lo para conseguir o que desejamos.

É um livro esclarecedor, capaz de aumentar nossa capacidade de comunicação e de 
transformar completamente as nossas relações tanto profissionais quanto 
pessoais. Você vai aprender os segredos para causar uma boa impressão e para se 
sair bem em entrevistas, negociações e encontros amorosos.

[FOTO]

Página 3966



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

Página 3967



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dicas-para-o-servidor-consumidor.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 28 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Dicas para o Servidor - Consumidor

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
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A Secretaria de Defesa do Consumidor, responsável  pelo Procon Carioca, 
distribuiu no Centro do Rio exemplares de bolso do Código  de Defesa do 
Consumidor, com o objetivo de alertar a população sobre seus  direitos nas 
relações de consumo.

A ação ocorrida ao longo desta última  semana contou com a parceria do Inmetro, 
que ensinou aos consumidores como  escolher produtos que consomem menos energia 
pelas informações contidas nas  etiquetas de aparelhos como ar condicionado, 
geladeiras e fogões.
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<POSTAGEM>
dicas-para-o-servidor.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 28 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Dicas para o Servidor

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Foram firmados  mais  7 convênios com a Prefeitura do Rio.

Os últimos convênios firmados pela Prefeitura do Rio com organizações  
particulares, em 2011, envolvem duas clínicas da área odontológica, uma empresa 
de coaching e assessoria, uma instituição de ensino superior, um estúdio de  
pilates, uma corretora de seguros e uma academia de boxe. 

Foi também assinado  termo aditivo ao contrato com um curso de Inglês e renovada
ou repactuada a  parceria com uma creche escola, duas academias de dança e uma 
livraria. 

Os  parceiros da Prefeitura concedem aos servidores municipais e dependentes  
descontos na aquisição de bens e serviços. 

Conheça as novas opções no link 
http://www.rio.rj.gov.br/web/sma/exibeconteudo?article-id=2426393
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<POSTAGEM>
e-hora-de-poesia.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 9 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

É hora de Poesia!!!!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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Vamos apreciar a poesia escrita pelo Prof.º Antônio Luiz Miranda - Toninho Vasco
- da E.M. Andrea Fontes Peixoto.

Por vocês

Por vocês vivemos

cada vez mais felizes.

Por vocês cometemos 

poucos pequenos deslizes.

Por vocês é que somos

um desacerto acertado.

Por vocês compomos

esse concerto inacabado.

Por vocês sentimos

a alegria de conviver.

Por vocês repetimos

sem ganhar, sem perder.

Por vocês esperamos

eternamente um momento.

Por vocês encontramos

nosso melhor sentimento.

Prof.º Toninho
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<POSTAGEM>
em-abraham-lincoln-homenageia-prof.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 7 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

E.M. Abraham Lincoln homenageia a Prof.ª  Aidêe
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Professora Aidêe atua na E.M. Abraham Lincoln a mais de 30 anos. É uma  
talentosa escritora de poesias, visto que suas composições já foram premiadas 
por dois anos consecutivos.

A foto abaixo é de uma das poesias escritas pela professora, que está fixada na 
escola em sua homenagem.O pé de IPÊ que ilustra o banner foi plantado pela 
professora e hoje agracia a todos com sua sombra e beleza.

Esta é uma pequena homenagem que a equipe da E.M. Abraham Lincoln faz a esta 
professora talentosa, comprometida e amante das artes.[FOTO]

<COMENTÁRIOS>
O reconhecimento pelo trabalho realizado, sem dúvida é sempre uma motivação a 
mais para continuarmos acreditando na força interior e na capacidade de produzir
bons frutos. Parabéns a escola e a professora que sem sombra de dúvida 
acrescenta a nossas vidas conhecimento.
                      Lúcia Brizzio Ged/6ªCRE
<COMENTÁRIOS>
A escola sempre tão presente na memória afetiva, nos leva a repensar o quanto 
nossas ações dentro dela, marca quem por ela passa.
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<POSTAGEM>
em-prof-marise-garcia-miranda-em-acao.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 8 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

E.M. Prof.ª Marise Garcia Miranda em Ação!!!!!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
UTILIZANDO OS CANTINHOS DA ESCOLA
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

REUNIÃO DA DIREÇÃO COM OS RESPONSÁVEIS
[FOTO]

CARIOQUINHAS COMEMORANDO O ANIVERSÁRIO DO RIO
[FOTO]

[FOTO]

Postagem enviada pela Diretora Rosane Gil da E.M. Marise GArcia Miranda
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<POSTAGEM>
encontro-com-professores-de-artes.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 27 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Encontro com Professores  de Artes Cênicas  com a Educopédia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Estão sendo oferecidas 20 vagas para os professores de Artes Cênicas da Rede 
Municipal de queiram participar do Encontro de Professores de Artes Cênicas com 
a Educopédia.

Data: 28/03/2012

Horário: 9h às 12h

Local: E.M. Orsina da Fonseca

Este encontro tem por objetivo proporcionar aos professores de Artes Cênicas a 
utilização da Educopédia como ferramenta complementar do planejamento de suas 
aulas.

As inscrições deverão ser realizadas com o envio do nome, matrícula e Unidade 
Escolar do professor interessado, até hoje, dia 27/03/2012 para a professora 
Leda Aristides, através do e-mail ledaristides@yahoo.com.br
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<POSTAGEM>
entrega-de-uniformes-na-em-prof-marise.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 8 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Entrega de Uniformes na E.M. Prof.ª Marise Garcia Miranda

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Foi com grande alegria que a equipe da E.M. Prof.ª Marise Garcia Miranda 
entregou os uniformes dos alunos de sua Unidade Escolar. A comunidade compareceu
em massa para fazer a retirada deles. As mães estavam ansiosas para levar os 
uniformes para casa e prepará-lo para que seus filhos, no dia seguinte, 
estivessem vestidos de forma adequada para o estudo.
[FOTO]

<COMENTÁRIOS>
Parabéns E.M  Profa Marise Garcia de Miranda.
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<POSTAGEM>
escola-de-pais.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 27 de março de 2012
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

Escola de Pais

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
A primeira Escola do Pais da Educação Infantil acontecerá no dia 31/03 (sábado),
de 9h às 11h, em todas as Creches, EDI's e escolas que atendem às turmas de 
berçário e maternal.

O objetivo desta ação é o estreitamento de laços entre família e instituição e o
fortalecimento das famílias na tarefa de educar as crianças, por meio de debates
sobre conhecimentos referentes a Primeira Infância.

As instituições que desejarem enviar fotos ou registros importantes da Escola de
Pai, poderão enviar o material para o e-mail da Gerência de Educação Infantil: 
geisme@rioeduca.net

Maiores informações na Circular E/SUBE/CED Nº33 de 26 de março de 2012, que foi 
enviada por e-mail e pelo expediente.
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<POSTAGEM>
escolas-30-primeira-etapa.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 23 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Escolas 3.0 - Primeira etapa

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Écom grande alegria que informamos que as unidades escolares abaixo vão 
participar nessa primeira etapa do: "Escolas 3.0". Aproveitamos a ocasião, para 
informar que haberá reunião no dia 30 de março, às 9 horas, no J.I. Ana de 
Barros Câmara. Tel: 2407-2210, para as escolas elencadas abaixo:

E.M. Cyro Monteiro, E. M. Coelho Neto, E. M. Emílio Carlos, E. M. Isaías Alves, 
E. M. Monte Castelo, E. M. Charles Anderson, E. M. Fernando Rodrigues da 
Silveira, E. M. Alberto Sampaio, E. M. Esc. Leão Velloso, E. M. Andréa Fontes 
Peixoto.
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<POSTAGEM>
extensividade-em-acao.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 5 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Extensividade em Ação!!!!!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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[FOTO]

A Extensividade promove ações para dar suporte ao trabalho pedagógico das 
escolas. Existem projetos sazonais (que começam e acabam), pontuais (somente em 
algumas CRE's) e permanentes (durante todo o ano); totalizando, aproximadamente,
35 projetos.

As Unidades de Extensão, também acompanahadas pela extensividade são: PET 
Antenor, PET Telêmaco, Núcleo de Artes e Clube Escolar Pavuna; onde acontecem 
atividades em forma de oficinas, com o objetivo de complementar o trabalho 
pedagógico e levar o aluno a ter contato com diversas linguagens de forma 
lúdica. O aluno faz sua inscrição direto na Unidade Escolar.

O ano letivo começa com o Projeto Escola de Bamba, onde as escolas municipais 
participam do desfile do Carnaval Carioca. Nossas escolas participantes em 2012 
são: E.M. Mário Piragibe e PET Telêmaco G. Maia.

Os outros projetos que acontecem no decorrer do ano letivo são:
[FOTO]

* Mostra de Dança

* FECEM

* Jogos Estudantis

* Orquestra de Vozes Meninos do Rio

* Meio Ambiente e Saúde

* Tirando a Droga de Cena

* Viradão Esportivo, Artístico e Cultural

* Capela Madalena

* Planetário

* Rio 200

* Concurso de Imagens

* Atitude Positiva

* Projeto GIBI

* Vôlei em Rede
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* Dia Mundial sem Carro

* Olimpíada de Astronomia

* Ambiente em Rede

* Comitê de Gênero da Educação

* Espetáculos Teatrais

* Educação Viária

* Sustentabilidade

* Metrô Supervia

* Gravidez na Adolescência

* CEAMP (passeio à Floresta da Tijuca)

* Mostra Pedagógica de Extensão Escolar

* Instituto Moreira Salles

* CECIP - Resolução de Conflitos na Escola

Entre outros que surgem durante o ano e são repassados imediatamente para as 
Unidades Escolares e Unidades de Extensão.

Christiane Penha e Denise Tomé
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<POSTAGEM>
extrato-de-capacitacoes.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 22 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Extrato de Capacitações

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Professor, acesse o extrato das capacitações das quais você participou na 
Intranet.

1º) Acesse a Intranet.

2º)Clique no link (coluna do lado esquerdo) "Acesse aqui o seu extrato de 
capacitações".
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3º) Digite sua matrícula.

4º) Digite seu CPF.

5º) Digite o código de segurança que aparece na tela.

6º) Pesquisar.

Divulgue para seus colegas!!!!! 
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<POSTAGEM>
feliz-dia-da-mulher_937.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 8 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Feliz Dia da Mulher!!!!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Dia da MulherView more documents from PatriciaGed
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<POSTAGEM>
gecs-elaboram-avaliacao-diagnostica.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 1 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

GEC'S ELABORAM AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A reunião com Coordenadores Pedagógicos e Heloísa Mesquita aconteceu no dia 28 
de fevereiro, das 9h às 13h no GEC Rio de Janeiro - Jacaré.

A pauta do encontro visava à elaboração da Avaliação Diagnóstica dos 18  
Ginásios Experimentais arrumada em dois momentos:

1º) Análise das habilidades a serem avaliadas na prova diagnóstica;

2º Análise das questões sugeridas pelos Ginásios.

Podemos afirmar que o dia foi enriquecedor tanto para as nossas práticas 
educativas quanto para as relações interpessoais.

A professora Eliane do GEC Fernando Rodrigues da Silveira trouxe contribuições 
relevantes para a preparação da diagnose.

Débora Beloni
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Coordenadora do GEC na CRE
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<POSTAGEM>
gerencia-de-educacao-da-6-cre-esta-no.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 16 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

A Gerência de Educação da 6ª CRE está  no Rioeduca

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Ambiente Digital da Gerência de Educação da 6ªCRE marca sua presenaça no site 
Rioeduca.

 Acesse o link abaixo e confiram a postagem feita pela representante do Rioeduca
da 6ªCRE, Fátima Braga.

http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=1985

Não deixe de conferir!!!! 

Vamos prestigiar o trabalho realizado pela Gerência de Educação!

<COMENTÁRIOS>
Parabéns Patrícia e equipe da GED pelo blog.Está super legal e 
informativo.Espero sempre contribuir para que a 6a CRE esteja marcando presença 
no Portal do Rioeduca.
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<POSTAGEM>
i-concurso-de-ilustracoes-rioeduca.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 6 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

I Concurso de Ilustrações Rioeduca

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

A Secretaria Municipal de Educação, a Subsecretaria de Novas Tecnologias 
Educacionais e o Portal Rioeduca.net promovem o I Concurso de Ilustrações 
Rioeduca, nas modalidades aluno, educador e ilustrador.

O I Concurso de Ilustrações Rioeduca tem como objetivo estimular a produção 
artística de nossos (as) alunos (as), educadores(as) da rede e ilustradores 
diversos (funcionários (as) ou não de nossas escolas).
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Modalidade Aluno(a) => será restrito aos (às) alunos (as) matriculados (as) em 
qualquer Unidade Escolar da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, 
em qualquer seriação ou faixa etária.

Modalidade Educador(a) => será restrito aos (às) educadores (as) em pleno 
exercício da sua função na Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro, 
incluindo nessa modalidade os(as) Agentes Auxiliares de Creche.

Modalidade Ilustrador => será aberto ao público de uma forma geral.

Para participar, os (as) interessados (as) de qualquer modalidade deverão enviar
um cartaz ilustrativo temático sobre um destes projetos: Escola 3.0, Rioeduca, 
Educopédia, Educoteca ou Educomundo. Ao final do Concurso, quinze felizes 
ganhadores serão contemplados com um Ipad!!!

O regulamento para as inscrições estará disponibilizado no portal Rioeduca.net 
http://sdrv.ms/yTVMnD

<COMENTÁRIOS>
Não consigo encontrar o regulamento no portal do Rioeduca.
<COMENTÁRIOS>
Tente o link abaixo:
https://skydrive.live.com/view.aspx?cid=C7A1F0E461C93410resid=C7A1F0E461C93410!5
43

Abraços!!!!
Patrícia Fernandes
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<POSTAGEM>
inscricoes-festival-visoes-perifericas.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 12 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Inscrições: Festival Visões Periféricas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Estão abertas as inscrições para o 6º Festival de Visões Periféricas.

Envie sua produção!

Informações no site http://www.visoesperifericas.org.br/2012/
[FOTO]
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<POSTAGEM>
jornal-estadao-entrevista-escolas-da-6.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 15 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Jornal Estadão Entrevista Escolas da 6ª CRE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

O Jornal Estadão visitará hoje duas Escolas do Amanhã de nossa CRE para 
entrevistar professores que desenvolveram em 2011 um ótimo  trabalho de 
Realfabetização de alunos.

Na E.M. Andréa Fontes Peixoto, o jornal entrevistará o Prof.º Antônio Luiz da 
turma Realfa 2B. No Ciep Rubens Gomes, a entrevista será com a Prof.ª Gabriela 
da Silva, do 3º ano.

Práticas educativas bem sucedidas merecem ser divulgadas e apreciadas.

Parabéns aos professores e aos alunos!!!!
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<POSTAGEM>
listagem-de-e-mail-de-alunos-por-escola.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 22 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Listagem de E-mail de Alunos por Escola

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Os Diretores, Coordenadores Pedagógicos e Agentes Adminstrativospodem ter acesso
ao e-mail Rioeduca dos alunos de sua escola.
A listagem dos e-mail's dos alunos pode ser emtida por turma, por grupamento ou 
por escola.
Siga os passos abaixo e imprima s sua listagem.

1º) Acesse a Intranet.
2º) Clique no link (coluna do lado esquerdo) "Listagem de e-mail dos alunos".
3º) Clique no link azul para acessar a listagem.
4º) Digite seu usuário no Rioeduca.
5º) Digite sua senha.
6º) Digite o código de confirmação.
7º) Entrar.

Divulgue o e-mail Rioeduca entre os alunos de sua Unidade Escolar e incentive-os
a utilizá-lo.
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<POSTAGEM>
mensagem-da-semana.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 25 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

MENSAGEM DA SEMANA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Se houver alguma coisa que

queira fazer, faça!

Nunca deixe que o medo, a dúvida

ou outros obstáculos obstruam seu caminho.

Se houver algo que deseje,
lute por isso com todo o seu coração. Se houver algo que queira realizar,

vá em frente e não pare antes de conseguir.

Se houver algo que queira ser,

faça o que for preciso 
para viver este sonho. 

Portanto:
Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível e, de repente, 
vocêestará fazendo o impossível
São Francisco de Assis
QUE VOCÊ TENHA UMA ÓTIMA SEMANA!!!!!!Nós somos a SeXta CRE!!!!![FOTO]
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<POSTAGEM>
momento-pedagogico-para-regente-de-1.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 15 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Momento Pedagógico para Regente de 1º Ano

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

O Momento Pedagógico dos professores regentes do 1º ano acontecerá no dia 27/03.

Local: Auditório da 6ª CRE

Horário: 8h às 12h
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Tema do Encontro: Interdisciplinaridade, Contextualização e Aprendizagem 
Significativa

Responsáveis pelo Encontro: Débora Belloni, Marisa, Christiane, Lúcia Helena e 
Lúcia Inês
[FOTO]
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<POSTAGEM>
olimpiada-internacional-de-matematica.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 8 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Olimpíada Internacional de Matemática

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

O Programa de Olimpíadas do Conhecimento convida as escolas da Rede Municipal 
para participação na Olimpíada Internacional:Matemática sem Fronteiras 2012, 
voltada para alunos das turmas de 4º ao 9º ano.

As escolas interessadas devem acessar o site www.redepoc.com para obter maiores 
informações sobre o regulamento.

As inscrições estarão abertas até o próximo dia 27\03\2012.

Não deixe de participar!!!! Inscreva a sua escola!!!!
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<POSTAGEM>
palestra-obesidade-infantil.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 8 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Palestra : Obesidade Infantil

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A E.M. Prof.ª Marise Garcia realizou uma palestra sobre Obesidade Infantil. Um 
representante do Posto de Saúde da região ministrou o evento. 

Os alunons ainda contaram com a aplicação de flúor feita pelos agentes de saúde.

Após a palestra, as professoras trabalharam com os alunos a importância de se 
ter uma boa alimentação para manter a nossa saúde.
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Diretora Rosane Gil
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<POSTAGEM>
palestra-saude-ambiental-e-rio-20.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 5 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Palestra: Saúde Ambiental e a Rio + 20

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

O Museu da Vida / COC / Fiocruz convida para a palestra "Saúde Ambiental e a Rio
+20" que acontecerá no dia 12/03/2012 das 14h às 17h, no auditório do Museu da 
Vida. O palestrante será o Dr. Francisco Netto, assessor da Vice Presidência de 
Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde da Fiocruz e que também participa da 
comissão da Fiocruz para a Rio +20.

Esta palestra inaugurará os Encontros de Educação, Ciências e Saúde do Museu da 
Vida, um ciclo de conferências e debates visando a conscientização e informação 
do público, que este ano abordará a temática relativa à Rio +20

O evento não exige inscrição prévia.

Maiores informações pelo telefone (021) 38652177
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
peca-teatral-cabeca-de-vento.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 27 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Peça Teatral "Cabeça de Vento"

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
APandorga Companhia de Teatro e Gam Produçõesconvida para uma apresentação 
gratuita da peça teatral "Cabeça de Vento" , especialmente para as escolas no 
dia 19 de abril , às 15 horas, no Centro Cultural da Justiça Federal.
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A peça aborda, de maneira delicada e sutil, temas como afeto, família, morte e 
construção da identidade.

Léo é um menino de 8 anos, apaixonado por pipas que, ao ganhar de presente um 
livro que pertenceu ao seu falecido pai, entra em contato com personalidades que
marcaram a História da humanidade: Benjamin Franklin, a rainha chinesa Fu Hao e 
Ricardo Coração de Leão. O pequeno espectador trilha, junto com o personagem 
principal, uma jornada de amadurecimento, aprendizado e imaginação. E, ao mesmo 
tempo, acompanha uma viagem pela origem e história da pipa, na perspectiva muito
pessoal de Léo.

As inscrições são feitas somente por telefone de 2ª a 6ª, entre 12h e 19h: 
3261-2552 e 3261-2567

Não perca esta oportunidade! Vagas Limitadas!
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<POSTAGEM>
producao-textual-do-1-bimestre.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 15 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Produção Textual do 1º Bimestre

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Apresentamos os temas da Avaliação de Produção de Texto do 1ºBimestre:[FOTO]

2º Ano: Frases

3º Ano: Bilhete

4º Ano: Carta

5º Ano: Carta

6º Ano: Descrição de caracterísiticas do protagonista

7º Ano: Explicar como a situação inicial da história se complica e por quê

8º Ano: Texto de opinião
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9º Ano: Descrição de ambiente

<COMENTÁRIOS>
Valeu Cara Ajudou Muito!!!!!
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<POSTAGEM>
programa-familia-acolhedora.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 28 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Programa "FAMÍLIA ACOLHEDORA"

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

O programa se destina a atender crianças e adolescentes em situação de risco  
pessoal e social que sejam vítimas de algum tipo de violência doméstica e/ou que
 estejam em situação de abandono necessitando de acolhimento familiar. 

O  acolhimento é feito por um período de tempo determinado até que possa ser  
reintegrado à sua família de origem. Cada família que acolher uma  
criança/adolescente recebe uma bolsa auxílio mensal que varia de acordo com a  
faixa etária: para acolhimento de crianças de 0 a 6 anos, é concedida  
bolsa-auxílio de R$350; de 7 a 14 anos, bolsa de R$450 e adolescentes de 15 a  
18, uma bolsa de R$600. 

Casais, mulheres e homens solteiros podem ser  acolhedores. Para isso, eles 
precisam ter disponibilidade de tempo e afeto para  cuidar da criança, idade 
entre 24 e 65 anos, boa saúde, zelar pela saúde da  criança, garantir a 
freqüência em escola. 

Além disso, é preciso que o  interessado não esteja respondendo a inquérito 
policial ou envolvido em processo  judicial, não tenha problemas psiquiátricos, 
alcoolismo ou vício em drogas  ilícitas e ter residência fixa no município do 
Rio. Os acolhedores passam por  capacitação de dois meses em aulas semanais.

Maiores informações pelo link 
http://www.rio.rj.gov.br/web/smas/exibeconteudo?article-id=124955

Tel. 2976.1527
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<POSTAGEM>
programa-por-dentro-do-palacio.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 5 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Programa "Por Dentro do Palácio"

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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A Secretaria Municipal de Educação, por meio da Coordenadoria de Educação - 
Extensividade, vem divulgar para os educadores das Unidades Escolares o Programa
Por Dentro do Palácio - Visita Guiada Teatralizada ao Antigo Palácio da Justiça,
promovido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

A proposta do Centro Cultural do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro é 
promover uma visita  ciceroneada pelo célebre personagem histórico, o jurista 
Ruy Barbosa, que apresenta o prédio à população, priorizando suas áreas 
históricas e as instalações do Centro Cultural. 

Informações importantes sobre a visita:

 Data: às quintas-feiras

 Horário: início entre 12 e 16h. , conforme combinado no ato do agendamento.

 Duração: 50 minutos         

 Grupo: 40 (quarenta) pessoas por visita   

 Recomendação etária: livre  

 Entrada franca

 Eduardo Diaz interpreta Ruy Barbosa  

 Local: Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

     Centro Cultural do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro            
                                

     Antigo Palácio da Justiça

 Rua Dom Manuel, 29, Centro. Térreo  Rio de Janeiro - RJ  

     CEP: 20010-090                

Seguem, abaixo, as datas disponíveis para agendamento 2012:

 Março: 22 e 29

 Abril: 5, 12, 19 e 26

 Maio: 3, 10, 17, 24 e 31

 Junho: 14, 21 e 28

 Julho: 5, 12,19 e 26

 Agosto: 2, 9, 16, 23 e 30  
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 Setembro: 6, 13, 20 e 27

 Outubro: 4, 11, 18 e 25

 Novembro: 1, 8, 22 e 29

 Dezembro: 6               

Sobre o Agendamento das escolas e informações:

 Contatos: Luciana Adão/ Amanda Giugni/ Gabriela Martins

 Telefones: 3133-3366 e 3133-3368

 Email:ccpjrio@tjrj.jus.br

<COMENTÁRIOS>
Interessante.
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<POSTAGEM>
programa-residencia-docente-no-colegio.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 5 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Programa Residência Docente no Colégio Pedro II

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Secretaria Municipal de Educação assinou convênio com o Colégio Pedro II para 
o Programa de Residência Docente no Colégio Pedro. O público-alvo para 
participar deste curso são professores I de Lingua Portuguesa e Matemática.

O regulamento para as inscrições estará disponibilizado na Intranet a partir do 
dia 6/3/2012.

Regulamento de Inscrição

I - Descrição

Curso de Especialização em Docência do Ensino Básico do Programa de Residência 
Docente para Professores I de Língua Portuguesa e Matemática - Convênio 
Secretaria Municipal de Educação e Colégio Pedro II.

II - Público-alvo

Professores I de Língua Portuguesa e Matemática com até 4 anos de formados.

III - Carga horária

500 horas 
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IV - Critérios para a inscrição:

- Ser Professor I Regente de Língua Portuguesa ou Matemática; 

- Ter concluído o curso de Licenciatura Plena no máximo há 4 anos;

- Ter disponibilidade de horário, fora da carga horária do Município,   (4horas 
- manhã ou tarde) às 2ª, 4ª e 6ª feiras;

- Não estar participando do Projeto de Aceleração (Fundação Roberto Marinho);

- Não estar atuando unicamente no EJA.

V- Atividades

- Atividades docentes - Observação e participação em aulas e colaboração em 
atividades didáticas (65% da carga horária)

- Atividades em setores administrativos-pedagógicos (10% da carga horária)

- Atividades em formação continuada por meio de oficinas e minicursos 
presenciais e semipresenciais (25% da carga horária)

VI- Período de Realização

O curso acontecerá no período abril de 2012 a março de 2013.

VII - Vagas

13 vagas para Língua Portuguesa e 14 vagas para Matemática.

VIII - Cadastro de inscrição 

a) O período de inscrição será de 6 a 16 de março.

b) A inscrição deverá ser efetuada na Gerência de Desenvolvimento de Recursos 
Humanos da Secretaria Municipal de Educação, pelos telefones 2976-2079 ou 
2976-2081.

c) As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição.

XI- Certificação

Os certificados serão expedidos pelo Colégio Pedro II responsável pela 
realização do curso.

Serão certificados os participantes que obtiverem um percentual mínimo de 
aproveitamento de 75%.

CONSIDERAÇÕES:
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a) Não será concedida dispensa de ponto ao professor inscrito.

b) O professor inscrito receberá uma bolsa, mensal, da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES de R$ 400,00 (quatrocentos 
reais).
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
programacao-sesc-rj-abril-e-maio.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 27 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Programação SESC / RJ - Abril

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

O SESC/RJ representado pela Unidade Madureira tem o prazer de convidá-los para 
as seguintes atividades:

ESPETÁCULO:A PÁSCOA EM COELHÓPOLISO espetáculo explica as origens da festa da 
Páscoa através de duas galinhas indignadas com a situação de serem os coelhos os
responsáveis pela entrega dos ovos.

Data: 05 de Abril

Horário: 14horas

Classificação: Livre

Preço: Grátis

Agendamento: 3350-3532 / 3350-6862 / 9993-1839

Vagas Limitadas!
<COMENTÁRIOS>
Sou educadora com graduação em pedagogia com licenciatura em ensino fundamental 
do 1º seguimento e ensino da educação infantil onde estou atuando no momento.
Tenho uma enorme vontade de trabalhar em um CRE ou no conselho tutelar, mas não 
sei como fazer para essa vontade enorme ser realizada, pois nunca vejo concursos
para tais cargos e também desconheço os critérios exigidos.
Sou uma pessoa que articulo bem as palavras e consigo entender os problemas 
múltiplos de uma criança.
Aguardo um esclarecimento sem pressa.
Meu muito obrigada
silvana sobral
ssobral6737@.com.br
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<POSTAGEM>
projeto-conhecendo-o-rio-o-pe.html
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<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 28 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Projeto: CONHECENDO O RIO A PÉ

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Moradores do Rio de Janeiro e região Metropolitana terão mais uma grande  
oportunidade de conhecer melhor as belezas históricas da cidade gratuitamente  
neste mês de março, em abril e maio, com o roteiro Conhecendo o Rio a Pé. 
O  projeto é desenvolvido pela Associação de Amigos da Zona Oeste em parceria 
com a  Riotur, e visa estimular o conhecimento da cidade por meio do seu 
patrimônio  histórico, artístico, cultural e natural, além de conscientizar o 
público em  geral quanto à necessidade de preservação do mesmo.

Os roteiros serão desenvolvidos até o final de cada mês, sendo os passeios  
culturais realizados toda terça e quinta-feira, a partir das 13h; e os  
ecológicos aos sábados e domingos, a partir das 9h. Eles terão duração média de 
4h e 5h, respectivamente, a partir do ponto de encontro, em local a ser  
determinado para cada itinerário.

Para participar dessa viagem a pé pela história do Rio os interessados devem  
inscrever-se na Associação de Amigos da Zona Oeste ou na Riotur. As vagas são  
limitadas (30 pessoas) e os roteiros podem ser feitos gratuitamente. Os  
participantes serão acompanhados por guias de turismo do Rio de Janeiro. O  
serviço de guias é oferecido apenas em português.
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<POSTAGEM>
projeto-conhecer-para-preservar-2012.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 21 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Projeto: "Conhecer para Preservar 2012"

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
O projeto consiste em uma realização de visitas guiadas com alunos da Rede 
Municipal de Ensino aoParque do Flamengo e seu entorno. Tem com fundamento a 
ideia de que para amar, valorizar e preservar um lugar, é preciso conhecê-lo.

Público: 40 alunos por Unidade Escolar do Ensino Fundamental

As visitas terão o acompanhamento de 2 Coordenadores e 1 Estagiário para cada 10
alunos.
As inscrições serão realizadas na CRE, conforme vagas disponíveis. As inscrições
devem ser enviadas até o dia 23/03.
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Maiores informações pelo telefone 2976-2291 e/ou 2976-2336 ou pela Circular 
E/SUBE/CED n.º 28, de 20/03/2012.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
projeto-gravidez-e-uma-questao-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 21 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Projeto "Gravidez ... é uma questão de escolha"

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Este projeto tem por objetivo propor ações acerca da temática da gravidez não 
planejada.

Público: Professores da Rede Pública do Rio de Janeiro

Período: Abril a Junho de 2012

Maiores informações na Circular E/SUBE/CED n.º 27, de 20/03/2012.

Divulgue este projeto em sua escola. Os nossos jovens precisam estar muito bem 
informados sobre este assunto tão importante na atualidade.
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<POSTAGEM>
projeto-interdisicplinar-formando.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 19 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Projeto Interdisciplinar "Formando Cidadãos"

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
O Ciep Antônio Candeia Filho atende a comunidade de Acari. Os professores 
mostram como conseguiram resolver o problema do tempo que deve ser reservado 
para a Recuperação Paralela na Educação de Jovens e Edultos e obter resultado 
surpreendentes.
O texto do projeto já está no Globo - Projetos Especiais - Educação Nota 10.
Acesse e não deixe de comentar!

http://oglobo.globo.com/projetos/educacaonotadez/
<COMENTÁRIOS>
Parabéns CIEP Antônio Candeia Filho pelo trabalho realizado com os jovens da 
comunidade de Acari.
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<POSTAGEM>
reinauguracao-da-sala-de-leitura-da-em.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 22 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Página 4056



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

Reinauguração  da Sala de Leitura da E.M. Mestre Valentim

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A E.M. Mestre Valentim irá reinaugurar a Sala de Leitura de sua escola em um 
espaço novo. O lema da Professora Vera Lúcia Mendes é "Ler com prazer é o que 
nos faz crescer!".
[FOTO]

Data: 23/03/2012

Horário: 11h

Local: E. M. Mestre Valentim

Não deixe de visitar este novo espaço de leitura!!!!

<COMENTÁRIOS>
Foi um momento bem legal! Todos da escola foram envolvidos na reinauguração da 
Sala de Leitura Professora Vera Lúcia Mendes é Ler com prazer é o que nos faz 
crescer!. Parabenizo a Profª Ana, que está à frente deste novo processo e a 
todos pelo carinho que receberam a Profª Cássia e a mim Profª Lúcia Brizzio 
representando toda equipe da Ged/6ªCRE.
<COMENTÁRIOS>
Vejam que espaço lindo e prazeroso para se ler e ouvir ótimas histórias...além 
de outras possibilidades de construção do saber.
<COMENTÁRIOS>
Vejam...
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<POSTAGEM>
resultado-da-1-votacao-da-biblioteca-do.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 21 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Resultado da 1ª Votação da Biblioteca do Professor 2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Os livros mais votados na 1ª votação daBiblioteca do Professor de 2012 foram:
[FOTO]

Literatura nacional:
1-Tenda dos milagres
Autor: Jorge  Amado
Editora: Companhia das  Letras
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2-  Romance D'a Pedra Do  Reino
E O Principe Do Sangue  Do Vai-E-Volta 
Autor: Ariano  Suassuna
Editora: Jose  Olympio

Literatura  estrangeira:
1 -Chaplin -  Uma vida
Autor: Stephen  Weissman
[FOTO]
Tradução: Alexandre  Martins
Editora:  Larousse

2 - Steve Jobs - A  Biografia
Autor: Walter  Isaacson
Tradução Berilo  Vargas, Denise Bottmann, Pedro Maia Soares
Editora: Cia das  Letras
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<POSTAGEM>
resultado-do-alfabetiza-rio-2011.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 7 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Resultado do Alfabetiza Rio 2011

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Resultado do Alfabetiza Rio 2011[VÍDEO]
View more documents from PatriciaGed.
<COMENTÁRIOS>
Parabéns a todas as escolas!
<COMENTÁRIOS>
Não está aparecendo o resultado....
<COMENTÁRIOS>
Vou verificar Rita. Obrigada por avisar!!!
Abraços!!!
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<POSTAGEM>
resultado-do-desafio-rioeduca-de-2011.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 19 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Resultado do Desafio Rioeduca de 2011

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Os alunos abaixo participaram do Desafio Rioeduca no final de 2011 e foram 
premiados pelo desempenho no Simulado Zuuum@Educopéida. Veja a listagem com o 
nome dos alunos contemplados:

E.M. Abraham Lincoln - Thamires de Oliveira Rocha (1501)
E.M. Alexandre Farah - Phelipe Martins da Silva (1902)
E.M.Alexandre Farah - Pedro Henrique Lacerda de Souza (1902)
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E.M. Narbal Fontes - João Nicolas de Queiroz (1501)
E.M. Emílio Carlos - Patrick da Silva Barros (1901)
E.M. Rose Klabin - Lidiane Kopke Barreto da Silva (1902)
Ciep Oswald de Andrade - Júlio Ferreria Xavier dos Santos (1501)
E.M. Deput. Hilton Gama - Carla Letícia dos Santos Lima (1901)
E.M. Deput. Hilton Gama - Rômulo Pinto Soares (1901)
E.M. Deput. Hilton Gama - Thamyres Moreira Neves (1901)
Ciep Rubens Gomes - Beatriz Correa da Silva (1503)

O evento de entrega do Mérito Escolar e Desafio Rioeduca será realizado no dia 
30 de março, às 9:30h no Hotel Guanabara (Av. Presidente Vargas, 392 - Centro).
Os diretores e, pelo menos, 1 professor de português ou matemática da (s) turma 
(s) do (s) aluno (s) premiado (s), estão convidados a comparecer ao evento.
[FOTO]
O empenho de todos os integrantes da escola para localizar os alunose garantir 
sua presença, acompanhado peloseu responsável, para receber o prêmio,será muito 
importante.
O evento contará com a presença da Secretária Cláudia Costin.

Parabéns a todos os alunos e professores!!!!!!!
Nós somos a seXta CRE!!!!
<COMENTÁRIOS>
Parabéns a todos os alunos.
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<POSTAGEM>
resultado-do-projeto-entre-jovens-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 8 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Resultado do Projeto Entre Jovens de 2011

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Confiram o resultado do Projeto Entre Jovens referente ao ano de 2011. Vale 
ressaltar e destacar o desempenho de nossa CRE: 2º LUGAR EM NOSSA REDE.

Nós somos a seXta CRE!!!!!
Resultado Entre Jovens 2011View more documents from PatriciaGed
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<POSTAGEM>
reuniao-com-estagiarios-de-informatica.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 1 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Reunião com Estagiários de Informática (Reforço digital)

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
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A Equipe de Estágio da 6ª CRE recebeu hoje os estagiários de Informática 
(reforço digital) das Escolas do Amanhã, às 13 horas no Auditório da 
Coordenadoria para fazer a alocação dos mesmos nas escolas da rede.

A Prof.ª Dionísia reforçou a importância dos estagiários trabalharem no reforço 
do aluno utilizando as tecnologias do Laboratório de Informática. Segundo a 
professora, "precisamos manter vivo o Laboratório de Informática das escolas 
para que o aluno possa transitar por ele com liberdade".

Os estagiários recebiam R$ 110,00 para ajudar na sua locomoção. Este valor foi 
ajustado para R$ 121,00. A bolsa  recebida por eles está no valor de R$ 600,00, 
totalizando uma ajuda de R$ 721,00 por mês para o estagiário.

Os estagiários tiveram que apresentar os seguintes documentos: extrato da Conta 
Corrente, carta de apresentação da faculdade para estágio não obrigatório, 
identidade, CPF e comprovante de residência.

O Termo de compromisso foi preenchido após as orientações de que não poderia 
haver rasuras e abreviações; o nome deveria estar legível e todas as folhas 
deverião  ser rubricadas pelo estagiário e pelo responsável na faculdade.

A reunião teve prosseguimento com a alocação dos estagiários em nossas escolas 
com orientação da Prof.ª Diomar.

<COMENTÁRIOS>
Gostaria de saber qual a função dos estagiários na sala de informática?
<COMENTÁRIOS>
A função do estagiário da Sala de Informática é dar vida ao laboratório, 
trabalhando com a Educopédia e com outros projetos que envolvam a informática, 
juntamente com o professor das turmas atendidas. Enfim, ele irá dinamizar todas 
a atividades que acontecem dentro deste espaço de interação.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
reuniao-coordenador-pedagogico.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 28 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Reunião Coordenador Pedagógico

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
No dia 26 de março realizou-se no Auditório da 6ª CRE um encontro entre os 
Coordenadores Pedagógicos e a Gerência de Educação. A professora Simone Soares, 
Assistente da Gerência de Educação, ministrou a reunião juntamente com a 
professora Patrícia Fernandes, também Assistente desta Gerência.

A abertura do encontro foi feita pela Gerente da GED Kátia Barbosa, que falou da
importância do Coordenador Pedagógico na articulação das ações que acontecem 
dentro das escolas. Segundo a Gerente, a parceria entre a GED e os CP's é de 
fundamental importância para o sucesso dos nossos alunos.

Página 4072



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

A reunião teve por objetivo acolher os novos Coordenadores e tratar de diversos 
assuntos como: atribuições do CP, calendário anual da 6ª CRE, orientações 
curriculares, cadernos pedagógicos, provas bimestrais, Casa de Alfabetização, 
Momentos Pedagógicos entre outros.

"-Ficamos muito felizes com a participação dos coordenadores na reunião, o 
auditório estava lotado. Tivemos a oportunidade de discutir assuntos importantes
para o bom andamento do trabalho neste bimestre e escutar os coordenadores, que 
muito tem a acrescentar para a Gerência de Educação." - Professora Patrícia 
Fernandes

O encontro foi um verdadeiro sucesso!!!!! 
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
sesc-convida-para-oficina-de-fotografia.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 27 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SESC convida para Oficina de Fotografia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
O SESC/RJ representado pela Unidade Madureira tem o prazer de convidá-los para a
Oficina de Fotografia com foco na prática e bate papo com o fotógrafo Fábio 
Caffé.

[FOTO]
Será apresentado um breve histórico sobre o início da fotografia através de 
projeções, abordando algumas técnicas e como a fotografia pode contribuir para 
as transformações sociais

O evento acontecerá nos dias 11 e 18/04. A entrada é grátis.

Participe deste evento tão interessante!!!!
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<POSTAGEM>
solicitacao-de-onibus.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 2 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Solicitação de Ônibus

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Informamos que as escolas que tiverem interesse em solicitar ônibus para passeio
deverão enviar memorando até o dia 09 de março contendo:

1)Data provável do passeio;
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2)Local;

3)Justificativa.

Não dispomos de ônibus para atendermos a todos, por este motivo, as solicitações
serão analisadas e, posteriormente divulgaremos as escolas contempladas bem como
os critérios utilizados.

Kátia Barboza

Gerente de Educação
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<POSTAGEM>
uniforme-inteligente-entrega-aluno-que.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 22 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Uniforme inteligente entrega aluno que cabula aula na Bahia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Desde o início da semana, alunos da rede municipal de Vitória da Conquista, na 
Bahia, não vão mais poder cabular aulas. Um "uniforme inteligente" vai contar 
aos pais se os alunos chegaram à escola --ou "dedurar" se eles não passaram do 
portão.
O sistema, baseado em rádio-frequência, funciona por meio de um minichip 
instalado na camiseta do novo uniforme, que começou a ser distribuído para 20 
mil estudantes na segunda-feira.
Funciona assim: no momento em que os alunos entram na escola, um sensor 
instalado na portaria detecta o chip e envia um SMS aos pais avisando sobre a 
entrada na instituição.
Se, em 20 minutos após o início da aula, o aluno não passar por lá, o aviso muda
de tom e os pais recebem a frase: "Seu filho ainda não chegou na escola".

Confira a reportagem completa no link 
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1065480-uniforme-inteligente-entrega-alun
o-que-cabula-aula-na-bahia.shtml
<COMENTÁRIOS>
Quel legal!!!!!!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
vai-ter-marmelada-dia-do-circo.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 19 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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Vai ter marmelada ...Dia do Circo

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
O Dia do Circo foi criado em homenagem ao palhaço Piolim, Abelardo Pinto, que 
comandou o circo Piolim por mais de 30 anos. O dia 27 de março foi instituído 
como o dia do Circo em razão de seu nascimento, no ano de 1897, em Ribeirão 
Preto.
A criançada do EDI Beatriz de Souza Madeira, antiga Creche Berço do futuro, já 
está se preparando para comemorar este dia tão especial.
As recreadoras e as agentes auxiliares de crecherealizaram primeiro um trabalho 
com a turma do Maternal II de pintura e montagem de palhacinho. Dentro desta 
atividade foi trabalhadoações de motricidade, coordenação e coordenação motora 
fina.

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

Foi um trabalho muito prazeroso tanto para as crianças como para as recreadoras 
e agentes auxiliares de creche. O sucesso do trabalho do EDI Beatriz de Souza 
Madeira surge da realização de um trabalho de amor, comprometimento e dedicação,
no qual o resultado final é a realização pessoal de tarefa cumprida.
[FOTO]
[FOTO]
Este sucesso se dá devido a dedicação das recreadoras e agentes auxiliares de 
creche que se doam e participam coletivamente com a direção para o bom 
desenvolvimento do trabalho.O EDI desenvolve um trabalho de excelência social e 
pedagógica, superando limites. É verdadeiramente um trabalho de muita dedicação.
Nós fazemos a nossa história!!!Nós somos a seXta CRE!!!
Diretora Andréa Rocha de SáDiretora Adjunta Maria Aline Medina

<COMENTÁRIOS>
Belo trabalho. Parabéns a equipe!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
visite-o-site-armazenzinho-voce-vai.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 22 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Visite o site Armazenzinho!!!!! Você vai adorar!!!!!!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

O Armazenzinho é um módulo do "Armazém de Dados". Ele é dirigido a crianças e 
adolescentes. Nele estão disponíveis informações históricas, estatísitcas e 
geográficas, além de atividades e jogos.
Acesse o link: http://portalgeo.rio.rj.gov.br/armazenzinho/web/
Aprenda e divirta-se!!!! Curta o site e boa navegação!!!!!
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<POSTAGEM>
votacao-da-biblioteca-do-professor-2012.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 8 de março de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Votação da Biblioteca do Professor 2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Você já votou na Biblioteca do Professor?[FOTO]
Exerça seu direito de escolha e divulgue para seus colegas.
http://webapp.sme.rio.rj.gov.br/inscricao/
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
6-ano-experimental-visita-o-museu-light.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 12 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

6º Ano Experimental visita o Museu Light da Energia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

O recém inaugurado Museu Light de energia é um espaço em que é possível conhecer
como fucniona a eletricidade e sua relação com nosso dia a dia, de forma 
interativa, onde o aluno aprende e se diverte.

O transporte será oferecido pela Light, devendo ser combinado o horário de 
chegada à escola. A visita tem duração aproximada de duas horas.

O agendamento poderá ser efetuado pelo próprio professor pelo site 
visitamuseudaenergia@canalcomcult.com.brou pelo telefone 78563896.

Não perca esta oportunidade!!!!! Agende logo a sua visita!!!!!!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
alteracoes-nas-atividades-do-pic-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 25 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Alterações nas atividades do PIC e Escola de Pais

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

[FOTO]
As atividades do PIC do dia 28/04 estão suspensas e a Escola de Pais, programada
para a mesma data, fica adiada para o próximo sábado, dia 05/05.

Página 4092



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
[FOTO]
A Escola de Pais prevista no calendário escolar tem como público alvo as 
crianças que frequentam as turmas de berçário e de maternal durante a semana que
são beneficiários do Cartão Família Carioca. Porém, o convite pode ser extensivo
para toda a Comunidade Escolar.
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<POSTAGEM>
atencao-circular-processo-seletivo.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 2 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ATENÇÃO!!!! CIRCULAR PROCESSO SELETIVO EMBAIXADORES DA EDUCOPÉDIA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Finalmente a circular que fala sobre o processo seletivo para os Embaixadores da
Educopédia saiu!!!!!!!! Oba!!!!!!!!

Acesse a referida circular no link abaixo:

http://educopedia2010.blogspot.com.br/search?updated-min=2012-01-01T00:00:00-02:
00updated-max=2013-01-01T00:00:00-02:00max-results=31

Os professores interessados devem enviar o vídeo com, no máximo, 1 minuto de 
duração para embaixadoresdaeducopedia@gmail.com, colocando no assunto do e-mail:
Seleção Professor Embaixador 2012.

Os vídeos deverão ser enviados até 22 de abril de 2012.

As dúvidas referentes ao processo deverão ser encaminhadas para o e-mail 
embaixadoresdaeducopedia@gmail.com, aos cuidados das professoras Gabriela Silva,
Paula Regina Santos e Clarice Menenzes.

NÃO PERCA ESTA OPORTUNIDADE!!!!!!!
INSCREVA-SE!!!!!
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<POSTAGEM>
classificados-servidor.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 9 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Classificados Servidor

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
A Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro disponibiliza para todos os servidores 
o serviço CLASSIFICADOS SERVIDOR.

Nele, o servidor pode comprar o que mais deseja e vender o que mais precisa sem 
sair de sua estação de trabalho.
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Para aproveitar esta oportunidade, siga os seguintes passos:

* Acesse o site http://www.rio.rj.gov.br/web/servidorpresente/principal

* Clique no link "Classificados"

Para cadastar um anúncio, informe sua matrícula e seu CPF. Depois, é só digitar 
o seu anúncio. Viu como é fácil?

Agora, se você quiser ver os anúncios, clique no link "Consulte os anúncios", 
escolha uma categoria e veja todas as ofertas.

Tenho certeza que você fará ótimos negócios!
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<POSTAGEM>
convenios-de-estagio-nao-obrigatorio.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 25 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Convênios de Estágio Não Obrigatório

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
As instituições abaixo firmaram convênio com a Secretaria Municipal de Educação 
do Rio de Janeiro para Estágio Não Obrigatório:

[FOTO]
Associação
Brasileira de Ensino Universitário (UNIABEU)Fundação
Getúlio Vargas (FGV)Faculdade de Reabilitação da ASCEUniversidade
Estácio de SáUniversidade
Veiga de AlmeidaInstituto
A Vez Do MestreUniversidade
Federal do Rio de JaneiroFaculdades
Integradas SimonsenFaculdades
São JoséUniversidade
do Estado do Rio de JaneiroUniversidade
Castelo BrancoAssociação
Fluminense de EducaçãoSociedade
Unificada Augusto MottaAssoc.
de Cultura e Educação Santa TeresaFundação
Educacional CampograndenseFaculdades
Católicas (PUC)Associação
Educacional São Paulo (UNIVERCIDADE)Universidade
Gama FilhoCentro
Universitário Moacyr Sreder BastosUniversidade
Federal Rural do Rio de JaneiroUniversidade
Federal do Estado do Rio de JaneiroUniversidade
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de UberabaCentro
Universitário Celso LisboaInstitutos
Superiores La SalleInstituto
de Gestão Educacional Signorelli

<COMENTÁRIOS>
Olá!
Meu marido é aluno do Curso de Educação Física da Rural e gostaria de realizar 
estágio em uma de nossas escolas. O que ele deve fazer?
Obrigada!
<COMENTÁRIOS>
Olá Mônica!
Conversei com a equipe  de estágio e elas me informaram que o conselho de 
Educação Física não permite que o aluno faça estágio fora de sua área. O estágio
que oferecemos é de reforço escolar.
Contudo, ele pode fazer o estágio obrigatório. É só trazer a carta de 
apresentação da faculdade na 6ª CRE nos seguintes dias da semana: 3ª feira 
(13:30h às 17 horas) e 6ª feira (9 horas às 13 horas).
Espero que tenha ajudado!
Abraços!
Patrícia Fernandes
<COMENTÁRIOS>
Gostaria de obter informação sobre estágio, pois faço licenciatura em psicologia
no Centro Universitário Celso Lisboa, e preciso estagiar para poder me formar. 
Att. Patrícia Borba
<COMENTÁRIOS>
Olá Patrícia!
Bom dia!

Infelizmente a Prefeitura do Rio não tem convênio com o Centro Universitário 
Celso Lisboa.

Abraços!
Patrícia Fernandes
<COMENTÁRIOS>
bom dia patrícia gostaria de saber se a cândido mendes unidade tijuca tem 
convenio com a secretaria municipal de educação (pedagogia)
<COMENTÁRIOS>
Ola!
Gostaria de saber em que periodo de Pedagogia (Univ Estacio de Sa) poderia 
começar a estagiar em Reforço Escolar.
Grata
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cronograma-da-olimpiada-de-lingua.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 12 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Cronograma da Olimpíada de Língua Portuguesa
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Fiquem atentos ao cronograma das Olimpíadas de Língua Portuguesa!!!!!!!

* Inscrições e Adesões: 19/03 a 25/05

* Oficinas nas Escolas: 19/03 a 31/08

* Comissão Julgadora Escolar: até 03/09

* Comissão Julgadora Municipal: 10/09 a 21/09

* Comissão Julgadora Estadual: 22/09 a 17/10

* Encontros Regionais: Novembro

* Comissão Julgadora Nacional: Dezembro

* Encontro Nacional: Dezembro

Não perca o prazo de inscrição!!!!!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
curso-de-extensao-diversidade-na-escola.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 25 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Curso de Extensão "Diversidade na Escola"

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
A Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Secretaria Municipal de Educação do
Rio de Janeiro abrem inscrições paracursos de extensão para educadores (as).

Carga Horária: 80 horas presenciais
40 horas não presenciais

Inscrições: http://www.pr5.ufrj.br/diversidade/

Maiores Informações: NIAP (2293-0457 / 2976-2348)
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
escolas-agendadas-para-o-instituto.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 18 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Escolas Agendadas para o Instituto Moreira Salles

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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[FOTO]
As seguintes escolas foram agendadas para a visitação ao Instituto Moreira 
Salles:

PET Telêmaco Gonçalves Maia - 14/08/2012 - 14h
Núcleo de Arte Grande Otello - 22/08/2012 - 10h
E.M. Comandanta Arnaldo Varella - 22/08/2012 - 14h
Dúvidas: Entrar em contato com Denise na GED.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
evento-cultural-sesc-madureira.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 25 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Evento Cultural: SESC Madureira

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Segue abaixo a programação do mês de Abril 
2012 da Biblioteca do Sesc Madureira. Caso vocês queiram participar 
trazendo seus alunos ou individual, é necessário fazer o agendamento pelo tel: 
3350-5057/2821 com Teresa 
ou Jo.

vHISTÓRIAS DE REIS E 
PRINCESAS Bate-papo literário 
com o escritor Augusto Pêssoa que apresentará o livro "Felizes para Sempre". O 
livro foi o primeiro da série "Quem quiser que conte outra" que reúne vários 
contadores de história. O autor apresenta suas adaptações, como contador de 
histórias para contos de encantamento, são histórias populares sobre Reis, 
Príncipes, Princesas e seres mágicos que levam a um mundo de sonho e fantasia. 
Após o diálogo, será realizada uma oficina da palavra. Público: a partir 
de  9  anos. Grátis. Espaço de Convivência.Dia: 26/04 - 14h às 
15h30Local: Espaço de 
Convivência (40 vagas)Público: 
a partir de9 anos.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fabulas-dancadas-de-leonardo-da-vinci.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 25 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Fábulas Dançadas de Leonardo da Vinci

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Para o Espetáculo Fábulas Dançadas de Leonardo da Vinci, participarão as 
seguintes escolas:
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E.M. Artur Azevedo - 60 alunos

E.M. Octávio Tarquínio - 90 alunos

E.M. Otávio Kelly - 40 alunos

Local do Evento: Arena da Pavuna

Data do Evento : 10/05/2012

Horário: 15 horas

Maiores informações, entrar em contato com Denise Tomé na GED.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
formacao-30.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 9 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Formação 3.0

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
No dia 20 de abril, às 13 horas, os dinamizadores do Programa Escola 3.0 da 6ª e
da 8ª CREse encontrarão na E.M. Tarso da Silveira com o objetivo de finalizar a 
capacitação iniciada anteriormente.
Neste encontro serão abordados os seguintes assuntos:

* Planejamento da capacitação

* Prática de utilização do Bluelab

Será um encontro muito produtivo e interessante! Nossos dinamizadores estão se 
preparando muitopara dar um show nas próximas capacitações.

Nós somos a seXta CRE!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
hoje-e-dia-de-festa-no-ciep-glauber.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 12 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Hoje é dia de festa no Ciep Glauber Rocha

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Hojeestá sendoum grande dia para o Ciep Glauber Rocha. Toda a comunidade escolar
esteve reunida pela manhã para celebrar os 25 anos do Ciep, a melhor escola na 
Prova Rio.
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Parabéns a todos pela excelência no trabalho que realizam!!!!!
[FOTO]

Nos orgulhamos muito em ter vocês na nossa rede de ensino!!!!
[FOTO]

Nós somos a sexta Cre!!!!!
<COMENTÁRIOS>
Que lindo! Parabéns Iolires e equipe.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
inscricoes-projovem-urbano.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 2 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

INSCRIÇÕES PROJOVEM URBANO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

O PROJOVEM URBANO é um curso com duração de 18 meses que oferece a conclusão do 
Ensino Fundmanetal, qualificação profissional inicial em Administração, Turismo 
e Hospitalidade ou Construção e Reparos, além de atividades de participação 
cidadã.

Os jovens com boa frequência e que realizam todas as atividades propostas pelos 
professores é concedido um benenfício mensal de R$ 100,00.

Jovens de 18 a 29 anos, que sabem ler e escrever e que ainda não concluíram o 
Ensino Fundamental podem se inscrever.

Os candidatos devem apresentar os seguintes documentos: CPF, Carteira de 
Identidade, comprovante de residência e Histórico Escolar (para quem já estudou)

Para obter maiores informações sobre o PROJOVEM, ligue para 2976-2307.

NÃO PERCA ESTA OPORTUNIDADE!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
inscritos-no-curso-entre-na-roda.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 25 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Inscritos no Curso Entre na Roda

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Os professores abaixo foram inscritos no Curso Entre na Roda Educação Infantil e
Ensino Fundamental:

Ana Paula da Conceição - E.M. Érico VeríssimoBeatriz Mendes Gomes - JI Ana de 
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Barros CâmaraFAbiana Felix DuarteMoreira - GEC Coelho NetoRosangela Ramos Gomes 
- E.M. Gilberto AmadoA primeira aula do curso será realizada no próximo dia 
04/05, das 8h às 17h, na Universidade Estácio de Sá, Campus Uruguaiana.

Educação Infantil - Sala 901
Ensino fundamental - Sala 902

Maiores informações no e-mail que foi enviado para as escolas no dia 25/04.
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<POSTAGEM>
internet-nas-escolas-creches-e-edis.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 2 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

INTERNET NAS ESCOLAS, CRECHES E EDIS

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
As UE's Creches e EDI's podem contratar, de forma temporária, e após a aprovação
da comunidade escolar, um serviço de banda larga com a utilização do SDP.

Deverão ser contratadas, quando possível, três operadoras que prestam esse 
serviço na região. A escolhida deve ser aquela que possuir o menor preço para a 
avelocidade desejada pela unidade.

Atenção! Essa velocidade não poderá ultrapassar 35 Mbps e os valores máximos não
poderão ser maiores do que:

1Mbps - R$ 49,90

2Mbps - R$ 59,90

5Mbps - R$ 69,90

10Mbps - R$ 119,90

15Mbps - R$ 114,90

20Mbps - R$ 229,90

35Mbps - R$ 149,90

Maiores informações na Circular E/SUBE nº 1/2012 enviada para as UE's.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
lancamento-do-livro-quem-e-ela.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 12 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Lançamento do Livro "QUEM É ELA?"
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Eliane Pimenta nasceu e mora no Rio de Janeiro. É formada em Pedagogia e 
especialista em educação pela PUC. Atua como professora de Sala de Leitura na 
rede municipal do Rio, como diretora na escola Arte Parlendas e como Consultora 
Pedagógica em diversas empresas.

Esta talentosa escritora estará lançando seu livro "Quem é ela?" no Salão do 
Livro. A história fala sobre afetividade e apresenta charadas e metáforas sobre 
animais.

Local do Lançamento: Salão do Livro

Data: 26/04

Horário: 16 horas

Parabéns querida Eliane!!!!!!!!
Temos orgulho em ter você na nossa rede de ensino!!!!!!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mensagem-da-semana.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 1 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

MENSAGEM DA SEMANA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[VÍDEO]
[VÍDEO]

QUE VOCÊ TENHA UMA ÓTIMA SEMANA!
GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mensagem-da-semana_09.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 9 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mensagem da Semana

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Desejamos a todos uma ótima semana!
Nós somos a seXta CRE!
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<POSTAGEM>
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oficina-geral-programa-estrada-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 12 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Oficina Geral : Programa Estrada para a Cidadania

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

A primeira oficina para professores do 4º e 5º anos participantes do Programa 
Estrada para a Cidadania - CCR NOVA DUTRA acontecerá em dois turnos:

1º turno: 8:30 h

2º turno: 13:00 h

Um dinamizador da CCR NOVA DUTRA conduzirá o evento juntamente com um 
representante da GED e do GAB. Serão apresentadas as ações do programa eo 
material pedagógico. Será realizado, também, um debate sobre os objetivos do 
projeto.

Local: Auditório da 6ª CRE

Dia: 30 de Abril

Supervisor Responsável da GED: Emyli

Marque sua presença!!!!!

Prof.ª Emyli de Castro
Gerência de Educação
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
oficinas-da-prova-rio-2011.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 2 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

OFICINAS DA PROVA RIO 2011

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Será realizada uma oficina para a divulgação dos resultados da Prova Rio, 
destinada especialmente aos professores regentes das escolas participantes e 
para um representante da GED. Além dos resultados, os professores participarão 
de uma atividade importantíssima: como se elaboram as questões da prova.

É fundamental que todas as escolas se façam representar!

Data: 18/04/2012
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Local: Universidade Estácio de Sá / Campus Sulacap (Av. Marechal Fontenelle, 
3.555 - Jardim Sulacap)

Horário: Manhã (8h às 12:30h) / Tarde (13:30 às 18h)

Maiores informações no comunicado que foi enviado para as escolas no dia 26 de 
março.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
olimpiada-de-lingua-portuguesa.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 12 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Olimpíada de Língua Portuguesa

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Esta Olimpíada realiza um concurso de produção de textos que premia asmelhores 
produções de alunos de escolas públicas de todo país.

Este ano as categorias serão as seguintes:

* Poema: 5º e 6º anos do E.F.

* Memórias: 7º e 8º anos do E.F.

* Crônicas: 9º ano do E.F. e 1º ano do E.M.

* Artigo de Opinião: 2º e 3º anos do E.M.

As inscrições deverão ser feitas pelo próprio professor através do site 
http://escrevendo.cenpec.org.br.

Solicitamos às escolas que, após realizarem a inscrição, comuniquem à 
E/SUBE/6ªCRE para incluirmos os professores na formação docente pelos seguintes 
e-mail's: gedcre06@rioeduca.net ou claudiatina04@yahoo.com.br.

Maiores informações:

www.escrevendo.cenpec.org.br

www.itau.com.br/itausocial/olimpiada

08007719310
<COMENTÁRIOS>
Incentivem o grupo a participar. Só vence quem se arrisca!!!
Bjs,
Kátia Barboza
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<POSTAGEM>
programa-5s.html
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<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 9 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Programa 5S

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
O Programa 5S volta com tudo este ano!

Ele é assim chamado devido a primeira letra de 5 palavras japonesas que 
significam descarte, arrumação, limpeza, higiene e disciplina; ou seja: 

* separe o necessário do desnecessário,

* coloque cada coisa em seu devido lugar,

* promova limpeza e cuidado no ambiente,

* torne o ambiente saudável e agradável,

* torne esses hábitos uma rotina.

É de grande importância que as escolas e coordenadoriasimplementem e promovam a 
manutenção deste programa, pois trata-se de uma iniciativa importante para a 
organização das Unidades Administrativas.

Não vamos ficar de fora dessa!!!!!! 

Estamos todos juntos nesta caminhada!!!!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
projeto-crianca-e-vida-da-tv-globo.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 18 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Projeto "Criança é Vida da TV Globo"

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Os Diretores de 30 Unidades Escolares da 6ª CRE participarão do Projeto Criança 
é Vida da TVGlobo. Eles se reunirãocom os coordenadores do projeto no dia 19 de 
abril, às 10 horas no Auditório da 6ª CRE!

A presença de todos é muito importante!
Até lá!
Rejane Faria
Coordenadora da 6ª CRE
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<POSTAGEM>
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prorrogadas-as-inscricoes-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 25 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Prorrogadas as Inscrições para Professores Embaixadores da Educopédia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Foram prorrogadas as datas limites para cargos diversos relacionados à 
Educopédia. Todos os limites para inscrição passaram para 04/05.

Professores
Embaixadores da Educopédia
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<POSTAGEM>
prorrogadas-as-inscricoes-para_25.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 25 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Prorrogadas as Inscrições para Especialistas em Mídias Sociais

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Foram
prorrogadas as datas limites para cargos diversos relacionados à Educopédia -
todos os limites para inscrição passaram para 04/05.
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Especialistas em
Mídias Sociais

Quem são: Professores responsáveis pelas
contas da Educopédia e do Rioeduca nas redes sociais.

Responsabilidades: 
Acompanhar e interagir nos
     perfis em redes sociais como o Twitter, Orkut, Youtube, Facebook e outros;
     Criar ações e campanhas ligados
     a Educopédia;Monitorar as contas e responder
     às interações com outras pessoas;Gerar um relatório mensal sobre
     a qualidade das atividades;Pesquisar tendências e novas funcionalidades
     das redes sociais.
Dedicação: 40 horas por mês

Remuneração: Bolsa no valor de R$ 1.110,00 ou R$ 1.500,00, de acordo com 
formação profissional e experiência
Como se inscrever: Enviar currículo simplificado e uma justificativa para fazer 
parte da equipe Educopédia para o e-mail selecao.educopedia@gmail.com.

Critérios para avaliação: Avaliação do currículo, experiência prévia e conteúdo 
e qualidade do texto enviado com o currículo.

Vagas: 4
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<POSTAGEM>
prorrogadas-as-inscricoes-para_3232.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 25 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Prorrogadas as Inscrições para Articuladores da SUBTE nas CRE's

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Articuladores da
SUBTE nas CREs
Quem são: professores regentes ou que
estejam lotados na sede da CRE em que se candidatam e que atuarão como
elementos de ligação entre a SUBTE, a gerência de educação e as escolas da CRE.
Responsabilidades: acompanharão investimentos na
infraestrutura das escolas para o uso da Educopédia, estimularão a utilização
das aulas digitais no planejamento dos professores, dinamizarão oficinas nas
escolas, articularão ações relacionadas à Educopédia, o Rioeduca e outros
programas da subsecretaria, acompanharão o trabalho dos embaixadores e
participarão de reuniões com as GEDs e a coordenação dos programas. 
Dedicação: 40h por mês, em atividades
presenciaisna CRE de interesse.
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Remuneração: Bolsa no valor de R$1.100,00 ou
R$1.500,00 de acordo com formação profissional e experiência.
Como se inscrever: Enviar currículo simplificado e uma
justificativa para fazer parte da equipe de articuladores da SUBTE para o email
selecao.educopedia@gmail.com.
Critérios
para avaliação: 
1)Avaliação
do currículo, experiência prévia e conteúdo e qualidade do texto enviado com o
currículo;
2)Entrevista
Vagas: 10 
Observação: Só candidatos selecionados serão
contatados e convidados a participar da entrevista com a equipe da coordenação
central e o representante da CRE que acompanha o projeto.
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<POSTAGEM>
quinteto-villa-lobos.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 12 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Quinteto Villa - Lobos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

No dia 09/04 a professora Priscila Frisone recebeu um lindo presente: foi 
designada para assistir ao espetáculo Quinteto Villa Lobos, na Lona Cultural de 
Guadalupe. 

Estavam presentes neste evento alunos e professores da E.M. Bélgica e da E.M. 
Maurice Maeterlinck.

Segundo a Professora Priscila Frisone, "assitir ao Quinteto Villa Lobos foi um 
presente para os ouvidos, para os olhos e para a alma".

O Concerto Didático combinou boa música e informação sobre os instrumentos 
clássicos. Foi uma oportunidade única de, em meio a este cotidiano atribulado, 
permitir-se parar para escutar.

Para nossos alunos é a chance de entrar em contatocom o diferente. É a 
possibilidade de percorrer novos caminhos.

Professora Priscila Frisone
Gerência de Educação
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<POSTAGEM>
reuniao-de-planejamento-dos-professores.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 25 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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Reunião de Planejamento dos Professores do Acelera 2

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Comunicamos que a próxima reunião de planejamento dos professores do Projeto 
ACELERA 2ocorrerá no dia 02/05 
na E.M. Alexandre Farahnos seguintes horários:

Manhã: 08h - 12h

Tarde: 13h - 17h

Pedimos a colaboração voluntária para o nosso lanche coletivo.

Priscila, Regina e Verônica
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
selecao-para-professores-embaixadores.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 2 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

SELEÇÃO PARA PROFESSORES EMBAIXADORES

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Embaixadores da Educopédia 
terá uma nova versão em 2012!
Desta vez, iremos selecionarProfessores Embaixadores!
Veja se você é um Professor  Embaixador!
Confira o prefil desejado e venha fazer parte da  nossa equipe!

*Perfil desejado para Professor Embaixador:- Ser professor da Unidade Escolar 
com matrícula ou dupla regência;- Gostar de trabalhar com as novas tecnologias 
educacionais oferecidas pela rede;-Ter habilidade para comunicação com docentes 
de ensino fundamental (segmentos 1 e 2) em situações de formação continuada;- 
Ter conhecimento da plataforma Educopédia;- Usar redes sociais, informática 
básica e atuar de forma colaborativa e pró-ativa;- Ter predisposição para 
multiplicar na sua escola os projetos da Subsecretaria de Novas Tecnologias 
como, por exemplo, Transformação 3.0, Educopédia, Alunos Embaixadores, Rioeduca,
Escola 3.0 e outras demandas da Subsecretaria.
O QUE VOCÊ ACHOU?
Quer  participar?
Você já pode ir pensando nas respostas para essas 3 perguntas e também com 
transformá-las num vídeo de 1 minuto.

1) De que maneira a tecnologia melhora a qualidade do ensino no Rio de Janeiro?
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2) Como você integra a tecnologia nas suas aulas?

3) Como podemos, com a tecnologia, promover o Rieoduca e a Transformação 3.0?

Professor, a data e o endereço do envio serão divulgados neste blog!
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<POSTAGEM>
todos-contra-dengue.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 25 de abril de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Todos contra a Dengue!!!!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Os casos de Dengue no Rio de janeiro só 
vem aumentando e estamos passando por uma epidemia.De acordo com Secretaria 
Municipal de 
Saúde, foram notificadas mais de 50 mil casos da doença até semana passada. 
Assista o vídeo do RJ TV 2ª edição 
(24/04).http://emconegofernandes.blogspot.com.br/2012/04/10-minutos-contra-dengu
e.htmlhttp://emconegofernandes.blogspot.com.br/2012/04/vamos-combater-dengue.htm
l
Rejane FariaCoordenadora da E/SUBE/6ª CRE
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<POSTAGEM>
blog-jornal-escola-cyro-monteiro.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 23 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Blog Jornal Escola Cyro Monteiro

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Os alunos monitores da Sala de Leitura, tendo como tutoras as professoras 
Rosângela Corrêa e Patrícia Mara, criaram, no início do mês de maio, o Blog 
Jornal Escola Cyro Monteiro, com o objetivo de trocar experiências pedagógicas 
bem-sucedidas e promover a interação escolar, interescolar, comunitária e 
intercomunitária.[FOTO]

O Blog Jornal Escola Cyro Monteiro foi criado por um desejo da Direção desta 
Unidade Escolar em utilizar esta ferramenta tecnológica e pedagógica na 
divulgação das ações bem-sucedidas que os professores e alunos desenvolvem, bem 
como promover a interação entre a comunidade e a escola.
No mês de maio deste ano, o blog nasceu com a ajuda dos alunos monitores da Sala
de Leitura e das professoras tutoras, Rosângela Corrêa e Patrícia Mara. A aluna 
Gabriel Lira, turma 1901, é a responsável em fazer as atualizações.
Acesse o link abaixo e veja a matéria completa que foi publicada no Portal 
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Rioeduca!
Blog Jornal Escola Cyro Monteiro
<COMENTÁRIOS>
À equipe desta escola maravilhosa meu carinho e respeito. Aos alunos monitores, 
minha imensa admiração! Valeu galera!!!!!!!!!!!!!!!
Kátia Barboza
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<POSTAGEM>
ciep-glauber-rocha-apresenta-o-projeto.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 23 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Ciep Glauber Rocha Apresenta o Projeto "Apaixonados por Leitura"

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
O CIEP Glauber Rocha realiza o "Projeto de Formação de Leitores e Escritores 
Apaixonados por Leitura" durante todo o ano letivo.Com este projeto, a equipe 
pretende estimular o gosto pela leitura e pela escrita de diferentes gêneros 
literáriosem todos os envolvidos no processo educativo: alunos, professores, 
funcionáriose responsáveis.[FOTO]

Segundo a gestora do CIEP Glauber Rocha, Iolíris Cátia Paes Alves, ler todos os 
diasé a chave para alfabetizar, alavancar os índices do IDEB, IDERIO e 
AlfabetizaRio. 
Com este projeto de formação de leitores e escritores, além dos alunos,a escola 
queratingir tambéma comunidade. Esta receita básica -leitura x escrita x prazer 
-vem dando ótimos resultados. Mesmo sem ter um espaço de sala de leitura,a 
escola reorganizouo auditórioque está funcionando a pleno vapor.
Veja a matéria completa no Portal Rioeduca! Acesse o link abaixo e deixe uma 
mensagem para a equipe do Ciep Glauber Rocha.
Apaixonados por Leitura
Parabéns a toda equipe do Ciep Glauber Rocha ! Nós sentimos orgulho de vocês!!!

<COMENTÁRIOS>
Parabéns a toda equipe do Ciep Glauber Rocha. Parabéns Iolires por toda 
dedicação!!!!!!!!
Abraços!!!!!
Kátia Barboza
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<POSTAGEM>
conheca-e-divulgue-o-projovem-urbano.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 4 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CONHEÇA E DIVULGUE O PROJOVEM URBANO

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
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Olá!
Você conhece alguém entre 18 a 29 anos que ainda não concluiu
o Ensino Fundamental, sabe ler e escrever e gostaria de voltar a estudar?
Então, nos ajude a divulgar o Programa Projovem
Urbano.
O que é o PROJOVEM URBANO ?
É um curso com duração de 18 meses que
oferece a conclusão do Ensino Fundamental, qualificação profissional inicial em
Administração, Turismo e Hospitalidade
ouConstrução e Reparos, além de
atividades de participação cidadã. 
Aos jovens com boa frequência e que
realizam todas as atividades propostas pelos professores é concedido um
benefício mensal de R$100,00.

Quem pode se matricular no PROJOVEM URBANO?
Jovens de 18 a 29 anos, que sabem
ler e escrever e que, ainda, não concluíram o Ensino Fundamental.
Que documentos são necessários para realizar a matrícula?
É fundamental a apresentação do CPF.
Também é importante levar a Carteira de Identidade e um comprovante de
residência. Quem já estudou deve apresentar o Histórico Escolar.

Telefone: 2976-2307 ou diretamente nas escolas
(veja a relação abaixo)

Contamos com
a sua ajuda na divulgação de mais um importante Programa para os jovens da
nossa cidade!ESCOLAENDEREÇOTELEFONEEM JENNY GOMESAv. Paulo de Frontin, 452 - Rio
  Comprido2273-5299EM MARIO CLAUDIOR. Haddock Lobo, 148 - Rio
  Comprido22932996EM SANTA CATARINAR. Eduardo Santos, 38 - Santa
  Teresa2224-7685CIEP DOUTOR ANTOINE MAGARINOS
  TORRES FILHOR. São Miguel, s/nTijuca22787509EM JORNALISTA ASSIS 
CHATEAUBRIANDR. Visconde de Santa Isabel, 272Vila Isabel2214-3291EM SÃO TOMÁS DE
AQUINOPça. Alm. Julio de Noronha, 40 -
  Leme2275-1698EM LUIZ CESAR SAYÃO GARCEZR. Paranapanema, 1055 - 
Olaria3885-387438853370EM CIENTISTA MARIO KROEFFR. do Couto, 91Penha38859396 
38859360EM MANUEL DE ABREUR. Auta de Sousa, s/n- Pavuna2407-2347EM BADEN 
POWELLR. Nova Trento, 28Guadalupe3015-2730EM JULIANO MOREIRAR. Min. Gabriel de 
Piza, 544 - Pechincha3342-91643342-9119
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<POSTAGEM>
curso-soroba.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 16 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Curso Sorobã
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
As inscrições para o curso "O Sorobã e a sua Importância no Processo 
Ensino-Aprendizagem dos Cálculos Matemáticos" vão de 13 a 18 de julho.
Carga Horária: 40 
N.º de Vagas: 10
Período do Curso:06/08, 13/08, 20/08, 27/08, 03/09, 10/09, 17/09, 24/09, 01/10 e
08/10A ficha de inscrição encontra-se abaixo:
FICHA DE PRÉ-INSCRIÇÃO - SOROBÃ

Página 4176



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

Página 4177



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
descritores-das-provas-de-matematica-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 2 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Descritores das Provas de Matemática de Maio do NCM

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
MATEMÁTICA
3º ANO

1)Reconhecer
e utilizar características do sistema de numeração decimal, tais como
agrupamentos e trocas na base 10 e valor posicional. 
2)Estabelecer,
num problema, trocas entre cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro, em
função de seus valores. 

3)Identificar
a localização de números naturais na reta numérica. 85% em 2011. 

4)Ler
horas exatas em relógio analógico ou digital. 

5)Identificar
a unidade de medida (de massa, de comprimento ou de capacidade) a ser utilizada
em situações do cotidiano. 

6)Identificar formas geométricas
bidimensionais, como quadrado, retângulo e círculo. 

7)Calcular
o resultado de uma subtração de números naturais, com ou sem recurso. 

8)Calcular
o resultado de uma adição ou subtração de números naturais. 

9)Resolver problemas com números naturais,
envolvendo diferentes significados da adição ou subtração: juntar, alteração de
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um estado inicial (positiva ou negativa), comparação e mais de uma transformação
(positiva ou negativa). 

10)Interpretar dados ou informações em
representações gráficas tais como listas, tabelas e gráficos. 

4º ANO

1)Calcular o resultado de uma adição ou subtração de números
naturais. 
2)Calcular o resultado de uma multiplicação ou divisão de números
naturais. 
3)Resolver problema com números naturais, envolvendo diferentes
significados da adiçãoou subtração:
juntar, alterar um estado inicial (positiva ou negativa), comparar e
transformar (positiva ou negativa). 
4)Resolver problema utilizando a escrita decimal de cédulas e moedas
do sistema monetário brasileiro. 
5)Resolver problema com números naturais, envolvendo
as noções de: dezena, dúzia, metade, dobro ou triplo. 
6)Reconhecer e utilizar características do sistema de
numeração decimal, tais como agrupamentos e trocas na base 10 e princípio do
valor posicional (até milhar).
7)Reconhecer a decomposição de números naturais nas
diversas ordens até milhar. 
8)Identificar
a localização de números naturais na reta numérica (até 999). 
9)Calcular
o resultado de uma subtração de números naturais. 
10)Resolver problema
com números naturais, envolvendo diferentes significados subtração: juntar,
alterar um estado inicial (positiva ou negativa), comparar e transformar
(positiva ou negativa). 

7º ANO

1)Identificar
a localização de números inteiros na reta numérica. 74,8% em 2011. 
2)Resolver
problema com números inteiros, envolvendo as operações (adição, subtração,
multiplicação, divisão). 
3)Representar
expressões numéricas em diversas situações. 
4)Resolver
problema com números inteiros envolvendo as operações (adição, subtração,
multiplicação, divisão, potenciação). 
5)Associar
informações apresentadas em listas e/ou tabelas simples aos gráficos que as
representam e vice-versa. 
6)Resolver problema envolvendo informações em tabelas
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e/ou gráficos. 
7)Analisar informações contidas num gráfico. 
8)Resolver
problemas que envolvam porcentagem. 
9)Reconhecer
números opostos ou simétricos.
10)Efetuar cálculos que envolvam operações com
números inteiros (adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação).

8º ANO

1)Resolver
problema envolvendo informações apresentadas em tabelas e/ou gráficos. 
2)Identificar
a localização de números racionais na reta numérica. 
3)Aplicar
a noção de perímetro e área de figuras planas. 
4).Identificar
a geratriz de uma dízima periódica.
5)Reconhecer
as diferentes representações de um número racional.
6)Resolver
problema envolvendo noções de porcentagem (gráficos).
7)Utilizar
as expressões algébricas para generalizar propriedades das operações
aritméticas.
8)Calcular
o valor numérico de uma expressão algébrica.
9)Escrever
uma equação do 1º grau que represente uma situação matemática e resolvê-la.
10)Identificar a expressão algébrica que
expressa uma regularidade observada em sequência de números ou figuras.
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<POSTAGEM>
descritores-de-lingua-portuguesa-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 2 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Descritores de Língua Portuguesa de Maio do NCM

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
PORTUGUÊS
3º ANO

QUESTÂODESCRITOR
  1Reconhecer a ordem
  alfabética.2Identificar finalidades e funções da leitura
  em função do reconhecimento do suporte, do gênero e da contextualização do
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  texto.3Identificar assunto de um texto lido ou
  ouvido.4Localizar informações explícitas em um
  texto.5Identificar finalidades e funções da leitura
  em função do reconhecimento do suporte, do gênero e da contextualização do
  texto.6Inferir o
  sentido de uma palavra ou expressão a partir do contexto imediato.7Localizar 
informações explícitas em um
  texto.
8Interpretartextocomauxíliodematerialgráficodiverso ( propagandas, quadrinhos, 
foto etc)9Estabelecer relações de
  causa e conseqüência entre as partes e os elementos do texto.10Interpretar 
textocomauxíliodematerialgráficodiverso.

PORTUGUÊS4º
ANO
QUESTÂODESCRITOR 1Localizar informações explícitas em
  um texto2lnferir sentido a umapalavra ou expressão.3lnferir o sentido de uma 
palavra ou
  expressão.4Interpretar
  texto com auxílio de material gráfico diverso.5Identificar efeitos de humor ou
ironia.6Estabelecer relações lógico -
  discursivas presentes no texto, marcadas por advérbios.7Distinguir um fato da 
opinião
  relativa a esse fato.8Identificar um
  conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a 
narrativa.9Identificar
  o tema central do texto.10Identificar o tempo verbal expresso
  em um enunciado.

Página 4183



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

PORTUGUÊS7º
ANO
QUESTÂODESCRITOR 1Localizar informações explícitas em
  um texto2ldentificar o tema de um texto.3lnferir o
  sentido de uma palavra ou expressão.4Estabelecer
  relações lógico-discursivas presentes no texto marcadas por advérbios,
  conjunções etc.5Identificar a
  finalidade de textos de diferentes gêneros..6Distinguir um fato da opinião
  relativa a esse fato.7Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da
  pontuação e outras notações.8Identificar a finalidade de textos de diferentes
  gêneros.9Inferir
  sentido de uma palavra ou expressão.10Reconhecer o efeito de
  sentido decorrente da escolha de umadeterminada palavra ou expressão.

PORTUGUÊS8º
ANO
QUESTÂODESCRITOR 1Identificar a finalidade de textosde diferentes 
gêneros.2Inferir uma informação implícita em
  um texto3Reconhecer
  níveis de registro ( formal e informal).4Inferir sentido de uma palavra ou
  expressão5Localizar informações explícita em um texto.6Estabelecer
  relações lógico-discursivas presentes no texto marcadas por conjunções,
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  advérbios etc.7Identificar as marcas lingüísticas que
  evidenciam o locutor e ointerlocutor
  de um texto.8Distinguir um fato de
  uma opinião relativa a este fato.9Estabelecer
  relação de causa/ conseqüência entre partes e elementos do texto.10Reconhecer 
posições
  distintas entre duas ou mais opiniõesrelativas ao mesmofato ou ao
  mesmo tema.
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<POSTAGEM>
dia-internacional-do-brincar.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 25 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Dia Internacional do Brincar

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Criado em 1999, o Dia Mundial do Brincar é comemorado em mais de 25 países no 
dia 23 de maio. O Brasil aderiu à proposta da Associação Internacional de 
Brinquedotecas e o comemora no último sábado do mês de maio, ou em torno desta 
data.
[FOTO]

A data propõe algo muito simples e natural, mas que precisa ser relembrado hoje 
em dia: o estímulo à brincadeira.

Em diversos países os parques e as praças são tomados por inúmeras atividades de
animação lúdica durante todo o mês e mais especialmente no dia 28 de maio.

[FOTO]

Nas escolas, praças e parques, essas são algumas das brincadeiras mais 
divertidas: bola de sabão, bola de gude, pular amarelinha, brincar de roda ....

[FOTO]

Que tal, professor, você propor brincadeiras relacionadas ao seu trabalho 
pedagógico?

Fonte: Informativo Ambiente em Rede produzido pela E/SUBE/CED-Extensividade
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<COMENTÁRIOS>
A melhor coisa do mundo?
Brincar!!!!!!!!!!!!!!

Kátia Barboza
<COMENTÁRIOS>
Aprender brincando ...com certeza a aprendizagem se torna bem mais 
significativa!!!

Denise Ribeiro...
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<POSTAGEM>
edi-prof-miltolina-da-silva-projeto-te.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 31 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

EDI Prof.ª Miltolina da Silva - Projeto Te Conhecendo, Te Conquistando

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
A professora Renata do EDI Professora Miltolina da Silva realizou com a turma do
EI 11 o projeto Te Conhecendo, Te conquistando durante o 1º bimestre. Este 
projeto tem por objetivo principal o fortalecimento de laços de amizade e 
cooperação na formação de grupo.

Acessem o link abaixo e vejam a matéria na íntegra! Não esqueçam de deixar um 
comentário!

TE CONHECENDO, TE CONQUISTANDO!

Envie você também o seu proejto para ser publicado no Portal Rieoduca e no Blog 
da Ged!

<COMENTÁRIOS>
Apaixonante!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Parabéns profª Renata, parabéns equipe da EM Miltolina, parabéns miudinhos 
maravilhosos!

Kátia Barboza
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<POSTAGEM>
educodica.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 4 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Educodica

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
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Queridos Diretores, comecem a escolher desde já os alunos Embaixadores da 
Educopédia de sua Unidade Escolar. Faça uma eleiçãoe escolha dois alunos por 
turma para serem os representantes da Educopédia e fazerem a divulgação da mesma
para os outros alunos.
Não deixe para depois!!!!!!

<COMENTÁRIOS>
Jeieli (estagiária): Gostaria de saber se o jogo zuuum disponível na educopédia 
pode ser utilizado pelos estagiários da sala de informática e como deve ser 
feito o cadastro.
<COMENTÁRIOS>
Jeiele (estagiária) Vá no site da Educopédia
www.educopédia.com.br (entre como visitante)
Escolha a  série.O Zuuummmmm é a partir da 5 série e acesse .Não sei se 
visitante pode acessar o jogo mas tente.bjks
Fatima Lucia Braga
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<POSTAGEM>
em-andreia-fontes-homenageia-sua.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 2 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

E.M. Andréia Fontes homenageia a sua afilhada, E.M. Leão Velloso

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

O professor Toninho da E.M. Andréia Fontes Peixoto escreveu um belíssimo texto 
para homenagear a sua afilhada, a E.M. Leão Velloso. A homenagem foi feita hoje,
durante uma reunião da GED com as escolas que irão se apresentar para a 
Secretária.
Vamos apreciar esta demonstração de carinho e acolhimento.

Apadrinhando um Leão
 No reino de Deodoro existe um leão. Nenhuma novidade, existem leões em tantos 
reinos por aí. Mas esse é um leão famoso, que já passou por muitas aventuras. 
Foi caça e caçador, esteve em zoológicos, viveu em circos e correu solto pelas 
selvas dessa vida. Nunca chegou a provocar temor, como aquele de triste fama, 
que teima em abocanhar rendimentos dos que trabalham em circos e zoológicos, 
sempre nos mesmos momentos. Já foi um leão mais querido, quando era ainda um 
leãozinho, que não assustava ninguém e ficava manso, no seu canto, cercado de 
carinho e atenção. Sobreviveu com valentia aos movimentos dos tempos modernos, 
porque um leão é sempre um leão. Não é por acaso que tem imagem de rei. Parece 
precisar de ajuda, por decisão soberana do reino de Deodoro. Ver o Leão de 
longe, imaginar a força da fera, não chega a assustar, nem aos medrosos. No 
entanto, batizar o leão, derramar sobre ele as bençãos é uma aventura e tanto. E
essa aventura estamos iniciando. Não com ares de quem sabe tudo. Não! Porque, na
verdade, ninguém entende um leão de longe. Só de perto, bem de perto, é que se 
conhece um leão. E, talvez, esse não precise ser domado, nem temido. O leão, 
quem sabe, talvez esteja precisando de um amigo, com mínima vocação para 
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padrinho.
Para os afilhados mais novos
Equipe da E.M. Andréia Fontes Peixoto e Prof.º Toninho

Parabéns a todos !!!!!Que vocês tenham muito sucesso nesta parceria!!!!

<COMENTÁRIOS>
Amei!!!
Quem conhece a história desse Leão sabe que o texto diz tudo.
Parabéns Prof Toninho!
Nós somos 6ª CRE sempre....
<COMENTÁRIOS>
Parabéns profº Tuninho, sempre nos surpeendendo com pequenos gestos que muito 
nos diz. Amei sua produção! Agradeço à Érica e equipe pelo apoio dado à escola 
apadrinhada.
Um forteabraço a todos,
Kátia Barboza
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<POSTAGEM>
escolas-participam-do-sistema-sga.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 13 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Escolas Participam do Sistema SGA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Está previsto para este ano de 2012, que até dezembro, todas as escolas da Rede 
Municipal de Educação da Prefeitura do Rio de Janeiro já tenham substituído o 
atual Sistema de Controle Acadêmico (SCA), pelo Sistema de Gestão Acadêmica 
Escola 3.0 (SGA).

O Sistema de Gestão Escola 3.0 estará possibilitando que todas as unidades 
escolares da rede sejam informatizadas e passem a dispor de informações 
acadêmicas e administrativas on line.

Em nossa Coordenadoria, 10 escolas já estão utilizando o novo sistema e 14 
escolas terão o Escola 3.0 implantado a partir de julho.

ESCOLAS QUE JÁ UTILIZAM O SISTEMA 3.0
1.EM Escultor Leão Veloso2.EM Isaias Alves3.EM Emilio Carlos4.EM Monte 
Castelo5.EM Charles Anderson Weaver6.EM Fernando Rodrigues da Silveira7.EM 
Alberto José Sampaio8.EM Andréa Fontes9.EM Cyro Monteiro10.EM Coelho Neto

1.EM Abraham Lincoln2.EM Professor Zituo Yoneshigue3.EM Antonio Francisco 
Lisboa4.EM Bélgica5.EM Piauí6.EM Mário Piragibe7.EM Cornélio Pena8.EM Prof. 
Escragnolle Dória9.EM Manuel de Abreu10.EM Thomas Jefferson11.EM Eugênia Dutra 
Hamann12.EM Telêmaco Gonçalves Maia13.EM Levy Miranda14.CIEP Glauber 
RochaESCOLAS QUETERÃO O SISTEMA 3.0 IMPLANTADO EM JULHO
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<POSTAGEM>
ficha-de-inscricao-blog-de-educadores.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 14 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Ficha de Inscrição Troféu Rioeduca - Blog de Educadores

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Querido (a) Professor (a),

Você já inscreveu o seu blog no Troféu Rieoduca? Não? Então acesse o link abaixo
e faça a sua inscrição na categoria Blog de Educadores!!!

FICHA DE INSCRIÇÃO BLOG DE EDUCADORES

Não perca tempo!!!!!! Inscreva-se!!!!!!
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<POSTAGEM>
ficha-de-inscricao-trofeu-rioeduca-blog.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 14 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Ficha de Inscrição Troféu Rioeduca - Blog de Escola

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Olá Professores!!!!!! Acessando o link abaixo você poderá fazer a inscrição do 
Blog de sua Unidade Escolar no Troféu Rioeduca.

INSCRIÇÃO BLOG DE ESCOLA TROFÉU RIOEDUCA

Não perca tempo!!!! Inscreva-se agora!!!!!
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<POSTAGEM>
ficha-de-inscricao-trofeu-rioeduca-blog_14.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 14 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Ficha de Inscrição Troféu Rioeduca - Blog de Alunos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Professor, incentive seus alunos ase inscreveremno Troféu Rioeduca na Categoria 
Blog de Aluno. Ajude a divulgar e valorizar o trabalho de seus alunos.

Acesse o link abaixo e faça a inscrição do (a)seu (ua)aluno (a)!!!

FICHA DE INSCRIÇÃO BLOG DE ALUNO
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<POSTAGEM>
ficha-de-inscricao-trofeu-rioeduca.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 14 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Ficha de Inscrição Troféu Rioeduca - Projetos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Sua escola, com certeza, tem um projeto de grande relevância pedagógica, 
sócio-cultural e/ou sócio-ambiental que causa impacto na aprendizagem dos (as) 
alunos (as). 

Inscreva o seu projeto no Troféu Rioeduca 2012!!!!!! Não fique de fora 
dessa!!!!!!!

Acesse o link abaixo e faça a sua inscrição!!!!!

FICHA DE INSCRIÇÃO PROJETOS

Não esqueça que antes de inscrever o seu projeto ele precisa estar publicado no 
site Rioeduca. Para isso, envie o seu trabalho para o e-mail 
pferreira@rioeduca.net para ele ser postado no site. Depois disso, pegue o link 
do seu projeto no site Rioeduca e efetive a sua inscrição.

Não perca tempo!!!! Envie logo o seu projeto!!!!!
Estou aguardando!!!!!
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<POSTAGEM>
forum-de-protagonismo-docente.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 23 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Fórum de Protagonismo Docente

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
[FOTO]
O PROINAPE que atua na 6ª CRE realizaráo fórum de Protagonismo Docente para os 
professores de 1º ao 3º ano de algumas escolas elencadas para o trabalho.O 
encontro acontecerá no EDI Ana de Barros Câmara, no dia 28/05, às 8:30h.Entre em
contato com Priscila Frisone da GED e verifique se sua escola foi elencada para 
participar do fórum.
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<POSTAGEM>
i-reuniao-de-responsaveis-de-2012.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 16 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

I Reunião de Responsáveis de 2012
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A 1ª Reunião de Responsáveis de 2012 das nossas escolas acontecerá no dia 19 de 
maio.
Este é mais um momento para reafirmar a importância desse contato e parceria com
a família para o sucesso escolar de nossos alunos.
Prepare sua escola com carinho e capricho para receber os responsáveis:
Planeje a reunião com antecedência;Prepare a escola de forma a transmitir 
bem-estar ao pais;Faça um convite em conjunto com as crianças.O atendimento aos 
responsáveis será de 9h ao 12h. A presença dos professores de sua U.E. é muito 
importante.
Deixe claro para os pais dos alunos que a presença deles é indispensável.
Desejamos a todos uma ótima reunião!!!! 
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
i-uexpondo-de-2012-da-6-cre.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 16 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

I U.E.xpondo de 2012 da 6ª CRE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

As Escolas da 6ª CRE realizam hoje a I U.E.xpondo de 2012. Todas as pessoas que 
trabalham na coordenadoria estãoneste momentovisitando as escolas para apreciar 
o trabalho que foi desenvolvido no 1º bimestre.
A U.E.xpondo é um momento em que toda a comunidade pode estar apreciando os 
trabalhos realizadospela U.E.já que sabemos que, muitas vezes, eles não entram 
na escola para ver as exposições, que dão tanto prazer e tanto trabalho para 
serem realizadas.
Parabéns a esta iniciativa da 6ª CRE!!!! Valorizando o trabalho de nossas 
escolas estamos valorizando o nosso trabalho também!!
Nós somos a seXta CRE!!!!
<COMENTÁRIOS>
O UExpondo é o momento da escola mostrar os trabalhos realizados para toda 
comunidade escolar e, é o momento em que toda a CRE se mobiliza para acompanhar 
as escolas.É maravilhoso o depoimento das pessoas que trabalham na sede da CRE 
sobre o carinho com que são recebidos nas escolas bem como sobre os trabalhos de
excelência. Parabéns a todos! Kátia Barboza
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<POSTAGEM>
inscricoes-do-projovem-urbano.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 13 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Inscrições do PROJOVEM  URBANO prorrogadas!!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
As inscrições para o Programa Projovem Urbano foram prorrogadas até o dia 15 de 
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junho. Não perca esta oportunidade!
O programa oferece aos jovens com idade entre 18 e 29 anos um curso de 18 meses 
com a conclusão do Ensino Fundamental, qualificação profissional inicial e 
formação cidadã.
Divulgue esta informação para seus amigos e familiares!!!!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
inscricoes-encerradas-oficina-de-blogs.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 31 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Inscrições encerradas!!!! - Oficina de Blogs

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

INFORMAMOS QUE AS INSCRIÇÕES PARA A OFICINA DE BLOGS DA 6ªCRE ESTÃO 
ENCERRADAS!!!!!

A Oficina de Blogs está confirmada para o dia 04/06 (2ªfeira), às 14 horas.
Confiram a listagem dos inscritos no link abaixo:

LISTAGEM DE INSCRITOS
<COMENTÁRIOS>
Parabéns Paty pela iniciativa e pelo sucesso!
Obrigado parceiros das escolas da 6ª CRE pela participação.
Abraço a todos,
Kátia Barboza
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<POSTAGEM>
lancamento-da-educoteca.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 13 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Lançamento da Educoteca

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
O lançamento da Educoteca no Teatro Carlos Gomes no dia 11 de maio foi um 
sucesso!!!

A 6ª CRE não podia ficar de foradeste mega evento!!!! ACoordenadora da CRE, 
Rejane Faria eas representantes da GED e da AAI, Patrícia Fernandes e Joyce 
Rodrigues marcaram presença no evento.
Veja o vídeo de lançamento da Educoteca!!!!

[VÍDEO]
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Aproveite e acesse agora!!!!
http://www.educopedia.com.br/Educoteca/Educoteca.aspx

<COMENTÁRIOS>
O evento foi lindo desde o objetivo da educoteca até a ornamentação do palco, 
fico feliz em fazer parte da construção da nova realidade da educação municipal 
carioca!
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<POSTAGEM>
luz-cameras-acao-em-thomas-jefferson.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 4 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Luz! Câmeras! Ação! - E.M. Thomas Jefferson visita o MAM / RJ

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Os alunos das turmas 1501 e 1401 da E.M. Thomas Jefferson visitaram no dia 30 de
abril o MAM - Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. O passeio foi organizado 
pelos integrantes do Bairro Educador, Carlos Carvalho e Gizele Avena.

As crianças conheceram as instalações do museu, monitorados pelos guias da 
instituição e com o apoio da professora Marluce, da funcionária Aline e das 
estagiárias da Unidade Escolar.Os alunos observaram, encantados, os detalhes das
exposições e acompanharam os guias por diferentes ambientes do MAM. Além disso, 
curtiram a maravilhosa paisagem ao redor do Museu.

Veja mais informações e fotos do passeio cultural no blog da escola 
http://emthomasjefferson.blogspot.com.br/
Fonte: As informações foram retiradas do blog da E.M. Thomas Jefferson.

Parabéns a todos pela iniciativa!!!!!!!!Vocês fazem a diferença na vida dessas 
crianças!!!!Nós somos a seXta CRE!!!!
<COMENTÁRIOS>
Maravilhosa iniciativa. Nossas crianças merecem ver a beleza da nossa cidade. 
Que venham mais passeios!!!!!!!!!!!!!
Bjs,
Kátia Barboza
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mensagem-da-semana.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 14 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mensagem da Semana

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
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Desejamos a todos uma semana iluminada e de muita paz!!!
Nós somos a seXta CRE!!!!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mensagem-da-semana_28.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 28 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mensagem da Semana

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Que sua semana seja abençoada!
Nós somos a seXta CRE!
<COMENTÁRIOS>
Amém!!!!!!!!!!!!!!

Kátia Barboza
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
museu-historico-nacional-encontro-com.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 25 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Museu Histórico Nacional - Encontro com Educadores

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Divisão Educativa do Museu Histórico Nacional convida professores e educadores
para conhecerem seu acervo e refletir sobre a relação educação e museus, 
apresentando o circuito de exposição de longa duração do MHN.

O projeto Encontro com Educadores ocorre mensalmente, sendo um espaço para a 
troca de ideias entre a equipe do Museu Histórico Nacional e os educadores, 
estudantes, turismólogos, dentre outros.

Neste ano, cada encontro abordará um circuito expositivo de longa duração do 
Museu, possibilitando maior interação com o acervo exposto. No mês de junho 
abordaremos a exposição "Construção da Nação".

Maiores informações:

Telefone: 2550-9661 / 2550-9662
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Site: www.museuhistoriconacional.com.br
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
necessidade-de-professor-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 28 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Necessidade de Professor para Arbitragem

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Informamos que estamos com necessidade de professores de Educação Física para 
compor a equipe de arbitragem dos Jogos Estudantis 2012.

Caso haja interesse, entrar em contato com o professor Paulo Mendes através do 
n.º 96174050.

Divulgue esta informação para seus colegas!!!!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
o-globo-publica-reportagem-sobre-o-pet.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 25 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

O Globo publica reportagem sobre o PET Telêmaco

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

O Jornal O Globo, na coluna "Educação nota 10!", publica uma reportagem sobre o 
Projeto "Tô Ligado!" realizado pelo PET Telêmaco.

O projeto visa à implantação de um estúdio de rádio com emissora, no Polo de 
Educação pelo Trabalho Telêmaco Gonçalves Maia, onde são dinamizadas oficinas e 
capacitações teóricas e práticas para alunos inscritos da própria unidade e de 
outras unidades do mesmo polo regional.
Com este projeto, desenvolvo um trabalho de ação pedagógica integrando o PET ao 
PPP da E. M. Telêmaco Gonçalves Maia. Os alunos participantes de outras unidades
adquirem aprendizado, de maneira que possam também levar essa proposta para suas
escolas de origem.
Acessem o link abaixo e leiam a matéria na íntegra:
Tô Ligado!

Parabéns a todos do PET Telêmaco!!!! É um orgulho ter vocês trabalhando 
conosco!!
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<COMENTÁRIOS>
Parabéns a toda equipe do PET Telêmaco e um forte abraço em todos os seus 
maravilhosos alunos!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kátia Barboza
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
oficina-de-blogs-6-cre.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 25 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Oficina de Blogs 6ª CRE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

A primeira Oficina deBlogs da 6ª CREserá realizada no dia 04 de junho, às 14:00 
horas, no Auditório desta coordenadoria.

Estão convidados a participar desta oficina as escolas da 6ª CRE que ainda não 
tenham blog e queiram criá-lo, assim como os professores cujas escolas tenham 
blog, mas a pessoa responsável não saiba como alimentá-lo.
As inscrições serão realizadas através do formulário abaixo e serão válidas a 
partir de hoje até o dia 31/05.

ATENÇÃO! O HORÁRIO DA OFICINA DE BLOGS MUDOU PARA ÀS 14h!
PreenchaFICHA DE INSCRIÇÃO e faça a sua inscrição!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
previ-rio-bilingue-devolucao-integral-d.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 2 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Previ - Rio Bilíngue: Devolução Integral  de Quantia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
O servidor que recebeu o Previ-Rio Bilíngue referente ao 1º semestre de 2012, 
mas que, por qualquer motivo, não matriculou seu dependente em um dos cursos 
conveniados, tem até o dia 08 de maio para fazer a devolução integral da quantia
recebida.
Maiores informações no site 
http://www.rio.rj.gov.br/web/previrio/exibeconteudo?article-id=2783759
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<POSTAGEM>
projeto-ciep-rubens-goems-rubens.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 31 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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Projeto Ciep Rubens Gomes - Rubens Reduzindo, Reutilizando e Reciclando

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
O CIEP Rubens Gomes realiza o projeto Rubens Reduzindo, Reutilizando e 
Reciclando com toda a comunidade escolar. Com esse projeto, os professores 
pretendem promover o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio 
ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos,
psicológicos, sociais, econômicos, culturais e éticos.

Acessem o link abaixo e vejam a matéria na íntegra!

RUBENS REDUZINDO, REUTILIZANDO E RECICLANDO

Envie você também o seu projeto para ser publicado no Portal Rieoduca!

<COMENTÁRIOS>
Parabenizo toda comunidade escolar pelo maravilhoso trabalho 
realizado!!!!!!!!!!!!!!!
Kátia Barboza
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
projeto-o-lixo-sustenta.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 25 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Projeto: O Lixo Sustenta a Sustentabilidade

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

O Professor Ubiratan Cesar Barbosa desenvolve com os alunos do PET Antenor 
Nascentes o Projeto O Lixo Sustenta a Sustentabilidade. Com este projeto, 
pretende-se difundir o conceito de sustentabilidade entre os alunos e a 
comunidade. Temos que repensar nosso modo de  viver e de produzir para alcançar 
o desenvolvimento sustentável.

Acessem o link abaixo e leiam a matéria na íntegra no Portal Rieoduca!!!!
O Lixo Sustenta a Sustentabilidade

Deixem um comentário sobre o trabalho do professor!!! Vamos prestigiar o 
trabalho do nosso colega!!!
<COMENTÁRIOS>
O Pet Antenor possui um trabalho maravilhoso e apaixonante. Parabéns 
equipe!!!!!!!!!!!!!!!!!
Um forte abraço em todos!
Kátia Barboza
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<POSTAGEM>
provas-do-2-bimestre.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 16 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Provas do 2º Bimestre

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

No 2º Bimestre teremos a aplicação das provas nas seguintes datas:
04 de julho -LP - Leitura (2º ao 9º ano)05 de julho - Matemática (2º ao 9º 
ano)06 de julho - Ciências (4º ao 9º ano)21 de junho a 06 de julho - LP - 
Produção de Texto (2º ao 9º ano)Além dessas, haverá a aplicação das seguintes 
provas:
04 de julho - LP - leitura(1º ano)06 de julho - Alfabetização - Escrita (1º 
ano)06 de julho - Alfabetização - Escrita (2º e 3º anos)Fiquem atentos!!!!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
provas-ncm.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 2 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Provas NCM

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
As provas do NCM estão previstas para:

29/05: Língua Portuguesa
30/05: Matemática

* As provas devem ser produzidas pela escola.
* Os resultados serão lançados em planilha própria.
* As provas de LP e M para o 3º, 4º 7º e 8º anos foram enviadas para as escolas.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
provas-producao-textual-primario.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 2 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Provas Produção Textual - Primário Carioca

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
As provas de Produção Textual dos alunos doPrimário Carioca (4º, 5º 6º 
anos)estão previstas para o período de 28/05 a 1º/06.

[FOTO]
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As provas terão seus temas escolhidos pelos professores da escola.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
que-sua-semana-seja-proveitosa.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 2 de maio de 2012
<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Que sua semana seja proveitosa ... Fale com quem você ama ... Mande abraços e 
beijos aos amigos e amigas ... Faça alguém feliz !!!!!!

Sempre fica um pouco do perfume nas mãos de quem distribui flores!!!!!

Boa Semana !!!!
Plante coisas boas que você as colherás depois.
[FOTO]
Nós somos a sexta CRE!!!!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
rioeduca-por-vias-sustentaveis.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 25 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Rioeduca por Vias Sustentáveis

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Lembramos que no dia 30 encerra-se o prazo para as inscrições no concurso de 
projetos Rioeduca por Vias Sustentáveis: uma parceria com o Metrô Rio.

Maiores informações e regulamento no Portal Rioeduca: Rioeduca por Vias 
Sustentáveis.

Não percam esta oportunidade!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
sugestao-de-roteiro-para-o-1-coc.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 4 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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Sugestão de Roteiro para o 1º COC

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Queridos Colegas, segue abaixo, como sugestão,um roteiro de como conduzir o 
conselho de Classe.

1 - Ter uma
mensagem para ser refletida pela escola, destinada à realidade em que estão
vivendo.
2 - Iniciar
com a apresentação dos presentes, pois podemos ter algumas pessoas novas que
chegaram a pouco tempo na escola:- Diretor
Geral 
[FOTO]
- Diretor
Adjunto
- Coordenador
Pedagógico
- Sala de
Leitura
- Apoio à
Direção
- Funcionários de toda escola, pois, também,
são parte da formação do educando.
3 -
Apresentação dos elementos do Conselho Escola Comunidade( Professor,
funcionário, aluno e responsável ) e do Grêmio ( alunos ).
4 - Traçar os OBJETIVOS do Conselho de
Classe ( ditar conceitos ou analisar motivos de sucessos e fracassos? )
4 - Análise
da proposta de trabalho da unidade escolar para o ano e/ou período:
- PPP
- Subprojetos
-Trabalhos
propostos para o período.
- Turmas de projetos - NÃO são dos
institutos SÃO DA ESCOLA.
5 - Avaliação
do primeiro bimestre:
- Análise das
provas bimestrais ( pontos positivos e negativos)
- Análise das
avaliações propostas pelos professores( testes,trabalhos individuais e
coletivos, pesquisas, interesse, entre outros )
-Análise do
trabalho do professor( auto análise), da equipe( CP - sala de Leitura -
Direção, outros )
-
Análise dos recursos disponíveis para o reforço escolar da SUA escola/turma
6 - Proposta de trabalho para o
próximo bimestre:
- Melhor utilização dos recursos
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humanos disponíveis ( estagiários - voluntários - outros)
- Buscar interesse maior dos alunos e
responsáveis pelas atividades propostas no dia a dia.
- Apoio ao trabalho de cada professor.
- Proposta de melhor utilização do
tempo/aula com diferentes tipos de exposição das mesmas.
- Propostas de recuperação paralela e
ajuda aos alunos que necessitam de apoio na aprendizagem e emocional - Projetos
da Unidade Escolar.
- Estudo de caso a caso das
dificuldades apresentadas tanto pelos alunos quanto dos professores.
7 - Alunos
com baixa frequência. Como resolver ?
8 - Como
avaliar corretamente e ser justo tanto com o interesse e nível de aprendizagem
do aluno quanto ao que o professor transmite ? 
9- Conceito
FINAL do bimestre: Comparar médias entre as disciplinas e ser justo.
10 -Como está sendo o aproveitamento dos Centros
de Estudos ?
11 - Como
cada professor planeja suas aulas e se elas estão sendo adequadas às diferentes
turmas que um mesmo professor possui ?
12- Alunos
que são destaques. O que a escola faz para que eles participem mais e mais das
aulas, das atividades e ajudem no melhor andamento da unidades escolar ?
13- Avisos de
interesse da escola.
Prof.ª Simone Soares

<COMENTÁRIOS>
ADOREI A SUGESTÃO... VOU MOSTRÁ-LA A MINHA CP. BJSSSS
MÔNICA  MARIA
E M MESTRE VALENTIM
<COMENTÁRIOS>
Parabenizo pela iniciativa de sugestão para o 1ºCOC.
Vera Lucia - coord. pedagógico da E.M. Thomas Jefferson
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
trofeu-rioeduca-2012-categorias-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 14 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Troféu Rioeduca 2012 - Categorias e Subcategorias

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

O Troféu Rioeduca tem como propósito fundamental destacar e premiar boas 
práticas pedagógicas, bem como destacar e premiar escolas, educadores (as) e 
alunos (as) que tenham blogs relevantes para sua comunidade escolar.
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A premiação do Rieoduca ocorrerá para estas categorias e subcategorias:

* Categoria Projeto, subdivididos em:

- Conscientização Ambiental - Rio sustentável;

- Cultuta Nacional - Rio Aquarela do Brasil;

- Incentivo à Leitura e à Escrita - Rio de Leitores

- Artísitico - Rio Belas Artes;

- Integração Família e Escola - Rio Escola da Família;

- Respeito e Apreciação às diversidades - Rio de Todos;

- Saúde - Rio Saudável;

- Cidadania - Rio Cidadania.

Os Projetos deverão apresentar:

- Relevância Pedagógica;

- Impacto na Aprendizabem dos Alunos;

- Relevância sócio-ambiental;

- Considerar as Habilidades Inerentes às Orientações Curriculares e o PPP da 
U.E.

* Categoria Blog de Educador:

- Troca de Experiências;

- Troca de práticas pedagógicas;

* Categoria Blog de Escola:

- Troca de experiências pedagógicas bem sucedidas;

- Com vistas à interação escolar, interescolar, comunitária e intercomunitária.
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* Categoria Blog de Aluno:

- Finalidade Pedagógica;

- Um professor como tutor;

- Atualizado quinzenalmente

Para efeito de inscrição, o blog necessita , além das características 
pedagógicas já citadas, ter atualização periódica (semanal e /ou quinzenal), 
desde fevereiro de 2012 ou desde a data de sua criação.
Para maiores informações, entrar em contato com Patrícia Fernandes por telefone 
(96727739 / 24570023) ou por e-mail (pferreira@rioeduca.net).
Obs.: A Circular com o regulamento integral foi enviado para as escolas.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
uexpondo-na-em-ernani-cardoso.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 16 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

U.E.xpondo na E.M. Ernani Cardoso

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Hoje euvisitei a exposição dos trabalhos da E.M. Ernani Cardoso. 
A Diretora Geral,Tânia Mara,foi muito simpática ao mereceber. A Coordenadora 
Pedagógica demonstrou toda a sua atenção ao me explicar o projeto que a escola 
estava desenvolvendo.Todos demonstraram um carinho enorme diante da minha 
visita. O clima de harmonia e tranquilidade é visível nesta U.E.. 
Os pequeninos apresentaram, orientados pelas professoras da escola, os trabalhos
realizados a partir do projeto " Pequenos Grandes Contadores de Histórias e 
Histórias do Brasil".
[FOTO]

A Professora Kelly e seus alunos apreentaram a história de como os portugueses 
chegaram ao Brasil. 

[FOTO]

A professora Lidiane apresentou, junto com seus alunos, a Lenda do Guaraná 
através de um teatro. Os alunos demonstrarm muita alegria e competência. Foi 
lindo!!!!!

[FOTO]

A professora Liliane contou a Lenda do Milho. Cada aluno contou um pedaço da 
história. Eles deram um show!!!!
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[FOTO]

Além das apresentações a escola estava lindamente enfeitada com os trabalhos 
confeccionados pelos alunos.
A equipe da E.M. Ernani Cardoso está dePARABÉNS pela excelência no trabalho 
desenvolvido com os pequeninos.
Fiquei muito feliz em conhecer esta escola. Me senti acolhida por todos. Espero 
ter a oportunidade de visitá-los novamente.
Paticia FernandesGerência de Educação

<COMENTÁRIOS>
Fiquei igualmente feliz, não só pela sua visita, mas também pela  valorização 
dada ao nosso trabalho. 
Volte sempre que quiser ouvir novas histórias, observar algumas 
experiências,afinal nossos pequenos , mas grandes contadores tbm podem ser 
inventores, personagens de quadrinhos, defensores da natureza e muito mais que o
imaginário infantil permitir.
      Abraços,  MARIA LUCIA ,Coordenadora pedagógica.
<COMENTÁRIOS>
Que coisa mais linda os trabalhos realizados, Paty ficou apaixonada pelos 
miudinhos. Parabéns pela dedicação, pelo carinho, pelo prazer com que realizam 
sua atividades e com que nos recebem.
Bjs,
Kátia Barboza
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
uexpondo-parte-ii-no-portal-rioeduca.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 25 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

UExpondo Parte II no Portal Rioeduca

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Tudo o que é bom, merece bis! É com esse dizer que apresento mais alguns  
momentos inesquecíveis da UExpondo realizada na 6ª CRE, no mês de maio, pelas 
Unidades Escolares, Creches e Edis.

A UExpondo, além de valorizar o comprometimento, responsabilidade e criatividade
dos alunos e professores, evidencia também as ações dos projetos desenvolvidos 
pelas escolas.
Acessem o link abaixo e leiam a matéria na íntegra no Portal Rioeduca:
UExpondo Parte II
Deixem um comentário bem especial para os nossos colegas!!!!! Eles merecem!!!!!

<COMENTÁRIOS>
Parabenizo a todas as escolas, creches e edis pelos trabalhos maravilhosos 
expostos no dia do UExpondo. Nada mais lindo que o sorriso de nossos alunos ao 
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mostrar seus trabalhos, ao nos receber em seu mundo particular!
Um forte abraço em todos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kátia Barboza
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
uexpondo-parte-ii.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 23 de maio de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Uexpondo - Parte II

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
A UExpondo é uma exposição de trabalhos realizados pelas Unidades Escolares, 
Creches e EDIs durante o bimestre. É o trabalho que a escola realiza no seu 
cotidiano que será exposto para a comunidade: apresentações, exposições, filmes,
músicas, etc. A criatividade é o limite!
Acesse o link abaixo e veja a matéria que foi publicada no Portal Rioeduca sobre
a UExpondo. Nesta matéria, as seguintes escolas foramapresentadas com seus 
belíssimos trabalhos: E.M. Levy Miranda, C.M. Prof.ª Marise Garcia Miranda, E.M.
Otávio Kelly, E.M. Ernani Cardoso e C.M. Professora Jurema Gomes S. Delfin.
Aprecie os trabalhos desenvolvidos por nossas escolas na I UExpondo de 2012!
UExpondo 2012 no Portal Rioeduca
[FOTO]

<COMENTÁRIOS>
Tenho um enorme orgulho de pertencer à 6ª CRE, em ter colegas diretores e suas 
equipes buscando, diariamente, a qualidade na educação. Mas é no momento do 
UExponto que as escolas mostram seus trabalhos, sua alegria, suas conquistas e o
prazer que sentem nos receber nos seus espaços. Trabalhos MARAVILHOSOS!!!!!!
Kátia Barboza
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
6-cre-20.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 18 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

6ª CRE +20

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
A 6ª Coordenadoria Regional de Educação realiza, com suas Unidades Escolares, o 
projeto 6ª CRE + 20, com o objetivo de proporcionar um espaço de reflexão de 
ações e atividades humanas que visam suprir as necessidades atuais dos seres 
humanos sem comprometer o futuro das próximas gerações.

A Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, a Rio +20, 
iniciou no dia 13 de junho e vai até o dia 22 de junho, na cidade do Rio de 
Janeiro.A Rio +20 é assim conhecida porque marca os vinte anos de realização da 
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio 92) e
deverá contribuir para definir a agenda do desenvolvimento sustentável para as 
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próximas décadas.
     Slogan da Rio +20 retirado do site oficial do eventoA 6ª CRE não poderia 
ficar de fora  deste evento tão importante para o planeta! As professoras Rejane
Faria, Coordenadora da 6ªCRE, e Kátia Barboza, Gerente da GED, criaram o projeto
6ª CRE +20. Este projeto tem por objetivo proporcionar um espaço para que as 
Unidades Escolares e a própria Coordenadoria repensem ações e atividades humanas
que visam suprir as necessidades atuais dos seres humanos, sem comprometer o 
futuro das próximas gerações.
Projeto 6ª CRE +20Este projeto foi lançado às Unidades Escolares, que o 
realizaram com muita criatividade. Os professores trabalharam com os alunos 
atitudes que fazem parte do nosso cotidiano e que acarretam impactos ambientais,
sociais e econômicos ao planeta.A culminância do projeto 6ª CRE +20 foi 
realizada na Arena Jovelina Pérola Negra, em Pavuna, propositalmente no dia 05 
de junho, Dia do Meio Ambiente.As Unidades Escolares levaram para a Arena da 
Pavuna, nome pelo qual é conhecida, o resultado de tudo o que foi pensado, 
trabalhado e criado sobre o tema Sustentabilidade.Pela qualidade dos trabalhos 
que foram apresentados e pelas criativas apresentações de palco, os alunos da 6ª
CRE aprenderam direitinho a lição: a proposta do consumo consciente não é parar 
de consumir, nem passar fome, mas sim consumir de maneira diferente!
Vamos conferir um pouco do que aconteceu na 6ª CRE +20! 
     Apresentação de verdadeiros artistas  no palco da Arena da PavunaJogral 
sobre SustentabilidadeOs alunos artistas da 6ª CRE apresentam dança sobre a 
chuvaAlunas da 6ª CRE apresentam dança sobre a preservação do planeta
     Alunos e professores fazem exposição de  trabalhos
     Trabalhos expostos na 6ª CRE +20
     Unidades Escolares apresentam trabalhos  criativos na 6ª CRE +20
     Alunas apresentam dança sobre o Planeta ÁguaParabéns à Coordenadora da 6ª 
CRE, Rejane Faria, e à Gerente da GED, Kátia Barboza, por proporcionar um espaço
onde professores e alunos puderam repensar o seu verdadeiro papel em um mundo 
sustentável.

Fonte: www.rioeduca.net
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
articuladora-da-educopedia-da-6-cre.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 29 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Articuladora da Educopédia da 6ª CRE
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

No mês passado alguns professores da nossa rede passaram por uma 
seleção para atuarem como Articuladores da Educopédia. Na 
6ª CRE, a 
articuladora selecionada foi a Prof.ª Camila que é regente 
em uma de nossas escolas. Ela estará  atuando na CRE, mais 
precisamente na GED, e nas Unidades Escolares.
Suas atribuições 
são: 
* acompanhar a infraestrutura das escolas, 
* estimular a utilização das aulas digitais no planejamento dos 
professores, 
* dinamizar oficinas nas escolas e articular 
ações relacionadas à Educopédia.

Em breve você estará recebendo a visita da Camila para acompanhar 
o andamento da Educopédia em sua Unidade Escolar.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
avaliacao-da-oficina-de-blogs.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 4 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Avaliação da Oficina de Blogs

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Convidamos aos colegas professores que participaram da primeira "Oficina de 
Blogs"do dia 04/06 no Auditório da 6ª CREpara responderem a avaliação da mesma 
no questionário abaixo. Conto com a colaboração de vocês para aprimorar as 
próximas oficinas.
Clique no link abaixo e faça a sua avaliação. Ela é muito importante!!!
[FOTO]

AVALIAÇÃO DA OFICINA DE BLOGObrigada!Patrícia Fernandes
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
capcitacao-pe-de-vento-na-6-cre.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 29 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Capacitação Pé de Vento na 6ª CRE
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Os professores regentes de 1º ano da 6ª CRE farão uma capacitação sobre o Pé de 
Vento semana que vem no auditório da E.M.Rose Klabin. Não percam este encontro!
Data: 03/07/2012
Horário: Manhã (8:30h)/ Tarde (13:30h)
Contamos com sua presença!!!!!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
comunicado-1-oficina-de-blogs.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 1 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Comunicado - 1ª Oficina de Blogs

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Queridos Colegas!

Comunicamos que será oferecido um outro dia de Oficina, no período da manhã, 
para os professores que se inscreveramna Oficina de Blogs de 2ª feira (04/06) e,
por conta da mudança de horário, não poderão comparecer.
Aguardem novas informações!
Desculpem o transtorno!

Patrícia Fernandes
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
comunicado-provas-bimestrais.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 29 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Comunicado - Provas Bimestrais

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Informamos que, para as provas do 2º bimestre, NÃO haverá máscaras de 
correção. As provas trarão, na capa, um cartão, destinado à marcação das 
respostas, cujo objetivo é facilitar a digitação no DESESC, novo sistema de 
apuração das provas bimestrais.Lembramos, ainda, a necessidade de leitura atenta
da Circular E/SUBE/CED nº 
65, de 15 de maio de 2012, que trata das datas e das orientações gerais dessas 
provas.Comunicamos ainda que já foram enviados, em e-mail anterior e estarão na 
intranet ainda a partir de hoje, os Cadernos do Professor com as orientações 
para aplicação das provas específicas de: Leitura (1º Ano) e Alfabetização 
Escrita (1º, 2º e 3º Anos). Reafirmamos a importância de que estas provas sejam 
rigorosamente aplicadas e corrigidas segundo as orientações contidas nesses 
cadernos.Solicitamos divulgar este comunicado a todas as UUEE de sua 
Coordenadoria.Agradecemos sua valiosa colaboração.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
contando-historia-na-escola.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 29 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Contando História na Escola

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
A E. M. Dep. Pedro Fernandes realizou com os alunos o projeto Contando Histórias
na Escola. O projeto parte do princípio que difundir o gosto pela leitura 
através da união escola e família, é um benefício à comunidade e aos alunos.

A E. M. Dep. Pedro Fernandes atende crianças na faixa etária de 3 anos a seis 
meses à 6 anos. São crianças com personalidades e características bastante 
diferentes e intensas. Nesta fase, é percebida a necessidade de desenvolvimento 
da autonomia, concentração, a construção da identidade, o desenvolvimento da 
imaginação e de formas adequadas para expressar ideias e sentimentos, de 
compartilhar conhecimento, trabalhar a linguagem oral, o respeito e a capacidade
de escutar o outro e o saber esperar a vez.Pensando numa forma prazerosa, para 
as crianças, de desenvolver essas necessidades, surgiu a ideia de convidar os 
responsáveis para contar histórias. Este projeto foi pensado quando a equipe 
pedagógica percebeu, na comemoração do Dia dos Avós, o interesse e alegria das 
vovós em contar histórias e cantar para as crianças. Era visível o prazer que as
avós sentiam por estarem narrando suas histórias. E, assim, surgiu o projeto 
Contando Histórias na Escola!
Acessem o link abaixo e vejam a matéria na íntegra no Portal Rioeduca!

PROJETO: CONTANDO HISTÓRIA NA ESCOLA
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
em-virtude-de-dificuldades-tecnicas.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 19 de junho de 2012
<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Em virtude de dificuldades técnicas 
enfrentadas e também do ponto facultativo da Rio+20, esclarecemos o adiamento 
dos prazos 
de QUASE TODOS os concursos promovidos pelo Rioeduca.
Confiram as datas:
- Concurso Rioeduca por Vias Sustentáveis.

Prazo inalteradoO link para 
votação e o resumo dos planos de projeto encontra-se na primeira página do 
Rioeduca - menu à esquerda ou na primeira página de "programas e ações" até 
hoje, às 23h e 59 min (não haverá alteração de prazo para este 
concurso);Voltamos a afirmar que as pessoas podem votar e 
quantas vezes quiserem; no entanto, para votar mais de uma vez, é preciso 
reiniciar o sistema ou trocar de browser: Safari, Firefox, Chrome, Explorer etc 
Para consolidar a votação, é necessário clicar 
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em "votar" até aparecer o percentual; 
Desde segunda-feira, a votação apresenta 
resultados numéricos, a fim de dirimir as dúvidas provocadas pelo sistema de 
percentualidade. 
Resultado: amanhã, ao meio-dia, 
através de postagem no Portal Rioeduca.
- I Concurso de Ilustrações Rioeduca
Novos prazos (todos para depois da Rio+20)
Da divulgação dos nomes dos inscritos  por categoria e modalidade: dia 25 de 
junho. 
Da verificação de pendências e recursos: até 27 de junho. 
Da publicação de todos os trabalhos em blogs específicos a serem criados 
unicamente para este fim: dia 29 de junho de 2012. 
Do período de avaliação popular: de 29 de junho até 12 de julho de 2012.  
Resultado: 13 de julho de 2012, às 18 horas, através de postagem no Portal 
Rioeduca.

- Troféu Rioeduca 2012
Novos prazos (também para depois da Rio+20)Validação da Inscrição (ou seja, 
divulgação das inscrições que estão dentro 
das exigências do edital): dia 25 de junho. 
Verificação de pendências e recursos: até 27 de junho. 
Resultado dos Recursos: 29 de junho de 2012. 
Votação Popular: 02/07 até 13/07. 
Resultado da Votação Popular: 16 de julho 
Avaliação Final (divulgação dos membros que comporão a comissão avaliadora): 
17 de julho 
Premiação: agosto de 2012.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
encontro-com-os-interpretes-de-libras.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 19 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Encontro com os Intérpretes de Libras da 6a CRE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Com o tema " A importância do papel do interprete de libras no processo de 
inclusão" a 6.ª CRE através da Gerência de Educação, trouxe o palestrante Delfim
Moraes Santos, Interprete de Língua Brasileira de Sinais , Acadêmico do sétimo 
período de Letras da Uniabeu (Nilópolis) e interprete da Secretaria de Educação 
dos Municípios de Nilópolis e São João de Meriti, para apresentar um painel dos 
principais recursos disponíveis nesta profissão.

Moderado pela professora Christiane Penha, elemento da Gerência de Educação, o 
encontro faz parte da capacitação permanente dos profissionais de educação da 
6a.CRE. 
A Professora Kátia Barboza (Gerente de Educação)participa ativamente das 
reuniões que acontecem periodicamente no sentido de promover a capacitação 
permanente dos professores e demais profissionais de educação da 6a.CRE.
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A integração entre todos os departamentos da 6.ª CRE é a metodologia que 
funciona como capacitação geral, e de acordo com a Coordenadora da CRE, 
professora Rejane Farias, é a principal ferramenta na construção e no 
compartilhamento de novos saberes.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ensino-distancia-promovido-pela-sma-ao.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 20 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Ensino à Distância promovido pela SMA ao Servidor

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Ensino à distância: como participar dos cursos oferecidos pela SMA
[FOTO]

A Prefeitura do Rio de Janeiro investe e acredita no potencial dos seus 
servidores. Em 2011, a Secretaria Municipal de Administração oferece aos 
servidores cursos de capacitação, na modalidade à distância, com excelência de 
conteúdo, certificação e total flexibilidade de horários. Os principais 
objetivos são:
- Garantir o desenvolvimento de novas práticas de gestão do conhecimento, com 
trocas de experiências e trabalho em equipe 
- Mobilizar o servidor em torno dos programas estratégicos da Prefeitura, 
contribuindo para a melhoria nos processos de gestão do Município e aumento do 
valor da Prefeitura para o cidadão
CursosSão divididos em competências comportamentais, técnicas e gerenciais e em 
níveis básico, avançado e opcional. 
Processo de inscriçãoPara usufruir do serviço, os servidores precisam acessar o 
Ambiente Virtual de Aprendizagem, no endereço eletrônico www.dtcom.com.br, e 
digitar o login (CPF completo) e senha (os 4(quatro) últimos dígitos do CPF, 
antes dos dígitos verificadores - ex. 000.000.000-00).
Vale lembrar que é fundamental completar todos os campos, principalmente o 
prefixo da matrícula.
Para mais informações, entre em contato com a Coordenadoria de Educação 
Corporativa da Coordenadoria Geral de Gestão de Talentos da Secretaria Municipal
de Administração: 
Tel: (21)2976-1610 / 2976-3619
Email:educorporativa.sma@rio.rj.gov.br
Link da Dtcom  http://lms.dtcom.com.br
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
festa-junina-do-servidor-municipal-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 19 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Festa Junina do Servidor Municipal e sua Família

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
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A Secretaria Municipal da Casa Civil, em parceria com a Secretaria Municipal de 
Administração, informa que o Arraiá Pra Valê - Festa Junina do Servidor 
Municipal e sua Família será realizado no dia 30 de junho, sábado, entre 11h e 
17h, no Clube do Servidor, à Rua Ulisses Guimarães, s/nº, Cidade Nova.
A festa, que contará com show da Dupla Sertaneja Bento e Mariano e forró com 
Cassiano e Trio Beija Flor, terá atrações para todas as idades. Serão muitas 
brincadeiras, quadrilha infantil e de adultos, Espaço Kids com piscina de bolas,
pula-pula, sorteio de brindes e muitas barraquinhas.

Serão 30 barraquinhas e 1.500 convites, válidos para 4 pessoas. Crianças até 12 
anos não precisam de convite.

As inscrições estarão abertas até que seja preenchido o número de vagas, de 
acordo com as datas abaixo:

Barraquinhas - 12 e 13/6Quadrilha - Inscrições até o dia 15/6, à 
meia-noite.Convites - 18 (a partir das 10h) e 19/6.

Os servidores que participarão da quadrilha farão ensaio geral no dia 25/6 a 
partir de 18h, na sede do Clube do Servidor.
Para o ingresso no Arraiá Pra Valê é necessário convite, que será entregue aos 
inscritos nos dias 26 e 27/06, no pátio do CASS, no horário entre 10h e 17h. Os 
convidados deverão levar para a festa 1kg de alimento não perecível, que será 
doado à Rio Inclui. Leve a sua família e divirta-se!Para efetuar as inscrições e
ter mais informações,acesse o link abaixo:
MAIORES INFORMAÇÕES

Fonte: Portal SMA
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<POSTAGEM>
gt-megafone-na-escola.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 29 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

GT Megafone na Escola

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

O próximo encontro do GT (Grupo de Trabalho) do projeto Megafone na Escola será 
no Museu Imperial ( Catete), no dia 03/07 (3ª feira), às 9 horas.
Neste GT estaremos sendo representados pelos diretores dasseguintes escolas:

* E.M. Rose Klabin* E.M. Alziro Zarur
* E.M. Andréa Fontes Peixoto
* GEC Coelho Neto

Neste encontro, a Prof.ª Priscila Frisone estará representando a GED.
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<POSTAGEM>
jogo-das-palavras.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 20 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Jogo das Palavras

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Um game para você treinar as principais regras de grafia da Língua Portuguesa!
[FOTO]

Acesse o link abaixo e aprenda diverindo-se!

JOGAR!
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<POSTAGEM>
listagem-de-inscritos-curso-educacao.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 19 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Listagem de Inscritos - Curso Educação Ambiental da FIOCRUZ

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Encerraram as inscrições do Curso sobre Educação Ambiental da 
FIOCRUZ. 
Segue abaixo, o nome dos contemplados, conforme inscrição 
realizada pelo correio eletrônico.
As datas dos encontros da 6a CRE são: 
28/06; 
16/08; 20/09; 25/10 (Turma 2)Local: 
Sala de aula do Museu da Vida na FIOCRUZ - Horário das 9h às 12hNão 
faltem!!!
Listagem de Inscritos!
 Edalmo 
Delorme Júnior-Clube Escolar 
Pavuna
 Rosilane da Silva- E.M.Paraiba
 Luciana Massullo Ribeiro - Antonio Candeia Filho Monica Maria 
Oliveira Rodrigues- E. M. Mestre 
Valentim
 Alexandra Santos Oliveira- PET Antenor Nascentes
 Rosemar Nascimento de Oliveira 
Santos- E.M.José Pedro Varela.
 
Lúcia Francisca de Freitas- E.M.Artur 
Azevedo
 Rita de Cássia da Silva Tavares- E.M.Lúcio de Mendonça Claudia Dias Campos- 
C.M.Luiza Barros de Sá Freire
 Marise G. Reis de 
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Castro- E. M. Érico Veríssimo
 Célia 
Regina Reinehr Wanzeller- C.M.Edna Lotte
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<POSTAGEM>
mensagem-da-semana.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 18 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mensagem da Semana

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Fonte: http://www.lufrancesa.com/blog/category/motivacao/

Desejamos a todos uma ótima semana!
Nós somos a seXta CRE!
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<POSTAGEM>
mestrado-profissional-em-matematica.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 20 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mestrado Profissional em Matemática

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Mestrado Profissional em Matemática
Objetivo: Aprimoramento da formação profissional, com ênfase no domínio 
aprofundado de conteúdo matemático relevante para sua atuação docente.

Público-alvo: Professores de Matemática em exercício no ensino básico, 
especialmente na escola pública. 

Quando: As inscrições vão até 2 de julho. 

Local: Nacional. 

Preço: Grátis. 

Informações:
MESTRADO EM MATEMÁTICA

Fonte: Site Revista Nova Escola
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oficina-de-blogs-da-6-cre.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 18 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Oficina de  blogs da 6ª CRE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
A 6ª CRE oferece aos professores a 1ª Oficina de Blogs deste semestre com o 
objetivo de proporcionar um espaço em que o professor tenha a oportunidade de 
conhecer e analisar o que o mundo virtual pode proporcionar, tendo como foco 
principal o enriquecimento de sua prática pedagógica.

A tecnologia oportuniza a aproximação entre professores e alunos. Através de 
recursos disponíveis na Web é possível criar verdadeiras comunidades virtuais e 
permitir que a construção do conhecimento se dê de forma prazerosa, natural e 
divertida.Uma dessas possibilidades é a utilização do Blog na prática 
pedagógica. Este recurso pode ser um diferencial e auxiliar significativamente 
no desenvolvimento da escrita, na relação com o outro e ainda no resgate de 
valores, por vezes esquecidos de serem trabalhados.O conceito de Blog evolui ao 
ritmo da criatividade e imaginação dos seus usuários e tem despertado o 
interesse de muitos professores. Cada dia mais popular na internet, o Blog 
possui um formato de texto que desperta o interesse dos leitores por suas 
características simples e objetivas.Com o objetivo de apresentar a escola como 
um espaço de inovação e de experimentação saudável de novos  caminhos, a 6ª CRE 
ofereceu aos professores uma Oficina de Blogs, ministrada pela professora 
Patrícia Fernandes, Assistente da GED, no Auditório da coordenadoria, no dia 04 
de junho. As oficinas serão realizadas durante todo o ano de 2012 e, cada 
encontro, tratará de um assunto diferente,  relacionado às Novas 
Tecnologias.Slogan da Oficina de Blogs da 6ª CRECom esta iniciativa, a 
professora Patrícia Fernandes pretende proporcionar um espaço em que o professor
tenha a oportunidade de conhecer  e analisar o que o mundo virtual pode 
oportunizar,  tendo como foco principal o enriquecimento de sua   prática 
pedagógica.A 1ª Oficina de Blogs da 6ª CRE iniciou com os cumprimentos da 
Gerente da GED, Kátia Barboza. Em seguida, a professora Patrícia  conduziu a 
oficina através de uma apresentação de slides. Vamos ver alguns momentos 
importantes deste encontro!Slides apresentados na Oficina de BlogsSlides 
apresentados na Oficina de BlogsA Gerente da GED, Kátia Barboza, dá início  à 
Oficina de BlogsA prof.ª Patrícia Fernandes conduz a Oficina de BlogsProfessores
participam da Oficina de BlogsOs professores ficaram tão entusiasmados que já 
saíram do encontro ansiosos pela próxima oficina.Parabéns à professora Patrícia 
Fernandes por ousar e estar disposta a discutir, questionar, construir e navegar
pelos mares das possibilidades  e da criatividade.

Fonte: www.rioeduca.net

<COMENTÁRIOS>
Que oficina maravilhosa!A ideia é fantástica, mas infelizmente a informação não 
chegou na minha UE. É uma pena, pois tenho muito interesse em usar este tipo de 
mídia. Flávia Lima
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provas-2-bimestre.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 19 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Provas 2º Bimestre

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Informamos que, de acordo com a
Circular E/SUBE/CED nº 18, de 06 de março de 2012, no 2º bimestre de 2012,
teremos a aplicação das provas bimestrais nas seguintes datas:
- 04 de julho - Língua
Portuguesa - Leitura (2º ao 9º Ano)
- 05 de julho - Matemática
(2º ao 9º Ano)
- 06 de julho - Ciências (4º
ao 9º Ano)
- 21 de junho a 06 de julho
- Produção Textual (2º ao 9º Ano)
Os temas para a Produção Textual e
seus critérios de correção já foram encaminhados pela Circular E/SUBE/CED nº
63, de 14 de maio de 2012, e encontram-se, também, na intranet da SME.

Além dessas, haverá a aplicação das
seguintes provas:
a)1º
Ano: Língua Portuguesa - Leitura - 04 de julho
Alfabetização Escrita - 6 de
julho
b)
2º e 3º Anos: Alfabetização Escrita - 6 de julho
Os descritores das provas de Língua
Portuguesa - Leitura e de Alfabetização Escrita encontram-se disponibilizados
na intranet da SME.

Lembramos
que, dado o caráter dessas provas, que é subsidiar o trabalho do professor, os
alunos que faltarem, por motivo justificado, devem realizar a prova em outro
dia.
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<POSTAGEM>
recuperacao-interperiodo.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 19 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Recuperação Interperíodo
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

 Comunicamos que, no Calendário Escolar, a semana de 16 a 20 de julho será 
destinada à recuperação interperíodo e ao Conselho de 
Classe.
            
Nessa semana, os professores deverão desenvolver atividades de recuperação e 
determinar as matérias essenciais para os alunos estudarem na semana de recesso.

Na volta às aulas, na semana de 30 de julho a 3 de agosto, os professores 
reavaliarão os alunos, sendo seus resultados lançados no SCA, na coluna 
destinada à recuperação paralela. Enfatizamos 
a importância desses procedimentos, para que todos os alunos tenham maior 
oportunidade de obterem êxito em sua aprendizagem.Fonte: 
http://adaoblogado.blogspot.com.br/
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<POSTAGEM>
resultado-da-votacao-da-2-biblioteca-do.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 19 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Resultado da Votação da 2ª Biblioteca do Professor de 2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
A Secretaria Municipal de Educação informa o resultado da votação da 2ª 
Biblioteca do Professor de 2012. O projeto Biblioteca do Professor faz parte do 
programa Rio, uma cidade de leitores e visa o incentivo à leitura entre os 
professores da rede municipal.
Os livros escolhidos foram:

1 - Literatura Nacional:

Melhores Poemas de Cecília Meireles
Autor: Cecília Meireles
Organizador: Maria Fernanda
Editora: Global

Tropical Sol da Liberdade
Autor: Ana Maria Machado
Editora: Alfaguara

2 - Literatura Estrangeira:

A Lista de Schindler: a verdadeira história
Autor: Mietek Pemper
Editora: Geração Editorial

O Nome da Rosa
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Autor: Umberto Eco
Editora: Best Bolso
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<POSTAGEM>
thomas-jefferson-no-concurso-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 29 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Thomas Jefferson no Concurso de Ilustrações - Votação

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Galera, nós só temos um representante concorrendo à votação do concurso de 
ilustrações!!!!!É o nosso querido aluno Lucas Peres da E.M. Thomas 
Jefferson.Vamos ajudar o nosso colega!!!!!! Acessem o portal e votem 
nele!!!!!!!O garoto é fera no desenho!!!!!!!!
Lembramos que para participar da votação, é necessário "curtir" o trabalho e, 
por isso, o votante precisará possuir um perfil no facebook. As votações através
do botão curtir serão encerradas no dia 12 de julho, às 23h e 59 min e os 
vencedores serão os trabalhos mais "curtidos".
Acesse o link abaixo e vote no desenho do Lucas![FOTO]
VOTAÇÃO

Página 4330



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

Página 4331



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
votacao-projeto-rioeduca-por-vias.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 7 de junho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Votação - Projeto Rioeduca  por Vias Sustentáveis!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Através do seu voto uma de nossas escolas poderá desenvolver um grande projeto 
de sustentabilidade!
Nós temos duas escolas participando: C.M. Zilka Salaberry e PET Antenor 
Nascentes.
A C.M. Zilka Salaberry concorre com o projeto Reciclando e Conservando o Meio 
Ambiente, Salvando o Planeta.
O PET Antenor Nascentes concorre como projeto O Lixo Sustenta a 
Sustentabilidade.
Acesse o link abaixo e dê o seu voto! A escola receberá o prêmio em dinheiro! 
Não fique de fora dessa!

VOTAÇÃO

<COMENTÁRIOS>
Parabéns Creche Zilka Salaberry e PET Antenos Nascente. Os trabalhos estão 
maravilhosos!!!!!!!
Bjs,
Kátia Barboza
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<POSTAGEM>
12-programa-video-forum-mostra-geracao.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 13 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

12º Programa Vídeo Fórum / Mostra Geração / Festival Rio

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Já estão abertas as inscrições para o 12º Programa Vídeo Fórum / Mostra Geração 
/ Festival do Rio. 
REGULAMENTO PROGRAMA VÍDEO FÓRUM 20121) Os trabalhos devem ser totalmente 
produzidos por crianças e adolescentes.2) Estão aptos a participar não 
universitários com idade até 18 anos, que estejam comprovadamente matriculados 
na escola ou participando de projeto educativo.3) Serão aceitos somente 
trabalhos realizados a partir de 2011, cujos autores, por ocasião da produção, 
comprovadamente, atendam o item 2.4) Os vídeos devem ter duração máxima de 13 
minutos, incluindo créditos.5) Os filmes podem ser realizados em qualquer 
formato, porém, a inscrição para seleção deverá ser efetuada mediante o envio de
uma cópia em Mini-DV Caso seu projeto ou escola não trabalhem com essa mídia, 
aceitaremos em alta resolução em DVD ou pen drive (AVI).5.1) Cópias de trabalho
Para a seleção serão aceitas até sexta feira, dia 17 de agosto, links na 
internet, cópias de trabalho (ainda não finalizadas) em Mini-DV ou em DVD de 
filmes brasileiros, e até 12 de agosto para filmes estrangeiros. Os links na 
internet deverão ser enviados em e-mail separado para 
Porém, se o filme for selecionado, esta cópia de trabalho deverá ser trocada por
uma cópia final em alta resolução em DVD ou pen drive (AVI), impreterivelmente 
até o dia 6 de setembro. Do contrário a inscrição será automaticamente 
invalidada.
6) Todos os trabalhos selecionados serão adequados, pela produção da Mostra, 
para projeção em Mini-DV ou AVI. Portanto, para evitar uma eventual perda na 
qualidade de exibição do(s) seus(s) filme(s), prefira enviá-lo(s) em Mini-DV ou 
em alta resolução (AVI) no ato da inscrição.
7) Cada jovem realizador ou grupo produtor poderá inscrever no máximo 5 (cinco) 
trabalhos. Para cada trabalho, deve ser preenchida uma ficha de inscrição 
distinta. Por exemplo: Se você inscrever 3 (três) filmes, preencha 3 (três) 
fichas (uma para cada trabalho)
7.1) Excedente por Instituição
Instituições muito grandes ou que possuam mais de uma unidade, deverão se 
comunicar, pois o total de inscrições permitidas vale para todas as suas turmas 
de todas as suas unidades em um mesmo Estado. A quantidade excedente ao 
permitido pelo regulamento será eliminada. Nesse caso, terão prioridade os 5 
(cinco) primeiros filmes inscritos e entregues em conformidade com este 
regulamento. Por exemplo: Se uma determinada escola tem duas ou mais unidades em
um mesmo Estado, recomendamos que os produtores entrem em acordo, afim de que 
todas as unidades possam participar.8) A inscrição dos trabalhos pode ser 
realizada:a) Através das Instituições Produtoras (Escolas, ONGs ou Projetos 
Educativos), com a ficha de inscrição assinada por seus representantes legais.
a.1) Nesse caso, a produtora (Escola/ONG/Projeto) deverá enviar uma declaração 
de matrícula escolar* ou de vínculo ao projeto educativo para todos os 
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participantes (menores ou não) do trabalho que se quer inscrever. Esta 
declaração poderá ser individual ou coletiva.* clique aqui para baixar modelo de
declaração
b) Pelos próprios realizadores, em caso de trabalhos independentes. Os menores 
inscritos assim deverão apresentar a declaração de matrícula, além da assinatura
do responsável legal na ficha de inscrição.
8.1) Deverá haver uma declaração de matrícula escolar ou de vínculo a projeto 
educativo (coletiva ou individual) para cada trabalho inscrito.
9) Não serão aceitos trabalhos que já foram inscritos em edições anteriores da 
Mostra Geração, mesmo os que não foram selecionados.
10) Cada grupo produtor deverá se responsabilizar pela presença dos jovens 
realizadores no dia da exibição de seus filmes.
11) A participação no Programa Vídeo Fórum - Mostra Geração 2012, supõe a 
aceitação das seguintes bases:
a) O Festival do Rio não se responsabiliza por questões relativas ao direito 
autoral e direitos de uso de voz, imagem, trilha sonora ou locação no conteúdo 
dos trabalhos inscritos.b) Os participantes cedem, automaticamente, à Mostra 
Geração/Festival do Rio os direitos de transmissão total ou parcial do material 
enviado para divulgação da Mostra Geração nos distintos circuitos culturais não 
comerciais; em televisão aberta e/ou paga, cinema, internet ou qualquer outro 
meio de comunicação existente e que venha a existir, sem limite de quantidade de
reproduções.c) Os participantes autorizam, automaticamente, a reprodução / 
copiagem, integral ou parcial, de seus trabalhos na coletânea dos selecionados 
para a edição 2012 do Programa Vídeo Fórum. A coletânea, por sua vez, será 
produzida pela Mostra Geração/ Festival do Rio; sem fins lucrativos e/ou 
comerciais; com venda proibida, a ser distribuída apenas aos participantes do 
Vídeo Fórum 2012, à organização do Festival do Rio, seus patrocinadores e 
apoiadores.d) Os casos omissos nesse regulamento serão decididos pela curadoria 
da Mostra.e) A Curadoria da Mostra Geração, é formada por profissionais 
altamente qualificados, reconhecidos, nacional e internacionalmente, por atuarem
há mais de 30 anos na área de Cinema e Educação e no mercado audiovisual, por 
todos respeitada e tida pelos organizadores do Festival do Rio 2012 como 
soberana, portanto, inquestionável.
Solicitamos que os grupos produtores enviem fotos e/ou making of das produções 
para divulgação.ATENÇÃO!
O prazo final para inscrição dos trabalhos é dia 17 de agosto de 2012 para links
na internet efilmes brasileiros e 12 de agosto
de 2012 para filmes estrangeiros em qualquer formato.
Não serão aceitos trabalhos postados após essa data.
Consideramos uma inscrição válida quando a recebemos até a data limite17/08 para
filmes brasileiros e 12/08 para filmes estrangeiros), com todos os itens abaixo 
descritos:1) A ficha de inscrição impressa e assinada pelo responsável legal, 
conforme item 8 deste regulamento.2) A declaração de matrícula ou de vínculo com
projeto educativo por ocasião da produção do filme inscrito, feita em papel 
timbrado edevidamente assinada pelo responsável da escola ou projeto educativo, 
com os nomes e idades de toda a equipe.3) A cópia finalizada do filme inscrito 
preferencialmente em Mini-DV; ou DVD, caso seu projeto ou escola não trabalhem 
com essa mídia e não seja possível a aquisição de uma Mini-DV.3.1) Uma cópia de 
trabalho em Mini-DV ou DVD para troca até o dia 6/09, caso seja 
selecionado.Dicas:Certifique-se de que preencheu a ficha de inscrição 
corretamente. Lembre-se de que ela precisa ser impressa e assinada. (preencha o 
formulário on line, clique ENVIAR, imprima a ficha de inscrição e clique em 
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CONFIRMAR).Verifique se a cópia do filme que está enviando tem até 13min., 
incluindo os créditos, e se áudio e imagem estão de acordo com o original.A 
declaração de matrícula está com timbre da escola ou do projeto?Menciona nomes 
completos de toda a equipe envolvida com as respectivas idades por ocasião da 
filmagem? Está devidamente assinada?Ainda está dentro do prazo para enviar?Então
está tudo pronto!Envie para:
MOSTRA GERAÇÃO / FESTIVAL DO RIO 2012
Programa Vídeo Fórum
A/c: Felicia Krumholze/ou Bete Bullara
Rua Teresa Guimarães, 70 - Botafogo
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22280-050Boa Sorte!!!!Data Limite para inscrição para filmes brasileiros: 
17/agoData limite para inscrição de filmes estrangeiros: 12/agoDivulgação do 
resultado da seleção: 28/agoData limite para troca da cópia de trabalho: 
6/setPara mais informações escreva para: videoforum@festivaldorio.com.br, ou 
mostrageracao@gmail.com, ou ainda entre em contato pelo fone/fax: (0xx21) 
2539-6142 ou 3035-7101 ou ainda 2579-0352mostrageracao@festivaldorio.com.br.
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<POSTAGEM>
ahora-dos-3-tres-r-refletir-reavaliar.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 30 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

A Hora dos 3 (três) R: Refletir, Reavaliar, Replanejar.

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A
 Hora dos 3 (três) R: Refletir, Reavaliar, Replanejar.

O segundo semestre chegou...O conceito
do 2º bimestre já foi lançado... E o trabalho acelera, assim como nós seres
humanos. Essa corrida gera anseios, expectativas, dúvidas e vontade de fazer
dar certo. Para isso tempos que Refletir,
Reavaliar, Replanejar.
Refletir
No dicionário, quer dizer, desviar da
primitiva direção, meditar, pensar DEMORADAMENTE.
É através deste ato que agimos
melhor, que nossas atitudes se tornam mais inteligentes.
O professor que reflete sobre seu
trabalho em sala de aula e utiliza esta reflexão para considerar e cuidar do
seu programa de trabalho, adquire mais conhecimentos.

Reavaliar
É avaliar DE NOVO !
E fazemos isso o tempo todo !
Avaliamos nossas atitudes e de
nossas famílias. Avaliamos as atitudes de nossos filhos, de nossos alunos e do
nosso ambiente escolar.
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A reavaliação requer inteligência e
capacidade. E é através dela que analisamos nossas práticas e procuramos
mudanças para alcançar o sucesso.

Replanejar
Só replaneja quem reflete e
reavalia.
Replanejamos nossas vidas
diariamente.
Todos possuímos um planejamento e o
mesmo é replanejado a partir do momento que percebemos que é preciso mudar e
transformar.
Nós professores devemos fazer
isso sempre: refletir, considerar, matutar, ponderar e cuidar !!!

Professor...
Reflita... Reavalie...
Replaneje !!!
Hoje é o dia dos 3
(três) R !!!

Rio, 30/07/2012
Centro de Estudos Integral
Gerência de
Educação
E/SUBE/6ª CRE
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<POSTAGEM>
alteracao-no-calendario-escolar-2012.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 13 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Alteração no Calendário Escolar 2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Informamos que, para favorecer ao corpo docente um momento coletivo de análise 
dos resultados do trabalho pedagógico do 1º semestre e de replanejamento das 
ações para o 2º semestre, fica transferido o Centro de Estudos Geral do dia 19 
de setembro para o dia 30 de julho.
O reinício das aulas no 2º semestre acontecerá, portanto, no dia 31 de julho.
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<POSTAGEM>
atualizacoes-no-sga-confiram.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 13 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Atualizações no SGA! Confiram!
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Prezados,Com o apoio importantíssimo de vocês foram realizadas algumas melhorias
no sistema (http://portalsme.rioeduca.rio.gov.br/).
Seguem as funcionalidades atualizadas/corrigidas e que estão disponíveis:
3º ANO - Nenhuma criança a menosEstá disponível para que sejam transferidos os 
alunos e criadas as turmas do 3º ano nenhuma criança a menos, para isso foi 
criada uma nova etapa de ensino com o nome Ensino Fundamental - 3º ano - Nenhuma
Criança a Menos.
Registro de classeRegistro de Avaliação - Nenhuma Criança a MenosNo Registro de 
Avaliação foram criadas duas novas provas para lançamento nas turmas do 2º ao 9º
ano referente ao Nenhuma Criança a Menos. Nessas turmas, a partir do 2º COC 
teremos a opção NCM (Nenhuma Criança a Menos - Matemática) e NCP (Nenhuma 
Criança a Menos - Língua Portuguesa).
Fechamento do COC - Recuperação ParalelaAo lançar as notas da recuperação 
paralela o sistema estava limitando que ela fosse apenas de 0 a 5. Com a 
correção aplicada será possível lançar notas de 0 a 10 para os alunos em 
recuperação paralela.
Frequência em Reunião de ResponsáveisNessa funcionalidade estava trazendo alunos
que haviam sido transferidos da turma, sendo que com a correção aplicada, os 
alunos irão aparecer apenas nos COCs em que estudou naquela turma.
DocumentosDocumentos do Aluno - Histórico EscolarForam incluídas as informações 
de critérios de avaliação e observações padrão dos anos do Histórico Escolar que
o aluno estudou na rede de ensino, que antes não estavam aparecendo. Com isso, 
será possível emitir corretamente os históricos dos alunos.

RelatóriosQuadro Totalizador - Faixa percentual de alunos por conceitoEsse 
quadro totalizador não estava ficando em branco para anos anteriores a 2012, foi
efetuada uma correção para que essas informações possam ser trazidas nele de 
forma correta.
Quadro Estatístico - Estruturação de TurmasFoi alterado o filtro para emissão do
quadro, agora é possível visualizar em uma única emissão todas as turmas de um 
determinado ano letivo, independente de elas possuírem calendários de aulas 
diferentes, como no caso de 2012, onde o Ensino Fundamental, a Educação Infantil
e o PEJA possuem calendários diferentes.

Qualquer dúvida ou problema, por favor, entrem em contato com o Help Desk.Com a 
essencial ajuda de vocês, construiremos o Gestão Acadêmica de acordo com as 
necessidades e as expectativas!
Informática 6ª CRE
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<POSTAGEM>
blog-da-em-grandjean-de-montigny-no.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 4 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Blog da E.M. Grandjean de Montigny no Rioeduca

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Após participar da Oficina de Blogs da 6ª CRE, o professor Rogério Bandeira, da 
E. M. Grandjean de Montigny construi o blog da escola em que é regente.
A E. M. Grandjean de Montigny localiza-se em Pavuna, atende em horário parcial 
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com 2 turnos e possui 11 salas. Atende a alunos da Educação Infantil ao 5º ano. 
A professora Vânia de Almeida Brivio é a gestora ddesta Unidade Escolar, 
conhecida por todos na redondeza por sua preocupação e empenho na aprendizagem 
dos alunos.Os alunos da E.M. Grandjean de Montigny contam com professores 
extremamente empenhados no desenvolvimento do trabalho que realizam. Reconhecem 
a escola em que atuam como local de produção de conhecimento, de pesquisa, de 
discussão; visando a formação de um cidadão crítico, responsável, criativo e 
autônomo.O professor Rogério Bandeira, integrante desta equipe de excelência, 
preocupado em leva a tecnologia para dentro da escola, participou da Oficina de 
Blogs oferecida pela 6ª CRE. Oficina esta que trabalhou desde a  criação e 
manutenção de blog até a aplicação do mesmo a serviço do aprendizado dos 
alunos.Blog da E.M. Grandjean de MontignyEsta ação realizada pela professora 
Patrícia Fernandes, da 6ª CRE, deu frutos na E.M. Grandjean de Montigny. O 
professor Rogério Bandeira, participante desta oficina, colocou em prática o que
aprendeu e montou o blog Somos Gente Formando Gente .Confira a matéria na 
íntegra no Portal Rioeduca!
POSTAGEM RIOEDUCA
Parabéns ao professor Rogério Bandeira e à equipe da E.M. Grandjean de Montigny 
por utilizar as novas tecnologias no seu fazer pedagógico e por ser uma escola 
de gente formando gente, que sonha e que faz! Gente que se úne e se reúne para 
junto lutar por uma educação de qualidade, alicerçada no amor. Gente que se 
empenha em construir conhecimento e sabedoria, com o qual se pode transformar o 
mundo num lugar mais humano. 
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<POSTAGEM>
bom-dia.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 6 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Bom dia!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
"Você precisa amar para não adoecer." 
Sigmund Freud (1856-1939), médico austríaco, criador da 
psicanálise

... e porque hoje é sexta feira... 
"Era um homem sábio aquele que inventou a cerveja." 
Platão (428-347 a.C.), filósofo grego

Bom dia! 

Nós somos a 6ª 
CRE!
Rejane.
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<POSTAGEM>
bom-dia_09.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 9 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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Bom dia!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Senhor,
Eu 
Te peço o dom da humildade.
Eu 
não quero ser arrogante, não quero ser maior
do 
que meus irmãos.
Eu 
Te peço o dom da humildade.
Quero 
me lembrar sempre de que sou pó e ao pó
haverei 
de voltar.
Eu 
Te peço o dom da humildade.
Quero 
servir com Amor sem esperar nada em troca.
Eu 
Te peço o dom da humildade.
Quero 
viver cada dia lembrando-me de Teus ensinamentos.
Eu 
Te peço o dom da humildade.
Quero 
cuidar e permitir que cuidem de mim sem nenhuma arrogância.
Eu 
Te peço o dom da humildade.
Quero 
ser um servidor.
Eu 
Te peço o dom da humildade.
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<POSTAGEM>
campanha-permanente-contra-dengue-nas.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 4 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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Campanha Permanente Contra a Dengue nas Unidades Escolares

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Institui a Campanha Permanente de Orientação, 
Conscientização, Combate e Prevenção da Dengue nas escolas municipais e dá 
outras providências.Autor: Vereador Bencardino
O 
PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, faço saber que a Câmara 
Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:Art. 
1º Fica instituída a campanha permanente de orientação, conscientização, combate

e prevenção da dengue nas Escolas Municipais.Art. 
2º A Campanha deverá informar os, alunos sobre a importância da prevenção da 
dengue, os riscos e conscientizá-los a respeito da necessidade do combate ao 
foco durante todo ano, tornando-os orientadores do assunto em seus lares e 
comunidades.Art. 3º O estabelecimento da forma e do 
conteúdo da Campanha ficará a critério dos órgãos municipais competentes e será 
regulamentado por Decreto.Art. 
4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAES
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<POSTAGEM>
circular-esubte-n2012-orientacoes-sga.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 17 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Circular E/SUBTE Nº/2012 - Orientações SGA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Circular
E/SUBTE Nº /2012

Rio de
Janeiro, 16 de julho de 2012.

Assuntos: Sistema Escola 3.0 / SGA -
circular direcionada somente às escolas que já participam da implantação

Sr.(a).
Coordenadora de E/SUBE/CRE,
Sr.(a)
Gerente da E/SUBE/CRE/GED,
Sr.(a)
Diretor(a) de Unidade Escolar,
Sr.(a)
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Professor(a),

Pedimos desculpas e agradecemos a
compreensão de vocês com as dificuldades que estamos enfrentando na implantação
do novo sistema de gestão acadêmica: o SGA. Estamos certos de que ele trará
benefícios para a rede, mas entendemos que há um tempo de adaptação em qualquer
mudança deste porte. Temos total conhecimento sobre os problemas de
infraestrutura, na estabilidade do sistema e de comunicação e estamos 
trabalhando
muito para resolvê-los. 

Na sexta-feira, dia 13 de julho, foi
disponibilizada uma nova versão do sistema com os campos "NCM" e
"NCP" na tela de "Registro de Avaliação" sem as explicações
adequadas para todos os usuários do sistema. Estes campos se referem às
avaliações do projeto de contraturno Nenhuma Criança a Menos de Matemática e
Português, respectivamente. Por um erro de programação, estas notas estão sendo
indevidamente computadas na média final dos alunos, que aparece na tela
"Fechamento do COC". A equipe técnica está trabalhando para corrigir
este equívoco, e a versão prevista para entrada amanhã após as 18h já calculará
a média corretamente, sem considerar as notas das avaliações do Nenhuma Criança
a Menos.

Lembramos que a responsabilidade pela
inclusão das informações no SGA, neste momento de implantação, é de
responsabilidade do administrativo das escolas, sendo a participação dos
professores desejável, mas não obrigatória. O sistema foi também desenvolvido
para substituir o Registro de Classe manuscrito por um registro digital que
facilitará a vida do docente e a compilação dos dados pelo administrativo da
escola. Desta forma, convidamos os docentes a fazerem uso das funcionalidades
para eles desenvolvidas, certos de que este uso contribuirá para o
aperfeiçoamento constante do sistema.No caso da não utilização por um ou
um grupo de professores, os gestores da escola deverão incluir somente os dados
relativos à frequência e notas dos alunos, exatamente como já acontecia no SCA.

Quanto aos problemas de lentidão, estamos
melhorando a infraestrutura por trás do sistema, assim como o desempenho do
mesmo, que, admitidamente, ainda está aquém do desejado.

Anexamos a esta circular orientações mais
detalhadas sobre o uso do sistema.

Atenciosamente,

Rafael Parente 
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<POSTAGEM>
dia-da-capacitacao-da-transformacao-30.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 12 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Dia da Capacitação da Transformação 3.0

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Atenção para o dia da Capacitação da Transformação 3.0:

08 de agosto de 2012para professores regentes

10 de agosto de 2012para Coordenadores Pedagógicos e professor de Sala de 
Leitura

As inscrições devem ser realizadas através do e-mail da GED:
gedcre06@rioeduca.net

Fiquem atentos! Não faltem!

Emyli (GED)
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<POSTAGEM>
digitacao-de-provas-bimestrais.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 6 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Digitação de Provas Bimestrais

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Senhores Diretores,

Informamos que já está liberadaa digitação das 
Provas Bimestrais no Sistema Desesc.

Relembramos, que durante a digitação da Prova Brasil foi divulgado um novo 
endereço de acesso ao sistema, o qual segue abaixo:

http://sdm2.rio.rj.gov.br/je-desesc
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divulgacao-nas-escolas-do-regulamento.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 17 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Divulgação nas escolas do regulamento do Vídeo Fórum/Festival do Rio

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Já estão abertas as inscrições para o 12º Programa Vídeo 
Fórum / Mostra Geração / Festival do Rio.
O Vídeo Fórum é uma mostra de filmes feitos por crianças e jovens do 
Festival do Rio e tem como principal objetivo ser um espaço para troca de ideias

e experiências entre realizadores de filmes.As inscrições terminam no dia 
17 de agosto.Para saber mais sobre o programa Vídeo Fórum da Mostra 
Geração/Festival do Rio, acesse: 
Blog:http://mostrageracao.blogspot.com.br/Site:http://2011.festivaldorio.com.br/
noticias/confira-aqui-o-regulamento-para-as-inscricoes-do-programa-video-forum-2
012/
O regulamento foi enviado, por e-mail, para as Unidades Escolares. entre em 
contato com o (a) diretor (a) de sua escola.
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<POSTAGEM>
educopedia-para-professores-em-julho.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 4 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Educopédia para Professores em Julho

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Prezado (a) Diretor (a)

A Educopédia, em parceria com a MSTECH, realizou 
em maio e junho, capacitação para os estagiários que atuam nas escolas da rede 
municipal, com o objetivo de habilitá-los a apresentar em suas escolas os 
recursos digitais que a SME desenvolve atualmente.Para darmos continuidade ao 
trabalho 
iniciado com a formação, solicitamos que cada escola organize, no mês de 
julho, um momento para que o (s) estagiário (s) que atua (m) em sua escola e que

participou (ram) da capacitação no período de 28 de maio à 1º de 
junho, possa (m) fazer o repasse para os professores de sua U.E..Pedimos que nos
enviem até 6ª feira 
(06/07) os seguintes dados:* Nome do(a) estagiário(a) que fará o 
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repasse;* Data do repasse* Horário do repasse
Caso o estagiário necessite de material para a apresentação, a direção deve 
entrar em contato com a Educopédia (educopedia@rioeduca.net / 2976-2002 / 
29762351) e fazer a 
solicitação do mesmo.

Em caso de dúvidas, estou à disposição!

Patrícia Fernandes
pferreira@rioeduca.net

24570017 / 24570023
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<POSTAGEM>
em-alexandre-de-gusmao-comemora-jubileu.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 2 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

E.M. Alexandre de Gusmão comemora Jubileu de Ouro

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Parabéns à E.M. Alexandre de Gusmão!!!!!
<COMENTÁRIOS>
Fui aluna dessa escola de 1970 a 1974,depois estudei na EM Andrea Fontes 
Peixoto.
Mais tarde trabalhei em ambas.
Vida que segue.
Parabens a todos!!!
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<POSTAGEM>
errata-lingua-portuguesa-7-ano-questao.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 4 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Errata -  Língua Portuguesa 7º Ano - Questão 6

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Após a impressão, houve um equívoco na QUESTÃO 6 da Prova de Língua 
Portuguesa - 7º ano (a alternativa A juntou-se ao enunciado e, por conta 
disso, as demais alternativas terão que ser 
reorganizadas).

- ONDE SE 
LÊ:
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Comparandoostextos 1 e 2, percebe-se que 

o texto 1 
conta uma história sobre desperdício; o texto 2 mostra dados depesquisas sobre 
desperdício.

(A)o texto 1 
retrata a preparação de uma família para dormir; o texto 2 informa 
sobreaquantidade de alimentos consumidos no país. 
(B)o texto 1 
apresenta o cotidiano dos animais domésticos; o texto 2 expressa a importância 
de se consumiralimentos.
(C)o texto 1 
trata do problema das lixeiras domésticas; o texto 2 procura esclarecer sobre o 
desperdício em restaurantes.
(D)o texto 1 
trata do problema das lixeiras domésticas; o texto 2 procura esclarecer sobre o 
desperdício em restaurantes.

- 
LEIA-SE:
Comparandoostextos 1 e 2, percebe-se que 
(A)o texto 1 conta uma 
história sobre desperdício; o texto 2 mostra dados depesquisas 
sobre desperdício.
(B)o texto 1 
retrata a preparação de uma família para dormir; o texto 2 informa 
sobreaquantidade de alimentos consumidos no país. 
(C)o texto 1 
apresenta o cotidiano dos animais domésticos; o texto 2 expressa a importância 
de se consumiralimentos.
(D)o texto 1 
trata do problema das lixeiras domésticas; o texto 2 procura esclarecer sobre o 
desperdício em restaurantes.

Ratificamos, portanto, 
que o GABARITO DA QUESTÃO 6 é LETRA A.

Contamos 
com a indispensável colaboração de todos, no sentido da ampla 
divulgação junto às Unidades Escolares.
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<POSTAGEM>
escola-30-orientacoes-coc-2.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 17 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Escola 3.0 - Orientações COC 2
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
I.Endereço do Sistema
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<POSTAGEM>
femact-rio-20.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 19 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

FEMACT Rio +20

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Alunos da E. M. Comandante Arnaldo Varella e do Núcleo de Arte Grande Otelo, sob
a orientação da professora Luciana Guimarães, participaram da exposição da 
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Oficina de Arte e Tecnologia - FEMACT Rio +20 -  no Armazém 4, no Píer Mauá.

O Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST), promoveu a Feira de Meio 
Ambiente, Ciência e Tecnologia da Rio +20 (FEMACT Rio +20). O evento reuniu 
cerca de 120 trabalhos de jovens do Ensino Fundamental e Médio das escolas 
públicas e particulares do estado do RJ. A feira aconteceu nos dias  12, 13 e 14
de junho, no Armazém 4 da Zona Portuária.Os trabalhos abordaram questões 
científico-tecnológicas que pudessem contribuir para a solução de questões 
ligadas  ao meio ambiente, sustentabilidade, circulação nas grandes cidades, 
produção e consumo de energia, tratamento e destinação do lixo, prevenção de 
desastres naturais, tecnologia social e economia solidária.O objetivo da FEMACT 
Rio +20 era incentivar o jovem a se colocar no papel de protagonista diante dos 
presentes acontecimentos na área do meio ambiente, ciência e tecnologia. Do 
total de trabalhos apresentados, 80 foram escolhidos mediante edital, a partir 
de inscrições vindas da região metropolitana da cidade e de municípios do 
interior do estado.Slogan da FEMACT retirado do site oficial da Rio +20A 6ª CRE 
não poderia ficar de fora deste grandioso evento e se fez representar através da
exposição da Oficina de Arte e Tecnologia, cujo tema foi Arte Indígena: uma 
abordagem com o uso de  materiais alternativos. O trabalho exposto foi orientado
pela professora de Artes Visuais Luciana Guimarães Rodrigues de Lima  e contou 
com a participação dos alunos Augusto Guimarães e Ludmila Rodrigues de Lima 
(Núcleo de Arte Grande Otelo) e Wittney Gabriel (E. M. Com. Arnaldo 
Varella).Alunos da 6ª CRE, no FEMACT Rio +20

ACESSE A MATÉRIA NA INTEGRA NO LINK ABAIXO!!!
FEMACT Rio+20
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<POSTAGEM>
festival-internacional-de-cinema.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 17 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Festival Internacional de Cinema Infantil

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
O Festival Internacional de Cinema Infantil - FICI - que acontecerá no 
Cinemark Carioca 
Shopping, aconteceráno período de 27 a 30/8, sempre às 10h30 e 14h30. O 
agendamento dos ônibus será 
organizado pela CRE junto às escolas no período de 19 a 27 de julho.
A ida de alunos ao cinema faz parte do 
Projeto Cineclube nas 
Escolas, dessa forma, as escolas que integram o projeto em sua 
CRE têm prioridade no agendamento dos ônibus.
O 2o. critério que sugerimos é  o da escola que ainda não participou de ações 
como essa no 1o. semestre de  2012.
[FOTO]
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<POSTAGEM>
glauber-20-um-show-de-aprendizagem-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 19 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Glauber +20! Um Show de Aprendizagem e Cidadania

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
O projeto Apaixonados por Leitura fez com que os alunos do Ciep Glauber Rocha 
mergulhassem no mundo dos livros, gerando ondas e mais ondas de conhecimento, 
culminando no evento Glauber +20: um Show de Aprendizagem e Cidadania.O Ciep 
Glauber Rocha é um polo de talentos. A escola conquistou, pelo segundo ano 
seguido, o 1º lugar na Prova Rio, avaliação municipal que afere o aprendizado em
Português e Matemática. O Ciep também conseguiu, em 2009 e 2010, a melhor 
classificação do estado na Prova Brasil.Para a diretora, Ioliris Paes, a receita
do sucesso está no incentivo à leitura. Basta entrar em uma das salas para 
perceber como o tema é levado a sério: as crianças são cercadas por 
livros.Inspirados no grande evento que aconteceu em nosso município, a Rio +20, 
os alunos, professores  e agentes auxiliares de creche elaboraram um circuito 
repleto de atividades interessantes, envolvendo grande variedade de assuntos: 
saúde bucal, combate à pediculose, higiene corporal, dengue, reciclagem, 
preservação do meio ambiente, alimentação saudável e sustentabilidade.UM SHOW DE
APRENDIZAGEM E CIDADANIA!Evento realizado no Ciep Glauber Rocha

ACESSE O LINK ABAIXO E VEJA A MATÉRIA NA ÍNTEGRA! 
Projeto: Glauber +20
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<POSTAGEM>
iii-jornada-pedagogica-da-educacao.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 2 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

III Jornada Pedagógica da Educação Infantil

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
A III Jornada Pedagógica da Educação Infantil acontecerá de 16 a 20 de julho de 
2012, em duas modalidades: 
- presencial (em 3 polos na cidade) pelo sistema de Ensino Presencial Mediado 
(EPM)
-local (nas creches, EDIs e escolas que atendem à Educação Infantil) com 
discussões subsidiadas por módulos de estudos encaminhados pelo Nível Central. 
No dia 20 de julho, o evento acontecerá na modalidade presencial para Diretores 
ou Coordenadores Pedagógicos de UUEE com pré-escola (obrigatória a 
participaçãode um representante de cada instituição) e na modalidade local para 
todos os demais profissionais.
Segue a programação de cada dia:
16/07 (segunda-feira) - Tema: InfânciasPalestrante:Tânia de Vasconcellos
17/07 (terça- feira) - Tema: Corpo e MovimentoPalestrante:Marco Santoro
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18/07 (quarta-feira) - Tema: BrincadeirasPalestrante:Renata Meirelles
19/07 (quinta-feira) - Tema:Mídia e ConsumoPalestrante:Pedrinho Guareschi
20/07 (sexta-feira) - Tema: Letramento na Educação Infantil

A III Jornada Pedagógica acontecerá em diferentes locais da cidade, de acordo 
com a distribuição a seguir :
Polo I Centro - 1ª, 2ª, 3ª e 4ª CRE - Universidade Estácio de Sá Av. Presidente 
Vargas, 642, próx. à R. Uruguaiana.
Polo II Madureira - 5,ª 6ª, e 7ª CRE - Universidade Estácio de Sá  Madureira 
Shopping - Estrada do Portela, 222.
Polo III Padre Miguel - 8ª 9ª, e 10ª CRE - Faculdades Simonsen  R. Ibitiúva 151,
Padre Miguel.
Polo IV - Todas as Creches, EDIs e Escolas.
Polo V - Centro de Convenções Sulamérica Av. Paulo de Frontin, 1 - Cidade Nova.

As inscrições acontecerão no período de 03 a 09 de julho, porém há limites de 
vagas nos polos I, II, III e V.
Todos os profissionais devem se inscrever para todos os cinco dias, seja na 
modalidade presencial (nos polos I, II e III), seja na modalidade local (nas 
escolas e creches, polo IV). 
As inscrições serão realizadas online, via intranet e internet, no site 
www.rio.rj.gov.br/sme, sendo a participação presencial obrigatória em ao menos 
um dia. O polo V somente funcionará no dia 20/07 (6ª feira), pela manhã, cuja 
atividade é direcionada apenas aos diretores ou coordenadores pedagógicos de 
unidades escolares com pré-escola. 
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<POSTAGEM>
listagem-de-email-rioeduca-dos-alunos.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 9 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Listagem de Email Rioeduca dos Alunos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Prezado (a) Diretor (a)

Solicitamos que todas as escolas imprimam a listagem de email dos alunos  e a 
coloquem em local visível em cada sala de aula, dando ciência aos alunos.

Para conseguir a listagem, seguir os seguintes passos:

1) Acessar a intranet

2) Clicar em LISTAGEM DE EMAIL DOS ALUNOS (Link presente em coluna do lado 
esquerdo)

3) Procure CLIQUE AQUI PARA ACESSAR LISTAGEM
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Informe seu usuário no Rioeduca (usuário da escola) e a senha, que 
deve ser a mesma informada para acesso à sua caixa de email.
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<POSTAGEM>
mensagem-de-boas-vindas.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 30 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mensagem de Boas Vindas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

"Desejo que você
Não tenha medo da vida, tenha medo de não vivê-la.
Não há céu sem tempestades, nem caminhos sem acidentes.
Só é digno do pódio quem usa as derrotas para alcançá-lo.
Só é digno da sabedoria quem usa as lágrimas para irrigá-la.
Os frágeis usam a força; os fortes, a inteligência.
Seja um sonhador, mas una seus sonhos com disciplina,
Pois sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas.
Seja um debatedor de idéias. Lute pelo que você ama."
Augusto Cury

Desejamos a todos os alunos e professores da 6ª CRE um ótimo recomeço! Que o 2º 
semestre seja de muitas alegrias e sucesso para todos!
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<POSTAGEM>
orientacoes-sobre-o-primario-carioca.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 4 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Orientações sobre o Primário Carioca

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Reiteramos pontos do que foi
acordado na SME Itinerante, com a Sra. Secretária e a Sra. Subsecretária, e do
que foi tratado em reuniões com as E/SUBE/CRE/GEDs, quanto à implementação do
Primário Carioca (4º, 5º e 6º Anos):
São ações importantes a serem adotadas
em todas as turmas desses Anos:
1 -
Leitura mensal de livro, com orientação do professor sobre os pontos a serem
observados. É necessário ter, em sala de aula, a listagem dos livros
disponíveis na Sala de Leitura, observando a faixa etária dos alunos a que se
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destinam.
2 -
Prova de leitura de livro, elaborada pelo professor, nos meses em que não há a
Prova Bimestral de Produção Textual. Deverá ocorrer na semana das provas do
Projeto Nenhuma Criança a Menos, a saber:
a)
maio: 29;
b)
agosto: 28;
c)
outubro: 30.
3 -
Diário do aluno, que, em um caderno, pode deixar sua imaginação fluir, em
textos livres, como também, por exemplo, anotar suas impressões da(s) aula(s)
do dia, do que aprendeu, daquilo em que teve dificuldades, falar de suas
aspirações e do que mais considerar importante registrar. É importante haver um
momento para apresentação desses textos.A
concepção do Primário Carioca será discutida, ao longo deste ano, nas
Coordenadorias Regionais de Educação, com o objetivo de receber as contribuições
do campo.
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<POSTAGEM>
plantio-de-imbirucu-na-em-jose-pedro.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 19 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Plantio de Imbiruçu na E.M. José Pedro Varela

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
A professora  Valéria da E. M. José Pedro Varela  realizou o plantio de uma muda
de Imbiruçu no pátio da escola, com a ajuda dos seus alunos. Ela pretende 
ensinar aos seus alunos que quanto maior for a quantidade de árvores, maior será
o equlíbrio ambiental da região em que moram.

Houve um tempo em que plantar uma árvore era um prazer, uma brincadeira de 
criança. Tempos depois se tornou uma espécie de obrigação civil divulgada 
amplamente por diversas campanhas. Infelizmente, o prazer já não é tão grande e 
as campanhas quase não existem. A maioria das crianças de hoje em dia não sabe  
a importância que tem o plantio de uma árvore.A professora Valéria, da E. M. 
José Pedro Varela,  quer resgatar este prazer nos seus alunos e resolveu plantar
uma muda de Imbiruçu no quintal da escola. Com esta ação, a professora pretende 
desenvolver em seus pequeninos a importância de plantar nárvores. Pela sombra, 
pela beleza, pelos frutos, pelo verde, pela manutenção dos sistemas da Terra, 
pela busca de um novo equilíbrio entre o ser humano e a natureza.Ação de plantio
realizada na E. M. José Pedro Varela

ACESSE O LINK ABAIXO E VEJA A MATÉRIA NA ÍNTEGRA NO PORTAL RIOEDUCA!
Plantio de Imbiruçu
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<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 6 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Projeto Colorindo a Rotina

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
A professora Andréa Malta, EDI Prof.ª Miltolina da Silva, desenvolveu com os 
alunos do E.I. o projeto Colorindo a Rotina, que tem por objetivo pensar nas 
cores como ponto de partida para trabalhar a rotina, tornando o cotidiano mais 
colorido e diversificaddo.
O planejamento dos professores do EDI Prof.ª Miltolina da Silva está pautado nos
conteúdos extraídos das orientações curriculares da SME do RJ para educação 
Infantil. Estes são retirados e pensados nas habilidades dos educandos  , 
pensado também nas particularidades e funcionalidade dos conteúdos, currículo e 
cotidiano da classe.
A coordenação pedagógica e o corpo docente criaram o projeto inicial,  Vivendo 
nosso primeiro momento: acolhendo, cativando e registrando e as educadoras do EI
30 , o enxertaram com uma proposta inovadora: trazer o centro de interesse da 
turma para os conteúdos formais do proposta curricular. Neste  momento de 
conhecimento entre educandos e educadores foi percebido que registrar os 
primeiros momentos  seja com artes plásticas, fotos e escrita  é fundamental 
para conhecer os  alunos. 
Foi através das cores que as professoras entenderam que as crianças chegavam ao 
EDI com conhecimento prévio maior que imaginavam! Cheios de histórias para 
contar, novidades e experiências mil!
As cores os levaram aos conceitos iniciais, contagem, escrita inicial, rabiscos 
e desenhos...
     Nesse bimestre, o tema do nosso sub-projeto é  Colorindo a rotina . Pensar 
na cores como ponto de partida para trabalhar a rotina, os momentos das 
atividades, tornando o cotidiano mais colorido e diversificado. 
Projeto Colorindo a Rotina, do EDI Prof.ª Miltolina da Silva

ACESSE A MATÉRIA NA ÍNTEGRA NO LINK ABAIXO:

COLORINDO A ROTINA
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<POSTAGEM>
reuniao-com-embaixadores-da-6-cre.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 9 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Reunião com Embaixadores da 6ª CRE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Convidamos os Embaixadores da Educopédia das Escolas da 6ªCRE para uma reunião 
que acontecerá:
Data: 12/07/12
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Hora: 10 horas
Local: E.M. Max Fleiuss

Patrícia FernandesAssistente da GES
Camila BadiArticuladora da Educopédia
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<POSTAGEM>
rose-20-sustentabilidade-e-qualidade-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 13 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Rose +20 - Sustentabilidade e Qualidade de Vida

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
A equipe pedagógica da E. M. Rose Klabin realizou, com os alunos, o projeto Rose
+20 - Sustentabilidade e Qualidade de Vida, procurando conscientizar a 
comunidade escolar e fazendo com que todos percebam que é possível viver com 
sustentabilidade, respeitando a natureza, evitando o desperdício e com qualidade
de vida.
Justificativa:
Considerando que a educação é atrelada às atitudes sociais e que a escola é a 
base para formação de indivíduos conscientes e responsáveis, nossa escola está 
desenvolvendo um projeto focado nas questões do desenvolvimento sustentável para
poder gerar cidadãos preocupados com a sustentabilidade do planeta.
Objetivo:
Nosso objetivo é conscientizar a comunidade escolar, fazendo com que todos 
percebam que é possível viver com sustentabilidade, respeitando a natureza e 
evitando o desperdício.

Funcionária da Comlurb e alunos recolhem o lixo

Desenvolvimento:A partir de nossa reflexão inicial, procuramos nos ater às datas
estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação para que façamos a UExpondo.
Dividimos as disciplinas e todos os profissionais da U. E. por estas datas para 
que se façam as culminâncias.
Na primeira data, 16 de maio, estarão reunidas as equipes de Língua Portuguesa, 
Matemática e Comlurb desenvolvendo a ação 20Conservar, onde os professores 
começarão fazendo um trabalho de conscientização junto aos alunos, enquanto os 
profissionais da Comlurb estarão pesando os resíduos encontrados na escola.

Alunos assistem filmes

Haverá também uma palestra oferecida pela Comlurb sobre Sustentabilidade para os
alunos. Exibiremos também os filmes: Bolinha de Papel e Ilha das Flores; por fim
a produção das turmas estará dividida em 4 grupos de trabalho:
- Elaboração de apresentação em power-ponit;
- Elaboração de produção textual;
- Implementação de fiscais;
- Implementação de apresentadores;
Nesse dia, os alunos apresentarão os seus trabalhos para o restante dos alunos 
da U. E.. Na próxima data, 05 de junho, estarão envolvidos os professores de 
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Ciências, por ser o dia do Meio Ambiente, as Merendeiras, o PEJA e os 
professores de Língua Portuguesa.
Para a culminância de 1º de agosto, as matérias envolvidas serão: Artes e 
História, juntamente com os profissionais da Secretaria, onde o professor de 
Música fará com os alunos instrumentos musicais com materiais de recicláveis e 
realizarão uma apresentação musical, fazendo uso dos instrumentos 
confeccionados. 

Exposição de trabalhos nos corredores da escola

Os professores de Artes organizarão uma exposição com diversas manifestações 
artísticas, como fotografias antigas e atuais e, através de trabalho em parceria
com os professores de História, mostrarão como as coisas mudaram ao longo do 
tempo, ou até mesmo se deterioraram, ou seja, a ação do homem no meio ambiente.
No dia 17 de outubro, os envolvidos serão os profissionais de Educação Física, 
Geografia e Aceleração 2A e Acelera 3 com os Agentes Educadores e Agentes de 
Portaria.

Exposição de trabalhos pela escola

Os professores de Geografia estarão desenvolvendo o subprojeto Cidadania e 
Sustentabilidade e passarão os vídeos História das Coisas e Estamira.
Esperamos que com essa discussão por todo o ano letivo, algumas atitudes sejam 
modificadas para um planeta sustentável onde a vida e o ser sejam mais 
valorizados do que o ter.
Com este projeto, a escola está proporcionando aos alunos uma consciência 
positiva em relação ao ambiente e fazendo com que alunos e responsáveis percebam
que o homem atua sobre o meio ambiente e este responde atuando sobre o homem. 
Cuidar da saúde do meio ambiente e da segurança é cuidar da sustentabilidade da 
vida, é zelar pela qualidade de vida do cidadão.
Parabéns aos alunos e professores da E. M. Rose Klabin por estimular na 
comunidade escolar a consciência de que somos responsáveis pelo equilíbrio da 
natureza e que a qualidade de nossas ações contribui de forma direta para a 
saúde do planeta.
Envie o seu projeto para ser publicado no Portal Rioeduca! Este espaço só existe
porque você o alimenta com seus criativosprojetos e ações. Aproveite-o! Nós 
somos a seXta CRE!
Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca 6ª CRE
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<POSTAGEM>
selecao-para-educopedistas.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 4 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Seleção para Educopedistas Pesquisadores

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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A Educopédia está selecionando 8 educopedistas pesquisadores que terão como 
objetivo 
avaliar o impacto da Educopédia na educação pública 
carioca.
Requisitos:1) 
Ser professor da SME - Rio2) 
Ter título de mestre ou doutor de universidade renomada3) 
Ter conhecimento sobre metodologias de pesquisa e experiência com pesquisas 
qualitativas e / ou quantitativas de impacto de intervenções na educação 
pública
Obrigações:1) 
Trabalhar a distância, 8 horas por semana, de agosto a dezembro de 
2012;2) 
Criar a metodologia, acompanhar a aplicação, avaliar dados e gerar conclusões da

pesquisa;3) 
Escrever um artigo científico para publicação em 2013;4) 
Apresentar as conclusões da pesquisa em congressos ou seminários nacionais ou 
internacionais;5) 
Estar em contato direto e frequente com Rafael Parente para acompanhamento da 
pesquisa.
Para 
se candidatar, envie um email para rafaelparente@rioeduca.net, 
até o dia 15/07, com uma carta de apresentação, um currículo resumido e uma 
proposta de metodologia para avaliar o impacto da Educopédia na educação pública

carioca. O(a) pesquisaor(a) tem a liberdade de delimitar o escopo e o tipo da 
sua proposta de pesquisa. O resultado da avaliação será publicado no portal 
Rioeduca no dia 23/07.
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<POSTAGEM>
semana-de-alfabetizacao.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 17 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Semana de Alfabetização

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

SEMANA
DE ALFABETIZAÇÃO
Sr(a) Diretor(a),
Sr(a) Coordenador(a) Pedagógico(a),
Sr(a) Professor(a) Regente de 1º, 2º e 3º anos

 De acordo com a programação da SME todas as CRE's estarão realizando a
SEMANA DE ALFABETIZAÇÃO em agosto. Esta semana será dedicada à professores de 
1º, 2º e 3º anos do ensino
fundamental.A 6ª CRE realizará tais encontros na semana de 30/07 à 03/08 em
momentos distintos.As inscrições serão realizadas na GED a partir do dia 17/07 
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-3ª feira pelos telefones: 2457-0017 e
2457-0023 com NOME, MATRÍCULA E OFICINA DESEJADA.Os professores que não 
participarem de tais encontros estarão realizando
suas atividades normais de sala de aula/planejamento na própria escola.A 
participaçãoé de suma importância e necessária para o
aprimoramentoe engrandecimento do
professor como educador. Qualquer dúvida entrar em contato conosco.PROGRAMAÇÃO:
DIA
30 DE JULHO - 2ª FEIRA- Centro de Estudos Integral- Roteiro para discussão nas 
escolas:  Hora dos 3(três) R: Refletir,
Reavaliar e ReplanejarDIA
31 DE JULHO - 3ª FEIRAOficina
do Pé de vento- Público alvo: Professores de 1º, 2º e 3º anos.- Horário:Manhã: 
8:00 às 12:00eTarde:13:00 às 17:00- 20 vagas por turno.- Responsável: Patrícia
Fernandes da GED.- Inscrições pelo telefone na GED.- Local: Escola Municipal 
Rose Klabin
DIA
1º DE AGOSTO - 4ª FEIRAOficina
da Educopédia- Público alvo: Regentes de 1º, 2º e 3º anos- Horário: :Manhã: 8:00
às 12:00eTarde:13:00 às 17:00- 20 vagas por turno.- Responsável: Patrícia 
Fernandes da GED- Inscrições pelo telefone na GED- Local: Escola Municipal Rose 
Klabin
DIA
02 DE AGOSTO - 5ª FEIRAPalestra
com o Professor Júlio Furtado- Tema:  Mudanças na Avaliação da Aprendizagem:
Necessidades e Resistências-Público
alvo: Regente de 1º, 2º e 3º anos / 3 (três) professores por escola( um de cada 
ano)-
Horário: :Manhã: 8:00 às 12:00-
200 vagas - Inscrições pelo telefone na GED- Local: Arena Jovelina Pérola Negra 
- Pavuna.
DIA
03 DE AGOSTO - 6ª FEIRAOFICINA:
Alfabetizar letrando- Público alvo: Regentes de 1º, 2º e 3º anos- Horário: 
:Manhã: 8:00 às 12:00eTarde:13:00 às 17:00- 30 vagas por turno- Responsável: 
Débora
Belloni e Simone Soares da GED- Inscrições pelo telefone na GED- Local: Casa de 
Alfabetização Escola Municipal Max
Fleiuss
DIA
04 DE AGOSTO - SÁBADOReunião
com Responsáveis- Trabalharemos a importância da parceria entre
escola e família para a aprendizagem significativa do aluno. ( Seguirá roteiro
posteriormente).
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<POSTAGEM>
site-da-6-cre.html
<DATA DA POSTAGEM>
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sexta-feira, 6 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Site da 6ª CRE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Senhores Diretores,

É com muito prazer que divulgamos a partir de hoje o 
endereço eletrônico do Site da 6ªCRE!

Visitem nosso site no endereço abaixo:

http://portais.rioeduca.rio.gov.br/06cre

Abraços,
Andréa Calonio, Joice e 
Patrícia Fernandes

Página 4417



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

Página 4418



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
slides-sobre-oficina-de-blogs.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 6 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Slides sobre Oficina de Blogs

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Estamos disponibilizando o material que contém as orientações para a criação e 
manutençãode blogs, assim como atividades pdagógicas para serem realizadas 
utilizando esta ferramenta tecnológica.
Acesse o link abaixo e veja a apresentação utilizada na Oficina de Blogs pela 
Prof.ª Patrícia Fernandes
[FOTO]

SLIDE OFICINA DE BLOGS
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<POSTAGEM>
sugestao-de-roteiro-para-o-coc-2.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 17 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Sugestão de Roteiro para o COC - 2º Bimestre

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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ROTEIRO
SUGESTIVO PARA O 
2º
CONSELHO DE CLASSE DE 2012 - 6ª CRE
1 - Mensagem
de reflexão
2 - Iniciar
com a apresentação dos presentes::
- Diretor
Geral , Diretor Adjunto, Coordenador Pedagógico, Sala de Leitura, Apoio à
Direção
3 - Apresentação
dos elementos do Conselho Escola Comunidade( Professor, funcionário, aluno e
responsável ) e do Grêmio ( alunos ). Palavras sobre como cada elemento está
vendo o trabalho da escola.
4 - Traçar os OBJETIVOS deste Conselho
de Classe ( ditar conceitos ou analisar motivos de sucessos e fracassos? )
5 - Avaliação do segundo bimestre:
- Análise das
provas bimestrais ( pontos positivos e negativos)
- Análise dos CONCEITOS E NOTAS de
cada TURMA. ( esta é hora mais delicada do conselho, pois requer atenção,
justiça, críticas e sugestões de RECUPERAÇÃO de alunos.)
- Alunos com conceito I -Quem são ? Onde estão? Por que são? O que
fazer ? 
 Os alunos não são do
professor/turma. São de toda a escola !!
- Análise das
avaliações propostas pelos professores( testes,trabalhos individuais e
coletivos, pesquisas, interesse, entre outros )
-Análise do
trabalho do professor( auto análise), da equipe( CP - sala de Leitura -
Direção, outros )
- Análise dos
recursos disponíveis para o reforço escolar da SUA escola/turma

6 - Proposta de trabalho para o
próximo bimestre:
- Melhor utilização dos recursos
humanos disponíveis ( estagiários - voluntários - outros)
- Buscar interesse maior dos alunos e
responsáveis pelas atividades propostas no dia a dia.
- Apoio ao trabalho de cada professor.
- Propostas de recuperação paralela e
ajuda aos alunos que necessitam de apoio na aprendizagem e emocional - Projetos
da Unidade Escolar.
- Estudo de caso a caso das
dificuldades apresentadas tanto pelos alunos quanto dos professores.
7 - Análise
da frequência dos alunos.
8- Conceito
FINAL do bimestre: Comparar médias entre as disciplinas..
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9 -Como está sendo o aproveitamento dos Centros
de Estudos ?
10 - Como
cada professor planeja suas aulas e se elas estão sendo adequadas às diferentes
turmas que um mesmo professor possui ?
11- Alunos
destaques no bimestre.O que a escola está fazendo para que eles ajudem os
colegas com dificuldades ?
12- Avisos de
interesse da escola.
Todas sugestões e observações devem estar incluídas na ATA NO
CONSELHO.
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<POSTAGEM>
votacao-trofeu-rioeduca.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 4 de julho de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Votação Troféu Rioeduca

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
COMO FAZER PARA VOTAR? O sistema de reconhecimento de habilitados para votação 
possui o mesmo login e senha do cadastro da Educopédia. Acesse-o usando o login 
e senha que usa para utilizar a plataforma de aulas digitais.
Após fazer o login no sistema, selecione as categorias separadamente para 
votação. Ou seja, você pode clicar em cada uma e só serão exibidos os projetos e
blogs referentes à categoria selecionada.
Não é necessário que você vote em todas as categorias quando logar. Portanto, é 
possível que você acesse a votação mais de uma vez, entrando com login e senha, 
porém apenas será possível votar nas categorias em que ainda não votou.
Você poderá clicar e acessar as categorias em que já votou, mas a única coisa 
que visualizará será a exibição dos votos parciais da votação para a categoria 
selecionada.
ACESSE O LINK ABAIXO E VOTE! PRESTIGIE O TRABALHO DOS NOSSOS COLEGAS DA 6ª 
CRE!!!
TROFÉU RIOEDUCA
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<POSTAGEM>
2-fase-do-anima-escola.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 3 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

2ª Fase do Anima Escola

Página 4427



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

No final de agosto será dado início à 2ª Fase do Anima Escola.

Só poderão participar dessa fase aqueles 
professores que tiveram presença integral na 1ª. fase do Anima Escola, 
realizada no 1º semestre de 2012.

Nesta etapa do projeto, são oferecidas oficinas para 20 alunos com seus 
professores.

As oficinas serão realizadas em um único encontro de 4 horas, manhã (8h às 12h) 
ou tarde (13h às 17h).

Se você tem interesse em participar da 2ª fase do Anima Escola, deve enviar um 
e-mail
até o dia 10/8 para: 
animaoficinaalunos@gmail.com, informando: 
Nome completo:Matrícula:Cargo/função:Unidade Escolar:

Conheça, abaixo, os locais onde acontecerão as oficinas da 
2ª. fase do Anima Escola:
Pólo I: Ginásio ExperimentalOrsina da Fonseca (Rua São Francisco Xavier, 95 - 
tel.: 3872-2210 / 2214-1462 - ao lado da estação de metrô S. Francisco Xavier)
Pólo II:Ciep Padre Paulo Corrêa de Sá (Rua Francisco Brício, S/Nº - Padre Miguel
- Tel.: 3422-2755 / 3331-8741)
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<POSTAGEM>
agenda-de-encontros-de-agosto-do-iha.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 20 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Agenda de Encontros de Agosto do IHA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
 1- Reunião para PROFESSORES ITINERANTES
            Data: 
22/08
            Local: Instituto Municipal Helena Antipoff (Rua Mata 
Machado, 15 - Maracanã)
            Horário: 8h30 às 11h30
                
        13h30 às 16h30

2- Reunião para AGENTES DE EDUCAÇÃO 
ESPECIAL
            Data: 24/08
            Local: Instituto 
Municipal Helena Antipoff (Rua Mata Machado, 15 - Maracanã)

Página 4430



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
            
Horário: 14h
            Assunto: Matrícula 2013

3- 
Reunião para DIRETORES DA 5ª CRE
            Data: 28/08
            
Local: Instituto Municipal Helena Antipoff (Rua Mata Machado, 15 - 
Maracanã)
            Horário: 8h30 às 11h30
                        13h30 
às 16h30

4- Consultoria para PROFESSORES DAS 
SALAS DE RECURSOS
            Data: 29/08
            Horário: Manhã e 
Tarde
            LOCAL: a combinar com as Coordenadorias de Educação.
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<POSTAGEM>
agenda-semanal-do-bairro-educador-pavuna.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 20 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Agenda Semanal do Bairro Educador Pavuna

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Adriano de Araujo
Boa tarde. Segue no corpo do e-mail e em arquivo anexo 
a agenda do Bairro Educador Pavuna para esta semana. Atenciosamente. Agenda 
Semanal do Bairro Educador Pavuna Período de 20 a 24 de agosto. Data de Envio: 
19/08/2012. CIEDS: Projeto Bairro Educador. Gestoradom 17:25

Período de 20 a 24 de agosto.

Data
de Envio: 19/08/2012.
CIEDS:
Projeto Bairro Educador.
Gestora
de Projetos: Déborah Sobrino.
Gestor
de Núcleo: Adriano de Araujo.
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Dom.
19:
15:00 - 18:00: Ida de alunos e responsáveis da Escola Municipal
Andrea Fontes Peixoto ao Espetáculo de Circo do Marcos Frota - A atividade não
contará com a presença da Gestora de Projetos Déborah Sobrino.

Seg.
20:
09:00 - 12:00: Gestora de Projetos (GP) Déborah Sobrino: Reunião
semanal com Gestor de Núcleo (GN) Adriano de Araujo e as Gestoras de Projeto
Ana Carolina (BE Irajá) e Marcia Fernandes (BE Engenho da Rainha) - CIEDS Mauá.

13:00 - 18:00: Gestora de Projetos (GP) Déborah Sobrino: Reunião
semanal com Gestor de Núcleo (GN) Adriano de Araujo e as Gestoras de Projeto
Ana Carolina (BE Irajá) e Marcia Fernandes (BE Engenho da Rainha) - CIEDS Mauá.

Ter.
21:
08:00 - 12:00: GN Adriano de Araujo: Revisão e Envio dos relatórios
mensais dos BEs de Pavuna, Irajá e Engenho da Rainha.

13:00 - 18:00: GN Adriano de Araujo: Revisão e Envio dos relatórios
mensais dos BEs de Pavuna, Irajá e Engenho da Rainha.

09:00 - 12:00: GP Déborah Sobrino: Ida à Escola Municipal Zilda
Nunes da Costa para organização do plano de atividades com relação à atividade
de Saúde Infantil.

14:00 - 17:00: GP Déborah Sobrino: Reunião com a Coordenadora
Pedagógica Andrea sobre o Plano de Ação relacionado ao segundo semestre para a
Escola Municipal Motorista Paschoal André.

Qua.
22:
OBSERVAÇÃO: 09:00 - 13:30: GP : Licença para a
realização de exames médicos.

09:00 - 12:00: GN Adriano de Araujo, GN Claudia Garcia e GN Rejane:
reelaboração do plano de trabalho para a sistematização das experiências
relativas a Projetos de Vida e Feira das Profissões (CIEDS Castelo).

14:00 - 15:30: GP Déborah Sobrino: Ida a Escola Municipal Escultor
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Leão Velloso para organização final da atividade "Copa Grafite" (em
parceria com o Metrô Rio) junto a Coordenadora Pedagógica Mara.

14:00 - 18:00: organização do trabalho: criação de tabela de monitoramento
dos elementos constituintes e ações estratégicas e início da elaboração da
sistematização da Feira das Profissões.

15:30 - 17:00: GP Déborah Sobrino:Ida à Escola Municipal
Andrea Fontes Peixoto para organização final da atividade do Sarau junto a
Coordenadora Pedagógica Márcia.

Qui.
23:
07:30 - 13:00: GP Déborah Sobrino:Participação noSarau
Literário da Escola Municipal Andrea Fontes Peixoto.

09:00 - 18:00: GN Adriano: Folga.

13:00 - 18:00: GP Déborah Sobrino:Oficina de grafite com 30
alunos da Escola Municipal Escultor Leão Velloso do projeto "Copa Grafite"
em parceria com o Metrô Rio.

Sex.
24:
10:00 - 12:00: GP Déborah Sobrino: Ida de 40 alunos da Escola
Municipal Andrea Fontes Peixoto ao Museu de Telecomunicações - Oi Futuro para
uma visita guiada (A GP não participará).

10:00 - 11:30: GP Déborah Sobrino: Reunião com a Coordenação
Pedagógica com relação a nova data da Feira das Profissões e possível reunião
com os professores.

10:00 - 13:00: GN Adriano: Participação na Reunião dos Gestores de
Núcleo e Coordenação do Projeto Bairro Educador (CIEDS Mauá).

13:00 - 18:00: GP Déborah Sobrino: Ida à gravação do Clipe do FECEM
da Escola Municipal Andrea Fontes Peixoto - Parque garota de Ipanema.

14:00 - 18:00: GN Adriano: Participação na Reunião dos Gestores de
Núcleo e Coordenação do Projeto Bairro Educador (CIEDS Mauá).
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<POSTAGEM>
anfitrioes-do-futuro.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 3 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Anfitriões do Futuro

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Através
 do projeto Anfitriões do Futuro, as turmas 1.501 e 1.502, da E. M. 
Cláudio Ganns, realizaram uma visita cultural à Ilha Fiscal. Com 
esteprojeto, procura-seconscientizar os alunos que eles fazem parte da
 cidade do Rio de Janeiro e devem fazer dela a sua casa. 
A Prefeitura do Rio de Janeiro, através da Riotur, lançou o projeto Anfitriões 
do Futuro.
 Este projeto conta com dois ônibus exclusivos e uma equipe de 50 guias e
 monitores amplamente treinados para apresentar a cidade, seus encantos e
 sua história. Somente em 2012, serão beneficiados cerca de 13 mil 
alunos da rede pública municipal de ensino (entre 9 e 11 anos).O
 Rio de Janeiro vai sediar eventos importantes como a Copa do Mundo, a 
Jornada Mundial da Juventude, a Copa das Confederações e os Jogos 
Olímpicos. É importante fazer com que a criança tenha orgulho de ser 
carioca hoje, para que amanhã possa ser uma anfitriã feliz em mostrar o 
que nós temos de melhor. Para se tornar um Anfitrião do Futuro,
 cada criança deve se sentir parte da cidade e fazer dela a sua casa, 
disse o Secretário Especial de Turismo e Presidente da Riotur Antônio 
Pedro Figueira de Mello, ressaltando que atividades com este perfil 
melhoram a autoestima e refletem positivamente no desempenho escolar.

O
 objetivo deste projeto é conscientizar os alunos de que a cidade é 
patrimônio de todos. Durante os passeios, são realizadas ações 
educativas que mostram a importância do turismo e da preservação do 
patrimônio e do meio ambiente, com a intenção de criar nas crianças o 
senso de pertencimento em relação à cidade e ensinar as principais 
caracterísiticas de um bom anfitrião.Os
 passeios acontecem de março a junho e de agosto a novembro de 2012. 
Dois ônibus turísiticos, com capacidade para 42 crianças cada um, levam 
os alunos para roteiros turísticos do Rio de Janeiro. Os passeios 
acontecem de 2ª a 6ª feira.Ônibus do projeto Anfitriões do Futuro usado pelos 
alunos da E.M. Cláudio GannsOs alunos do 5º Ano daE. M. Cláudio Ganns 
participaram do projeto Anfitriões do Futuro e realizaram um passeio para a 
IlhaFiscal. Os alunos contaram com a parceria e orientação de suas professoras 
Maria da Glória, da turma 1.501 e Elga, da turma 1.502.

Professora Maria da Glória e alunos da 1.501 se preparam para ir à Ilha Fiscal

Alunos da 1.502 e professora Elga a caminho da Ilha Fiscal

Veja a matéria na íntegra no Portal Rioeduca! Acesse o link abaixo!
ANFITRIÕES DO FUTURO
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<POSTAGEM>
convite-aos-professores-de-educacao.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 20 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Convite aos professores de Educação Artística

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

Convidamos 
 representantes dos Núcleos de Arte 
e professores de Educação Artística para o 
lançamento da série Arte, Artistas e Arteiros. 
A 
cerimônia, que contará com a presença da Secretária Municipal de Educação 
Claudia Costin, acontecerá no dia 23 de agosto, quinta-feira, às 16h30, na 
Escola de Formação do Professor Carioca Paulo Freire 
(CREP), na Av. Presidente Vargas, 1.314, no Centro.
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<POSTAGEM>
curso-em-gestao-educacional-publica.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 9 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Curso em Gestão Educacional Pública

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
A Secretaria Municipal de Educação por intermédio da Escola de Formação do 
Professor Carioca - Paulo Freire e da Coordenadoria de Gestão Escolar e 
Governança promovem o Curso em Gestão Educacional Pública - Parte II.
O IDORT é a instituição responsável pelo 
desenvolvimento online do Curso.
    Informamos que a partir do dia 9 de agosto, 
todos os Diretores de Escolas, dos Espaços de Desenvolvimento Infantil e das 
Creches da Rede Pública de Ensino da Cidade do Rio de Janeiro receberão, pelo 
e-mail RIOEDUCA, as orientações necessárias para realizar a inscrição.
    Lembramos que todos os diretores devem participar, mesmo os que estiveram 
isentos da 1ª Parte, Ano 2011, e que é de máxima importância que o Diretor 
acesse seu e-mail para que até o dia 13 de agosto, todas as inscrições sejam 
efetivadas. 
    Informamos, ainda, que no dia 20 de agosto, das 
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9h às 13h, acontecerá o Seminário de Abertura, no Centro de Convenções 
SulAmérica para todos os Diretores.    Atenciosamente,    Sonia Mercadante    
Escola de Formação do Professor Carioca- Paulo 
Freire

Página 4444



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

Página 4445



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ganhadora-do-trofeu-green-nation-fest.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 3 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Ganhadora do Troféu Green Nation Fest

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
A
 professora Márcia Cristina Neves Reis, da Sala de Leitura no CIEP Zumbi
 dos Palmares e PI de Língua Portuguesa na E. M. Monte Castelo, foi uma
 das ganhadoras do troféu Green Nation Fest, na categoria melhor roteiro
 de ficção no júri popular.
O Green Nation Fest é
 um festival interativo e sensorial que estimula o público visitante a 
agir por um mundo mais sustentável. O evento trata de questões 
ambientais de maneira descontraída, usando cinema, educação, esporte e 
moda para abordar o assunto.Logomarca do Green Nation FestEste
 evento reúne uma amostra competitiva de filmes, roteiros de ficção, 
projetos arquitetônicos, blogs, microblogs, álbuns de fotos e cartoons 
com a temática da sustentabilidade ambiental e qualidade de vida.A professora 
Márcia Cristina Neves Reis foi uma das ganhadoras do troféu Green Nation Fest,
 na categoria melhor roteiro de ficção no júri popular. Ela é professora
 de Língua Portuguesa, desenvolve projetos pedagógicos e escreve 
poesias, contos, artigos e literatura infantil. Tem curso de roteirista e
 ama literatura e cinema.A prof.ª Márcia Cristina recebe o troféu Green Nation 
FestA professora Márcia Cristina concorreu com o roteiro de ficção A Menina que 
não poupava água.
 Este texto conta a história de Thalita, uma menina que tem o costume de
 gastar água e não acredita que um dia esse recurso poderá deixar de 
existir no planeta. Uma noite Thalita tem um estranho sonho que a faz 
pensar mais seriamente no assunto.Com este roteiro de ficção, a professora 
Márcia estará
 ajudando a todos a se conscientizarem que economizar é a melhor forma 
de valorizar esse líquido tão precioso e para que isso se fundamente, as
 atitudes diárias são capazes de fazer a diferença.
Veja a matéria na íntegra no Portal Rioeduca! Acesse o link abaixo!TROFÉU GREEN 
NATION FEST
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<POSTAGEM>
i-forum-de-libras-6a-cre.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 15 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

I Fórum de Libras - 6a CRE
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Aconteceu hoje no 
auditório da Escola Municipal General Osório (Coelho Neto), o 1º Fórum de 
Libras. A abertura dos trabalhos foi realizada pela Professora Kátia Barboza ( 
Gerente de Educação da 6ª CRE) que falou sobre a importância de eventos dessa 
natureza, onde os professores participantes não foram simplesmente convocados, e

sim, na essência, foram voluntários a participarem dessa construção de novos 
saberes. 

[FOTO]

Segundo a Profª Kátia, a 
6ª CRE vem trabalhando no sentido de atender as metas elaboradas pela SME/RJ que

visa a permanente qualificação e capacitação dos profissionais de educação. A 
diretora do Instituto Helena Antipoff, Profª Kátia Nunes também presente ao 
evento enfatizou que oportunidades de aprendizagem disponibilizadas no espaço 
onde o professor esteja próximo de seus alunos é um ítem a mais, que confere a 
valorização de sua atividade como formadora do cidadão para o mundo.
[FOTO]

O Instituto Helena 
Antipoff além das atividades de capacitação em sua sede na Tijuca, vem agora 
contribuíndo em outros espaços, onde seja mais fácil o deslocamento dos 
elementos de cada UE. Nas fotos que seguem aparecem professoras Kátia Nunes, 
Laura Jane e Mônica Astuto da equipe do Instituto Helena Antipoff  Profª 
Christiane Penha (elemento da GED/6ª CRE)  e o professor convidado 
Delfim Morais Santos, professor de Letras/Literatura e interprete de Libras.
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

Foi possível observar, que 
os professores são colaboradores dessa construção de conhecimento, que viabiliza

uma constante renovação na metodologia de ensino de alunos surdos, apropriando a

essa modalidade de ensino que necessita de professores (também) com formação em 
Língua Brasileira de Sinais, uma versão democrática para integração de surdos e 
ouvintes sem desconsiderar as diferenças que existem no modo de aprender de cada

aluno. Assim foi gratificante ver dentro da organização do fórum, o trabalho de 
logística das professoras (elementos da GED) Janaína Peçanha, Lucia Ines e 
Fátima Virgens, contando com a valorosa recepção da diretora da Escola Municipal

General Osório Profª Alessandra.
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ii-concurso-de-poesias-da-sesqv.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 3 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

II Concurso de Poesias da SESQV

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Você gosta de escrever? Então coloque toda a sua criatividade em prática, crie 
uma poesia de, no máximo, 30 linhas sobre o tema TRANSFORMAÇÃO e mande para a 
gente!
Quem pode participar?
Moradores da cidade do Rio de Janeiro que tenham mais de 60 anos de idade.

Como participar?
Basta entregar o materialo, nos moldes do regulamento do concurso, no Protocolo 
da Secretaria Especial de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida (SESQV).
Local: Rua Afonso Cavalcanti, 455 / 5º andar / Sala 571 / Cidade Nova - RJ
Horário: 2ª à 6ª feira (10h às 12h - 14h às 16h)

Qual é a data limite para entrega dos textos?
A entrega do material deve ser feita até o dia 10 de agosto de 2012.

Prêmio!!!!!!
Os três primeiros colocados receberão o prêmio em dinheiro:
1º colocado: R$ 3.000,002º colocado: R$ 2.000,003º colocado: R$ 1.000,00

Não deixe de ler o regulamento completo no site da SESQV. Clique no link abaixo 
e acesse o regulamento!
REGULAMENTO
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lacos-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 3 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Laços de Amizade na E.M. Thomas Jefferson

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
A
 professora Eliane, da E. M. Thomas Jefferson, e seus alunos da Educação
 Infantil, desenvolveram nas aulas do mês de julho, o mês da amizade, um
 projeto queteve como focoa importância das emoções e daamizade entre
 as pessoas.
O
 que seria de uma pessoa sem ter amigos? Estar junto de pessoas que te 
fazem bem, te orientam e são capazes de te reconfortar nos momentos 
difíceis é sempre muito bom. Ter um amigo de verdade é muito difícil!Para
 a criança, os amigos da rua, do colégio ou do bairro são tão 
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fundamentais na formação do caráter quanto a família. Eles funcionam 
como um ponto de referência importante quando se está formulando uma 
maneira própria de ver o mundo ou de enfrentar situações novas.Com o projeto 
Laços de Amizade, a professora Eliane, da E. M. Thomas Jefferson,
 quer levar o aluno a refletir sobre sua própria conduta e a dos 
outros. Valores estes que precisam ser estimulados, diálogo, justiça, 
respeito mútuo, amizade, solidariedade, tolerância; e que os fará agir 
em prol do outro e em prol do bem comum.Projeto desenvolvido na E. M. Thomas 
Jefferson Neste
 projeto, buscam-se desenvolver competências nas crianças, 
mostrando-lhes como é possível serem verdadeiros amigos, como aceitar e 
respeitar as diferenças do outro ecomo lidar com as adversidades de 
sentimento. A preocupação da prof.ª Eliane,
 ao desenvolver este projeto, é apresentar a escola como um ambiente de 
aprendizagem constante para o educando, visando suas necessidades e seu 
total desenvolvimento.Vamos conferir as atividades que os alunos realizaram no 
projeto Laços de Emoções e Amizade. Alunos assistem a vídeo sobre 
amizadeAlunarealiza atividades sobre amizadena internetAluno realiza jogos sobre
emoções na internetEducar para a cidadania é uma tarefa árdua e requer empenho e
muita luta, a fim de se alcançar os objetivos almejados. Parabéns, prof.ª 
Eliane!
 Seu projeto é de grande importância para o desenvolvimento completo do 
ser humano. Os valores funcionam em nosa vida nos momentos em que 
decidimos e agimos. Eles são a base de nossas ações!Ao educar baseando-se em 
valores, a prof.ª Eliane está
 levando seus alunos a refletirem sobre sua conduta e a dos outros. 
Portanto,a educadora está ajudando a formar seres humanos munidos de 
valores essenciais, que os fará agir em prol do outro e em prol do bem 
comum.História em Quadrinhos e jogo trabalhado com os alunos da Educação 
InfantilTrabalhos realizados pelos alunos da Educação Infantil sobre 
amizadeProfessora
 Eliane, é um orgulho tê-la na 6ª CRE e, principalmente, na E. M. Thomas
 Jefferson; onde os alunos necessitam, mais do que nunca, desta 
formação, em virtude da área violenta em que residem. Continue fazendo a
 diferença na vida destas crianças! 
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mensagem-da-semana.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 20 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mensagem da Semana

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Queridos (as) Professores (as)
Que nesta nova semana você encontre as belas coisas da vida como o canto dos 
pássaros, o perfume das flores, o sorriso de uma criança, a pureza de um olhar e
o calor de um amor...
Boa Semana!
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oficina-educacao-para-o-transito.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 22 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Oficina Educação para o Trânsito

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Nodia 28 de agosto acontecerá a última oficina para os professores de 4º Ano, 
onde serão abordadas as duas últimas unidades do livro Educação para o Trânsito.

Local: Arena CariocaJovelina Pérola Negra. 
O convite foi enviado pelo gabinete da E/SUBE/6ºCRE.
Horários: 
1º turno: 9h00min às 12h00min2º turno: 13h00min às 16h00min.
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ordem-de-apresentacao-da-mostra-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 9 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Ordem de Apresentação da Mostra de Dança 2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Lembramos que o local do evento será a Arena Jovelina Pérola Negra - Pavuna e o 
horário será das 10h às 15h.

Solicitamos que TODAS as escolas estejam 
presentes desde o início e permaneçam até o final, para que TODAS as 
apresentações sejam assistidas por TODOS, com isso estaremos desenvolvendo em 
nossos alunos o espírito de formação de platéia.

Quarta-feira - 15/08/2012
1ª- E.M. Octávio Tarquínio de
Souza - Água é vida
2ª- E.M. Alziro Zarur - Tem
que reciclar
3ª- Núcleo de Arte Grande
Otello- Cantando na chuva, dançando no Rio
4ª- E.M. Eugênia Dutra Haman-
Balanço do Luiz Gonzaga
5ª- PET Antenor Nascentes -
Sol: vida e energia
6ª- E.M. Mestre Valentim -
Romance Amado
7ª- E.M. Maurice Maeterlinck
- Perigosas peruas e Amélias queridas
8ª- E.M. Paraíba - A paz que
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eu quero
9ª- E.M. Antenor Nascentes -
Tributo a Nelson Rodrigues
10ª-E.M. Zituó Yoneshigue -
Paz em movimento
11ª-CE Pavuna - Universo em
harmonia

Quinta-feira - 16/08/2012
1ª- E.M. Octávio Tarquínio -
Água: tesouro do século XXI
2ª- E.M. Alziro Zarur - Um Rio
de sustentabilidade
3ª- CIEP Oswald de Andrade -
O poeta aprendiz
4ª- E.M. Charles Anderson -
Eterno Paradoxo
5ª- E.M. Grandjean de
Montigny - Reciclar, reduzir, reutilizar
6ª- E.M. Motorista Paschoal
André - Minha casa é o sertão
7ª- GEC Coelho Neto - O
encontro das culturas
8ª- Núcleo de Arte Grande
Otello - Titanium
9ª- PET Antenor Nascentes -
Jorge, amado por elas
10ª- CE Pavuna - Tributo aos
Beatles
11ª- E.M. Mário Piragibe -
Forrezeando
12ª- E.M. Artur Azevedo - Ser
sustentável

Sexta-feira - 17/08/2012
1ª- E.M. Profª Marise Garcia
Miranda - Sonho no sertão
2ª- E.M. Ana Maria Cristina
Marques Ribeiro - A poltrona velha
3ª- EDI profª Beatriz de
Souza Madeira - Salve o planetinha
4ª- C.M. Zuzu Angel -
Xoteando com Luiz Gonzaga
5ª- C.M. Luis Carlos Prestes
- Minha família é um tesouro
6ª- C.M. Luiz de Souza da
Costa Barros - Centenário de Luiz Gonzaga
7ª- C.M. Sílvio Amâncio -
Rala, rala, mandioca
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8ª- C.M. Simone de Beauvoir -
Kizomba na creche 
9ª- C.M. Sonia Maria A. Jones
- Brincando construímos um mundo melhor10ª-C.M. Yedda Marques - Água
fonte da vida
11ª- C.M. Luiza Barros de Sá
Freire - O palhacinho atrapalhado
12ª- E.M. Ernani Cardoso - Asa
branca
13ª- E.M. Amarelinho - Vem
morena
14ª- E.M. Dep. Pedro
Fernandes - Balanço de Gabriela
15ª- CIEP G.A.C. Sandino -
Construindo um mundo melhor
16ª- E.M. Ernani Cardoso -
Bate lata
17ª- E.M. Firmino Costa -
Gonzaga e a natureza18ª- E.M. Frota Pessoa - KD?
(cadê?)

Página 4464



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

Página 4465



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 3 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Proerd: Diga Não às Drogas!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
A
 Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro realizou na E. M. Maurice 
Materlinck, com os alunos do 5º ano,o projeto Proerd, Programa 
Educacional de Resistência às Drogas com o objetivo de prevenir o abuso 
de drogas e a prática de atos de violência entre estudantes.
O Programa Educacional de Resistência às Drogas
 - PROERD - consiste num esforço cooperativo da Polícia Militar, Escola
 e Família; visando, através de atividades educacionais em sala de aula,
 prevenir o abuso de drogas e a prática de atos de violência entre 
estudantes do Ensino Fundamental no país.Mascote do Proerd, Programa Educacional
de Resistência às DrogasO projetoPROERD possibilita
 à escola complementar o seu PPP, segundo o que prescreve a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) em seu artigo 2º: A
 educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o 
pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho. Slogan do Proerd veiculado no site
oficial do projetoCom
 o conteúdo baseado no modelo da educação afetiva, o cerne da filosofia 
do Proerd está na previsão do aprendizado cumulativo, ou seja, através 
de um Plano de Estudos sequencial e que promova o conhecimento 
acumulado, utilizando-se de aulas interativas e expositivas, dinâmicas 
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de grupo, grupos cooperativos, demonstração por dramatização e resolução
 de exercícios.
Vídeo explicativo sobre o Proerdproduzido pela Polícia Militar do Estado do Rio 
de JaneiroA Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro ofereceu o Programa 
Educacional de Resistência às Drogas às turmas do 5º ano da E.M. Maurice 
Maeterlinck. Foram 17 lições ministradas pelo instrutorCB PM Ricardo Lima.A 
formatura dos alunos doPROERD
 contou com vários momentos de muita emoção: homenagem aos alunos 
aniversariantes de junho, entrega de certificado, homenagem ao 
instrutor, homenagem à escola, leitura da redação destaque, entrega de 
medalhas aos alunos destaques de cada turma e apresentação da música do 
PROERD.
Vídeo com coreografia da música do Proerd que os alunos do 5º ano dançam na 
formaturaSegundo a Direção da E. M. Maurice Maeterlinck,
 a apresentação da música do PROERD foi surpreendente e emocionante! Com
 coreografia própria, a músicaenvolveu inclusive os responsáveis que 
estavam na arquibancada. Os policiais à frente ensinavam os passos para a
 mesa de autoridades. Vamos ver um pouco do trabalho que a Polícia Militar do 
Rio de Janeiro realizou com os alunos do 5º Ano da E. M. Maurice Maeterlinck. 
Vale a pena conferir!
Alguns momentos da formatura dos alunos do 5º ano no Proerd
Alunos recebem certificado e realizam a coreografia da música do ProerdA E. M. 
Maurice Maeterlinck agradece
 à PMERJ a parceria e ao excelente projeto realizado em prol de uma 
sociedade mais humanda e digna. A equipe pedagógica da escola espera que
 outros momentos como este se repitam e que o CB PM Ricardo e a CB PM Fátima 
voltem a visitar os alunos e professores.Você
 gostou desta postagem? O que você está esperando para enviar o seu 
projeto? Utilize o espaço da GED para divulgar o seu trabalho e os 
projetos que sua escola realiza com os alunos em prol de uma educação 
mais humana e cidadã. Nós somos a seXta CRE!
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<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 3 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PSE em Ação no Ciep Adão Pereira Nunes

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Aprofessora
 Gwendolyn Sonia, do CIEP Adão Pereira Nunes, e a enfermeira Geiza 
colocaram em açãoo PSE, Programa Saúde na Escola, com os alunos da 
turma 1.303. Elas utilizaram o livro/CD A Família Sujo, que conta a 
história de uma família que não se esmera na limpeza. Esta ação tem por 
objetivo ensinar às crianças, desde cedo, hábitos de higiene; a fim de 
desenvolver sua conscientização quanto a este tema e para que sejam 
capazes de cuidar do próprio corpo.
O PSE
 (Programa Saúde na Escola) foi lançado em setembro de 2008. Este 
programa é resultado de uma parceria entre os Ministérios da Saúde e da 
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Educação, que tem por objetivo reforçar a prevenção à saúde dos alunos 
brasileiros e construir uma cultura de paz nas escolas.O
 programa está estruturado em quatro blocos: O primeiro consiste na 
avaliação das condições de saúde do estudante; o segundo trata da 
promoção da saúde e da prevenção; o terceiro bloco do programa é voltado
 à educação permanente e capacitação de profissionais e jovens. O último
 prevê o monitoramento e a avaliação da saúde dos estudantes por 
intermédio de duas pesquisas: PENSE (Pesquisa Nacional de Saúde da 
Escola) e Encarte Saúde no Censo Escolar (Censo de Educação Básica).
     Símbolo do Programa Saúde na EscolaA equipe do PSE entrou em ação na turma 
1.303, da professora Gwendolyn Sonia,do Ciep Adão Pereira Nunes, com aenfermeira
Geiza.A professora da turma passou para os alunos o DVD A Família Sujo, com o 
grupo Cuidado que Mancha. Ela recomenda a todos este DVD, que além de divertido 
é extremamente educativo.
Capa do CD com a história A Família Sujo, apresentado aos alunos pela prof.ª 
Gwendolyn SoniaO grupo Cuidado que Mancha tem
 seu núcleo formado por dois gaúchos: Gustavo Finkler e Jackson 
Zambelli. Musicalmente, a proposta do grupo é buscar a modernidade do 
timbre do acordeon, do clarinete, da tuba, do bandolim. As letras do 
grupo contam histórias absurdas de personagens que têm seu cotidiano 
invadido pelo realismo fantástico.O Cuidado que Mancha lançou,
 em 1995, o seu primeiro CD. O grupo é formado por Gustavo Finkler 
(violão e voz), Marcelo Delacroix (baixo e voz), Adriana Marques (voz), 
Sérgio Olivé (piano), Jorge Cardoso (acordeon), Jorge Matte (bateria) e 
Jackson Zambelli (percussão).Integrantesdo grupo Cuidado que ManchaDepois de 
assistirem ao DVD, a enfermeira Geiza contou a história A Família Sujo para os 
alunos da turma 1.303. As crianças ficaram encantadas!A Família Sujo é
 um livro / CD que conta, de maneira divertida, a história de uma 
família que não se preocupa com a limpeza. Sérgio Sujo, o pai e Sula 
Sujo, a mãe, vivem momentos de atrapalhação quando a filha do casal, 
Silvia Sujo, desaparece em meio à sujeira. Este livro foi escrito por 
Gustavo Finkler e publicado pela Editora Projeto. Vamos conferir o trabalho 
realizado com os alunos da turma 1.303 pela professora Gwendolyn Sonia e pela 
enfermeira Geiza!Alunos da turma 1.303 assistem ao filme e escutam a leitura do 
livro A Família SujoOs
 hábitos de higine pessoal devem ser ensinados às crianças desde cedo, a
 fim de desenvolver sua conscientização e para que sejam capazes de 
cuidar do próprio corpo de forma a promover sua saúde e autoestima.Parabéns
 à professora Gwendolyn Sonia e à enfermeira Geiza por oportunizar aos 
alunos momentos em que eles puderam conhecer e/ou consolidar bons 
hábitos de higiene através da cultura e da leitura de bons livros.Envie
 o seu projeto / ação para ser publicado no blog da GED! Este espaço
 é seu! Aproveite para divulgar para toda a rede municipal de ensino o 
trabalho de excelência que você realiza na sua Unidade Escolar. Nós 
somos a seXta CRE
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Quadro de Reserva Rioeduca

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Graças ao empenho e ao trabalho dos profissionais da nossa rede, o portal 
Rioeduca revela-se a cada dia um enorme sucesso!Alcançamos a cada dia da semana,
a média de 12 mil acessos nos dias de semana e 3000 em cada um dos dias do final
de semana.Esse
 sucesso tem se evidenciado na mídia e se verificado pelos e-mails que 
temos recebido de todo Brasil, principalmente de pessoas ligadas à 
Educação.Já
 estamos planejando uma série de novidades, que vão desde um canal 
específico para divulgação das várias ofertas de cursos que temos 
recebido via email (alguns gratuitos, inclusive) até vídeo-conferências 
visando à troca de experiências com pessoas de outras redes.Além
 disso, estamos prestes a entrar na segunda fase de atualização de 
Portal com a introdução de muito mais novidades de layout.
Com
 vistas a atender às demandas desse crescimento, criamos um quadro de 
reserva de pessoas que poderão ser chamadas para trabalhar conosco a 
qualquer momento de 2012.
Para compor esse quadro de reserva, o(a) professor(a) da nossa rede deverá ter:
= Graduação completa;

     = Um ano de experiência no magistério, no mínimo;

     = Disponibilidade de trabalho extra de dez horas semanais, 
incluindo dias úteis, quando precisaremos que o professor visite escolas
 (a princípio da CRE em que atua);

     = Boa redação;

     =. Habilidade com uso de tecnologia e ferramentas da web.
Para concorrer, o candidato deverá enviar email para o endereço 
nota10@rioeduca.net, com o título: QUADRO DE RESERVA. Nesse email, deverá ser 
anexado:
==== currículo atualizado;

     ==== um relato em até uma lauda falando sobre o Rioeduca e explicando 
porque deve ser escolhido para compor a equipe.

     ==== o preenchimento do formulário abaixo.

ACESSE O LINK ABAIXO E PREENCHA O FORMULÁRIO!
FORMULÁRIO
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

Receita: Poção Terrível da Bruxa na E.M. Thomas Jefferson

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
A professora Suellen Rocha, da E. M. Thomas Jefferson, trabalhou com os alunos 
da turma 1.101, o gênero injuntivo através da  receita fictícia Poção Terrível 
de Bruxa. Esta atividade tem por objetivo mostrar aos alunos a importância da 
leitura e da interpretação que fazemos da informações que recebemos, assim como 
a estrutura desse tipo de texto.

Na sociedade atual, são exigidos de cada indivíduo conhecimentos e habilidades 
que permitam a ele interpretar e analisar, de maneira crítica, a crescente 
quantidade de informações, vinculadas com velocidade e em quantidade cada vez 
maior.
Nesse contexto, conhecer e usar  bem a língua materna se faz cada vez mais 
necessário para que o aluno participe ativamente do mundo em que vive. A leitura
e a escrita são pontos incontestáveis para que haja uma inclusão do indivíduo 
dentro da sociedade. E, a escola, tem a responsabilidade de sistematizar esses 
saberes.
Assim, a professora Suellen Rocha, da E. M. Thomas Jefferson, trabalhou com os 
alunos da turma 1101 o gênero injuntivo, utilizando a receita fictícia de uma 
poção de bruxa. Ela quis mostrar aos alunos a importância da leitura e sua 
interpretação, assim como a estrutura desse tipo de texto.
Algumas imagens da atividade Receita: Poção Terrível de Bruxa
O gênero injuntivo induz o interlocutor a proceder desta ou daquela forma. Por 
esse motivo, sua estrutura se caracteriza por verbos no imperativo: ordenando ou
sugerindo. As receitas, assim como as bulas de remédio, as instruções de jogos, 
entre outros textos, são exemplos deste gênero textual.
A receita Poção Terrível de Bruxa, usada pela prof.ª Suellen com os alunos da 
turma 1101 é um gênero textual que apresenta duas partes bem definidas: 
ingredientes e modo de fazer. Costuma-se empregar uma linguagem  direta, clara e
objetiva, pois sua finalidade é levar o  leitor ou cozinheiro a obter sucesso no
preparo de um prato culinário.
Antes de trabalhar a receita Poção Terrível de Bruxa, a prof.ª Suellenjá havia 
trabalhado outras receitas coletivamente, suco de uva e salada de frutas. Os 
responsáveis trocaram experiências sobre o uso de receitas usadas em casa, o que
eles preparavam, se usavam receitas, qual era a finalidadedas receitas, entre 
outros assuntos.
Para trabalhar a receita da bruxa, a professora trouxe a tecnologia para a sala 
de aula; o que não é novidade para esta turma. Os pequeninos já estão 
acostumados a trabalhar com o Pé de Vento e a Educopédia.
Alunos assistem a receita Poção Terrível de Bruxa no datashow
Com o recurso do netbook e do datashow, foram apresentados aos alunos os 
ingredientes, o modo de preparar e de usar a receita da poção. Os alunos 
acompanharam a leitura do texto e, através de perguntas direcionadas pela 
professora, demonstraram  seus conhecimentos sobre o texto estudado.
Em seguida, chegou a hora de explorar a imaginação das crianças e, de uma forma 
descontraída, a professora Suellen trabalhou a finalidade de uma poção de bruxa,
que é transformaralguém ou alguma coisa no que se deseja. Dois alunos foram ao 
quadro branco, onde foram projetadas as imagens e desenharam como é uma pessoa 
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antes de tomar a poção e como ela ficaria depois de tomar a poção.
Alunos assistem à apresentação da receita e registram no quadro branco as suas 
interpretações
Alunos registram no quadro branco  como ficam as pessoas antes e depois de tomar
a poção da bruxa
A próxima etapa foi a criação de outros ingredientes, por parte dos alunos, para
substituirem a receita original da bruxa. As produções escritas foram anexadas 
no portfólio da turma, que a professora Suellen está, particularmente, adorando 
montar.
Alunos da turma 1101 produzem um texto com novos ingredientes para a receita da 
bruxa
Produção feita por dois alunos da turma 1.101
Foi um dia inesquecível para os alunos da turma 1101. Muitos conhecimentos foram
construídos através de atividades que valorizaram as competências e habilidades 
a serem desenvolvidas pelos alunos através do lúdico e das novas tecnologias.
Alunos da turma 1101 demonstram alegria e autonomia na produção das receitas
A professora Suellen Rocha deixa transparecer no seu trabalho as características
ligadas à sua personalidade. Cria um ambiente agradável para o aprendizado, é 
organizada, gosta de trabalhar com os alunos, atua de maneira constante na sala 
de aula, é dedicada, responsável e, acima de tudo, versátil e criativa na 
maneira de ensinar. Enfim, uma professora que toda escola gostaria de ter!
Parabéns à professora Suellen Rocha por utlizar as novas tecnologias como uma 
ferramenta no desenvolvimento da leitura e da escrita dos seus alunos. Esta ação
ajuda a desenvolver as habilidades necessárias ao pleno desenvolvimento do aluno
e a enriquecer suas aulas.
FONTE : PORTAL RIOEDUCA - 6ª CRE
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
reuniao-para-cp-da-casa-de-alfabetizacao.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 20 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Reunião para CP da  Casa de Alfabetização

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Confirmamos o encontro de formação para os Coordenadores Pedagógicos das 
Casas de Alfabetização e profissionais das equipes GED envolvidos no Projeto de 
Formação 2012.Dia: 24/8/2012Hora: 9hLocal: CASS - sala 425Contamos com sua 
presença!
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<POSTAGEM>
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transformacao-30-na-6-cre.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 9 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Transformação 3.0 na 6ª CRE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
A profªEmyli de Castro trabalha na Gerência de Educação da 6ª CRE e, entre suas 
responsabilidades, está a capacitação dos professores no uso do sistema Escola 
3.0. A formação presencial já vem acontecendo desde o 1º semestre e objetiva 
apresentar o sistema aos professores da nossa coordenadoria que são regentes em 
escolas em que o Escola 3.0 foi implantado.

Até o fim de 2012, em todas as Unidades Escolares, estará implantado um novo 
sistema, o Escola 3.0. Seus objetivos são: melhorar a inteligência coletiva da 
Secretaria e auxiliar a comunidade escolar por meio da integração de dados e da 
criação de ferramentas e processos pedagógicos, de comunicação e administrativos
mais ágeis, modernos e intuitivos.
O Escola 3.0 englobará a Educopédia, o Rioeduca e o Sistema de Gestão Acadêmica 
- SGA, que chega para substituir o SCA. O SGA permitirá o 
gerenciamentocentralizado das atividades acadêmicas das escolas, como matrícula 
dos alunos, formação de turmas, movimentações, controle de notas e frequência e 
planejamento de aulas, de qualquer computador conectado à internet e em tempo 
real. Planejamentos e diários eletrônicos poderão ser acessados e utilizados de 
forma rápida e fácil.
Logomarca do sistema Escola 3.0 retirado do site da Prefeitura Municipal do RJ
A rede municipal de ensino é a mais inovadora do país. Contudo, não basta ter 
este título sem se ter a certeza de que todos  os participantes estão 
conseguindo se apropriar das novas ferramentas tecnológicas para melhorar sua 
prática pedagógica e para personalizar o processo de aprendizagem de acordo com 
o estilos e as necessidades de cada aluno.
É nesse contexto que a SME ofereceu o Transformação 3.0, um curso de formação 
continuada direcionado a todos os integrantes da rede. Na 6ª Coordenadoria 
Regional de Educação, quem está ministrando o curso é a professora Emyli de 
Castro. Nesta coordenadoria, o sistema Escola 3.0 foi implantado em 35 escolas.
Professora Emyli de Castro, dinamizadora do curso Transformação 3.0, na 6ª CRE
Durante o treinamento presencial, os professores puderam compreender o 
funcionamento do sistema Escola 3.0 para que, dessa forma, utilizassem os 
recursos presentes nele com maior tranquilidade e autonomia.
Montagem feita com a logomarca do Transformação 3.0 utilizada pela 6ª CRE
Nas capacitações que ocorreram em Laboratórios de Informática das escolas da 6ª 
CRE, foram apresentados o uso de computadores, netbooks, tablets, internet, 
Educopédia, Rioeduca, SGA, Redes Sociais e Blue Lab. Esses conhecimentos foram 
aprofundados como forma de incentivar a utilização destes equipamentos e 
ferramentas nas escolas; que podem tornar o processo de aprendizagem mais 
atraente para os alunos da rede municipal de ensino do RJ. 
Professores participam do curso Transformação 3.0 no laboratório de informática 
do GEC Coelho Neto
Professores atentos às explicações dadas no curso Transformação 3.0, no GEC 
Coelho Neto
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Segundo a professora Emyli de Castro, os professores estão adorando fazer parte 
desta revolução!
Os primeiros encontros foram realizados já no 1º semestre. As últimas 
capacitações acontecerão nos dias 08 e 10 de agosto. No dia 08, serão 
capacitados os professores regentes e no dia 10, os Coordenadores Pedagógicos e 
os professores de Sala de Leitura. Mas a prof.ª Emyli não pensa em parar por aí!
Ela já está planejando novos encontros para capacitar outros professores! 
Parabéns à SME por proporcionar às escolas da rede um sistema de gestão que 
torna bem mais fácil o gerenciamento das inúmeras informações com as quais as 
escolas lidam, tornando o cotidiano escolar mais ágil e prático.
Parabéns à prof.ª Emyli de Castro por estar participando deste momento de 
transformação e proporcionando aos professores da 6ª CRE momentos importantes de
troca de conhecimento.

FONTE: PORTAL RIOEDUCA - 6ª CRE
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
v-simposio-paternidade-singularidades-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 20 de agosto de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

V Simpósio Paternidade, Singularidades e Políticas Públicas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Inscrições online até dia 
27/08: Profissionais 
de Saúde e demais interessados (60 vagas):
Link: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEt1eU9yR2dLcHRTNl9oY2VkN3A
zdXc6MQ#gid=0

Profissionais 
de Educação (40 vagas):
Link: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHphLVpDa1BQMkRNMmFyNWd4N2d
XTlE6MQ#gid=0

PROGRAMAÇÃOV Simpósio Paternidade, Singularidades e Políticas 
Públicas: 10 anos Valorizando a Paternidade!Data: 29 de agosto de 
2012, de 09 às 17h
Local: Otics Centro, Rua 
Evaristo da Veiga 16, 4ºandar, Cinelândia
Informações: 
2273.7398
Evento gratuito, aberto a todos 
os interessados.

* Manhã: 
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 Painel:  Homem, pai, 
profissional, promotor de saúde
Coordenação: Maria Luiza de 
Carvalho (UFRJ)
         Sancler Luiz Corrêa (CF 
Sta. Marta/SMSDC)
         
Professor
         Jovem do RAP da Saúde

 Certificação Unidade de 
Saúde Parceira do Pai
Coordenação: Viviane Manso 
Castello Branco (SMSDC)
         CF Emygdio Alves Costa 
Filho - Maria Cristina Guimarães Pinheiro
         CMS Dr. Mario Rodrigues 
Cid - Andrea da Silva
         CF 
Catiri
         Hospital Maternidade 
Carmela Dutra - Elaine Beruthe

12:00 às 13:30- intervalo para 
almoço

* 
Tarde

 Painel: Apoio ao cuidado 
paterno na escola e na comunidade
Coordenação: Aline 
Bressan

         Renata Salles D'Acri - 
Comitê de Gênero  SME
         Mª das Mercês Navarro - 
Projeto Sou pai sou aluno SME
         SMAS
         
Multirio

 Esquete com os jovens do RAP 
da Saúde/ Polo Masao Goto

 Painel:Paternidade 
participativa e sua interfaces com politicas e projetos da 
SMSDC
Coordenação: Marcio Luiz 
Ferreira                                                                        
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         Projeto 
Cegonha
         Aleitamento materno e 
acolhimento mãe-pai-bebê- Rosane Rito (SMSDC)
          Saúde do homem - 
Andrea Castro (SMSDC)
         Estratégia Brasileirinhas e 
Brasileirinhos Saudáveis - Luciana Borges   (SMSDC)

Realização:
CPAI/SPS/SUBPAV/SMSDC-RJ e Comitê 
Vida
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<POSTAGEM>
7-maneiras-com-que-educadores-podem.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 28 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

7 maneiras com que educadores podem usar o Facebook

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Sabemos que é difícil ser um educador hoje em dia. Nossa esperança é aliviar a 
dificuldade da nova tecnologia oferecendo explicações claras sobre o Facebook na
educação. Acreditamos que as informações deste guia podem ajudá-los a 
transformar os desafios da mídia social em oportunidades que beneficiam você e 
seus alunos.

1. Ajudar a desenvolver e seguir a política da escola sobre o Facebook. 2. 
Incentivar os alunos a seguir as diretrizes do Facebook.3. Permanecer atualizado
sobre as configurações de segurança e privacidade no Facebook. 4. Promover a boa
cidadania no mundo digital.5. Usar as páginas e os recursos de grupos do 
Facebook para se comunicar com alunos e pais.6. Adotar os estilos de 
aprendizagem digital, social, móvel e "sempre ligado" dos alunos do século 21.7.
Usar o Facebook como recurso de desenvolvimento profissional.FONTE: 
http://educotraducoes.files.wordpress.com/2012/05/facebook-para-educadores.pdf
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
agenda-de-setembro-workshop-p-prof.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 4 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Agenda de Setembro: Workshop p/ prof.º Artes Visuais

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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Os professores de Artes Visuais da Rede Pública de Educação da cidade do Rio de 
Janeiro estão sendo convidados a participarem do Workshop oferecido pela 
Fundação Roberto Marinho, com o objetivo de antecipar os conteúdos que serão 
apresentados no MAR - museu de Arte do Rio.
O Workshop será realizado no Museu de Arte do Rio - Praça Mauá, no dia 14 de 
setembro, às 10 h.
As inscrições dos interessados podem ser feitas através do email 
eventos@frm.org.brou pelos telefones 3232-8246 / 2293-6522.Nesse encontro serão 
apresentados o Museu, suas exposições inaugurais e as linhas de atuação da 
Escola do Olhar. Os participantes receberão o Livro do Professor sobre o Rio de 
Janeiro e poderão conhecer melhor as proposições dos materiais e suas 
possibilidades de atuação junto aos alunos.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
agenda-do-bairro-educador-de-hoje.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 19 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Agenda do Bairro Educador de Hoje

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Bairros Educadores da Pavuna, Irajá e Engenho da Rainha.

09:30 - 11:00: 
GP Déborah Sobrino: Reunião com a Coordenadora 
Pedagógica Mariângela sobre a Feira das Profissões que acontecerá na Escola 
Municipal Alberto José Sampaio.

13:00 - 16:00: 
GP Déborah Sobrino: Reunião junto a Coordenadora 
Pedagógica Mara Oliveira com os alunos que participarão do grupo de grafite da 
Escola Municipal Escultor Leão Velloso.

13:00 - 18:00: 
GN Adriano: revisão dos relatórios mensais dos Bairros 
Educadores da Pavuna, Irajá e Engenho da Rainha.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
agenda-do-mes-de-outubro-do-6-ano.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 26 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Agenda do Mês de Outubro do 6º Ano Experimental

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Atenção professores!
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Dia 03/10 -
Reunião nas escolas

Dia 10/10 - Conselho
de Classe 

Dia 17/10 - Reunião
nas escolas 

Dia
24/10 - Reunião Regional 

Dia 31/10 - Reunião
nas Escolas
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
articuladora-da-educopedia-capacita.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 19 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Articuladora da Educopédia Capacita Professores

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
A Articuladora da Educopédia, Camila Dias, estará nesta 5ª feira (20/09) na E.M.
Zilda Nunes para capacitar os professores no uso do Projetor do Proinfo e para 
realizar um trabalho que ajudará no reforço dos alunos do 3º ano.Amanhã te conto
mais detalhes! Fique ligado (a)!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
bairro-educador-realiza-atividades-na.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 24 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Bairro Educador realiza atividades na Escolas da 6ª CRE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
09:00 - 10:30:
GP
 Déborah Sobrino e GN Adriano: Reunião com a Coordenadora Pedagógica 
Marisangela da Escola Municipal Alberto José Sampaio sobre a Feira de 
Profissões.

11:00 - 18:00:
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GP Déborah Sobrino: Participação na final do Festival de Música do Município do 
Rio junto com os alunos da Escola Municipal Andrea Fontes Peixoto no Teatro 
Carlos Gomes.

13:00 - 18:00:GN Adriano: produção do texto sobre Feira das Profissões para as 
Boas Práticas do CIEDS.
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<POSTAGEM>
calendario-de-provas-bimestrais.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 12 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Calendário de Provas Bimestrais

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Informamos o calendário das provas
bimestrais para 2012:
a)1º bimestre: 18 de abril - Língua Portuguesa (Leitura)19 de abril -
Matemática20 de abril -
Ciências9 a 24 de abril - Redação
b)2º bimestre: 04 de julho - Língua Portuguesa (Leitura)05 de julho -
Matemática06 de julho -
Ciências21 de junho a 06 de
julho - Redação
c)3º bimestre: 25 de setembro - Língua Portuguesa (Leitura)26 de setembro -
Matemática28 de abril -
Ciências12 a 28 de setembro - Redação
d)4º bimestre: 12 de novembro - Língua Portuguesa (Leitura)13 de novembro - 
Matemática14 de novembro -
Ciências29 de outubro a 14 de
novembro - RedaçãoLembramos
que, dado o caráter da prova bimestral, que é subsidiar o trabalho do
professor, os alunos que faltarem, por motivo justificado, devem realizar a
prova em outro dia.
Atenciosamente,Antonio Augusto Alves Mateus FilhoAssistente I da E/SUBE/CEDMatr.
11/019298-9
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
capacitacao-para-pi-de-educacao-musical.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 4 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Capacitação para PI de Educação Musical

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Comunicamos que estão abertas as inscrições para os cursos de capacitação para 
PI de Música.Os professores interessados poderão se inscrever até o próximo dia 
06 de setembro. As inscrições serão confirmadas de acordo com a ordem de 
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recebimento dos email's, respeitando-se o quantitativo de vagas 
disponibilizado.Para a inscrição é necessário encaminhar email para 
musica@rioeduca.net contendo no assunto , o título do curso e na mensagem, o 
nome, a matrícula e a cre.

Página 4507



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

Página 4508



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cartilha-do-servidor-acumulacao-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 28 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Cartilha do Servidor: Acumulação de Cargos ou Empregos Públicos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Ao servidor é permitida a acumulação de cargos nos seguintes casos:

* dois cargos de professor;

* um cargo de professor com outro técnico ou científico

* dois cargos privativos de profissionais de saúde, com profissões 
regulamentadas.
Em qualquer dos casos, a acumulação somente será permitida quando 
houvercompatibilidades de horários.
João era Agente de Administração na SMO e passou para o Concurso Público
de Administrador da SMA. Ele fará um novo estágio probatório, o anterior será
desconsiderada.

O servidor interessado em acumular cargos comparecerá na Coordenadoria de
Administração de Recursos Humanos, portando cópia do contracheque, onde
preencherá formulário declarando a sua situação funcional e solicitando que
lhe seja autorizado o exercício cumulativo.
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<POSTAGEM>
cartilha-do-servidor-estagio-probatorio.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 24 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Cartilha do Servidor - Estágio Probatório

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Estágio Probatório é o período de 3 (três) anos de efetivo exercício, a contar 
da data do início deste, durante o qual são apurados os requisitos necessários à
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confirmação do funcionário no cargo de provimento efetivo.
Os requisitos, tais como idoneidade moral, assiduidade, disciplina, eficiência, 
serão apurados trimestralmente pela chefia imediata e encaminhados à Comissão de
Estágio Probatório.
Para cada nomeação em cargo de provimento efetivo, o seu titular se submeterá 
obrigatoriamente ao estágio probatório, ainda que tenha anteriormente ocupado 
cargo efetivo idêntico ao atual.
Conforme o estabelecido no Decreto nº 26911 de 18/08/2006 os servidores 
concursados exercerão todo o seu estágio probatório pelo tempo estabelecido,
sendo rigorosamente proibida a demanda para que exerçam cargos comissionados 
neste período, em qualquer secretaria ou órgão da Prefeitura.
Os afastamentos, tais como licença maternidade, licença para tratamento de
saúde e outros, também suspendem a contagem do estágio probatório, exceto
férias, repouso semanal remunerado e serviço obrigatório prestado à Justiça
Eleitoral.

FONTE: CARTILHA DO SERVIDOR - P.06
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<POSTAGEM>
ccr-novaa-dutra-convite-aos-professores.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 19 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CCR NovaDutra : Convite aos professores do 5º Ano 

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
O Grupo CCR - Nova Dutra convida os professores do 5º ano para o seguinte 
encontro:
Assunto: Oficina do
Meio
AmbienteDia:25 de setembro - terça-feiraHorário:Professores do 1º turno - 
9h00min às 12h00minProfessores do 2º turno - 13h00min às 16h00minLocal: Arena 
Carioca Jovelina Pérola
Negra - Praça Ênio s/nº (atrás da E.M.Telêmaco Gonçalves Maia) - PavunaPúblico 
Alvo:Professores do5º anoAs
Escolas convidadas para este evento não podem deixar de enviar seus 
representantes.Rejane  Rita
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<POSTAGEM>
ccr-novadutra-apresenta-os-brinquedos.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 5 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CCR NovaDutra apresenta Os Brinquedos de Bebel

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
A CCR Nova Dutra ofereceu aos alunos da rede municipal de ensino do Rio de 
Janeiro o espetáculo Os Brinquedos de Bebel. A proposta da CCR é utilizar os 
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recurso da linguagem teatral como ferramenta de apoio à difusão dos conceitos do
Programa Estrada para a Cidadania.A CCR NovaDutra promoveu, na última semana de 
agosto, a exibição da peça teatral Os Brinquedos de Bebel para alunos da rede 
municipal de ensino do Rio de Janeiro. O espetáculo faz parte do Programa 
Estrada para a Cidadania, promovido pela Concessionária com o objetivo de 
disseminar informações de trânsito, cidadania e meio ambiente.Logomarca do 
Programa Estrada para a CidadaniaOs alunos das turmas 1501 (Prof.ª Maria Glória)
e 1502 (Prof.ª Elga) da E. M. Cláudio Ganns assitiram no dia 29 de agosto, na 
Arena Jovelina Pérola Negra - Pavuna a este espetáculo belíssimo.Criada 
especialmente para apoiar o  Programa Estrada para a Cidadania, a peça é uma 
realização da Companhia Vip de Teatro, de São Paulo. A proposta da CCR NovaDutra
é utilizar os recursos da língua teatral como ferramenta de apoio à difusão dos 
conceitos do Programa.Cenas do espetáculo Os Brinquedos de BebelAlunos da E.M. 
Cláudio Ganns assistem, entusiasmados o espetáculoVeja a matéria na íntegra no 
Portal Rioeduca!Deixe um comentário para a escola! Vamos prestigiar o trabalho 
dos nossos colegas da rede!PORTAL RIOEDUCA: OS BRINQUEDOS DE BEBEL
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<POSTAGEM>
convite-especial-ao-professor.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 19 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Convite Especial ao Professor

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Prezado Professor , você é nosso convidado 
especial.

O Museu Light da Energia está promovendo as oficinas 
para professores e gostaria muito de contar com a sua 
presença..br

A oficina "Dia do Professor" conta com palestra , 
visita guiada ao museu e certificado. 

Não perca essa chance! Vagas 
limitadas!

Data: 24 de setembro (ao participar, você estará 
garantindo 1 visita com ônibus cedido para sua turma em 2013 - somente para 
escolas públicas do Rio e Baixada Fluminense)

Horário de 13 às 17h 

Local: Av. Marechal Floriano, 168 - Centro - 
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Para fazer sua inscrição,envie ume-mail com nome 
completo, nome da escola e e-mail de contato para 
visitamuseudaenergia@canalcomcult.com.br

Página 4520



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

Página 4521



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
curso-de-pos-graduacao-em-educacao-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 19 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Curso de pós-graduação em Educação e Tecnologia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Os cursos da Universidade Veiga de Almeida procuram desenvolver 
um conjunto de competências e de habilidades profissionais e empreendedoras 
articuladas com as demandas importantes da sociedade, principalmente com o setor

produtivo. Conheça um pouco sobre o curso de pós-graduação em Educação e 
Tecnologia:O curso tem o objetivo de capacitar profissionais de diferentes áreas
para 
o exercício docente tendo como perspectiva as novas dimensões pedagógicas e a 
educação tecnológica, numa visão interdisciplinar, abrangente, diferenciada e 
sistêmica para atuar proativamente nas mudanças que estão ocorrendo no ambiente 
educacional. 
Conheça alguns de nossos diferenciais:- Tutoria online com mestres e doutores da
área.- Tecnologia avançada para facilitar o aprendizado.- Flexibilidade e 
autonomia nos estudos.
Descontos especiais para alunos matriculados durante o mês de 
setembro.
Isenção de taxa de inscrição | 20% de desconto para novos alunos
Para mais informações sobre o curso, acesse: www.uva.br
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<POSTAGEM>
curtas-da-6-cre-sao-selecionados-para-o.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 4 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Curtas da 6ª CRE são selecionados para o Vídeo Fórum

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Curtas de 21 escolas da Rede Municipal do Rio de Janeiro são selecionados para o
Vídeo Fórum. Destas, 03 são da 6ª CRE!!!!! Nossas escolas concorreram com 
produtores de vários estados brasileiros e de outros países.De acordo com o 
regulamento, o foco para a seleção dos filmes foram aquelas produções 
comprovadamente realizadas pelas equipes formadas, em sua grande maioria, 
prioritariamente por pequenos e jovens autores de até 18 anos.O Programa Vídeo 
Fórum faz parte da Mostra Geração, do Festival do Rio, um dos mais importantes 
festivais de cinema do país. Nossas escolas foram selecionadas! Vamos 
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conhecê-las?E.M. Rose Klabin - A Última CrônicaPET Telêmaco - Aquela Sanfona 
BrancaNA Grande Otelo - Mamãe botou um ovoParabéns às nossas escolas!
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<POSTAGEM>
diario-de-classe-do-1-ao-5-ano.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 19 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Diário de Classe do 1º ao 5º Ano

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Tendo em vista consultas sobre o lançamento de dados no DIÁRIO DE CLASSE do 
1º ao 5º Ano, vimos esclarecer que:

1. Todo professor, tanto o PII da turma quanto o PI de Educação Física, Arte 
e Inglês, deve preencher o Diário de Classe, o que inclui a frequência do 
aluno;

2. Quanto à avaliação, o aluno do 2º ao 5º Ano recebe um Conceito Global, que 
deve ser atribuído em conjunto por todos os professores que trabalham com a 
turma, e uma média dada pelo professor de referência da turma, com base nas 
avaliações que realizou. Além disso, lançam-se no Boletim Escolar as notas das 
Provas Bimestrais. No 1º Ano, atribui-se apenas o Conceito Global.

3. Os professores de Arte, Língua Estrangeira e Educação Física devem 
realizar avaliações, cujos resultados devem traduzir-se, preferencialmente, por 
meio de registros sobre o desenvolvimento e a aprendizagem do aluno, não se 
exigindo atribuição de nota, dado o caráter essencialmente formativo dessas 
disciplinas nos Anos Iniciais. 
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<POSTAGEM>
dispensa-de-servico-e-folga-em-dobro.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 28 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Dispensa de Serviço e Folga em Dobro / Eleições 2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

ATO DO COORDENADOR GERAL
PORTARIA A/CSRH Nº 37 DE 27 DE SETEMBRO DE
2012.

Dispõe sobre a dispensa do serviço e folga em
dobro em virtude de convocação para o exercício das funções de presidente,
mesários,
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administradores de prédio, membros das juntas
eleitorais, escrutinadores e seus auxiliares nas Eleições de 2012.
O COORDENADOR GERAL DO SUBSISTEMA DE
RECURSOS HUMANOS
da Secretaria Municipal de Administração, no uso
das atribuições
que lhe são conferidas pela legislação, e
CONSIDERANDO os
termos do art. 174 da Resolução TSE Nº 23.372, de 14.12.2011 e;
CONSIDERANDO os
termos do art. 6,  único da Resolução N 808/2012 -TRE/RJ, de 19 de abril de
2012 e;
CONSIDERANDO a
necessidade de assegurar a continuidade do serviço público para evitar prejuízo
à população.

RESOLVE:
Art. 1º Os servidores municipais
convocados para o exercício das funções de presidente, mesários,
administradores de prédio, membros das juntas eleitorais, escrutinadores e seus
auxiliares nas Eleições de 2012 serão dispensados do serviço e terão direito à
concessão de folga, mediante apresentação ao Órgão Setorial de Recursos Humanos
de declaração expedida pelo Juiz Eleitoral ou pelo Tribunal Regional Eleitoral,
sem prejuízo do salário, vencimento ou qualquer outra vantagem, pelo dobro dos
dias de convocação.
 1º A expressão dias de
convocação abrange quaisquer eventos que a Justiça Eleitoral repute necessários
à realização do pleito, inclusive as hipóteses de treinamentos e de preparação
ou montagem de locais de votação.
 2º Não será computado para
fins do disposto no caput o comparecimento ao cartório eleitoral para
assinatura de termo de posse.
Art. 2º A concessão da folga
prevista nesta Portaria será adequada à respectiva jornada do beneficiário,
inclusive daquele que labora em regime de plantão, não podendo ser considerados
para este fim os dias não trabalhados em decorrência da escala de trabalho.
Art. 3º Caberá à chefia imediata,
de acordo com as necessidades do serviço, estabelecer a escala para concessão
da folga tratada nesta Portaria, que não poderá ultrapassar a data de
28/12/2012.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
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<POSTAGEM>
encontro-anual-dos-professores-de-sala.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 5 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Encontro Anual dos Professores de Sala de Leitura

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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No próximo dia 
27/09será realizadootradicional Encontro Anual de Professores de Sala de 
Leitura, que será realizado, como em 2011, na Primavera dos Livros, no Museu da 
República, Rua do Catete 153, Catete.
O evento 
destina-se aos professores regentes de Sala de Leitura e Bibliotecários e 
contará com intensa programação (em anexo).
As inscrições 
abrirão na próxima 2ª feira, dia 10/09, na Intranet da SME, até 
que as vagas se encerrem.
Solicitamos 
ampla divulgação para todas as escolas e bibliotecas de sua 
coordenadoria.

Agenda
     do evento:
. 1 momento
(das 9h às 12h): 600 Professores e
Bibliotecários participarão da abertura e palestra no auditório:

Intervalo para almoço: 12h às 13h

. 2 momento
(das 13h às 17h30min): -13h:
apresentação institucional da LIBRE com informações sobre a Primavera dos
Livros, seguida de visita dos participantes à exposição das editoras; 

- 15h às 17h30min:600 professores, divididos em 8 grupos, participarão de salas 
temáticas

Os
professores deverão realizar inscrição prévia para as atividades de 15h30min às
17h, podendo realizar apenas uma opção.

EspaçoAtividadeConvidadosHorárioGrupoQuant.Auditório (Tenda)Painel Escolas de 
LeitoresProfessores das 7 escolas vencedoras do Concurso na
  SME/RJ15h30minàs 17hProf. de EI e EF (1º e 2º segmentos)300ArenaFormando 
leitores de literatura nos EDIProfessores da SME/RJ:EI15h30minàs 17hProf. de 
EI20Biblioteca CulturaFormando Leitores de literatura nos Ginásios
  CariocasProfessores da SME/RJ:2º segmento15h30minàs 17hProf. de EF (2º 
segmento)40Auditório superiorFormando Leitores de literatura nas Casas de
  AlfabetizaçãoProfessores da SME/RJ:1º, 2º e 3º anos- EF15h30minàs 17hProf. de 
1º, 2º e 3º anos - EF80CinemaExibição do DVD A palavra conta, do Movimento Por
  um Brasil Literário, seguida de debate.Equipe da SME/RJ e Áurea Alencar(Mov. 
Por um Brasil Literário)15h30minàs 17hProf. de EI e EF (1º e 2º 
segmentos)60Jardins do MuseuFormando Leitores de literatura EspeciaisProfessores
da SME/RJ:Ed. Especial15h30minàs 17hProf. de Educação Especial30Sala 
(Térreo)Formando Leitores literatura do 4º ao 6º anosProfessores da SME/RJ:4º,5º
e 6º anos- EF15h30minàs 17hProf. de EF (1º segmento)60
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Encerramento: 
Apresentação litero musical, com oGrupo Carroça de
Mamulengos, das 17h às 18h.
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<POSTAGEM>
encontro-com-professores-de-1-ano.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 26 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Encontro com Professores de 1º Ano

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Solicitamos a presença de 
01 professor de 1º ano e do(a) C.P. no encontro sobre "Por que 
alfabetizar com textos?", com ênfase na oralidade, leitura e escrita através das

orientações curriculares, cadernos pedagógicos e avaliações.e    Data: 
03 de outubro de 2012 - 4ª feira    Horário: 13 às 17 
h.    Local: Escola Normal Carmela Dutra     Av. Ministro Edgard Romero, 491 - 
Madureira - tel. 
2333-5719
    Por 
favor enviar para GED o nome do(a) professor(a) e C.P. e suas 
respectivas matrículas.    O encontro será dinamizado pela 
equipe GEF (Gerência de Ensino Fundamental) e a presença é 
obrigatória.
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<POSTAGEM>
encontro-de-agentes-de-educacao-especial.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 26 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Encontro de Agentes de Educação Especial

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

   R

Assunto: ENTREGA DE INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE  MATERIAL DE MATRÍCULA 
2013

Local: Instituto Municiapl Helena Antipoff
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    Data: 01/10/2012

    Horário: 14horas
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<POSTAGEM>
escolas-da-6-cre-sao-selecionadas-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 19 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Escolas da 6ª CRE são selecionadas para o Cineclube

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
É com grande prazer que o Projeto Cineclube nas Escolasinforma a seleção de 
curtas produzidospor algumasescolas da 6ª CREpara a 
programação do Vídeo Fórum/Festival do Rio 2012:1 de outubro, 8h30E.M. Rose 
Kablincurta: "A última crônica"Faixa etária indicativa: 13 anos4 de outubro, 
8h30Núcleo de Arte Grande Otelocurta: "Mamãe botou um ovo"Faixa etária 
indicativa: 6 anos5 de outubro, 8h30Polo de Educação pel Trabalho Telêmaco G. 
Maia Silveiracurta: "Aquela sanfona branca"Faixa etária indicativa: 11 anosO 
Vídeo Forum/Festival do Rio acontecerá no Espaço SESC Rio (Estação Sesc 
Rio, rua Voluntários da Pátria, 35 - Botafogo).Parabéns às escolas 
selecionadas!Nós somosa seXta CRE!
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<POSTAGEM>
feira-estadula-da-rede-de-educadores-em.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 26 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Feira Estadual da Rede de Educadores em Museus e Instituições Culturais

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
gec-fernando-r-da-silveira-desafios.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 19 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

GEC Fernando R. da Silveira + Desafios = SUCESSO!!!!
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Diretora Eliane,

É com muita alegria que damos os parabéns ao 
GEC Fernando Rodrigues da Silveira, nosso GEC de Costa Barros e também Escola do

Amanhã.
Do 
grupo das Escolas do Amanhã foi a que teve a maior nota em Matemática no 7º ano 
na 2a bimestral. 
Lembro a todos que, antes da primeira 
bimestral, esta escola se apresentou para a Secretária na SME Itinerante, pelos 
resultados frágeis obtidos em 2011. Ou seja, a virada aconteceu já no primeiro 
semestre.
Parabéns à equipe de Exatas do GEC: Lívia 
(matemática), Michelle (ciências), Selma (ciências) e Araceli  Bicalho 
(coordenadora de disciplina de Matemática).

Recebam o nosso abraço 
coletivo!!!![FOTO]
Heloísa MesquitaGerência de Educação da 6ª CRE
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<POSTAGEM>
ii-mostra-literaria-da-6-cre-inscricoes.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 12 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

II Mostra Literária da 6ª CRE - Inscrições

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Amigo(a) Diretor(a), bom dia!

A II Mostra Literária da 6ªCRE se aproxima e com certeza será um momento 
maravilhoso. Seguem alguns informes importantes:

- Data: 20 e 21 de Setembro

- Horário: 10:00 às 16:00 horas

- Local: ArenaJovelina Pérola Negra - Pavuna

- Título: EU... aluno leitor/escritor ELES... autores trabalhados NÓS... escolas
da 6ªCREexpondo obras de arte

- Asescolas que desejarem participar deverão ligar para a GED, à partir de hoje 
(12/09), para efetuarem inscriçãopara exposição de trabalhos e/ou apresentação 
de palco.
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- CadaUE poderá participar em apenas 01 dia: 20 ou 21/09

- A escola poderá se inscrever para as duas modalidades: exposição de
 trabalhos e apresentação de palco ou, se desejar, para apenas uma 
modalidade.

- As apresentações de palco terão intervalos de 15 minutos, e o horário 
determinado deverá ser respeitado.

- Em relação às exposições de trabalhos cadaUE poderá levar no máximo 03 
aramados, almofadas, puffs, tapetes. Não haverá tenda!

- Todas asUEs deverão ter sua identificação em local visível.

- Asescolas que desejarem poderão trabalhar em parceria.
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<POSTAGEM>
ii-mostra-literaria-da-6-cre.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 4 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

II Mostra Literária da 6ª CRE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
A II Mostra Literária da 6ª CRE acontecerá nos dia 20 e 21 de Setembro, na Arena
da Pavuna. Teremos exposição de trabalhos e apresentação de palco.
Na próxima semana estaremos enviando maiores informações, abrindo inscrições 
para os interessados e etc.
Os Coordenadores Pedagógicos e os regentes de Sala de Leitura já foram 
informados sobre o evento, que continua a ter o mesmo nome:

EU ... aluno leitor / escritor

ELES ... autores trabalhados

NÓS ... escolas da 6ª CRE expondo obras de arte
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<POSTAGEM>
informacoes-provas-bimestrais.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 18 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Informações Provas Bimestrais

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Informamos, sobre as PROVAS BIMESTRAIS, que:a) as provas do 1º Ano serão 
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aplicadas nos mesmos dias das Provas Bimestrais 
do demais grupamentos, a saber: LP-Leitura - dia 25/09; Matemática - dia 26/09; 
Alfabetização Escrita - 28/09;b) a Prova de Alfabetização Escrita do 2º e do 3º 
Anos será aplicada no dia 
28/09.
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<POSTAGEM>
inscricoes-nova-fase-anima-escola-2012.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 5 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Inscrições - Nova Fase Anima Escola 2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Estão abertas as inscrições para o Curso Básico de 
Animação para Professores 2012! Para se inscrever, o professor tem que ter feito
o Curso 
de Introdução à Animação (realizado em junho de 2012).EMENTA DOS 
CURSO: Introdução teórica à linguagem da animação: a história do desenvolvimento

da ilusão do movimento e os seus fundamentos. Os aparelhos de ilusão de 
movimento. Os princípios da animação: movimento constante, aceleração, 
antecipação, deformação, metamorfose. Criação de personagens e movimentos 
básicos: caminhada e expressão facial. As alternativas técnicas existentes para 
a captura, edição e sonorização de filmes de animação e, em especial, o sistema 
MUAN, software desenvolvido especialmente para o Anima Escola.CARGA-HORÁRIA: 30 
horas aulaTurma 1:Datas: 
sábados -  15/9; 22/9; 29/9; 6/10; 20/10; 27/10; 10/11.
Horário: 8h às 
12h30Local: 
Universidade Estácio de Sá - Campus do Shopping Nova América - Av 
Pastor Martin Luther King Jr., 126 - Del Castilho
Turma 
2:Datas: 
sábados - 15/9; 22/9; 29/9; 6/10; 20/10; 27/10; 10/11.
Horário: 13h às 
17h30Local: 
sala de cursos Anima Mundi - Rua Elvira Machado, 05 - BotafogoTurma 3:Datas: 
segundas e quartas - 24/9; 26/9; 1/10; 3/10; 8/10; 10/10; 17/10; 22/10; 24/10; 
29/10
Horário: 18h às 21h.Local: 
sala de cursos Anima Mundi - Rua Elvira Machado, 05 - BotafogoINSCRIÇÕES: até o 
dia 11 de setembro!Para se inscrever basta enviar um e-mail para 
escola@animamundi.com.br com as seguintes informações: 1.nome 
completo2.matrícula3.cargo/função4.escola onde atua (com 
nome e designação)5.número da turma de 
preferência6.e-mail e telefone de 
contatoAnima Mundi55 
21 2541-7499 / 2543-8860www.animamundi.com.br
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inscricoes-para-o-encontro-como.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 26 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Inscrições para o Encontro como Audiovisual na Escola

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Até o dia 17/10 estão abertas as 
inscrições para o Modulo I do Curso Encontro com o 
Audiovisual Na Escola, promovido pelo Projeto Cineclube nas 
Escolas. Os interessados devem enviar um e-mail para 
escolas@cidadela.art.br e aguardar a 
confirmação da inscrição por e-mail.As vagas serão 
preenchidas conforme a ordem de inscrição. Por isso, não perca tempo e 
inscreva-se já! CURSO: Módulo I do Curso 
Encontro com o Audiovisual na escolaEMENTA: Linguagem audiovisual e 
roteiroDesde a invenção do 
cinematógrafo à dinâmica da utilização do audiovisual na era digital, o módulo 
irá apresentar a evolução estética e de linguagem como meio de comunicação 
e forma de expressão artística, cultural e social, aliada à técnicas de 
elaboração de roteiros para audiovisual.CARGA 
HORÁRIA: 16 horas 
DIAS: 22/10, 29/10, 05/11 e 
12/11 (segundas-feiras)HORÁRIO: das 8h as 
12hLOCAL: Rua Alvaro Alvim, 31, 
2º andar, Cinelândia. (próximo ao metrô).PÚBLICO 
ALVO: 
Preferencialmente professor articulador do Projeto Cineclube nas Escolas 
INSCRIÇÕES:Período: 26/09 a 17/10Envie um email para: 
escolas@cidadela.art.br, com 
as seguintes informações:* Nome 
Completo:* 
matrícula: * 
escola:* 
função/cargo:* 
e-mail e telefone de contato:* se é 
professor articulador do Projeto Cineclube nas EscolasContatos: ENCONTRO COM O 
AUDIOVISUAL NA ESCOLAescolas@cidadela.art.br
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<POSTAGEM>
inscricoes-para-o-sarau-do-professor.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 19 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Inscrições para o Sarau do Professor

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Estão abertas as inscrições para o Sarau do 
Professor! Participe!. Dia: 26/09. Às: 17h. Local: Escola de Formação do 
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Professor Carioca Paulo Freire 
-Av. Presidente Vargas 1314 - CentroO Sarau será apresentado por Silvia 
Castro, professora de Sala de Leitura da Rede, atrize contadora 
de histórias, acompanhada pelo músico Dininho Silva.Programa: A História de Inês
de CastroAdaptação livre do 
Canto Terceiro de "Os Lusíadas" - CamõesEsta história clássica portuguesa ganha 
tons bem 
brasileiros na voz e interpretação de Silvia Castro. Nesta narrativa o amor tem 
conotações políticas e tudo é feito para que Pedro - futuro Rei de Portugal 
-e Inês não possam vivenciar o amor. O drama se encerra 
com a morte de Inês, que é, posteriormente, paramentada por Pedro, que a faz 
Rainha depois de morta. Músicas e poesia vão entremeando a narrativa dando-lhe 
expressão e vivacidade.Inscrições: enviar e.mail para inscricaosarau@gmail.com 
com nome, matrícula, 
cargo/função e lotação.
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<POSTAGEM>
inscricoes-seminario-rio-escola-sem.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 20 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Inscrições Seminário Rio Escola Sem Preconceito

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Comunicamos a
todas as Direções de Unidades Escolares e Coordenadores (as)Pedagógicos (as) que
as inscrições para as
Salas de Conversa e Palestras para Diretores no Seminário Rio Escola - Sem
Preconceito, serão realizadas pelas Gerências de Educação de
cada E/SUBE/CRE.Neste sentido, reiteramos
que as escolas cujos docentes desejam inscrever-se em Salas de Conversa,
deverão reportar-se diretamente às suas Gerências de Educação.
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<POSTAGEM>
instituto-ciencia-hoje-capacita.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 4 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Instituto Ciência Hoje Capacita Professores do Realfa 2B

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Os Professores do Projeto Realfa 2B - Fórmula da Vitória estão convidados a 
participar de um encontro com o Instituo Ciência Hoje.
O objetivo deste encontro é a reflexão sobre práticas investigativas tendo como 
ponto de partida os temas abordados na Revista Ciência hoje.
O encontro acontecerá em dois horários, de acordo com o turno em que o professor
trabalha:
Data: 12/09/12
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Local: IHA - Rua Mata Machado, 15 - Maracanã

Horário: Manhã ( 9:30h às 12h ) e Tarde ( 13:30h às 17h)
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<POSTAGEM>
mensagem-do-dia.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 28 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mensagem do Dia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
"O que é um amigo? Uma 
única alma habitando dois corpos."AristótelesBom dia!Nós somos a 6ª CRE!Rejane.
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<POSTAGEM>
momento-pedagogico-sobre-autismo.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 12 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Momento Pedagógico sobre Autismo

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
O Momento Pedagógico de Autismo, que estava marcado para o dia 19/09/2012 no 
Auditório da CRE,
será adiado por coincidir com evento do IHA onde alguns profissionais do AEE 
estarão participando.
Aguarde que outra data será agendada e comunicada por e-mail.
Equipe de Educação Especial
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<POSTAGEM>
o-bairro-educador-e-um-projeto-da.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 28 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Bairro Educador Integra Educação, Cultura e Comunidade

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
O Bairro Educador é um projeto da Secretaria Municipal de Educação do Rio de 
Janeiro integrado ao programa Escolas do Amanhã. Este projeto visa promover a 
integração entre escola e comunidade por meio da dinamização do processo de 
aprendizagem. Ele aponta para uma nova maneira de pensar a educação e de  
ressignificar o papel da comunidade no processo educativo.
A metodologia usada estimula a  capacidade do estudante de aprender a aprender. 
Visa desenvolver as competências relacionais e emocionais que se traduzem em 
habilidades básicas para aprender, transferir/aplicar o aprendido, ser capaz de 
organizar  seus pensamentos, de comunicar-se com clareza, relacionar-se, atuar 
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em grupo, responsabilidade individual e autonomia.
Bairro Educador promove ações culturais e de cidadania nas escolas da 6ª CREO 
Bairro Educador atua em vários bairros da 6ª CRE: Anchieta, Coelho Neto, 
Colégio, Costa Barros e Pavuna. Vamos ver algumas ações que este projeto realiza
 com nossas escolas.ACEESSE O LINK ABAIXO E VEJA A MATÉRIA NA ÍNTEGRA!BAIRRO 
EDUCADOR ATUA NA 6ª CRE!
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<POSTAGEM>
orientacoes-para-aplicacao-da-avaliacao.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 12 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Orientações para Aplicação da Avaliação Diagnóstica - 4º, 5º e 6º Anos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

ORIENTAÇÕES PARA APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA4º,5º E 6º ANOS
PROVAS DE LEITURA E ESCRITA

I. Orientações
Gerais:
A Avaliação Diagnóstica do 4º, 5º e 6º Anos
será composta de duas provas: uma de Leitura e outra de Escrita.
Caberá ao Professor orientar a realização
da prova, de forma geral. 
O aluno deverá realizar a prova, fazendo
a leitura de cada enunciado e de cada uma das opções de resposta.
O aluno deverá assinalar apenas uma opção
correta. 
Ao final da Prova de Leitura, o aluno
deverá ser orientado, pelo Professor, a marcar suas respostas no 
cartão-resposta.

A Avaliação Diagnóstica deverá ser inserida
no DESESC, impreterivelmente, até o próximo dia 17 de setembro.
ATENÇÃO: os alunos que NÃO REALIZARÃO
as provas (alunos com conceitos R, B e MB), NÃO TERÃO lançamentos no
sistema, ficando os referidos campos sem preenchimento.
II. Das Provas:

1. Avaliação de Leitura 
A Avaliação Diagnóstica de Leitura apresentará
10 (dez) questões de múltipla escolha organizadas a partir dos seguintes
descritores: 

NÚMERO DA QUESTÃO
DESCRITOR1
Localizar uma informação explícita em
  um texto.
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2Identificar finalidades e funções
  da leitura em função do reconhecimento do suporte, do gênero e da sua
  contextualização. 
3Interpretar texto com auxílio de
  material gráfico diverso. 
4
Inferir uma informação implícita em um
  texto.
5Identificar o
  assunto de um texto.6
Localizar uma informação explícita em
  um texto.7
Inferir uma informação
  implícita em um texto. 
8
Inferir uma informação
  implícita em um texto. 
9
Localizar uma informação explícita em
  um texto.
10
Reconhecer o efeito de
  sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão.

2. Avaliação de Escrita 

A Avaliação Diagnóstica de Escrita será composta
de 02 (duas) questões cujos critérios estão relacionados abaixo. 
O professor deverá lançar no DESESC a
pontuação de cada uma das questões da prova (Questão 1 e Questão 2).

2.1
Critérios de correção - Prova de Escrita

QUESTÃO 1 

INDICADORES

PONTUAÇÃO

Preencher com
  as informações solicitadas na ficha.
4 = Preenche, corretamente, todos os
  dados solicitados.
3 = Preenche, com erros, todos os dados
  solicitados.
2 = Preenche, corretamente, parte dos
  dados solicitados.
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1 = Preenche, com erros, parte dos
  dados solicitados.
0 = Não preenche. 

QUESTÃO 2 

INDICADORES

PONTUAÇÃO
I. Utilizar elementos de apresentação do texto: redige, utilizando as
  características específicas do gênero textual diário.1. Emprego da primeira 
pessoa.2. Uso do pretérito.

2 = Atende.
1 = Atende parcialmente.
0 = Não atende.
II. Desenvolver o texto a partir do
  tema proposto. 

1 = Desenvolve.
0 = Não desenvolve.

III. Apresentar uma sequência lógica na
  descrição dos fatos. 

2 = Apresenta.
1 = Apresenta parcialmente.
0 = Não apresenta.
IV. Utilizar a escrita como sistema de
  representação, respeitando os aspectos linguísticos: 
1. uso adequado do vocabulário; 2.ortografia - relação grafema/fonema, 
espaçamento entre palavras, uso
  de maiúsculas, acentuação; 3. pontuação - ponto final, ponto de
  exclamação, ponto de interrogação, vírgula. 4. concordância nominal e verbal
  (relações morfossintáticas).
2 = Utiliza.
1 = Utiliza parcialmente, sem prejuízo
  da compreensão global do texto.
0 = Não utiliza.

Obs.: Lembramos que
estes são parâmetros básicos de correção. O Professor deverá atribuir a
pontuação com base nesses parâmetros e após análise da produção 
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<TÍTULO DA POSTAGEM>
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Prêmio Viva Leitura

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Depois do Ano Ibero-americano da Leitura 
comemorado em 2005, foi criado o Prêmio 
VIVALEITURA, com o objetivo de estimular, fomentar e reconhecer 
as melhores experiências que promovam a leitura.Ele é uma iniciativa do 
Ministério da 
Cultura (MinC), da Fundação Biblioteca Nacional, do Ministério da Educação (MEC)

e da Organização dos Estados Ibero-americanos para Educação, a Ciência e a 
Cultura (OEI), com o apoio da Fundação Santillana, da Fundação Banco do Brasil, 
do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e da União dos 
Dirigentes Municipais de Educação (Undime). O Prêmio VIVALEITURA faz parte do 
Plano 
Nacional do Livro e Leitura (PNLL). Todos os anos, são premiados trabalhos 
nas seguintes categorias:1) "Bibliotecas Públicas, Privadas e Comunitárias"; 2) 
"Escolas Públicas e Privadas";3)"ONGs, pessoas físicas, 
universidades/faculdades e instituições sociais", que desenvolvam trabalhos na 
área de leitura.Em cada categoria, os vencedores recebem um prêmio no valor de 
R$ 30 mil.Na categoria Sociedade, há a distinção 
da Menção Honrosa a ser atribuída a projetos de empresas com foco no tema 
"formação de mediadores de leitura". A distinção abrange programas e projetos de

apoio, promoção e patrocínio, na área de leitura, desenvolvidas por empresas, 
públicas ou privadas. O projeto que se destacar por sua abrangência, permanência

confirmada e alta relevância será considerado merecedor da Menção Honrosa. 
Inscrições pelo site http://www.premiovivaleitura.org.brAs inscrições são 
gratuitas e terminam 
no dia 29 de setembro.
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<POSTAGEM>
projeto-riozoo.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 28 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Projeto RioZoo

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Projeto para visita dos alunos das escolas da rede municipal ao zoológico do 
Rio, desenvolvido em duas ações.
Curso para professores - O curso tem por objetivo instrumentalizar professores, 
para que conheçam e utilizem os recursos educativos da Fundação Rio Zoo de 
maneira multidisciplinar.

Visita ao RioZoo com alunos - O RioZoo oferece dois roteiros de visitas 
orientadas: Mini-Fazenda e Fauna. O primeiro é destinado aos alunos do 1 ao 3 
anos e o segundo é voltado para os alunos do 4º ao 9º anos. Todos os roteiros 
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propiciam aos alunos do Ensino Fundamental valiosas oportunidades de aprendizado
em relação à vida de algumas espécies de animais e à Educação Ambiental.

Informações
Equipe responsável
Anna Maria Marino e Simone Fadel
Contato: extensividade.ced@sme.rio.rj.gov.br
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<POSTAGEM>
reuniao-com-professores-de-aee.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 18 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Reunião com Professores de  AEE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Nodia 19/09/12, será 
realizada reunião com os professores  de AEE abaixo 
relacionados:

1º turno  -  Horário: 9h 

Maria Jurema M.Peçanha              ( 06.22.020) 
Maurice Maeterlinck
Taís Martins Augusto Madeira        ( 06.22.023) 
Gilberto Amado
Valéria Alexandre da silva             ( 
06.25.502) CIEP Zumbi dos Palmares
Patrícia Ramos                            ( 
06.25.205) CIEP Antonio Candeia Filho
2º turno  - Horário: 13h30
Rosana Morais de Souza                ( 
06.25.204)  CIEP Rubens Gomes
Maria Ines de Souza Xavier            ( 
06.22.201) CIEP Poeta Fernando Pessoa
Denise da Rocha T. Coelho              ( 06.22.014) 
Bélgica

Local: Instituto Municipal Helena Antipoff
Rua Mata 
Machado, 15 - Maracanã.
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<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 4 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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Rio,  uma Cidade de Leitores! Nós recomendamos! 

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
O autor identifica as especifíddades e inter-relações dos processos de 
alfabetização e letramento, propondo o ensino sistemático da notação alfabética 
aliado à vivência cotidiana de práticas de leitura e escrita.Vale a pena 
conferir![FOTO]
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<POSTAGEM>
semana-de-educacao-infantil-na-em.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 12 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Semana de Educação Infantil na E.M. Paraíba

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
A
 E. M. Paraíba realizou a Semana de Educação Infantil com a participação
 dos responsáveis e seus filhos. Esta semana teve por objetivo 
propiciarmomentos prazerosos entre família e escola, além de 
desenvolver as áreas de conhecimento necessárias para uma aprendizagem 
efetiva.O
 mundo todo desperta para a importância da Educação Infantil. Até pouco 
tempo atrás, esse ensino era tido como de menor interesse. Hoje sabemos 
que a estimulação precoce das crianças ajuda muito o aprendizado 
futuro. Desenvolve suas capacidades motoras, afetivas e de 
relacionamento social. O contato das crianças com os educadores e seus 
pares transforma-se em relações de aprendizado.A Educação Infantil começa a ser 
vista como o alicerce da aprendizagem, aquela que deixa a criança pronta para 
aprender.A
 Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro investe muito nesta 
área da educação. As ações vão desde a contratação de professores por 
meio de concurso público, ampliação de vagas nas escolas, capacitação 
dos docentes para a realização de um trabalho pedagógico consistente, 
até ações desenvolvidas exclusivamente para o desenvolvimento 
integraldo aluno da Educação Infantil. Cito, como exemplo, a Semana de Educação 
Infantil ocorrida em agosto.Os professores da E. M. Paraíba têm
 plena consciência de que a Educação Infantil é essencial para uma 
aprendizagem efetiva, pois ela socializa, desenvolve habilidades e 
melhora o desempenho escolar futuro. Isto proporciona à criança 
resultados superiores ao chegar ao Ensino Fundamental.Semana de Educação 
Infantil na E. M. ParaíbaPensando
 nisso, a Semana de Educação Infantil da E. M. Paraíba foi recheada de 
atividades que tinham por objetivo desenvolver as várias áreas do 
conhecimento. No primeiro dia, os professores realizaram com os alunos 
atividades que proporcionaram o desenvolvimento da linguagem oral, 
movimento , natureza e sociedade.
     Responsáveis participam do lançamento do Caderno Pedagógico e da avaliação 
das atividadesAs professoras realizaram, durante toda a semana, a exposição dos 
trabalhos realizados pelos alunos no pátio da escola.A
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 Educação Infantil, segundo os professores da E. M. Paraíba, está em 
processo de desenvolvimento e tem por base o PPP da escola, onde a Qualidade de 
Vida é
 o ponto de partida para realização de todas as atividades. Os 
professores destacam que o conhecimento da nossa cultura nos traz também
 qualidade de vida e, por isso, as atividades desenvolvidas na Semana de
 Educação Infantil tiveram como temática o Folclore Brasileiro.Reponsáveis 
participam das atividades da Semana de Educação Infantil com seus filhosPensando
 em proporcionar uma boa qualidade de vida aos alunos e responsáveis, a 
E. M. Paraíba realizou exercícios físicos e palestras com os presentes.As
 linguagens oral e visual,as Artes, a Matemática, o Movimento, a 
Natureza e a Sociedade foram as áreas de conhecimento exploradas no 
segundo dia. Vários trabalhos artísticos foram construídos a partir da 
contação de história realizada pelas professoras. Os olhos das crianças 
brilhavam ao verem seus responsáveis participando daquele momento! Foi 
emocionante a participação da família neste evento!Pais ajudam seus filhos na 
realização dos trabalhos artísticosAlunos mostram, orgulhosos, os trabalhos 
feitos por eles e seus paisDe acordo com os professores da E. M. Paraíba,
 a Qualidade de Vida abrange todas as áreas, a educacional, a social e a
 cultural. E, para viverem e serem Uma Escola Melhor em um Mundo Melhor 
elas começarão esta qualidade na educação Infantil.Para
 despertar nos responsáveis e nos alunos o desejo de uma vida saudável,
 foi realizada uma palestra sobre alimentação, além de trabalhos 
específicos com os alunos sobre a importância de comer as frutas que são
 servidas na merenda da escola.Professoras trabalham com os alunos a importância
de uma boa alimentaçãoResponsáveis participam da alimentação de seus filhos na 
escolaNo quarto dia, houve uma interação do projeto Acelera 1A com a Educação 
Infantil através da Oficina de Degustação. Os alunos puderam experimentar vários
alimentos e descobrir novos sabores. A criançada aproveitou e comeu de tudo!
     Oficina de Brinquedos de Sucata e Oficina de DegustaçãoA
 linguagem teatral não ficou de fora desta semana tão importante para os
 pequeninos da Educação Infantil. Os alunos representaram as cantigas de
 roda Terezinha de Jesus e A Linda Rosa Juvenil. Neste momento eles colocaram 
todo o seu talento à mostra. São verdadeiros artistas!Alunos do E. I. 
representam a cantiga de roda A Linda Rosa JuvenilAlunos do E. I. representam a 
cantiga de roda Terezinha de JesusNo
 quinto dia, toda escola prestigiou o trabalho desenvolvido pelos alunos
 da Educação Infantil. Esta semana foi um verdadeiro sucesso!Parabéns
 aos professores eresponsáveis da E. M. Paraíba por acreditarem que 
investindo na Educação Infantil estarão proporcionando um futuro mehor 
para seus alunos e filhos. O trabalho da escola junto aos alunos e 
comunidade merece reconhecimento. Vocês são 10!
FONTE: PORTAL RIOEDUCA - DIA 12 DE SETEMBRO
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<POSTAGEM>
sessao-especial-para-profesores-ii-o.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 12 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Sessão Especial para Profesores II - O Palhaço
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
O cinema Oi futuro Ipanema oferece uma sessão gratuita exclusiva para 
professores
do filme "O Palhaço", de Selton Mello, no dia 18/9, às 18h30.
Essa é mais uma ação do Projeto Cineclube nas Escolas.

Você também é nosso convidado especial para essa sessão e será muito bom se 
puder estar concosco.
[FOTO]
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<POSTAGEM>
sessao-especial-para-professores.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 12 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Sessão Especial para Professores

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

Se você é professor de Língua Portuguesa, especialmente das séries finais do 
Ensino Fundamental, confirme a sua presença pelo email 
eventos@editoraprojeto.com.br até o dia 14/9 e garanta o seu exemplar do livro 
Insônia de cortesia, a ser entregue no local através de identificação à equipe 
da Editora, a partir das 10h30 (30 minutos antes da sessão).

Espaço Itaú de Cinema, Panda Filmes, Editora Projeto e Distribuidora Booklook 
convidam para a sessão de pré-estreiado filme , com direção de Beto Souza, 
baseado na obra homônima de  marcelo carneiro da cunha .

Data: 15 de setembro de 2012

Horário: 11h

Local: Espaço Itaú de Cinema Botafogo

Praia de Botafogo, 316 -Rio de Janeiro
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sistema-de-tutoria.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 4 de setembro de 2012

Página 4599



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Sistema de Tutoria

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Os Professores I, que possuem duas matrículas e que desejarem se inscrever no 
Sistema de Tutoria direcionado aos profissionais docentes da SME, poderão 
fazê-lo, desde que, comprovem à época do início da tutoria, que possuem tempo 
suficiente para atender ao seu Tutorando, obedecendo às orientações da Resolução
n.º 1196, de 02/08/2012.
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<POSTAGEM>
voce-ja-conhece-os-articuladores-da.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 5 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Você já conhece os Articuladores da Educopédia?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Os Articuladores da Educopédia têm como objetivo apresentar os programas da 
Educopédia e atender as solicitações das escolas capacitando seus professores 
com oficinas sobre a Escola 3.0, Pé de Vento, Educoteca, entre outras ações.A 
Articuladora da 6ª CRE é a professora Camila Baddi. Ela já está realizando 
visitas às escolas e ajudando na implantação das Novas Tecnologias. Você também 
pode solicitar a presença da nossa articuladora na sua Unidade Escolar para 
realizar capacitações com seus professores.O que você está esperando? Ligue-nos 
e solicite a presença da nossa arituladora na sua U.E.! Ela terá o maior prazer 
em visitá-lo!Conheça mais detalhes sobre os Articuladores no Portal 
Rioeduca!Acesse o link abaixo e saiba mais detalhes sobre eles!ARTICULADORES DA 
EDUCOPÉDIA
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<POSTAGEM>
xxiv-fecem.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 19 de setembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

XXIV FECEM

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Secretaria Municipal de
Educação, por meio da E/SUBE/CED - Extensividade, vem divulgar a realização do 
XXIV
Festival da Canção Escolar do Município (FECEM), no dia 24 de setembro de 2012,
às 13h, no Teatro Carlos Gomes - Praça Tiradentes s/nº - Centro.
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1-dia-da-oficina-de-blog-do-jornal-extra.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 10 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

1º Dia da Oficina de Blog do Jornal Extra

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
A Nave do Conhecimento de Irajá estáoferecendo, esta semana a Oficina de Blog, 
com profissionais do EXTRA ONLINE. [FOTO]

Nave do Conhecimento de IrajáO primeiro encontrofoi realizado no dia 9 e o 
último será amanhã,11 de outubro, das 10h às 14h.Nos dois encontros serão 
passadas técnicas de como escrever em blogs, explorar recursos multimídia e 
contar as suas histórias, de seu bairro e de sua cidade na internet.A professora
Patrícia Fernandes, Assistente da GED - 6ª CRE, está participando desta 
oficina.[FOTO]

Professora Patrícia Fernandes na Oficina de Blog do Jornal ExtraSegundo a 
professora Patrícia, oencontro foi um sucesso! Muitas informações novas foram 
adquiridas e novas possibilidades de uso das Novas Tecnologias na Educação foram
apresentadas aos pariticipantes.
<COMENTÁRIOS>
Showww!!!!
<COMENTÁRIOS>
Opa,boa tarde,Sou da equipe detive-particular.com Olha eu aqui denovo,blog muito
bom,sempre que dá passo por aqui,continua postando ai,quero ver isso aqui cada 
vez melhor,alguem ai sabe desse site http://www.rastreadorgps.org/ ? to querendo
saber se é bom,dizem que rastrea carro,moto,pessoas até...alguem ja ouvir 
falar?abraços,bom trabalho ai com o blog que ta fera!
<COMENTÁRIOS>
Opa,boa tarde,Sou da equipe detive-particular.com Olha eu aqui denovo,blog muito
bom,sempre que dá passo por aqui,continua postando ai,quero ver isso aqui cada 
vez melhor,alguem ai sabe desse site http://www.rastreadorgps.org/ ? to querendo
saber se é bom,dizem que rastrea carro,moto,pessoas até...alguem ja ouvir 
falar?abraços,bom trabalho ai com o blog que ta fera!
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<POSTAGEM>
31-simposio-internacional-da-comissao.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 5 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

31º Simpósio Internacional da Comissão de Instrumentos Científicos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
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<POSTAGEM>
capacitacao-como-incluir-as-aulas-da.html
<DATA DA POSTAGEM>
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sexta-feira, 5 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Capacitação: Como incluir as aulas da Educopédia no planejamento

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Convocamos o Coordenador Pedagógico do 6º ao 9º ano para participar da 
capacitação daEducopédia que será oferecida pela SME. 
Esta oficina terá por objetivo demonstrar como incluir as aulas daEducopédia no 
planejamento do professor, aliando-as com as demais ferramentas pedagógicas 
produzidas pela SME.

Data: 18/10/12

Local:E.M. Rose Klabin

Horário: Manhã (8:30h às 11:30h) / Tarde (13:30h às 16:30h)

Informamos que temos 12 vagas pela manhã e 11 vagasà tarde.Solicitamos que a 
escola nos envie, por email,o nome completo do Coordenador Pedagógico, sua 
matrícula e horário que gostaria de participar.
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<POSTAGEM>
cefet-rj-abre-vagas-para-professor.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 1 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

CEFET - RJ abre vagas para Professor

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
O Centro Federal de Educação Tecnológica - CEFET, Estado do Rio de Janeiro, 
lançou os editais nºs 07 e 08/2012 de processo seletivo para a contratação de 
Professores Substitutos e Temporários nas Unidades de Ensino da 
Instituição.InscriçõesAs inscrições deverão ser realizadas de 21 de setembro a 4
de outubro de 2012, na Coordenação de Concursos dos campi Maracanã, Nova Iguaçu,
Maria da Graça, Itaguaí, Petrópolis, Angra dos Reis, Nova Friburgo e Valença, 
sob taxa de R$ 50,00.Locais de Inscrição-Campus Maracanã - Rua General 
Canabarro, nº. 552, das 10h às 16h.
-Campus Nova Iguaçu - Estrada de Adrianópolis, nº. 1.317, Santa Rita.
-Campus Maria da Graça - Rua Miguel Ângelo, nº. 96.
-Campus Itaguaí - Rodovia Mário Covas, quadra J, lote J2, Distrito Industrial de
Itaguaí (Trevo da entrada da cidade), das 14 às 20 horas.
-Campus Petrópolis - Rua do Imperador, nº. 971, Centro.
-Campus Angra dos Reis - Rua do Areal, s/n, Parque Mambucaba, das 10 às 16 
horas.
-Campus Nova Friburgo - Avenida Governador Roberto Silveira, nº. 1.900, Prado.
-Campus Valença - Rua Voluntários da Pátria, nº. 130, bairro Belo Horizonte, das
11 às 16 horas.

A íntegra deste Edital pode ser encontrada na página institucional do CEFET/RJ -
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www.cefet-rj.br.
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<POSTAGEM>
conheca-o-seu-representante-do-rioeduca.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 1 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Conheça o seu Representante do Rioeduca!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Cada CRE possui um representante na Equipe Rioeduca - todos professores da rede 
       Saiba para qual endereço você pode enviar seu trabalho, projeto ou 
blog.Conheça mais no Portal Rioeduca! Acesse o link abaixo!Sobre Nós!

1ª CRE
Rute Albanita S. Lopes Ferreira
ruteferreira@rioeduca.net
@Rute_Albanita

2ª CRERenata Rodrigues de Carvalhorenata.carvalho@rioeduca.net@tatarcrj

3ª CREAngela Regina de Freitasangela.freitas@rioeduca.net@angeladario4ª CREAna 
Paula Acciolyanaaccioly@rioeduca.net@Ana_Acioly5ª CRERegina Celi 
Bizarrroreginabizarro@rioeduca.net@rebiza6ª CREPatrícia Fernandes Ferreira
pferreira@rioeduca.net
@PatriciaGed

7ª CRE
Roberta Carmina M. Vitaglianorobertavitagliano@rioeduca.net@robertacarmina8ª 
CRENeilda Silvaneildasilva@rioeduca.net@Prof_Neilda9ª CREMarcia Cristina Alves 
Cerqueiramarciacerqueira@rioeduca.net@marciacrisalves10ª CRESinvaldo de 
Souzasinvaldosouza@rioeduca.net@SinvaldoNSouza
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<POSTAGEM>
consultoria-programa-alfa-e-beto.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 5 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Consultoria Programa Alfa e Beto

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Prezados Diretores, Coordenadores e Professores,

Teremos Consultoria para os Professores do Programa Alfa e Beto
Dia: 24/10/2012 (Centro de Estudos)Local: Auditório da 6ªCREHorário:13 horas
A professora deverá relatar uma experiência bem sucedida e dentre todas, 
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escolheremos uma, que representará a 6ªCREna Reunião do Dia 06/12/2012 junto a 
SME onde ocorrerá o fechamento do Programa no ano de 2012.(local e hora a serem 
marcados).
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<POSTAGEM>
cronograma-da-final-da-mostra-de-danca.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 10 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Cronograma da Final da Mostra de Dança

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
A final da Mostra de Dança será no Teatro Odilo Costa Filho, na UERJ. O evento 
acontecerá de 8h às 17h.

As escolas da 6ª CRE selecionadas para a final são as seguintes:

* 16/10 (3ª feira) - 8h às 12h

1- E.M. Mestre Valentin

2- Clube Escolar Pavuna

* 16/10 (3ª feira) - 13h às 17h

1- E.M. Mário Piragibe

2- PET Antenor Nascentes

* 17/10 (4ª feira) - 8h às 12h

1- Ciep General Augusto César Sandino

2- Núcleo de Artes Grande Otelo

* 17/10 (3ª feira) - 13h às 17h

1- E.M. Deputado Pedro Fernandes

2- Ciep Oswald de Andrade
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<POSTAGEM>
dicas-da-nossa-lingua-diferenca-entre.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 1 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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Dicas da Nossa Língua! Diferença entre História,história e estória?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Página 4625



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

Página 4626



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
divulgacao-da-xxix-mostra-municipal-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 8 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

  Divulgação da XXIX Mostra Municipal de Dança

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
A Secretaria Municipal de Educação, por meio da E/SUBE/CED - Extensividade, vem 
divulgar a XXIX Mostra Municipal de Dança, a ser realizada nos dias 16 e 17 de 
outubro de 2012, das 8h às 12h30mim e das 13h às 17h, no Teatro Odilo Costa, 
filho, na UERJ - Rua São Francisco Xavier 524 - Maracanã.
Estamos encaminhando abaixo a relação das coreografias da 6ªCRE que participarão
dessaMostra de Dança.

Na oportunidade, convidamos os professores das listagens e os representantes das
GED para reunião a ser realizadadia 09 de outubro de 2012, em dois horários - 
das 9h às 12h(da 6ª. A 10ª. CRE)e das 13h às 16h (da 1ª. a 5ª. CRE).A reunião 
seráno auditório do Ginásio Experimental Carioca Orsina da Fonseca, Rua São 
Francisco Xavier, 95 - Tijuca.O encontro tem por finalidade apresentar e 
discutir os detalhes técnicos do evento, visando uma melhor realização da 
Mostra.
NºESCOLACOREOGRAFIAPROFESSOR RESPONSÁVEL1Escola Municipal (06.25.036) Deputado 
Pedro FernandesO balanço de Gabriela (Estilo: Livre)Bianca Gomes FernandesTel: 
8775-93392Escola Municipal (06.25.016) Mestre ValentimRomance Amado (Estilo: 
Dança Moderna)Paula, Andressa, Ana Cláudia e RosalinaTel: 8813-06123Ciep 
(06.22.202)General Augusto César SandinoConstruindo um mundo melhor (Estilo: 
Livre)Maria Emília, Maria Cristina e Fernanda Tel: 8622-58964PET (06.22.006.1) 
Antenor NascenteSol: vida e energia (Estilo: Jazz)Kétila dos Santos 
RodriguesTel: 9553-23635Núcleo de Arte (06.25.502.1) Grande OteloCantando na 
chuva, dançando no Rio(Estilo: Livre)Ellen AniszewskiTel: 7821-65056Escola 
Municipal (06.22.024) Mário PiragibeForrozeando (Estilo: Dança Moderna)Denise 
Oliveira Reis e aline Araújo Tel: 3358-09927CIEP (06.22.203)Oswald de AndradeO 
poeta aprendizLaíse PachecoTel: 9476-22228Clube Escolar (06.25.020.1) 
PavunaUniverso em Harmonia (Estilo: Dança Moderna)Janaína Mathias e Marluce 
FabíolaTel: 2407-2441
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e-m-otavio-kelly-recebe-mencao-honrosa.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 5 de outubro de 2012
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

E. M. Otávio Kelly recebe Menção Honrosa

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Conforme critérios definidos pela Gerência de Ensino Fundamental e o Instituto 
Ciência Hoje, durante a III Mostra Municipal do Projeto Ciência Hoje de apoio à 
Educação das Crianças foram selecionados os cinco melhores trabalhos e 
destacados cinco trabalhos com menção honrosa.

Segue abaixo o nome das escolas que tiveram os trabalhos selecionados consoante 
à categoria homenageada:

Troféu Curioso SustentávelE.M.05.15.053 Senador Francisco Gallotti
Troféu Curioso CidadãoE.M.08.17.013 Collechio
Troféu Curioso AmbientalE.M.04.10.010 Nerval de Gouveia
Troféu Curioso UrbanistaE.M.01.07.501 Edmundo Bittencourt
Troféu Curioso ConectadoE.M.02.09.014 General Humberto de Souza Mello

Menção Honrosa

E.M. 03.12.019 Olavo Josino de Salles
E.M.06.25.025 Otávio Kelly
E.M.07.16.025 Edgard Werneck
E.M.09.18.065 Profº Fernando Costa
E.M.10.26.019 Florípes Angladas Lucas

Referente às escolas que receberam a menção honrosa, informamos que o café da 
manhã anunciado durante a premiação acontecerá no dia 18 deoutubro de 2012 às 
10h, na sala 461/CASS. Solicitamos divulgação junto aos professores agraciados.

Considerando a apresentação da III Mostra Municipal do Projeto CiênciaHoje de 
apoio à Educação das Crianças e o desenvolvimento do projeto ao longo do ano, 
parabenizamos às Coordenadorias que envidaram esforços para o êxito deste 
trabalho.
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<POSTAGEM>
enquete-da-semana.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 11 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Enquete da Semana

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Queremos sabero que você achasobre o Blog da Ged - Gerência de Educação da 6ª 
CRE!Sua opinião é muito importante para que possamos melhorar cada vez mais este
nosso veículo de informação.A nossa enquete está localizada logo no início do 
Blog, abaixo do relógio. Participe! Queremos saber a sua opinião!Responda a 
nossa enquete da semana!O que você acha do Blog da GED?
<COMENTÁRIOS>
Já participei da enquete. Que tal colocarem o blog da minha escola nos 
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recomendados. 
http://www.badenpowell06.blogspot.com.br/
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<POSTAGEM>
entrega-de-caderno-pedagogico-do-4.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 8 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Entrega de Caderno Pedagógico do 4º Bimestre

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
A previsão para a entregas dos cadernos pedagógicos 4º bimestre será:#Ciências, 
Geografia e História - 09/10 - terça-feira#Língua Portuguesa, Matemática,Realfa 
e Cadernos Integrados (Casa de Alfabetização)- 11/10 - quinta-feira.
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<POSTAGEM>
esclarecimentos-sobre-prova-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 1 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Esclarecimentos sobre a Prova de Alfabetização Escrita

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Olançamento da prova de Alfabetização Escrita (1º, 2º, 3º e 3º Ano NCM) no 
DESESC obedece a um esquema, para poder atender ao cômputo por esse 
sistema:Como no sistema usamos cinco 
letras (A, B, C, D, E), sempre o valor maior estará na letra A, o segundo maior 
na B, e assim por diante. Já que a prova de Alfabetização Escrita do 3º Ano 
possui 10 questões, teremos: A = 1,0; B = 0,75; C = 0,5; D = 0,25; E = 0. Se a 
prova tivesse apenas 5 questões, como a do 1º Ano, teríamos: A = 2,0; B = 1,5; C

= 1,0; D = 0,5; E = 0.Portanto, no caso, a correção 
do 3º Ano deve usar os valores dos parâmetros de correção.
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<POSTAGEM>
formacao-continuada-tgd.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 19 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Formação Continuada - TGD

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
A Secretaria Municipal de Educação, por meio da E/SUBE/CED - Centro de 
Referência em Educação Especial Instituto Municipal Helena Antipoff, convida 
profissionais envolvidos com alunos com Transtorno Global do Desenvolvimento a 
participarem do Curso Educação Especial na Perspectiva Inclusiva/TGD - 
Desafios e Possibilidades.

    Tal curso visa a uma formação dos profissionais voltada para 
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conhecimentos específicos relacionados ao aluno com Transtorno Global do 
Desenvolvimento, com vistas a uma práxis pedagógica que favoreça o acesso, 
a permanência e a aprendizagem desses alunos no contexto escolar.

    Os interessados deverão enviar email para smeiha@rioeduca.net, até o próximo
dia 31/10/12, com os 
seguintes dados: nome, matrícula, lotação, telefone da escola, CRE, telefone 
celular, email e a turma de preferência (Turma 1 ou turma 2 - dois encontros 
para cada grupo).

Segue o cronograma do curso e local de realização:

Local: Centro de Referência em Educação Especial - Instituto 
Municipal Helena Antipoff - Rua Mata Machado, 15 - Maracanã.

Turma 1 (Terça-feira)

1a. aula - 06/11/2012 - Quem é o aluno com Transtorno Global do 
Desenvolvimento e suas especificidades.horário - 8:30 às 11:30

2a. aula - 13/11/2012 - Levantamento das especificidades pedagógicas, plano 
de atendimento educacional e currículo da rede.

horário: 8:30 às 11:30 

Total de vagas: 50

Turma 2 (Quinta-feira)

1a. aula - 22/11/2012 - Quem é o aluno com Transtorno Global do 
Desenvolvimento e suas especificidades.horário - 13:30 às 16:30

2a. aula - 29/11/2012 - Levantamento das especificidades pedagógicas, plano 
de atendimento educacional e currículo da rede.

horário: 13:30 às 16:30 

Total de vagas: 50

Atenção: O professor deverá participar em turno que 
NÃO COINCIDAcom seu horário de trabalho.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
formacao-do-projeto-planeta-leitura.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 5 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Formação do Projeto Planeta Leitura
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Confirmamos as oficinas do Projeto Planeta Leitura, a serem realizadas nos dias 
16, 23 e 30 de outubro, das 8h às 12h, na Escola de Formação Professor Carioca 
Paulo Freire.

Temos professores de 02 turmas da E.M.Max Fleiuss participando deste projeto.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
informacoes-sobre-palestra-da-autora.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 1 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Informações sobre Palestra da autora Yolanda Reyes

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

                Informamos, com pesar, que a Editora Global, 
responsável pela vinda da autora Yolanda Reyes ao Brasil, precisou cancelar a 
palestra que seria feita para nossos professores no dia 03/10, em virtude de 
outros compromissos.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jovens-cientistas-do-ciep-doutor-adao.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 10 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Jovens Cientistas do Ciep Doutor Adão Pereira Nunes

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Vejam no Portal Rieoduca a matéria sobre os Jovens Cientistas do Ciep Doutor 
Adão Pereira Nunes!

[FOTO]
JOVENS CIENTISTAS
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
linguagem-teatral-provoca-sensibiliza-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 19 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Linguagem Teatral: Provoca, Sensibiliza e Emociona

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
A professora Luciane da Escola Municipal Cláudio Ganns realizou, no início do 2º
semestre, uma Oficina de Teatro com os alunos de 3º ao 5 º ano.  O principal 
objetivo do trabalho foi estimular a criatividade, a memória auditiva, a 
oralidade, o gosto pela leitura e a desinibição para falar em público.Acesse o 
link abaixo e veja a matéria na íntegra!POSTAGEM RIOEDUCA
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<POSTAGEM>
listagem-de-inscritos-na-formacao-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 10 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Listagem de Inscritos na Formação para CP do dia 18/10

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Queridos (as) Coordenadores (as) Pedagógicos (as), informamos abaixo a listagem 
dos inscritos da Formação da Educopédia do dia 18 de Outubro. Confira seu dia, 
horário e local.* Inscritos no dia 18/10 no horário de 8:30h às 11:30h (Manhã) -
E.M. Rose KlabinMara
  Keth Oliveira de SouzaElisangela da
  Silva CunhaBitmap
Elaine Simões Pinto
Silvia Regina
  Barbosa dos S. FernandesSimone
  Guimarães da Silva BastosRosilane da
  SilvaAntônio de
  Oliveira Cazuza da SilvaSilvânia
  Gomes da SilvaRenata
  Moreira CélioTereza Luiza
  de Mello CanalliAna Paula
  Viana de SouzaIara das
  Graças de Pinho* Inscritos no dia 18/10 no horário de 13:30h às 16:30h (Tarde)
- E.M. Rose KlabinSolange
  Moreira MendesFrancisco
  Rodrigues de OliveiraDeise Mara
  Figueiredo de Carvalho MatosLeir da Cunha
  Ramos SantosTereza
  Cristina Pinto dos SantosLuiz Menezes
  BritoViviane Gomes
  Gonçalves PintoVânia Lúcia
  Machado de FeuSanny
  Gutemberg dos S. de QueirozEdmilson
  Nascimento FreireCristiane
  Machado CamberlinLenilson
  AltamiroRosângela
  Dias Lamoglia BrandãoSolicitamos que no dia da formação, os Coordenadores 
levem um exemplar de Caderno Pedagógico de cada ano (6º, 7º, 8º e 9º) de 
qualquer matéria.Abraços!Patrícia Fernandes
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mensagem-da-semana.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 1 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mensagem da Semana
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Desejamos a todos uma semana produtiva e abençoada!Nós somos a seXta CRE!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mensagem-da-semana_8.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 8 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mensagem da Semana

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
"Se temos de esperar, que seja para colher a semente boa que lançamos hoje no 
solo da vida. Se for para semear,
 então que seja para produzir milhões de sorrisos, de solidariedade e amizade."
Cora CoralinaBom dia!Nós somos 6ª CRE!Rejane.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mensagem-do-dia.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 5 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mensagem do Dia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
"Por menor que seja uma boa ação, um dia trará bons frutos."
MasaharuTaniguchiBoa Tarde!Nós somos a 6ª CRE!Rejane.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mensagem-do-dia_10.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 10 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mensagem do Dia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
"Quando olho uma criança, 
ela me inspira dois sentimentos: ternura pelo que é, e respeito pelo que posso 
ser."(Jean Piaget)O Dia das Crianças está chegando... Vamos festejar a magia de 
ser 
criança!Bom dia!
Nós somos a SeXta CRE!
Rejane
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mostra-de-arte-estudantil-e-mostra-de.html
<DATA DA POSTAGEM>

Página 4663



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
sexta-feira, 19 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mostra de Arte Estudantil e a Mostra de Arte Docente 

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Circular
E/SUBE/CED nº 144
Assunto:
Conexão das Artes - Artes Visuais
A Secretaria Municipal de Educação, por meio
da E/SUBE/CED-CT, divulga a Mostra de Arte Estudantil e a Mostra de Arte
Docente (Professores I de Artes Plásticas), que acontecerão durante a Conexão
das Artes / 2012.
PÚBLICO-ALVO
- Mostra de Artes Estudantil: Alunos
de Artes Plásticas do 1º ao 9º Ano e do PEJA, matriculados na Rede Pública
Municipal de Ensino.

- Mostra de Artes Docente: Professores
de Artes Plásticas do 1º ao 9º ano e do PEJA, lotados na Rede Pública Municipal
de Ensino.

CRONOGRAMA
- Período de realização:
dias 29, 30 e 31 de outubro de 2012.
- Abertura:
29/10/2012, às 14h.
- Visitação:30/10/2012, de 9h às 17h
31/10/2012, de 9h às 12h
LOCAL
CASS
- Rua Afonso Cavalcanti, nº 455, Cidade Nova - Espaço do Servidor (áreaexterna 
do CASS).
MONTAGEM
Data:
29/10/2012
Orientações: cada
Coordenadoria Regional de Educação deverá entregar e montar suas obras no
espaço reservado à Mostra de Artes Visuais, no horário de 8h às 10h.As obras 
expostas deverão estar identificadas
em cartão branco, tamanho 10cmx15cm, contendo:
- nome do autor;
- designação da escola/ Professor;
- título;
- tamanho da obra;
- técnica utilizada.

DESMONTAGEM
Data: 31/10/2012
Orientação: cada
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Coordenadoria Regional de Educação deverá enviar representantes que ficarão
responsáveis pela retirada das obras, no horário de 13h às 15h.

INSCRIÇÕES E PARTICIPAÇÃO
- 20 (vinte) obras de Alunos(dois por CRE).
- 20 (vinte) obras de Professores (dois
por CRE).
A indicação dos trabalhos será realizada
pelas Coordenadorias Regionais de Educação. Cada CRE deverá enviar a fotografia
das obras escolhidas (identificadas com o título, o autor e a designação da
escola/nome), juntamente com a Ficha de Inscrição (Anexo I), até o próximo dia 
25/10/2012. Na parte externa
do envelope deverá estar escrito: CONEXÃO DAS ARTES/ 2012 - ARTES VISUAIS.
CRITÉRIOS PARA A INDICAÇÃO
Cada obra deverá ser indicada levando-se
em consideração a criatividade e a originalidade do tema abordado.

Obs.:
os professores cujas obras forem indicadas poderão enviar POWER POINT (ppt) 
contendo fotos e breve descrição do processo pedagógico
de construção da obra do alunoe/ou do
docente-artista com, no máximo, cinco slides.
O POWER POINT será apresentado em slide
show, durante o período da mostra.

ANEXOS
- Ficha de Inscrição de trabalhos
discentes (Anexo I).
- Ficha de Inscrição de trabalhos docentes
(Anexo II). 

2.Maiores
informações, pelos telefones 2976.2353 / 2273.4200.
3.Contamos
com o indispensável empenho de todos na ampla divulgação do evento.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mostra-de-teatro-conexao-das-artes.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 8 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mostra de Teatro Conexão das Artes

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Divulgamos aqui osprocedimentos para a participação naConexão das Artes / Mostra
de Teatro 2012. 
Público-alvo
Professores I de Artes Cênicas, regentes de turmas do 1º ao 9º Ano da Rede 

Página 4667



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
Pública Municipal de Ensino, dos Núcleos de Arte, PETs, do IHA e do CIAD, do 
PEJA e do CREJA , dos GECs e alunos envolvidos na Mostra.

Datas e ProcedimentosA Mostra acontecerá em duas etapas: 
- Curadoria - 8 a 17/10/2012Apresentação dos trabalhos em vídeo, com gravação 
deespetáculo com duração de 20 minutos, para análise e indicação à fase 
final.Resultado das indicações: 18 e 19/10/2012.

Mostra Final de Alunos e Professores

-Teatro Gonzaguinha: 
Ensino Fundamental 22 , 23 e26/10/2012, de 9h às 17h.PEJA/CREJA-24/10/2012, de 
18h30 às 20h30.
Espetáculo-aula: Nelson Rodrigues - dia 24/10 -9h30 (primeira sessão)e 14h30 
(segunda sessão).

- Teatro Ziembinski: 
Ensino Fundamental - 29 e 30/10 de 2012 das 9h às 17h.

A Mostra de Artes Cênicas/2012 não tem caráter classificatórionem de premiação. 
O objetivo é apresentar uma panorâmica da diversidade dos trabalhos realizados 
por Professores e Alunos de Artes Cênicas da Rede.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
participe-do-educolivro.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 10 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Participe do Educolivro

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Está sendo
elaborando um livro que contará a história do programa Educopédia. No entanto, 
queremos que, assim como sempre foi todo processo de produção de aulas, o livro 
seja também um trabalho coletivo e colaborativo.

Por isso, 
estamos recebendo relatos de quem participou de algumas dessas 
fases:

= das primeiras aulas da Educopédia. (divisão das 
orientações, definição de primeiras metas e método de trabalho, escolha de 
aulas, primeiras aulas produzidas e primeiras impressões registradas na troca de
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e-mails = sugestões, dúvidas e alegrias. Primeiras aulas 
aprovadas);

= da criação do vocabulário educopédico. (como surgiu o 
vocabulário educopédico, como se disseminou, quais as primeiras palavras desse 
vocabulário?)

= do lançamento da Educopédia. (o evento, as 
impressões, fotos etc)

= a Educopédia nas escolas. (escolas do 
projeto-piloto)

= a Educopédia no Ginásio Experimental 
Carioca.

= as disciplinas eletivas do GEC, Pé-de-Vento e Educação 
Infantil.

= da implantação e aceitação da Educopédia nas escolas. 
(adesão, aceitação, comentários, sugestões, depoimentos etc)

E outros 
relatos gerais dos produtores de aulas, validadores, coordenadores etc).
Seja 
você também coautor do livro da Educopédia, com direito à noite de 
autógrafos!!!

Os relatos deverão ser enviados para Gabriela Silva ou 
Lilian Ferreira através do email educolivro@rioeduca.net. Como os 
relatos serão organizados na coletânea por períodos e temas, solicitamos que no 
campo "assunto" do email enviado, todos os colaboradores indiquem, na medida do 
possível, o período "educopédico" ou o tema a que se refere o seu relato, ok?
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
premio-professores-do-brasil.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 5 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Prêmio Professores do Brasil

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
São objetivos do Prêmio Professores do Brasil:Reconhecer o trabalho dos 
professores das redes públicas, instituições educacionais comunitárias, 
filantrópicas e confessionais, conveniadas aos sistemas públicos de ensino que, 
no exercício da atividade docente, contribuam de forma relevante para a 
qualidade da educação básica no Brasil. 
Resgatar e valorizar o papel dos professores como agentes fundamentais no 
processo formativo das novas gerações. 
Dar visibilidade às experiências pedagógicas conduzidas pelos professores e que 
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sejam passíveis de adoção por outros professores e pelos sistemas de ensino. 
Estimular a participação dos professores como sujeitos ativos na implementação 
do Plano de Desenvolvimento da Educação.
As inscrições para o Prêmio Professores do Brasil poderão ser feitas do dia 1 de
outubro até o dia 27 de outubro de 2012. CLIQUE AQUIpara iniciar sua inscrição.

Importante:Só envie seus dados após preencher todos os campos e conferir o 
conteúdo;
Após enviar os dados você deverá imprimir o conteúdo enviado, assinar em todas 
as páginas e encaminhar via correio para o seguinte endereço:

PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL - 6a. EDIÇÃO 
CAGV - Conjunto Agrotécnico Visconde da Graça 
Rua Ildefonso Simões Lopes, 2791 - Bairro Sanga Funga 
Cep: 96060-290- Pelotas - RS - Brasil 
Recomendamos que você redija seu texto no Bloco de Notas e utilize o recurso 
copiar e colar na hora de enviar os dados, assim evitará perder dados caso tenha
algum problema com a conexão ou com o computador. 
Os dados disponíveis na ficha de inscrição deverão ser preenchido o mais 
completo possível. 
MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O PRÊMIO
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
programacao-sesc-madureira-dia-das.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 5 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Programação SESC Madureira - Dia das Crianças

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
projeto-visao.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 19 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

 Projeto Visão

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
No primeiro semestre de 2012, os alunos do PEJA - Programa de Educação de Jovens
e Adultos - da Escola Municipal Comandante Arnaldo Varella participaram do 
Projeto Visão de Futuro que se encontra presente nas escolas do município do Rio
de Janeiro realizando exames oftalmológicos nos alunos matriculados.Acesse o 
link abaixo e veja a matéria na íntegra!PORTAL RIOEDUCA
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
servidor-antenado-gratificacao.html
<DATA DA POSTAGEM>
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quarta-feira, 10 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Servidor Antenado! - Gratificação Adicional por Tempo de Serviço

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
A gratificação adicional por tempo de serviço é a vantagem calculada sobre 
ovencimento do cargo efetivo a que faz jus o funcionário por três anos de 
efetivo exercício no Município.A gratificação correspondente ao primeiro triênio
é de 10% (dez por cento) e dos demais é de 5% (cinco por cento) para cada um, 
até o limite de 65% (sessenta e cinco por cento).O funcionário contará, para 
esse efeito, o tempo de efetivo exercício prestadoao Município em outro cargo de
provimento efetivo ou mesmo na condição deempregado público.A gratificação é 
devida a partir do dia imediato àquele em que o funcionáriocompletar o triênio e
é concedida automaticamente, sem necessidade derequerimento.O tempo de serviço 
público federal, estadual e em outros municípios, prestadona Administração 
Direta ou Indireta, será também computado para efeito depercepção de 
gratificação adicional por tempo de serviço, desde que o cargode provimento 
efetivo ou emprego permanente, anteriormente ocupado, guardenatureza similar e 
equivalente ao cargo em que o servidor se encontrar providono Município do Rio 
de Janeiro.Na hipótese de cômputo de tempo de serviço público estranho ao 
Município, otriênio será devido a partir da data do requerimento de averbação do
tempo deserviço.
FONTE:CARTILHA DO SERVIDOR
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
show-gratis-nao-perca.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 19 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Show Grátis! Não perca! 

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Amanhã, no 
Clube da Esquina 3 em Botafogo, tem César Lacerda, Luiza Brina e o Pedro Dias 
Carneiro, no formato roda de violão aberta, estilo sarau de fim de tarde. 
Eles irão tocar umas canções autorais e esperamos que vocês compositores 
venham e toquem as suas também.Chega 
mais! Ouvir e cantar, tomar o melhor chope artesanal da cidade num ambiente 
Minas-Rio sensacional!!

E se você não é compositor e não toca 
absolutamente nada, vem também, pois a riqueza sonora é garantida.[FOTO]
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Confirme aqui a sua presença: https://www.facebook.com/events/477877868900626/
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
troca-troca-de-blogs.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 10 de outubro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Troca Troca de Blogs

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Quer participar do Troca Troca de Blogs da Educopédia? Assim você estará 
divulgando o seu blog e conhecendo outros!Envie um email para 
educopedia@rioeduca.netcom o título "Troca Troca de Blogs", informando o nome do
blog e o endereço eletrônico.
<COMENTÁRIOS>
Excelente ideia!!!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blog-da-em-eugenia-dutra.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 8 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Blog da E.M. Eugênia Dutra

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
A Escola Municipal Eugênia Dutra fica localizada na Rua Belém da Cahoeira, 89 - 
Pavuna.Elaatende alunos do 1º ao 5º ano e conta com uma equipe gestora 
competente e muito dedicada.Diretora: Professora Célia ReginaDiretora Adjunta: 
Professora Suely Silva
Você já conhece o blog da Escola Municipal Eugênia Dutra? Acesse o link abaixo e
veja os trabalhos realizados pelos professores! Você vai se encantar!

BLOG ESCOLA MUNICIPAL EUGÊNIA DUTRA
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
concuros-de-imagens-fecem-25-anos-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 5 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Concuros de Imagens  FECEM 25 anos e Mostra Municipal de Dança 30 anos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Secretaria Municipal de
Educação, por meio da E/SUBE/CED - Extensividade, vem divulgar o Concurso de 
Imagens 2013, que tem por objetivo
selecionar composição plástica para cada um dos projetos relacionados a seguir: 
-
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XXV FECEM

-
XXX Mostra de Dança

2.Aproveitamos a oportunidade para convidar os alunos das Unidades
Educacionais do Sistema Municipal de Ensino a participarem desse momento de
divulgação e criação artística.3. RegulamentoüPoderão
participar todos os alunos das Unidades Educacionais, regularmente matriculados
na Rede Pública Municipal.Serão
inscritos trabalhos inéditos individuais e coletivos, consonantes com a
finalidade do concurso sob a orientação do professor.De acordo com o Projeto, 
deverá
constar da inscrição: Nome
do Projeto a que se destina a imagem Aluno(s), idade(s), série(s), turma(s), 
Unidade
Educacional. Professor (a): nome e matrícula.Os trabalhos deverão ser 
apresentados em
suporte tamanho A3 ou A4.Os alunos poderão inscrever trabalhos para um
só dos projetos ou para mais de um, desde que, neste último caso,
separadamente, garantindo as especificidades de cada projeto.Atendidas
as exigências acima, os trabalhos deverão ser enviados para a
E/SUBE/CED-Extensividade, por meio das E/SUBE/CRE/GED, mediante ficha de
inscrição preenchida claramente, conforme anexo I.O
trabalho selecionado e impresso terá explícita autoria. Na impressão, o
trabalho poderá estar sujeito à alteração de tom, cor ou formato, por questões
técnicas, preservando-se, entretanto, a concepção gráfica do concorrente
selecionado. Os prazos são os seguintes:Divulgação - Novembro de 2012, através 
das
E/SUBE/CREInscrição
e remessa de trabalho pelas Unidades Educacionais às E/SUBE/CRE/GED até 30 de
novembro de 2012. Envio
dos trabalhos pela E/SUBE/CRE/GED para a E/SUBE/CED-Extensividade , CASS, sala
430, até 7 de dezembro de 2012. Seleção
e divulgação do(s) trabalhos selecionados será no mês de dezembro de 2012 
.Confira mais detalhes na circular que foi enviada para a sua Unidade Escolar!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
concurso-prefeitura-do-rio-de-janeiro.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 8 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Concurso Prefeitura do Rio de Janeiro 2012 Professor

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
A Prefeitura do Rio de Janeiro-RJ divulgou dois novos editais com abertura de 
concurso público de provas e títulos, objetivando preencher 170 vagas na 
Secretaria de Educação, em cargos de Professor. As funções exigem graduação 
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(licenciatura) na área do cargo e editais reservam 5% das vagas para portadores 
de deficiência e 20% para afrodescendentes e indígenas.O edital 169/2012 abre 
120 vagas para cargos de Professor I, nas disciplinas de Artes Cênicas (50), 
Artes Plásticas (50) e Educação Musical (20). Exigência é de curso superior na 
área de atuação. Remuneração será de R$ 3.597,34 para todos os cargos,  mais 
benefícios de bônus cultura (R$ 114,71), auxílio-transporte (R$ 121,00) e 
benefício-alimentação.Já o edital 170/2012 oferece 50 vagas para o cargo de 
Professor II, para provimento de cargos na 1ª, 9ª e 10ª CRE do Quadro Permanente
de Pessoal do Município do Rio de Janeiro. Exigência é de Curso Normal Superior 
com habilitação em docência nos anos iniciais do Ensino Fundamental, ou 
Licenciatura Plena em Pedagogia. Salário será de R$ 2.698,01, mais bônus cultura
de R$ 114,71, auxílio transporte de R$ 121,00 e benefício-alimentação.Inscrições
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
consultoria-com-os-professores-do-ncm.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 5 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Consultoria com os Professores do NCM - Turma 86

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Estamos CONFIRMANDO  a CONSULTORIA para os professores das turmas           3º 
ano NCM:
DIA: 08 DE NOVEMBRO DE 2012
HORÁRIO: 9 ÀS 12 hs e 13 ÀS 16 hs ( solicitamos os mesmos venham à 
tarde, se possível, visto que teremos o encontro com a professora Débora Beloni 
apenas neste horário ).
LOCAL: Auditório 6ª CRE
OBS.: - Trazer os deveres de casa- Trazer a planilha de OUTUBRO sem falta 
!!!!!!!!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dicas-da-lingua-portuguesa-trezentas-ou.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 8 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Dicas da Língua Portuguesa: O Grama ou A Grama?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
O substantivo grama é feminino quando se refere à planta que forma o gramado. 
Exemplos:Ele escorregou porque a grama estava molhada.
Quanto é o metro quadrado da grama?
Quando utilizada como unidade de massa, a palavra é masculina. Exemplos:Gostaria
de duzentos gramas de presunto.

Apesar da minha dieta, não emagreci nem um grama!
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O grama do ouro aumentou.
A confusão se dá, provavelmente, porque substantivos terminados em "a" são 
geralmente femininos, em oposição aos masculinos terminados em "o", o que leva 
alguns falantes a uma falsa inferência no caso de grama como  unidade de massa. 
Mas não se trata de uma regra. Veja, por exemplo:O problema
A libido

Até a próxima!
Fonte: DÚVIDAS DE PORTUGUÊS
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
educodica-reforco-escolar-3-ano.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 8 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Educodica: Reforço Escolar 3º Ano

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Você já conhece o Reforço Escolar do 3º Ano? Acessando a Educopédia você contará
com diversas atividades para trabalhar com seus alunos e ajudá-los em suas 
dificuldades. Siga o caminho abaixo e conheça as atividades:1º) Acesse o site 
EDUCOPÉDIAcomo visitante ou com seu email Rioeduca.2º) Clique no 3º Ano.3º) 
Clique no Reforço 3º Ano.4º) Escolha a aula e trabalhe com seus alunos. Eles vão
adorar!Dentro da pasta Reforço Escolar você contará com atividades que trabalham
com Histórias em Quadrinhos; a função social da escrita; contar e registrar 
quantidades, utilizando diferentes estratégias de equipamentos; alfabeto; 
gêneros textuais entre outros.

Nome da aula *
*
Plano de aula (arquivo .doc, .docx, .ppt, .pptx)
*
Excluir plano de aula
Apresentação de slides (arquivo .doc, .docx, .ppt, .pptx)
*
Excluir apresentação de slides

Nome da aula *
*
Plano de aula (arquivo .doc, .docx, .ppt, .pptx)
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*
Excluir plano de aula
Apresentação de slides (arquivo .doc, .docx, .ppt, .pptx)
*
Excluir apresentação de slides

Nome da aula *
*
Plano de aula (arquivo .doc, .docx, .ppt, .pptx)
*
Excluir plano de aula
Apresentação de slides (arquivo .doc, .docx, .ppt, .pptx)
*
Excluir apresentação de slides

Nome da aula *
*
Plano de aula (arquivo .doc, .docx, .ppt, .pptx)
*
Excluir plano de aula
Apresentação de slides (arquivo .doc, .docx, .ppt, .pptx)
*
Excluir apresentação de slides

Nome da aula *
*
Plano de aula (arquivo .doc, .docx, .ppt, .pptx)
*
Excluir plano de aula
Apresentação de slides (arquivo .doc, .docx, .ppt, .pptx)
*
Excluir apresentação de slides

Nome da aula *
*
Plano de aula (arquivo .doc, .docx, .ppt, .pptx)
*
Excluir plano de aula
Apresentação de slides (arquivo .doc, .docx, .ppt, .pptx)
*
Excluir apresentação de slides
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Nome da aula *
*
Plano de aula (arquivo .doc, .docx, .ppt, .pptx)
*
Excluir plano de aula
Apresentação de slides (arquivo .doc, .docx, .ppt, .pptx)
*
Excluir apresentação de slides

Nome da aula *
*
Plano de aula (arquivo .doc, .docx, .ppt, .pptx)
*
Excluir plano de aula
Apresentação de slides (arquivo .doc, .docx, .ppt, .pptx)
*
Excluir apresentação de slides
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
encontro-para-professores-festival.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 5 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Encontro para Professores - Festival Panorama da Dança 2012

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
SME, por meio da E/SUBE/CED - Extensividade vem divulgar  o Encontro para 
Professores  da Rede, organizado pelo  Festival Panorama da Dança 
2012.             O 
Festival Panorama é um evento de artes do corpo, dança e performance 
contemporânea, que há mais de 20 anos reúne companhias 
nacionais e internacionais na cidade do Rio de Janeiro. Sua programação inclui 
espetáculos de dança, instalações, performances, exposições e mostra de filmes. 
Este ano, o Festival acontecerá de 02 a 18 de novembro, em diferentes 
espaços culturais cariocas. Mais informações sobre o festival em: 
http://panoramafestival.com.             
O Projeto Educativo do Festival Panorama estabeleceu uma parceria com a 
Secretaria Municipal de Educação, organizando um Encontro de divulgação para os 
professores,com ênfase naqueles que participaram da Mostra Municipal de Dança e 
outros professores interessados, a ser realizado no dia 09 de novembro de 
2012, em dois horários, a escolher,das 9h às 12h e das 13h às 17h. O 
Encontro será realizado no Centro Municipal Helio Oiticica - Rua Luis de Camões,

68 - Centro. Serão 80 vagas, distribuídas nos dois horários. As inscrições podem

ser efetuadas pelo telefone 2976 2291 e 2976 2336,na 
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E/SUBE/CED-Extensividade, até o término das 80 vagas.            O 
professores poderão participar da formação em horário alternativo ao seu 
atendimento em sala de aula ou em horário de Centro de estudos, de acordo com o 
planejamento da sua Unidade Educacional.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
enquete-da-semana.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 8 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Enquete da Semana

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Acesse o link abaixo e responda a nossa enquete da semana! Sua opinião é muito 
importante para nós!Você utiliza a Educopédia no planejamento de suas 
aulas?ENQUETE DA SEMANA
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ganhador-do-projeto-redacao-da-folha.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 26 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Ganhador  do Projeto Redação da Folha Dirigida

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Folha Dirigida e a Fundação Biblioteca Nacional têm o prazer de convidar 
diretores, professores, alunos e familiares para a solenidade de premiação dos 
estudantes que participaram do Projeto Redação 2012 e para o lançamento oficila 
do Projeto Redação 2013.Local: ABI - Associação Brasileira de Imprensa / Rua 
Araújo Porto Alegre, 71 - 9º andar - Centro - RJData: 06 de dezembro de 2012 
Horário: 14:30 hUm aluno da 6ª CRE foi premiado!!!!!
Parabenizamos o aluno Douglas Tadeu Silva dos Santos Pereira da turma 1.802 por 
ser um dos ganhadores do Projeto Redaçãoe suas professoras orientadoras Ester de
Barros França, Cláudia Moreira Alves e Ademilde da Paixão Sant'Anna da Escola 
Municipal Monte Castelo.É UM ORGULHO TÊ-LOS NA 6ª CRE!!!!!!!!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
gt-megafone.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 8 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

GT Megafone

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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<POSTAGEM>
maratona-de-historias-na-em-thomas.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 5 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Maratona de Histórias na E.M. Thomas Jefferson

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
 Escola Municipal Thomas Jefferson realizou, durante o mês de outubro, a 
Maratona de Histórias com os alunos da Educação Infantil ao 5º ano.  Foram dois 
dias de viagem ao incrível mundo da imaginação! Pais, funcionários, professores 
e gestores contaram histórias com o objetivo de despertar a imaginação e o 
prazer pela leitura, trabalhar a concentração e ensinar princípios.

Contar uma história é dar um presente de amor - Lewis CarrolA experiência de 
ouvir e contar histórias é uma antiga arte ligada à essência do ser humano. As 
narrativas tradicionais expressam, em imagens, as verdades mais profundas da 
vida. Daí serem eternas.Era uma vez...histórias de heróis, príncipes e 
princesas, bruxas e dragões. Todas elas mexem com a fantasia, com os sonhos e 
ajudam crianças e adultos a separarem, com simplicidade e beleza, muitos 
conflitos. É um convite para o sonhar e, sonhando, formar o próprio caminho.A 
arte de contar, ler e ouvir históriasContar histórias é a mais antiga e, 
paradoxalmente, a mais moderna forma de comunicação. No passado, era contador de
 histórias o depositário da  experiência, do conhecimento e da sabedoria.Em 
tempos passados, o rito familiar possibilitava o clima intimista na relação 
entre as gerações  nas sessões de contação de história. Os tempos mudaram: a 
relação intimista entre as gerações  está prejudicada pelo acelerado dos ritos 
sociais modernos, e a nova figura do contador de história passa a ser o monitor 
de TV.Em um mundo sem tempo como o que vivemos atualmente, torna-se necessário o
resgate do instante mágico da contação de história e da leitura.Criar o hábito 
da leitura é uma tarefa que deve envolver o hábito daqueles que com ela 
conviveACESSE O LINK ABAIXO E VEJA A MATÉRIA NA ÍNTEGRA!MARATONA DE HISTÓRIAS 
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mensagem-da-semana.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 26 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mensagem da Semana

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Desejamos a todos uma ótima semana!

Nós somos a seXta CRE!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mensagem-do-dia.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 1 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mensagem do Dia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
"Expresse 
gratidão com palavras e atitudes. Sua vida mudará muito de modo 
positivo."Masaharu TaniguchiBom dia!Nós somos a 6ª 
CRE!Rejane.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pet-telemaco-e-arena-jovelina-perola.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 5 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PET Telêmaco e Arena Jovelina Pérola Negra: Uma parceria de sucesso!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
O Polo de Educação para o Trabalho, Telêmaco Gonçalves Maia, estabeleceu uma 
parceria com a Arena Carioca da Pavuna, Jovelina Pérola Negra, através do 
professor Nilton Barbosa Filho.  Com essa parceria, desenvolveu uma oficina de 
desenhos com o objetivo de comemorar os 68 anos da cantora e partideira Jovelina
Pérola Negra

Pérola Negra do Samba

Jovelina Pérola Negra foi uma das  grandes damas do samba e do pagode. Voz 
rouca, forte e amarfanhada, de tom popular e força batente. Nascida em Botafogo,
Jovelina fincou o pé na Baixada, em Belford Roxo. Pastora do Império Serrano, 
ajudou a consolidar o que é chamado hoje de pagode.O sucesso chegou  tardiamente
e ela não realizou o sonho de ganhar muito dinheiro e dar aos filhos tudo o que 
não teve. Faleceu aos 54 anos de enfarte.PET Telêmaco Gonçalves Maia e Arena da 
Pavuna: uma Parceria de SucessoAtravés do Professor Articulador Nilton Barbosa 
Filho, estabeleceu-se uma parceria entre o Polo de Educação para o Trabalho, 
Telêmaco Gonçalves Maia, e a Arena Carioca da Pavuna, Jovelina Pérola Negra.A 
Arena oferece oficinas gratuítas em vários horários e programação de música, 
dança, teatro, standup comedy e shows para 1.500 pessoasDa união, nasceu o 
projeto Viva Jovelina, Pérola Negra do Samba, que comemorou os 68 anos da  
cantora e partideira. Esse foi o ponto gerador para a realização do trabalho 
artístico  primoroso de criação de pranchas de caricaturas e de desenhos de 
personalidades do samba pelos alunos do Polo de Educação para o Trabalho 
Telêmaco Gonçalves Maia.ACESSE O PORTAL RIOEDUCA E VEJA A MATÉRIA NA 
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ÍNTEGRA!VIVA JOVELINA
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
portal-rioeduca.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 8 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Portal Rioeduca

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
O Rioeduca é um portal feito para e por todos aqueles que sonham e batalham por 
uma educação pública de excelência na cidade do Rio de Janeiro.O Rioeduca é 
feito para e por professores e professoras, diretores e diretoras, coordenadores
e coordenadoras, merendeiras, servidores da limpeza, familiares e todos aqueles 
que acreditam no salto de qualidade da educação pública do Rio.É um portal da 
Secretaria Municipal de Educação, mas que visa mostrar os detalhes de tudo o que
acontece dentro de cada uma de nossas escolas, creches e EDIs. É um espaço de 
troca, de aprendizagem e principalmente de alegria.Cada CRE possui um 
representante na Equipe Rioeduca - todos professores da rede. Saiba qual 
endereço você pode enviar seu trabalho, projeto ou blog acessando link 
abaixo:REPRESENTANTES RIOEDUCA  EM CADA CRE
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
processo-seletivo-para-os-ginasios.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 8 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Processo Seletivo para os Ginásios Experimentais Olímpicos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
O Ginásio Experimental Olímpico, instância dinamizadora e irradiadora em 
educação vinculada a alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, voltado para 
a excelência acadêmica e esportiva, visa à introdução de novos métodos e 
práticas no cenário educacional e esportivo.Acesse o link abaixo e veja o Edital
SME Nº 06, de 20 de outubro de 2012 que regulamenta o processo de seleção e 
remoção ex-ofício de professores para o Ginásio Experimental Olímpico e o link 
de inscrição.EDITAL GINÁSIO EXPERIMENTAL OLÍMPICO
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
selecao-para-professores-programa.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 26 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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Seleção para Professores - Programa Experimental de Escolas Bilíngues

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
LÍNGUA INGLESA E LÍNGUA PORTUGUESA - EM 2013
     CRONOGRAMA DE AVALIAÇÃO

O Programa atenderá alunos da Educação Infantil ao 6º ano e tem por objetivo 
introduzir metodologia e práticas de ensino em duas línguas em escolas públicas 
municipais.
Em 2013, o Programa será implementado na E/SUBE/CRE (03.12.027) Escola Municipal
Professor Afonso Várzea e no E/SUBE/CRE (06.25.503) CIEP Glauber Rocha.Saiba 
mais detalhes acessando o link REGULAMENTO ESCOLA BILÍNGUE.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
site-da-6-cre-no-portal-rioeduca-acessem.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 26 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Site da 6ª CRE no Portal Rioeduca!!!!!!! Acessem!!!!!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

É com grande alegria que informamos que o site da 6ª CRE está no Portal 
Rioeduca!!!!!! Agora você poderá acessar o nosso site direto do Rioeduca!!!!
Acesse o link PORTAL RIOEDUCA e clique no link PORTAIS. Nosso site está 
lá!![FOTO]
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<POSTAGEM>
uexpondo-da-6-cre.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 26 de novembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

UExpondo  da 6ª CRE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Sr(a) Diretor(a),
Sr(a) Coordenador Pedagógico(a),

Informamos que devido a semana de provas do ALFABETIZA RIO 
estamos orientado à TODAS as escolas, creches e edis que o  último UEXPONDO 
deste ano poderá ser realizado durante a próxima semana ( 26 
à 30 de novembro). Solicitamos que TODAS as 
unidades escolares  enviem para a GED o dia pretendido para o seu UEXPONDO , uma
vez que o 
Gabinete organizará o acompanhamento às mesmas.
           Qualquer dúvida entrar em contato conosco!

Página 4734



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

Página 4735



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

--------------------------------------------------------------------------------

Página 4736



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
<POSTAGEM>
concurso-cultural-matematica-na-escola.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 10 de dezembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Concurso Cultural:  A Matemática na Escola

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

Responda a pergunta: "O que levar em conta na hora de elaborar 
situações-problema nas aulas de Matemática?". 
O texto pode conter, no máximo, 300 caracteres. Os autores das 05 (cinco) frases
mais criativas vão receber um exemplar do livro A Matemática na Escola: Aqui e 
agora, de Delia Lerner de Zunino (Editora Artmed). 

As respostas podem ser enviadas de 3 de dezembro de 2012 a 3 de fevereiro de 
2013 e o resultado do concurso será divulgado no dia 15 de fevereiro de 2013. 
Participe!Confira o regulamento e use a sua criatividade.
Acesse o link abaixo e veja mais informações sobre o regulemento:
Concurso Cultural
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<POSTAGEM>
curso-de-extensao-universitaria-gratis.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 11 de dezembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Curso de Extensão Universitária Grátis

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

É com grande prazer que comunicamos o lançamento do programa Apoio ao Professor,
que oferece o curso de extensão universitária Novas Tecnologias na Aprendizagem 
no Ensino Médio e Fundamental, de 48 horas, on-line e gratuito.

Certificado pela Universidade Gama Filho e com o apoio da UNESCO da América 
Latina, o curso é voltado para profissionais da área de Educação.

Mais 
informaçõeshttp://www.apoioaoprofessor.com.brapoioaoprofessor.assistente@gmail.c
om
www.apoioaoprofessor.com.br
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<POSTAGEM>
edital-de-selecao-de-diretor-para-6-cre.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 10 de dezembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Edital de Seleção de Diretor para a 6ª CRE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Edital selecao diretor 6a CRE do 10dez2012 
DIÁRIO OFICIALde 10 de dezembro de 2012

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOSUBSECRETARIA DE ENSINO6ª COORDENADORIA REGIONAL
DE EDUCAÇÃO

EDITAL E/SUBE/6ªCRE SME Nº 7, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2012.

Torna público para efeito de seleção de Professores/Especialistas em Educação 
para futura nomeação ao cargo em Comissão de Diretor, de Unidade Escolar da 
E/SUBE/6ª Coordenadoria Regional de Educação.

A COORDENADORA DA E/SUBE/6ªCOORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor e tendo em vista o 
disposto na Portaria E/SUBG/CGG Nº 52, de 8 de setembro de 2011, torna público, 
para efeito de seleção de Professores/Especialistas em Educação para nomeação ao
Cargo em Comissão de Diretor, em Unidade Escolar com vacância, no âmbito desta 
Coordenadoria:

E/SUBE/CRE(06.25.023) E.M. Thomas Jefferson - Avenida Pastor Martin Luterking 
Jr, s/nº - Acari

Os Professores/Especialistas de Educação, ativos, da Rede Pública Municipal de 
Ensino, que compõem o Banco de Certificados, interessados em pleitear o Cargo 
Comissionado de Diretor na Unidade Escolar elencada, devem comparecer à 
Assessoria de Ação Integradora da E/SUBE/6ª Coordenadoria Regional de Educação, 
Rua dos Abacates, s/nº - Deodoro / telefones: 3017-6959 ou 3017-6989, até as 18 
horas do dia 13/12/2012, onde deverão comprovar sua certificação e preencher 
formulário específico explicitando o desejo, além de apresentar a documentação 
necessária.

É condição precípua que os interessados já tenham cumprido o período de Estágio 
Probatório e possam comprovar, por meio de documento hábil de estabelecimentos 
de ensino devidamente legalizados, um mínimo de 5(cinco) anos de regência, se 
Professor; ou um mínimo de 5(cinco) anos de experiência no cargo, caso seja 
Especialista de Educação; além da declaração de Curso Superior.

Rio de Janeiro, 07 de dezembro de 2012.REJANE PEREIRA FARIA DA COSTA
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<POSTAGEM>
leitura-no-bercario-por-que-nao.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 11 de dezembro de 2012
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

Leitura no Berçário! Por que não?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Durante o ano de 2012, a professora Ana Paula Oliveira do Espaço de 
Desenvolvimento Infantil Professora Rosenice Rocha Roque, realizou com os bebês 
entre 6 e 24 meses o projeto No meu Berço tem Lugar para Livros, tendo por 
objetivo principal desmistificar a capacidade dos bebês pelo prazer em ler.

Leitura no Berçário! Por que não?

Acredite: não é perder tempo ler para quem ainda nem aprendeu a falar! Quando a 
escritora de livros infantis Tatiana Belinky perguntou ao pediatra em que 
momento deveria começar a educar seu filho, então com 3 meses de vida, ouviu 
como resposta: "Você já está atrasada". 

Parece mera frase de efeito. O fato, porém é que o doutor está coberto de razão.
Não há idade para dar início à educação de uma criança. Isso vale também para o 
incentivo à leitura! Bebês podem até não entender todo o enredo de uma história,
mas a leitura em voz alta os coloca em contato com outras dimensões da linguagem
oral e escrita, que serão importantes em seu desenvolvimento.

Quem é acostumado à leitura desde bebezinho se torna muito mais preparado para 
os estudos, para o trabalho e para a vida. Isso quer dizer que o contato com os 
livros pode mudar o futuro dos seus alunos.

"Eles percebem que a fala do dia a dia é diferente daquela usada numa leitura, 
que tem cadência, ritmo e emoção. Entendem, por exemplo, que há um começo, um 
clímax e um desfecho", explica Fraulein de Paula, doutora em Psicologia Escolar.

Especialistas acreditam que, para alguém se interessar por livros na vida 
adulta, é fundamental que a palavra escrita esteja ao seu alcance desde cedo. Ou
seja, estimular a leitura dentro do berçário pode ser o caminho mais curto para 
a formação de um Futuro Leitor.

"Manuseando um livro, as crianças são capazes de identificar a existência da 
grafia e passam a estabelecer uma relação direta com a linguagem escrita", 
afirma Fraulein.

ACESSE O LINK ABAIXO E VEJA A MATÉRIA NA ÍNTEGRA NO PORTAL RIOEDUCA!

LEITURA NO BERÇÁRIO! POR QUE NÃO?
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<POSTAGEM>
mensagem-da-semana.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 10 de dezembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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Mensagem da Semana

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[VÍDEO]

Desejamos a todos uma ótima semana!
Nós somos a seXta CRE!
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<POSTAGEM>
nos-temos-orgulho-de-ser-6-cre.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 10 de dezembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Nós temos Orgulho de ser 6ª CRE!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Todos os anos a professora Rejane Faria, Coordenadora da 6ªCRE, realiza o 
Orgulho 6ª CRE. Evento que tem por objetivo homenagear professores e 
funcionários que mais se destacaram no ano de 2012 nas escolas e na própria 
coordenadoria.

Esta iniciativa demonstrao cuidado e o carinho que a 6ª CRE tem comos 
professores e funcionários. Uma equipe motivada é capaz de mover montanhas. E é 
isso que professores, funcionários, diretores, coordenadores pedagógicos e 
alunso fazem na 6ª CRE.

Não existe incentivo melhor do que o prestígio e o reconhecimento. Por isso, 
professores, funcionários, diretores, coordenadores pedagógicos e elementos da 
Cre se reuniram no dia 06 de dezembro no Clube Paratodos para homenagear os 
destaques da 6ª CRE no ano de 2012. Vamos ver alguns momentos deste evento!

Envie uma foto do evento Orgulho 6ª CRE para ser publicada no Blog da 
GED!gedcre06@rioeduca.net

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

<DATA DA POSTAGEM>
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<POSTAGEM>
orientacoes-para-o-teste-do-sistema.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 11 de dezembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Orientações para o Teste do Sistema Escola 3.0

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Como todos sabem, desde 01/11/12, as aprovações de DR estão acontecendo pelo 
novo sistema Escola 3.0, através do 
endereço:http://portalsme.rioeduca.rio.gov.br.
Solicitamos que todas as Unidades Escolares testem o sistema,de acordo com as 
orientaçõesencaminhadas, abaixo, até o dia 13/12. 

ORIENTAÇÕES PARA O TESTE DO SISTEMA ESCOLA 3.0
Sr(a). Diretor(a),

Informamos que o objetivo do teste é treinar e verificar os possíveis problemas 
que poderão ocorrer no acesso ao sistema, evitando transtornos em 
fevereiro/2013. 

Solicitamos que os diretores encaminhem para o 
e-mailmonicamiranda004@rioeduca.net, a vaga fictícia que irá cadastrar eo nome 
do professor que irá se inscrever para a indicação. São necessárias essas 
informações para que possamos acompanhar todo o processo e não perdermos o 
controle das vagas reais. 

Para cadastrar vagas e indicar docentes, o diretor deverá acessar o portal 
utilizando o CPF como usuário e senha (o sistema solicitará que cadastre nova 
senha). Na 2ª tela, deverá selecionar U.A.(Unidade Administrativa) e, após, o 
módulo Dupla Regência. Este procedimento será igual para todas as opções.

Orientações para cadastro de vagas e indicação de docente:

CADASTRO DE VAGA1º - Acessar a opção Central de Vagas, emCADASTROS.2º - No lado 
direito da tela, clicar em Nova Vaga.3º - Selecione o cargo, a disciplina (PI), 
o turno (PII) e, no ícone do lápis, registrar a turma e nº de tempos (PI). No 
caso de 2º segmento, as turmas deverão ser cadastradas separadamente e por 
disciplina (Ex.: 1601 - 4 Tempos - clicar em adicionar, para incluir outra turma
e confirmar, após registrar todas as turmas).4º - Salvar - Na parte superior da 
tela irá aparecer a confirmação do cadastro.

INDICAÇÃO DE DOCENTES1º -Acessar a opção Indicação de Docentes, em 
Movimentações.2º - No lado direito da tela, clicar em Nova Indicação.3º - 
Selecione a vaga que deseja fazer a indicação - Pesquisar e selecionar 
turma(s).4º -Clicar em Pesquisar docentese selecionar o docente que irá indicar,
clicando no quadrado à esquerda, após, confirmar.5º - Ver grade e selecionar os 
tempos: Para PII - selecionar na parte superior da grade, o turno e clicar na 
opção selecionar todos.Para PI -Selecionar o turno, os tempos de aula e, após, 
na parte superior, clicar em Horas Complementares e selecionar na grade os 
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tempos do horário de C.E. - Confirmar.6º - Validar e salvar docente. 7º - 
Confirmar o envio de e-mail para o professor - Na parte superior da tela 
aparecerá a confirmação da indicação.

Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2012.Mônica MirandaEquipe GRH
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<POSTAGEM>
sistema-escola-30-dupla-regencia.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 11 de dezembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Sistema Escola 3.0 - Dupla Regência

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Mm E/SUBE/6ªCRE/GRH nº 1464Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2012
Assunto: Sistema Escola 3.0 - Dupla Regência
Destino: Gerências, Unidades Escolares, Unidades de Extensão, EDIs e Creches da 
E/SUBE/6/CRE/GRH

Senhor(a) Diretor(a), 

Solicitamos dar ciência deste comunicado a todos os professores, com posterior 
devolução à GRH das assinaturas.

Informamos que as liberações de dupla regência estão sendo executadas através do
sistema Escola 3.0, desde 01/11/12, que está disponível no endereço: 
http://portalsme.rioeduca.rio.gov.br, que poderá ser acessado na rede, 
independente da U.E.

Para solicitar DR, o professor deverá acessar o sistema e seguir as seguintes 
orientações: 

1º Na página inicial do portalo número do CPF deverá ser digitado no usuário e 
na senha (o sistema solicitará que cadastre uma nova senha);
2º Clicar no módulo Dupla Regência e acessar a opção Inscrição de docentes em 
cadastros;
3º Preencher a quantidade de tempos (para PI),selecionar o turno na grade e 
marcar os tempos disponíveis, incluindo o C.E.. O Centro de Estudos é 
obrigatório, portanto deverá ser apresentada a disponibilidadepara as horas de 
C.E..
4º Salvar. Quando salvar o cadastro, o sistema emitirá uma mensagem na parte 
superior da tela informando a situação da inscrição.

Caso o professor necessite fazer alterações nas informações prestadas, basta 
acessar novamente o sistema, alterar o campo e salvar.
As direções das Unidades Escolares são responsáveis por cadastrar as vagas da 
U.E. e indicar o professor que atenda a sua necessidade.

Será enviado um e-mail para o professor quando ele for indicado para uma vaga. O
docente poderá receber mais de uma indicação ao mesmo tempo, mas somente irá 
confirmar a que pretende atuar. Informamos que o e-mail cadastrado no sistema é 
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o do Rio Educa.

A indicação deverá ser confirmada no prazo de 3 (três) dias, caso contrário, a 
vaga voltará a ficar disponível para que a Unidade faça outra indicação.

Para confirmar uma indicação, o professor deverá, novamente, acessar o sistema e
seguir as seguintes orientações:

1º Após entrada no módulo Dupla Regência, selecionar a opção Confirmação da 
Indicação em Movimentações;
2º No canto direito da tela clicar em Nova confirmação;
3 Clicar em Ver indicações aparecerão todas as indicações recebidas pelo 
professor;
4º Marcar o quadrado relativo à vaga que estiver interessado e salvar.Após a 
confirmação, a CRE terá acesso para efetuar a liberação, tendo em vista a 
comprovação dos horários pelo professor. Caso seja aprovada, o docente receberá 
um e-mail com a informação da liberação e a data de validade. A Unidade Escolar 
acessará no sistema a validade das duplas liberadas.

Informamos que não é possível retroagir validade no novo sistema, sendo de 
inteira responsabilidade da U.E. o professor que iniciar a regência antes de 
receber a autorização da CRE.

Na tela inicial do portal consta o telefone para eventuais problemas de acesso 
ao sistema.

As inscriçõesde Dupla Regência no Sistema 3.0,efetuadas em 2012,não servirão 
para 2013,servirão apenas para teste.

O professor que desejar fazer dupla regência em 2013 deverá se inscrever a 
partir de janeiro/2013.

No portal, irá aparecer na tela: "Inscrição de docente" - 2013-Processo 
2013.Atenciosamente,Mônica MirandaEquipe E/SUBE/6/CRE/GRH

E/SUBE/CRE(___.____.____) _______________________________________

Seguem as assinaturas dos professores, lotados nesta Unidade Escolar, que 
tomaram ciência do Mm E/SUBE/6ª CRE/GRH nº 1464 de 10 de dezembro de 2012.
Rio de Janeiro, ____ de _______________ de 2012.

__________________________________________DIREÇÃO DA u.e.

Ciente:NomeAssinatura
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<POSTAGEM>
v-momento-pedagogico-para-coordenadores.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 10 de dezembro de 2012
<TÍTULO DA POSTAGEM>

V Momento Pedagógico para Coordenadores Pedagógicos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
V MOMENTO PEDAGÓGICO PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS.

DATA: 11 DE DEZEMBRO DE 2012 - AMANHÃHORÁRIO: 13 HORASLOCAL: AUDITÓRIO DA 6ª CRE

OBS.: NÃO ESQUECER DE TRAZER A CANECA PARA TROCARMOS.
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************************************************************************
<POSTAGEM>
1-de-marco-aniversario-do-rio-de-janeiro.html
<DATA DA POSTAGEM>
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terça-feira, 26 de fevereiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

1º de Março - Aniversário do Rio de Janeiro

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
O Rio de Janeiro completa 448 anos de fundação nesta sexta-feira, 1º de março. 
Para celebrar a data, a cidade ganhará uma programação especial, com direito a 
bolo e concurso cultural. 
As comemorações de aniversário do Rio de Janeiro começaram em fevereiro com o 
lançamento do concurso cultural O encanto desta cidade é meu de textos sobre a 
Cidade Maravilhosa. No dia 1º de março, os textos vencedores serão divulgados no
portal Rioeduca. Não perca!

No dia 28 de fevereiro, um bolo gigante de 4,8 metros será cortado para 
homenagear o Rio de Janeiro. As atrações seguem no dia 1º de março, no Largo da 
Carioca, a partir das 9h. Veja a programação completa da festa em homenagem à 
Cidade Maravilhosa no site Guia do Rio. 
Conheça Melhor a sua CidadeO Rio de Janeiro é conhecido por seus diversos pontos
turísticos e por suas belezas naturais. Mas será que o carioca conhece a cidade 
em que mora?A SME e a MultiRio lançaram no final de 2012 a publicação Mestre do 
Tempo Conta Histórias do Rio, inspirada na série televisiva Mestre do Tempo. O 
livro oferece um verdadeiro passeio pela história e pelos lugares relevantes do 
Rio de Janeiro, não apenas com a finalidade de instruir, mas, também, de 
aproximar as crianças da cidade e elevar sua estima por ela.[FOTO]
Esse livro pode ser encontrado na sala de leitura de sua escola.VEJA A MATÉRIA 
NA ÍNTEGRA NO PORTAL RIOEDUCA!LEIA A MATÉRIA COMPLETA AQUI!
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<POSTAGEM>
1-reuniao-de-equipe-da-ged.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 18 de fevereiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

1ª Reunião de Equipe da Ged 

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Realizou-se hoje, às 9 horas, no auditório da 6ª CRE a primeira Reunião de 
Equipe dos colaboradores da Ged (Gerência de Educação). Diversos assuntos foram 
tratados nesta reunião, para que todos comecem o Ano Letivo antenados! 
O encontro iniciou com a leitura do seguinte texto " Mensagem para fazer alguém 
feliz! ", lido pela professora Luciane. Em seguida, a Gerente da Ged, Kátia 
Barboza,deu as boas vindas a todos e fez um breve e significativo comentário 
sobre a mensagem. 
"Irradie simplicidade,alegria e energia. E não se espante se a pessoas mais 
feliz for você!", disse a Gerente da GED, Kátia Barboza.
Em seguida, os novos elementos da Ged foram apresentados! Contamos agora com a 
presença das professoras Adriana (E.M. Octávio Kelly), Sandra (Ged da 8ª CRE) e 
Alessandra (GRH da 6ª CRE). A equipe está crescendo! Todos estão muito felizes 
com a chegada de novos colaboradores!
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Após este momento de acolhimento, foi feita uma análise dos pontos positivos e 
negativos do trabalho realizado pela Ged no ano de2012. Muitas sugestões foram 
dadas para a melhoria no trabalho realizado por esta gerência.
Toda equipe ficou ciente das suas atribuições em 2013, pois as ações de 
intervençãoprecisam ser planejadas o quanto antes. 
O encontro terminou com a comemoração do aniversário da Gerente da Ged, que 
recebeu o carinho da equipe. Não faltou salgadinhos, bolo erefrigerante! [FOTO]

Uma parte da Equipe[FOTO]

Agenda e bolsa da Ged 6ª CRE[FOTO]

Lanche e análise dos pontos positivos e negativos da Ged em 2012
[FOTO]

Mensagem de boas vindas e apresentação dos novos membros da equipe[FOTO]

Comemoração do aniversário da Gerente Kátia Barboza"Faça o que for necessário 
para ser feliz. Mas não esqueça que a felicidade é um sentimento simples, você 
pode encontrá-la e deixá-la ir embora por não perceber sua simplicidade."Mário 
QuintanaQue nosso ano seja repleto de alegria e realizações!
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<POSTAGEM>
avaliacao-on-line-da-semana-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 4 de fevereiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Avaliação On Line da Semana de Capacitação

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Na organização da Semana de Capacitação 2013 os professores regentes de 1,2e 3 
anos terão dois momentos específicos de formação, que ocorrerão na própria 
escola. 

Nos dias 5 e 6/2 estarão desenvolvendo ações com o Coordenador Pedagógico, após 
assistirem aos DVDs com as palestras das Professoras Iza Locatelli e Magda 
Soares.

O registro e a avaliação dessas ações será realizado em formulário online.

Após o segundo dia, o Coordenador(a) Pedagógico(a) ou o profissional da escola, 
responsável pela dinamização dos encontros, deverá acessar o link abaixo, 
preenchê-lo de acordo com as orientações e, ao final, clicar em enviar.

Lembrando! Cada escola deverá enviar apenas um formulário preenchido.
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LINK PARA ACESSAR O FORMULÁRIO

PREENCHA AQUI A AVALIAÇÃO

Boa semana a todos(as)!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cadernos-pedagogicos-2013.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 4 de fevereiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Cadernos Pedagógicos 2013

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Professor, acesse os Cadernos Pedagógicos do 1º Bimestre clicando no link 
abaixo!
CADERNOS PEDAGÓGICOS 1º BIMESTRE
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
circular-avaliacao-diagnostica.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 26 de fevereiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Circular - Avaliação Diagnóstica

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Coordenadoria de Educação comunica que a AVALIAÇÃO
DIAGNÓSTICA dos alunos das Casas de Alfabetização será realizada na semana de 5
a 8 de março. Todos os alunos do 1º ao 3º Ano devem realizar essa atividade
avaliativa.
Informamos
que:
- as provas de Leitura e Escrita do 1º e do 2º Anos,
bem como a prova Escrita do 3º Ano já foram entregues às escolas durante o mês
de janeiro;
- as provas de Leitura e de Matemática do 3º Ano são
a PROVINHA BRASIL 2012 - 2ª ETAPA, entregue nas escolas em dezembro de 2012,
juntamente com o Guia de Aplicação para o Professor;
- as orientações para aplicação das provas da
Avaliação Diagnóstica estarão disponibilizadas na intranet a partir de 4ª feira;
- os resultados da AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA serão
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coletados da seguinte forma: as provas de Leitura e Escrita do 1º e do 2º Anos,
bem como a prova Escrita do 3º Ano serão lançadas numa planilha; as provas de
Leitura e de Matemática do 3º Ano (Provinha Brasil) serão lançadas no DESESC.
Solicitamos
ampla divulgação desta circular a toda a comunidade escolar.
Atenciosamente,

Antônio Augusto Alves
Mateus Filho
Assistente I da
E/SUBE/CED
Matr. 11/019298-9

Página 4774



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

Página 4775



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
concursos-portal-rioeduca.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 19 de fevereiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Concursos Portal Rioeduca

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Nesta 4ª feira, de 9 às 20 horas, os alunos que estejam cursando até o 6º ano da
nossa rede poderão responder a um QUIZ para concorrerem a 100 pares de ingressos
para o filme "Tainà, a Origem" e a 10 exemplares do livro "O Mundo de Tainá - 
Uma Aventura em Tupitiguês".

Ajude seu aluno a participar! Estimulem também a visitar o site do filme, onde 
há muita diversão e interatividade!

SITE OFICIAL DO FILME

OQUIZ Tainá, a Origem estará disponível no Blog Rioeduca Família. Acessem!

CLIQUE AQUI PARA PARTICIPAR!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
curso-pratica-docente-educacao-inclusiva.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 18 de fevereiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Curso Prática Docente: Educação Inclusiva

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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Com o obejtivo de refletir sobre a prática docente na escola que atende alunos 
com deficiência, a Diretoria de Extensão da Fundação Cederjoferece disciplinas 
que debatem a educação especial e inclusiva. As aulas são acompanhadas a 
distância, modalidade de ensino que estimula o aprendizado autônomo e 
investigativo.

[FOTO]

Para maiores informações, acesse o link abaixo!

FUNDAÇÃO CEDERJ
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
curso-transformacao-30.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 5 de fevereiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Curso Transformação 3.0

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Contagem regressiva para o ano letivo, não é!!
Já está no ar o Curso Transformação 3.0! Acesse a plataforma da Educopédia e 
estudo de qualquer lugar! É muito fácil!Clique no link abaixo e acesse a 
plataforma!Educopédia - Curso[FOTO]

<COMENTÁRIOS>
Olá! Eu observei que o blog da E.M. Mario Piragibe não consta na relação ao lado
e gostaria de indicar o link: http://artemariopiragibe.blogspot.com.br/
Obrigada! Um abraço! :)
Imaculada Conceição
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
falta-de-agua-nas-unidades-escolares.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 26 de fevereiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Falta de Água nas Unidades Escolares

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
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<POSTAGEM>
feliz-aniversario-colega-da-ged.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 18 de fevereiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Feliz Aniversário Colega da Ged!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
 Aniversariantes de Janeiro
 08 - Priscila Frisone
 10 - Patrícia Fernandes
 13 - Simone SoaresAniversariantes de Fevereiro

01 - Kátia Barboza
04 - Cláudia Soares
14 - Diná Mouta

Página 4786



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

Página 4787



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ingressos-do-filme-taina-para-alunos-da.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 26 de fevereiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Ingressos do Filme Tainá para Alunos da 6ª CRE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Parabéns aos alunos da 6ª CRE que ganharam ingressos para o filme Tainá! Vários 
alunos nossos foram contemplados![FOTO]
Conheça os ganhadores da 6ª CRE!
Amandada Conceição Alonso - Ciep Poeta Fernando Pessoa - 1501
AndressaBeatriz Souza dos Santos -Ciep Poeta Fernando pessoa - 1501
AndreyTheodoro - Escola Municipal Alziro Zarur - 1501
AnnaKelly Aguiar de Souza - Ciep Poeta Fernando Pessoa - 1402
ErickSouza da Silva Alencar - Ciep Poeta Fernando Pessoa - 1501
GabrieliQuezia Silva de Faria - Ciep Poeta Fernando Pessoa - 1501
JoyceleneCosta - Escola Municipal Cyro Monteiro -1703
LucasCarvalho Cardoso - E.M. Motorista Paschoal André - 1102
MaiconDouglas Pinheiro Gomes - Ciep Poeta Fernando Pessoa - 1501
MariaJulia Pereira Telles - Ciep Poeta Fernando Pessoa - 1501
MariaClara Carvalho da Silva - E.M. Motorista Paschoal André - 1502
MatheusJunior de Lima Pinheiro - Ciep Poeta Fernando Pessoa - 1501

MatheusEbbo Silva - Ciep Poeta Fernando Pessoa - 1501

MayaraSantos de Oliveira - Ciep Poeta Fernando Pessoa - 1501
NathaliaFernandes Santana Ciep Poeta Fernando Pessoa -1501
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NayanaOliveira Castro -Ciep Poeta Fernando Pessoa -1501
WaldirSilva Junior - Escola Municipal Alziro Zarur -1503
YasmimNunes da Silva -Ciep Poeta Fernando Pessoa -1501

YohranFilipe -Escola Municipal Alziro Zarur -1501PARABÉNS!!!!!!!!!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
orientacoes-para-o-inicio-do-ano-letivo.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 4 de fevereiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Orientações para o Início do Ano Letivo

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
A Coordenadoria de Educação encaminha, às Equipes de Direção das Unidades 
Escolares, aos Coordenadores Pedagógicos e aos Professores Regentes, as 
seguintes orientações acerca do Material Pedagógico a ser utilizado no início do
ano letivo:
CADERNO TAREFAS DE FÉRIAS - 1º ao 5º Ano- Durante os primeiros 15 dias de aula, 
os Professores deverão utilizar esse caderno para diagnóstico inicial e 
consolidação de competências e habilidades relativas ao ano anterior.
CADERNOS DE REFORÇO ESCOLAR- Deverão ser distribuídos, prioritariamente, aos 
alunos de 2 Ano conceituados com I (Insuficiente), no COC final de 2012. - Caso 
haja sobras, os alunos do 3º Ano, conceituados com I (Insuficiente) no COC final
de 2012, também poderão ser contemplados.- Esses cadernos se destinam a 
atividades de reforço escolar, desde o início do ano letivo.
CADERNO LEITURAS - 4º e 5º Anos- Contém textos diversos de não ficção, a serem 
utilizados durante todo o 1º semestre, em atividades diversificadas, para 
enriquecimento das atividades curriculares.

2.Informamos, também, sobre:
DESCRITORES DAS PROVAS DO 1º BIMESTREOs descritores do 3º ao 9º Ano já se 
encontram na intranet. Os descritores do 2º Ano - cujos alunos farão a Provinha 
Brasil - serão disponibilizados posteriormente.

RECLASSIFICAÇÃOOs alunos reprovadosapenas por frequência, em 2012, poderão ser 
reclassificados, já na primeira semana de aula.
3. Contamos, mais uma vez, com a indispensável atenção e com o empenho de todos,
no sentido de que seja dada ciência desta circular a todo o corpo docente das 
Unidades Escolares.

Atenciosamente,
Maria de Nazareth Machado de Barros VasconcellosCoordenadora da E/SUBE/CEDMatr. 
70/193.141-9
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
portal-rioeduca-familia-chave-do-sucesso.html
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<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 5 de fevereiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Portal Rioeduca: Família, a Chave do Sucesso!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Não basta ser pai ou mãe, tem que participar! Esse slogan é verdadeiro e a cada 
dia se faz mais necessário. Destacaremos aqui a importância da força da família 
e mostraremos que amar é participar ativamente.

Você está em casa, sentado no sofá, e seu filho faz a grande revelação: "Quero 
ser piloto de avião!". Depois, decide que, mais do que piloto, quer ser o 
comandante para usar um uniforme ainda mais bonito e falar ao microfone da 
aeronave. No outro dia, diz que, em vez de querer estar na cabine, o sonho mesmo
é sentar em uma poltrona de passageiro e viajar pelo mundo.

E agora? Você dá corda a cada mudança de planos ou tenta ajustar o sonho dele ao
que acredita ser bom e possível? Em seguida, você pensa no velho conceito: "o 
que é bom para mim, também é bom para ele?". A resposta vai chegar daqui a 
alguns anos. E, ao longo desses anos, o sonho vai mudar. O que todos os pais 
querem, na verdade, é que os filhos tenham sucesso na vida e, assim, sejam 
felizes. Então, cabe à família educá-los para realizarem seja qual for o seu 
sonho.

A animação "Família e Escola" fala sobre a influência dos pais nas decisões dos 
filhos.

Essa jornada começa com o que chamamos ambiente empreendedor. Uma educação 
nesses moldes permite à criança, mais do que realizar sonhos, desenvolver 
valores como ética, autonomia, criatividade, colaboração, perseverança, 
sustentabilidade e capacidade de tolerar a incerteza e, também, de aprender com 
os erros. Esses valores são fundamentais para que eles tenham um sonho que 
realmente valha a pena.

Educação formal, transmissão de valores, experiência e paixão pelo que faz. A 
família pode, sim, ajudar seu filho a ter sucesso na vida.

Leia a matéria na íntegra no Portal Rioeduca!

LEIA NO PORTAL RIOEDUCA!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
portal-rioeduca-seja-bem-vindo-professor.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 5 de fevereiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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Portal Rioeduca: Seja Bem - Vindo Professor!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Depois de um período de descanso e lazer, é hora de recomeçar! Chega o momento 
de você, professor, pôr as mãos na massa, renovar seu compromisso com a vida e, 
assim, renascer e alcançar o sucesso e a felicidade na profissão.

O que é ser professor da 6ª Coordenadoria de Educação hoje? Ser professor nas 
áreas em que esses educadores atuam é construir castelos mágicos, belos e 
grandiosos. Contudo, castelos fortes, com bases firmes e capazes de resistir ao 
tempo, às tempestades, às guerras e aos conflitos.
É ser capaz de enxergar longe e ver além do que se possa imaginar. É sentir e 
esperar sempre que tudo, embora não seja perfeito, transforma-se em coisas 
belas, significantes e edificantes. É acalentar sonhos, realizar desejos, 
mostrar caminhos, partilhar alegrias, conviver com as tristezas e transformar os
planos em realidade.
É, principalmente, ver nas entrelinhas, buscar o que está lá no fundo guardado, 
trancado, acanhado e transformá-lo em grandes conquistas e realizações.

[VÍDEO]

Continue lendo esta bela homenagem feita aos professores da 6ª CRE no Portal 
Rioeduca!

LEIA A MATÉRIA NA ÍNTEGRA
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
portal-rioeduca-trindade-pedagogica.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 5 de fevereiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Portal Rioeduca: Trindade Pedagógica

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Trindade Pedagógica, formada pelo Diretor, Coordenador Pedagógico e Professor,
é um dos elementos principais para o sucesso escolar. O trabalho integrado entre
todos esses gestores e os demais atores do processo educativo faz a escola 
caminhar na mesma direção.

O uso do número três, em muitas situações, parece apontar para a perfeição. Em 
matemática, mais especificamente na geometria, aprendemos que por três pontos 
que não estejam em linha reta sempre passa um plano. Uma mesa com três pés, por 
exemplo, não fica bamba. Na educação, três figuras são apontadas como 
responsáveis pela eficácia da escola: o Diretor, o Coordenador Pedagógico e o 
Professor.

Os dois primeiros estão em contato direto com professores, alunos e 
funcionários. São eles que detectam, com o olhar atento, a movimentação dentro e
fora dos muros da escola, nos corredores e, nas salas de aula, as necessidades 
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de aprendizagem das crianças e dos jovens, a demanda por formação docente e as 
condições de infraestrutura.

O terceiro personagem dessa trindade, o professor, é o grande agente do processo
educacional e, por isso, possui ligação direta com o aluno. Ele é a alma de 
qualquer instituição de ensino, um orientador que zela pelo desenvolvimento das 
habilidades de seus alunos.

Leia a matéria na íntegra clicando no link abaixo!
LEIA NO PORTAL RIOEDUCA!

O trabalho conjunto entre diretor, coordenador pedagógico eprofessor garante o 
bom andamento da escola e a aprendizagem.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
provas-bimestrais-2013.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 18 de fevereiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Provas Bimestrais 2013

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Coordenadoria de Educação comunica o calendário
das PROVAS BIMESTRAIS para o ano letivo de 2013:
- 1º bimestre: Língua Portuguesa-Produção Textual -
01 a 19 de abril;
Língua Portuguesa-Leitura - 16 de abril;
Matemática - 18 de abril;
Ciências - 19 de abril.
- 2º bimestre: Língua Portuguesa-Produção Textual -
17 de junho a 05 de julho;
Língua Portuguesa-Leitura - 03 de julho;
Matemática - 04 de julho;
Ciências - 05 de julho.
- 3º
bimestre: Língua Portuguesa-Produção Textual - 09 a 26 de setembro;
Língua Portuguesa-Leitura - 24 de setembro;
Matemática - 25 de setembro;
Ciências - 26 de setembro.
- 4º bimestre: Língua Portuguesa-Produção Textual -
01 a 19 de novembro;
Língua Portuguesa-Leitura - 14 de novembro;
Matemática - 18 de novembro;
Ciências - 19 de novembro.
Observações:
1.O 4º Ano NCM e o 7º
Ano NJM realizam, normalmente, as provas bimestrais.
2.O 7º Ano NJM fará,
apenas em Língua Portuguesa, uma prova diferenciada; as demais (Matemática e
Ciências) são iguais às do 7º Ano regular.
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3.O 4º Ano NCM realiza
provas específicas de Língua Portuguesa (Leitura e Produção Textual) e
Matemática para esse grupamento, mas a prova de Ciências será igual à das
turmas regulares. O 4º Ano NCM fará prova de Língua Portuguesa-Produção Textual
somente no 2º semestre; no 1º semestre, realizará, em seu lugar, a prova de
Alfabetização Escrita.
4.O Realfabetização 2
fará, bimestralmente, prova de Língua Portuguesa.
5.A prova bimestral
de Ciências passa a ser única; portanto, todas as escolas farão a mesma prova,
inclusive as que possuem o projeto Cientistas do Amanhã.

Informamos, também, que o 4º Ano NCM fará provas (Língua
Portuguesa-Leitura, Alfabetização Escrita/Produção Textual e Matemática) também
nos seguintes meses:
- Março: 25 a 27;
- Junho: 03 a 07;
- Agosto: 26 a 30;
- Outubro: 28 a 31.
Observações:
Em breve, serão disponibilizados, na intranet, os
descritores das provas do 4º Ano NCM e os temas da Produção Textual do 1º
bimestre.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
rio-uma-cidade-de-leitores-informa.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 19 de fevereiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Rio, uma Cidade de Leitores Informa!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Você já acessou a Educoteca hoje? Não? Clique no link abaixo e se maravilhe com 
diversos títulos incríveis!EDUCOTECA[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
sejam-bem-vindos.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 4 de fevereiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Sejam Bem - Vindos!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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Desejamos a todos os professores da 6ª CRE um 2013 de muito Sucesso!

Nós somos a seXta CRE!
[VÍDEO]

Página 4808



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

Página 4809



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
semana-de-capacitacao-areas-especificas.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 4 de fevereiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Semana de Capacitação - Áreas Específicas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Segue abaixo o cronograma de capacitação dos professores das àreas 
específicas.Todos os encontros serão realizados no Auditório da 6ª CRE - Rua dos
Abacates s/nº - Deodoro. Pela manhã a reunião começará às 8h. À tarde o início 
está previsto para às 13 h. 

* 2ª FEIRA (04/02) - LÍNGUA PORTUGUESA
MANHÃ: 4º, 5º E 6º ANOS
TARDE: 7º, 8º E 9º ANOS

* 3ª FEIRA (05/02) - CIÊNCIAS
MANHÃ: 7º, 8º E 9º ANOS
TARDE: 4º, 5º E 6º ANOS

* 4ª FEIRA (06/02) - HISTÓRIA E GEOGRAFIA
MANHÃ: 4º, 5º E 6º ANOS
TARDE: 7º, 8º E 9º ANOS

* 4ª FEIRA (07/02) - MATEMÁTICA
MANHÃ: 7º, 8º E 9º ANOS
TARDE: 4º, 5º E 6º ANOS

Esperamos você lá!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
sos-lingua-portuguesa-faz-ou-fazem.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 18 de fevereiro de 2013
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

SOS Língua Portuguesa! - Faz ou Fazem?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Fonte: http://dicasdelpli.blogspot.com.br/
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
veja-educodica-de-hoje.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 19 de fevereiro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Veja a Educodica de Hoje!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Acesse a Educopédia e conheça os conteúdos que você pode trabalhar com seus 
alunos do 2º ano do 1º bimestre em Língua Portuguesa. Você encontrará vídeos, 
músicas, histórias....Tudo para tornar a suaaula mais atraente e 
divertida!Acesse agora!EDUCOPÉDIA[FOTO]

Página 4815



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

Página 4816



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
1-reuniao-de-alocacao-de-estagiarios.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 13 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

1ª Reunião de Alocação de Estagiários

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

No dia 19 de fevereiro, ocorreu no Auditório da 6ª CRE, a primeira reunião para 
os estagiários. Este ano tivemos várias novidades sobre a alocação dos 
estagiários. O encontro foi ótimo e muito proveitoso.
O novo sistema de cadastramento dos estagiáriosestá sendo feito 
noportalsme.rioeduca.rio.gov.br, que torna o processo muito mais ágil. Os dados 
são previamente cadastrados e, no momento certo o termo de compromisso é 
impresso já com todos os dados. Isso é um avanço, pois esse documento era 
preenchido manualmente![FOTO]

A alocação continua acontecendo apleno vapor e mais uma novidade vem chegando! 
Você quer saber qual é? Vou contar! Será lançado, em breve, o Website que 
permitirá que ocandidato a estágio não obrigatório realize seu cadastro e fique 
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no banco de dados, com possibilidade de ser chamado em qualquer CRE, se essa for
a opção dele. Isso não é o máximo?
Aos estagiários que já estão nas escolas, sejam bem-vindos! Desejamos que 
tenhamos um excelente semestre de trabalho![FOTO]
 Nós somos a seXta CRE!Texto de autoria da professora Márcia SousaEquipe de 
Regularização EscolarElemento de Gerência de Educação da 6ª CRE
<COMENTÁRIOS>
A 6ª CRE, sempre atualizando e compartilhando as informações!!!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
42-concurso-internacional-de-redacao-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 7 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

42º Concurso Internacional de Redação de Cartas para Jovens

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

O 42º Concurso Internacional de Redação de Cartas para Jovens tem por objetivo 
desenvolver a habilidade de composição dos jovens até 15 anos, visando despertar
o gosto de escrever cartas e contribuir para o estreitamento dos laços de 
amizade internacionais.
Esta seleção de trabalho tem como tema "Escreva uma carta a alguém para lhe 
explicar por que a água é um recurso precioso". Deverá ser escrita em forma de 
carta argumentativa com, no máximo, oitocentas (800) palavras, no Formulário 
Modelo enviado para a sua Unidade Escolar.
Cada Gerência de Educação deverá selecionar 4 escolas para participação neste 
concurso. As escolas selecionadas deverão fazer uma seleção interna, 
encaminhando as cartas vencedoras, suas por Unidade Escolar. As oito cartas 
selecionadas pela GED, deverão ser encaminhadas em envelope lacrado para a 
E/SUBE/CED/Extensividade, juntamente com a Ficha de Inscrição da carta 
devidamente prenchida e assinada até 13 de março.
Contamos, especialmente, com os Coordenadores Pedagógicos, no sentido de 
divulgarem o concurso e sensibilizarem os professores e alunos para 
participarem, observando os itens do regulamento enviada para as escolas.
Quaisquer esclarecimentos,clique no linkCONCURSO DE REDAÇÃO.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
a-importancia-do-ensino-religioso-nas.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 19 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

A Importância do Ensino Religioso nas Escolas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

O ensino religioso nos 
permite andar pelos caminhos da cultura e da diversidade e não apenas das 
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religiões, como o próprio nome indica. Sendo assim, a importância do ensino 
religioso nas escolas, está também, em permitir ao professor poder levar seus 
alunos a refletir sobre temas atuais e importantes, como: Cultura da Paz, 
Diálogo, Solidariedade, Defesa da Vida, Bullying, Meio Ambiente etc. Como nos 
lembra a própria LDB, o ensino religioso é parte integrante da formação básica 
do cidadão. Segundo a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 
9394/96, Artigo 33, redação alterada pela Lei nº 9475/97.O ensino religioso, 
de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão e 
constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino e 
fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, 
vedadas quaisquer formas de proselitismo."
Pode-se assim, respeitando a 
diversidade cultural religiosa, trabalhar temas como o mostrado no vídeo abaixo,

motivando as crianças, a serem promotoras da PAZ.

Segundo os Parâmetros 
Curriculares Nacionais do Ensino Religioso, o ensino religioso necessita 
cultivar a reverência, ressaltando pela alteridade que todos são irmãos. Só 
então a sociedade irá se conscientizando de que atingirá seus objetivos 
desarmando o espírito e se empenhando, com determinação, pelo entendimento 
mútuo.

A partir disso podemos pensar, o que podemos nós fazer para sermos 
também, construtores de pontes, que conduzam a união, ao diálogo e ao respeito 
às diferenças.

[VÍDEO]

Mais uma mensagem linda apresentada no Programa "Arte, Vida e Cultura". É um 
programa de rádio que é produzido e apresentado pelos alunos da Oficina de 
Comunicação do Ponto de Cultura do CTG Clareira da Mata.Texto publicado pela 
professora Janaína PeçanhaElemento da Ged 6ª CRE
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
a-sexta-cre-1-lugar-na-rede-no.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 7 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

A SeXta CRE, 1º Lugar na Rede no Alfabetiza Rio

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
A SEXTA CRE é o 1º lugar na REDE no ALFABETIZA RIO !!!    Parabéns à todos 
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!!!    Parabéns à GED 
!!!    Nós somos 
comprometidas !!!    Nós somos 
responsáveis !!!    Nós somos, 
somos,somos.........Nós somos a GED 
!!!Nós somos SEXTa CRE 
!!!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
avaliacao-de-producao-textual-1-bimestre.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 13 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Avaliação de Produção Textual - 1º Bimestre

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Apresentamos os temas da Produção de Texto sobre livro lido,
para o 1º bimestre de 2013:

- 2º Ano: Dizer o título de um dos livros que você leu, fazer uma
ilustração sobre a história do livro e escrever frases sobre a história lida.
- 3º Ano: Escrever um bilhete convidando um colega a ler um livro que
você já leu e escrever por que você gostou de ler o livro.
- 4º Ano: Escolher um personagem da história de um dos livros que
você leu e escrever sobre ele (como ele é; do que ele gosta; o que ele faz;
etc.).
- 5º Ano: Retirar o personagem principal da história de um dos livros
que você leu e contar com suas palavras o que ele fez de mais importante na
história.
- 6º Ano: Baseado em um dos livros lidos neste bimestre, explicar o
conflito gerador e suas consequências.
- 7º Ano: Baseado em um dos livros que você leu, explicar como a
situação inicial da história se complica (conflito gerador) e por quê.
- 8º Ano: Escolher um dos livros que você leu neste bimestre e
escrever resumidamente a sua história, obedecendo à estrutura da narrativa
(situação inicial; conflito gerador; clímax e desfecho).
- 9º Ano: Escolher um dos livros que você leu neste bimestre e
escrever resumidamente a sua história, obedecendo à estrutura da narrativa
(situação inicial; conflito gerador; clímax e desfecho).

Observações:

1. A prova de Produção Textual deverá ser
realizada no período de 1ºa 19 de abril.
2. É fundamental que haja continuidade do trabalho de leitura e
produção textual, visando a destacar a função social da leitura e a
reforçar a sua divulgação. Existem muitas possibilidades que o professor pode e
deve criar, como, por exemplo, divulgar os textos no mural da sala e/ou da
escola, depois de reescritos.
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3. Deve constituir etapa da Produção
Textual o professor, após a correção dos textos, trabalhar com a turma os itens 
em que os alunos apresentaram maior
dificuldade. Por exemplo: se a turma teve baixo desempenho na questão da
estrutura, mostrar a eles as diversas formas de estruturar um texto, de acordo
com seu tipo. 
4.
 Areescrita do
texto é etapa importantíssima para o aluno aprender a aprimorá-lo. Por
exemplo: no caso do uso da língua, se o professor apenas marcar onde o aluno
errou - palavras com ortografia errada, pontuação mal colocada ou não colocada,
palavra mal empregada quanto ao sentido etc. -, pode supervisionar um trabalho
de revisão em duplas, com material de apoio, como um dicionário e uma
gramática.
Os critérios de correção das produções
escritas dos alunos neste bimestre foram enviados para as escolas.
Reafirmamos
a importância da leitura e da escrita para o desenvolvimento dos alunos.

Antônio Augusto Alves Mateus Filho
Assistente I da E/SUBE/CED
Matr. 11/019298-9
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
bairro-educador-no-conselho-comunitario.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 18 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Bairro Educador no Conselho Comunitário de Segurança da Pavuna

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blogando-ideias-como-criar-um-blog.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 25 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Blogando Ideias! - Como Criar um Blog

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[VÍDEO]

O que você está esperando? Comece a montar o seu blog agora mesmo!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
concurso-de-monografia-do-arquivo-da.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 16 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Concurso de Monografia do Arquivo da Cidade

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Página 4836



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

Página 4837



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

--------------------------------------------------------------------------------

Página 4838



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
<POSTAGEM>
concurso-resenhas-e-relatos-da.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 16 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Concurso - Resenhas e Relatos da Biblioteca do Professor

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
I - DO CONCURSO
Com o objetivo de estimular a leitura dos livros da Biblioteca do Professor, 
ação do Programa Rio, uma cidade de leitores voltada para a formação de 
profissionais leitores, a E/SUBE/CED/Gerência de Mídia-Educação propõe a 
realização do Concurso de resenhas e relatos de experiência dos livros da 
Biblioteca do Professor.

O concursoconsiste na seleção de resenhas críticas e relatos de experiência, 
elaborados a partir da leitura dos livros que compõem esse acervo. Pretende-se, 
ainda, favorecer a troca de experiências entre as unidades que integram a Rede 
Pública Municipal de Ensino, em torno da realização de práticas leitoras 
envolvendo a comunidade escolar.

II - DOS PARTICIPANTES
Poderão participar do concurso todos os professores, agentes auxiliares de 
creches e bibliotecários lotados nas Unidades Escolares, Creches, EDI, 
Bibliotecas Escolares Municipais e CREJA.

III - DAS MODALIDADES

O Concurso será realizado em duas modalidades: Resenha Crítica e Relatos de 
Experiência.

1 - RESENHA CRÍTICA

As resenhas deverão ser elaboradas com base na leitura de livros que integram o 
acervo compreendido entre os anos de 2009 a 2012 da Biblioteca do Professor, 
sendo um título da literatura nacional ou estrangeira (relação anexa).

Os textos deverão ser digitados, em fonte Arial 12, espaçamento 1,5, sendo, no 
máximo, de três laudas.

As resenhas deverão ser individuais e estar identificadas com o nome do 
profissional, cargo (professor, agente auxiliar de creche ou bibliotecário), 
função, matrícula, lotação e identificação da obra resenhada: título, autor do 
livro, editora.
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2 - RELATOS DE EXPERIÊNCIA

Os relatos deverão apresentar experiências já realizadas no espaço escolar ou 
bibliotecas, com o objetivo de incentivar a comunidade escolar à leitura dos 
livros da Biblioteca do Professor.

Nesta categoria, para cada relato selecionado, dois profissionais serão 
contemplados na premiação. Estes profissionais deverão ser indicados pela escola
e citados na descrição da ação. Os relatos deverão ser apresentados seguindo o 
modelo abaixo:

Identificação: 

- Espaço escolar ou Biblioteca: nome, com designação; endereço; telefone; 
e-mail.
- Profissional (is) responsável (is) pela coordenação da ação
-Nome, matrícula, cargo, função, telefone e e-mail dos dois profissionais que 
serão contemplados.

[FOTO]

Descrição da ação:

- Relato das atividades realizadas, mencionando: qual(is) livro(s) foi(ram) 
utilizado(s); os objetivos da ação, os segmentos atendidos e o quantitativo de 
participantes; a periodicidade; o (s) espaço(s) e recurso(s) utilizado(s); 

Avaliação do trabalho: destacar como a ação foi avaliada, os resultados 
alcançados e se há registros deste processo. Poderão ser anexados materiais 
utilizados e fotos.

IV - DA COORDENAÇÃO
À E/SUBE/CED/Gerência de Mídia-Educação caberá a coordenação geral do concurso. 
É da sua competência:

enviar o regulamento deste Concurso às CRE eUnidades Escolares.
indicar e constituir a comissão julgadora do Nível Central.
divulgar o nome dos autores dos trabalhos selecionados.
organizar a premiação doprofessores e bibliotecáriosvencedores do concurso.

V - DOS PRAZOS
Lançamento do concurso -15/03
Envio das resenhas e relatos para a E/SUBE/CED/Gerência de Mídia-Educação até 
dia 30/04
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Obs.: Os trabalhos deverão ser enviados, por e-mail, para a Gerência de 
Mídia-Educação, no endereço smemidia@rioeduca.net, até o dia 30/04, 
impreterivelmente. Os trabalhos enviados posteriormente serão desclassificados. 

Seleção na E/SUBE/CED/Gerência de Mídia Educação - de 02/05 a 10/05
A Comissão Julgadora do Nível Central selecionará 6 resenhas e 4 relatos de 
experiência.

Divulgação do resultado - 13/05

VI- DO JÚRI E DA SELEÇÃO DOS TRABALHOS
A seleção dos trabalhos será realizada por um júri composto por 7 (sete) 
profissionais lotados na E/SUBE/CED: (02) Gerência de Mídia-Educação, (01) 
Gerência de Educação Infantil, (01) Gerência de Ensino Fundamental, (01) 
Gabinete da E/SUBE/CED, (01) Gerência de Educação de Jovens e Adultos e 
(01)Coordenadoria Técnica.
Serão selecionadas 6 (seis) resenhas e 4 (quatro) relatos de experiência.
Serão levados em consideração, na seleção dos trabalhos, os seguintes critérios:

- Resenha Crítica: 
clareza e concisão das informações; 
desenvolvimento lógico do texto; correção gramatical; 
contribuição pessoal do autor da resenha, demonstrando sua reflexão e opinião 
crítica sobre o texto lido;
evidências da leitura do livro objeto da RESENHA; 

- Relatos de experiência:

coerência entre os objetivos e os resultados alcançados;
envolvimento da comunidade escolar;
evidências da elaboração coletiva e colaborativa da proposta;
participação da família e da comunidade do entorno.

[FOTO]

VIII - DA PREMIAÇÃO

Os profissionais autores dos trabalhos selecionados (6 resenhas e 4 relatos de 
experiência) receberão, como prêmio, a participação na 11º FLIP - Festa 
Literária de Paraty, que acontecerá no período de 03 a 07/07/2013.
Os profissionais serão contemplados com as diárias (referentes aos dias do 
evento) e as passagens de ida e volta, podendo a SME contratar micro-ônibus para
o transporte do grupo.
Ficará a cargo dos profissionais premiados a reserva para sua estadia em Paraty 
no período acima citado.
As resenhas serão publicadas na Educoteca e os Relatos serão postados no 
RioEduca e no Blog do programa Rio, uma cidade de leitores.
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Todos os trabalhos premiados serão expostos no estande da SME/RJ na Bienal do 
Livro- 2013.

IX - DISPOSIÇÕES GERAISCada profissional poderá concorrer com, no máximo, dois 
trabalhos, sendo um por categoria. No entanto, os prêmios não serão cumulativos.
Todos os participantes deverão, caso premiados, se comprometer a apresentar, 
dentro do prazo estipulado, os documentos necessários à sua participação na FLIP
(cópia de identidade e CPF, cadastro de conta corrente e formulário de 
solicitação de diárias e passagens devidamente preenchidos) e, posteriormente, o
relatório das atividades realizadas no evento.
Os documentos acima citados (cadastro de conta corrente e formulário de 
solicitação de diárias e passagens) serão oportunamente enviados pela Gerência 
de Mídia-Educação.

Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste regulamento 
serão resolvidas pela Gerência de Mídia-Educação.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
conheca-representante-do-rioeduca-na-6.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 19 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Conheça a Representante do Rioeduca na 6ª CRE!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Você está realizando alguma atividade interessante ou um projetocom seus alunos?
Envie a sua experiência para a representante do Rioeduca da 6ª CRE para ser 
divulgado no Portal.
Você também pode convidá-la para visitar a sua escola e fazer uma entrevista com
algum aluno, professor, funcionário ou responsável que esteja se destacando de 
forma positiva. 
Não deixe para depois! Será um prazer divulgar o seu trabalho para toda a 
rede![FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
curiosidades-da-vida.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 14 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Curiosidades da Vida .....

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Há cinco datas no calendário que não são regidas por nenhum anjo. São elas: 
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05/01, 19/03, 12/08 e 24/010.

As pessoas nascidas nestas datas são consideradas Gênios da Humanidade. Elas têm
o direito de escolher um anjo como seu protetor, ou seja, aquele com quem mais 
se identifica. Não tem um anjo específico, pois são protegidas por todos os 
anjos.[FOTO]

São consideradas inteligentes, especiais e privilegiadas. Essas pessoas tem a 
missão de guardar a humanidade. Devem semear o bem, a harmonia e os bons 
sentimentos, sem fazer nunca algo que sua consciência desaprove, combatendo a 
impureza de sentimentos.Você nasceu ou conhece alguém que nasceu em uma destas 
datas?Texto de autoria da professora Rosangela VasconcelosEquipe de 
Regularização EscolarElemento da Gerência de Educação da 6ª CRE
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
curso-online-gratuito-para-professores.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 5 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Curso Online Gratuito para Professores de Inglês

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A SME vem divulgar uma série de seis seminários online promovidos pelo 
Departamento de Estado Americano e pelo Escritório Regional de Língua Inglesa no
Brasil, a se realizar no período de 17 de abril a 26 de junho de 2013, sempre às
quartas-feiras.

Essa é a 10ª edição do curso Shaping The Way We Teach English, que é gratuito e 
tem programada a apresentação de renomados especialistas da área de ensino de 
inglês.

Os interessados devem enviar e-mail para RELOBrazil@state.gov, com as seguintes 
informações:

1) Primeiro e último nomes;
2) E-mail pessoal;
3) País.

Os que acompanharem quatro dos seis webinars terão direito a certificado. Para 
maiores informações, entrar em contato com sua Unidade Escolar para a leitura da
programação completa.
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<POSTAGEM>
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encontro-de-educacao-especial-sobre.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 18 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Encontro de Educação Especial sobre Autismo

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Gerência de Educação da 6ª CRE estará proporcionando aos professores um 
momento especial de estudo. Ligue para a Ged e faça a sua inscrição (2457-0017 -
24570023).[FOTO]

Tema: Autismo

Dia 22/03/2013

Local: Auditório da 6ª CRE

Palestrante: Izabel Moura

Ligue e faça a sua inscrição!
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<POSTAGEM>
encontro-para-professores-da-rede-no.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 11 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Encontro para Professores da Rede no Instituto Moreira Sales

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Secretaria Municipal de Educação, por meio da E/SUBE/CED/Extensividade, em 
parceria com o Instituto Moreira Salles, divulga o Encontro para professores da 
Rede Municipal de Ensino no Instituto Moreira Salles, a ser realizado no mês de 
abril, no Instituto Moreira Salles - Rio de Janeiro - Rua Marquês de São 
Vicente, 476, Gávea - Tel.: (21) 3284-7400.
2.O Instituto Moreira Salles é uma entidade civil sem fins lucrativos que tem 
por finalidade exclusiva a promoção e o desenvolvimento de programas culturais. 
Há 11 anos promove ações educativas em suas exposições.
3.As ações têm como objetivo promover o conhecimento da arte contemporânea por 
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meio de visitas monitoradas, conhecimento geral, histórico, artístico e 
cultural, formando, assim, um público apreciador e crítico.
4.Este Encontro, sem ônus para a SME, será oferecido para professores do Ensino 
Fundamental (PI e PII) e Coordenadores Pedagógicos, fora do horário de trabalho,
no Instituto Moreira Salles - Rio de Janeiro - Rua Marquês de São Vicente, 476, 
Gávea - Tel.: (21) 3284-7400.As inscrições deverão ser realizadas na 
E/SUBE/CRE/GED. As turmas serão organizadas de acordo com o cronograma abaixo:

Turma 1- dia 09 de abril de 2013 - 10h às 12h
CREJA - 01 (uma) vaga
5ª CRE - 07(sete) vagas
6ª CRE - 07 (sete) vagas

Turma 2 - dia 09 de abril de 2013 - 15h às 17h

1ª CRE- 05 (cinco) vagas
2ª CRE- 05 (cinco) vagas
7ª CRE - 05 (cinco) vagas

Turma 3 - dia 10 de abril de 2013 - 10h às 12h

 10ª CRE - 05(cinco) vagas
9ª CRE - 05(cinco) vagas
8ª CRE - 05(cinco) vagas

Turma 4 - dia 10 de abril de 2013 - 15h às 17h 
3ª CRE - 05(cinco) vagas
4ª CRE - 05(cinco) vagas
11ª CRE - 05(cinco) vagas
Entre em contato com a Ged da sua cre e faça a sua inscrição!
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<POSTAGEM>
encontro-para-professores-de-espanhol-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 11 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Encontro para Professores de Espanhol e Inglês

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Secretaria Municipal de Educação, por meio da E/SUBE/CED, informa que o Grupo 
Abril Educação realizará o encontro Ensino de Língua Estrangeira: um novo 
contextopara Professores de Inglês e de Espanhol da Rede Pública Municipal do 
Rio de Janeiro, que atuam em turmas do 6º ao 9º ano. 

2. Objetivo: Promover atualização profissional e discussão acerca dos novos 
desafios dos Professores de Espanhol e Inglês, considerando a importância de 
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manter os docentes atualizados em sua área de atuação.

3.Os temas abordados serão: Desenvolvimento profissional continuado; Recursos 
didáticos disponíveis para o ensino de Espanhol e Inglês; Linhas metodológicas 
(novas tendências); O aluno do novo milênio; A motivação do Professor.

4.Os interessados poderão escolher UM dos seguintes dias e horários:
15/03 - 8h às 12h OU 13h às 17h. 
18/03 - 8h às 12h OU 13h às 17h.

5. Local: Avenida Nossa Senhora de Copacabana, nº 690 - Edifício Brasil-Estados 
Unidos (IBEU). Copacabana.

6.Inscrições: pelo sitewww.abrileducação.com.br/eventos ou pelo telefone (21) 
2587.4317.No ato da inscrição, o Professor deverá informar seus dados (nome 
completo e matrícula) para confecção do certificado a ser conferido pelo Grupo 
Abril Educação.

7.Tendo em vista a relevância dos temas que serão tratados, contamos com a ampla
divulgação junto ao público-alvo, de modo a permitir a inscrição de todos os 
interessados.

Página 4858



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

Página 4859



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
feliz-aniversario-luciane.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 19 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Feliz Aniversário Luciane!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Querida Luciane,

Aproveite este dia para desfrutar das coisas boas que fazem você feliz! Feliz 
Aniversário!
Suas amigas da Gerência de Educação da 6ª CRE!
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<POSTAGEM>
feliz-aniversario-rosangela.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 19 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Feliz Aniversário, Rosangela!

Página 4862



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Querida Rosangela,[FOTO]

Que todos os seus sonhos sejam realizados e todos os seus desejos alcançados. É 
o seu aniversário. Agite-se! Boa Festa e Parabéns!Suas amigas da Gerência de 
Educação da 6ª CRE!
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<POSTAGEM>
formacao-pnaic-informacoes.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 7 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Formação PNAIC - Informações Complementares

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Após contato com o Ministério da Educação, informamos que as inscrições para o 
Curso de Formação Continuada para Professores Alfabetizadores do Pacto Nacional 
pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC - poderão ser realizadas pelos 
Professores Regentes , na forma que segue:
1- Professores que estão regendo turmas de 1º, 2º e 3º anos do Ensino 
Fundamental no ano de 2013 e que foram registrados no EDUCACENSO/2012 como 
Professores Regentes de turmas do Ensino Fundamental ou da Educação Infantil.
Estes professores serão certificados pela Universidade Federal do Rio de Janeiro
e receberão uma bolsa mensal para ajuda de custo de R$200,00 (duzentos reais).
2- Professores que estão regendo turmas de 1º, 2º e 3º Anos do Ensino 
Fundamental no ano de 2013 e que não foram registrados no EDUCACENSO/2012 como 
Professores regentes de turmas do Ensino Fundamental ou da Educação Infantil.
Estes professores serão certificados pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, mas não receberão bolsa.[FOTO]
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<POSTAGEM>
ged-6-cre-lanca-o-projeto-escritores-do.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 18 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Ged 6ª CRE Lança o Projeto Escritores do Futuro

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
A Gerência de Educação está lançando o 
projeto Escritores do 
Futuro da 6ª CRE,queé 
destinado aos estudantes do 1º e do 2º segmento desta coordenadoria. Ele tem por
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objetivo estimular a manifestação da criatividade e da auto 
expressão.[FOTO]
Além 
disso, pretende incentivar os alunos a usarem a criatividade e a desenvolverem 
seus próprios textos, sejam eles de qualquer assunto, pois acreditamos que 
somente desta maneira o aprendizado da escrita se dá por 
completo.Serão 
publicados semanalmente no blog daGed os textos enviados pelas 
escolas e uma pequena entrevista com o autor do mesmo.Queremos 
com este projeto alavancar o sucesso dos alunos em diversas áreas e torná-los 
livres para opinar, interagir, manifestar ideias, reivindicar 
direitos.Para 
participar, basta enviar um texto ( qualquer gênero textual)produzido por seu 
aluno com os seguintes dados: nome completo, turma e escola do aluno. Assim que 
receber o texto, marcarei a entrevista com aluno. O texto dele será publicado no

blog daGed e divulgado para toda a 
rede.
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<POSTAGEM>
ged-lanca-o-projeto-blog-nota-10.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 14 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Ged Lança o Projeto Blog Nota 10!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Estaremos iniciando a partir de 2ª feira (18/03) o 
projeto Blog Nota 10!, que foi planejado pela 
Gerência de Educação da 6ª CRE. Este 
projetoconsiste em destacar noFacebook da Ged, uma 
vez ao dia, um Blog de Escola, de Professor ou de Aluno de 
nossaCRE que esteja atualizado.No 
final da semana, o blog mais curtido pelos amigos doFacebook 
daGed será destaque no Portal da 6ª CRE. 
[FOTO]

Queremos 
com este projeto:
* 
Estimular a criação de blogs entre as escolas, professores e alunos da 6ª 
CRE.
* 
Estimular a atualização semanal dos blogs de escolas, professores e alunos da 6ª

CRE.
* 
Divulgar o trabalho realizado pelas escolas, professores e alunos da 6ª 
CRE.
* 
Tornar escola, alunos e professores parceiros na aprendizagem, tornando-a mais 

Página 4870



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
atrativa.
* 
Ajudar os 
alunos a se sentirem orgulhosos de verem o resultado de seus trabalhos 
expostos.
* 
Mostrar a importância de professores terem a oportunidade de trocarem 
experiências através do blog.

Atualize 
o seu blog semanalmente! Participe deste projeto! Queremosajudá-lo a 
divulgar o seu trabalho!
<COMENTÁRIOS>
Olá! 
Os blogs da E.M. Comandante Arnaldo Varella:
http://www.emcomandantearnaldovarella.blogspot.com.br/

http://www.arnaldovarellapeja.blogspot.com.br/

e do Núcleo de Arte Grande Otelo :
http://nucleodeartegrandeotelo.blogspot.com.br/

não constam na lista.
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<POSTAGEM>
informe-educopedia.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 5 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Informe Educopédia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Educopédia inicia o ano com muitas novidades para professores e alunos das 
escolas da rede. Vamos conhecer algumas delas?

* Aulas off-line de Língua Portuguesa e Matemática do 5º ao 9º ano;

* Livros, minigames e jogos que podem ser baixados;

* Cursos para professores: Transformação 2.0 e Transformação 3.0

O uso desses recursos digitais no planejamento do professor vai incrementar 
novas possibilidades de diálogo com as linguagens digitais mais usadas pelos 
alunos, além de servir como canal de atualização para todos os envolvidos no 
processo pedagógico da escola.
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<POSTAGEM>
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inscricao-para-o-pnaic.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 4 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

INSCRIÇÃO PARA O PNAIC

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Se encontram abertas as inscrições, até o próximo dia 12 de março de 2013, para 
o Curso de Formação Continuada para Professores Alfabetizadores / Pró-Letramento
- Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa.Poderão se inscrever 
Professores Regentes de turmas de 1º, 2º e 3º Anos do Ensino Fundamental em 
2013, que foram registrados no EDUCOCENSO / 2012, como professores regentes de 
turmas dos anos iniciais do Ensino Fundamental.As inscrições serão realizadas 
pelas Gerências de Educação seguindo as seguintes etapas:- As inscrições serão 
encaminhadas pelas Direções das Unidades Escolares por e-mail;- As Gerências 
organizarão as turmas dos inscritos;- A Gerência de Ensino Fundamental 
providenciará a inserção dos inscritos no SISPACTO (MEC)O curso será realizado 
aos sábados, com encontros presenciais de 8 horas, uma vez por mês, ao longo do 
ano.Os locais de formação serão divulgados posteriormente.Os Professores 
cursistas receberão certificação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, ao
final de cada ano do curso.Em caso de dúvidas e/ou para outras informações, 
deverá ser feito contato com a Gerência de Ensino Fundamental pelo telefone 
2976-2294 ou pelo e-mail gefsme@rioeduca.net
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<POSTAGEM>
local-do-curso-pnaic.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 13 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Local do Curso PNAIC

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Informamos que o curso para os professores de 1º, 2º e 3º anos - PNAIC - será 
realizado:

Local: Escola Municipal Rose Klabin

Início do Curso: 16/03/2013

Endereço: Rua Reginópolis, 135 - Guadalupe - CEP: 21675-450
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Telefone: 30152675

E-mail:emrklabin@rioeduca.net

Página 4879



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

Página 4880



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
momento-de-reflexao-dando-sentido-vida.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 18 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Momento de Reflexão: Dando Sentido à  Vida

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Há alguns anos, nas 
olimpíadas especiais de Seattle, noveparticipantes, todos com 
deficiência mental ou física, alinharam-se paralargada da corrida dos 
100 metros rasos. Ao sinal, todos partiram, não exatamente em 
disparada, mas com vontade de dar o melhor de si, terminar a corrida e ganhar.
Todos, com exceção de um garoto, que tropeçou no asfalto, caiu rolando e 
começou a chorar. Os outros oito ouviram o choro, diminuíram o passo e 
olharam para trás. Então eles viraram e voltaram. Todos 
eles. [FOTO]

Uma das meninas, com síndrome de down, ajoelhou,deu um beijo no garoto e 
disse "- Pronto, agora vai sarar", e todos os nove competidores deram os 
braços e andaram juntos até a linha de chegada. 
Oestádio inteiro 
levantou e os aplausos duraram muitos minutos. E as pessoas que estavam ali, 
naquele 
dia, continuam repetindo essa história até hoje. Talvez os atletas 
fossem deficientes mentais, mas com certeza, não eram deficientes da 
sensibilidade.[FOTO]

Por que? Porque, lá no 
fundo, todos nós sabemos que o que importa nesta vida émais do que ganhar 
sozinho. O que importa nesta vida é ajudar os outros a vencer, mesmo que isso 
signifique diminuir o passo e mudar de curso.[FOTO]
 Pense nisso! Atitudes como essa podem 
nos ajudar enormemente na vida.Texto publicado pela professora Fátima 
VirgensEquipe de Educação Especial
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<POSTAGEM>
mulher-mulher.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 11 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mulher, Mulher ....

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A professora Fátima, da E.M. Mestre Valentim escreveu este poema para ensinar 
aos alunos sobre poesia. Ela teve como inspiração o dia da Mulher e uma aula da 
Educopédia sobre este tema.
[FOTO]

És a mais bela flor

De todo o jardim.

Quando você sorri,

O mundo fica assim.

Mas se você chora,

Até os pássaros vão embora.

O dia fica escuro,

Parece até que acabou o mundo.

Mulher, por ser tão forte,

É quem sempre nos guia.

Seus ensinamentos e coragem, 

Nos dão sabedoria.

Olho hoje pra você, 

E sinto muita alegria.

Só quero te dizer:
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Parabéns pelo seu dia!

Poema de autoria da Professora Fátima Pereira
E. M. Mestre Valentim
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<POSTAGEM>
orientacoes-acertos-sca-sga.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 16 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Orientações - Acertos  SCA / SGA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Informamos os procedimentos a serem adotados em caso de correções a serem 
efetuadas na vida escolar de alunos, nos sistemas acadêmicos:

1. ALTERAÇÕES NO 4º E NO 5º COC: Como já se esgotou o prazo de recursos de 
responsáveis, só serão feitas alterações por erros de lançamento no sistema. 
Qualquer alteração de frequência, nota ou conceito de aluno, relativa ao 4º ou 
ao 5º COC, deverá ser feita no COC de RECURSOS. Para tal, a escola deve 
providenciar ata, descrevendo qual a alteração e o motivo da alteração, sendo 
tal ata assinada pela direção, pelo Coordenador Pedagógico e pelo(s) 
professor(es) da turma. Uma cópia da ata deverá ser guardada na pasta do aluno.

2. ALTERAÇÕES NOS COCs 1º, 2º e 3º de 2012: Qualquer alteração de frequência, 
nota ou conceito de aluno, relativa a esses COCs, motivadapor constatação de 
erros de lançamento no sistema, deverá ser encaminhada por Ofício à 
E/SUBE/CRE/GED, anexando-se cópia dos seguintes documentos:

a) Ata assinada pela direção, pelo Coordenador Pedagógico e pelo(s) 
professor(es) da turma, descrevendo qual a alteração e o motivo da mesma. Uma 
cópia da ata deverá ser arquivada na pasta do aluno;
b) Ata do respectivo COC;
c) Boletim Escolar do bimestre;
d) Diário de Classe (páginas de frequência, de lançamento de notas e conceitos e
Relatório sobre o Aluno);
e) Outros: que a escola julgue pertinentes para a avaliação do caso. 

De posse desses documentos, a E/SUBE/CRE/GED emitirá parecer sobre a situação e,
se favorável, encaminhará todos esses documentos à E/SUBE/CED/Avaliação, para a 
autorização de mudança no sistema acadêmico (SCA ou SGA).

3. ALTERAÇÕES EM ANOS ANTERIORES A 2012: Qualquer alteração de frequência, nota 
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ou conceito de aluno, relativa a anos anteriores a 2012, motivadapor constatação
de erros de lançamento no sistema, deverá ser encaminhada por Ofício à 
E/SUBE/CRE/GED, anexando-se cópia dos seguintes documentos:

a) Ata assinada pela direção, pelo Coordenador Pedagógico e pelo(s) 
professor(es) da turma, descrevendo qual a alteração e o motivo da mesma. Uma 
cópia da ata deverá ser arquivada na pasta do aluno;
b) Ata do respectivo COC;
b) Boletim Escolar do bimestre;
c) Histórico Escolar;
d) Diário de Classe (páginas de frequência, de lançamento de notas e conceitos e
Relatório sobre o Aluno);
e) Outros: que a escola julgue pertinentes para a avaliação do caso. 
De posse desses documentos, a E/SUBE/CRE/GED emitirá parecer sobre a situação e,
se favorável, encaminhará todos esses documentos à E/SUBE/CED/Avaliação, para a 
autorização de mudança no sistema acadêmico (SCA ou SGA).

Lembramos que o prazo para os responsáveis interporem recursos relativos à 
situação final do aluno em 2012, esgotou-se em 25 de janeiro de 2013, de acordo 
com a Deliberação CME nº 16, de 16/02/2008.
Reiteramos a atenção das Unidades Escolares para dois pontos relativos ao uso 
dos sistemas SCA e SGA:

1. Ao se matricular um aluno, deve-se observar, com muito cuidado, o Ano que o 
aluno irá cursar (ver Declaração) e cobrar o Histórico Escolar (documento 
oficial de transferência) no prazo legal (35 dias). Se o documento não for 
entregue no prazo, cabe à Escola, imediatamente, realizar a avaliação do aluno e
enturmá-lo de acordo com essa avaliação, a qual deve ser arquivada na pasta do 
aluno, não esquecendo de registrar, no histórico do aluno, a observação de que a
matrícula foi feita de acordo com o estabelecido na Deliberação CME nº 20, de 
18/04/2009.

2. Para evitar a necessidade de correção de erros de lançamento de dados nos 
sistemas, o que pode até acarretar dificuldades para a vida do aluno, 
reafirmamos a necessidade de, antes de fechar cada um dos COCs, gerar o 
Relatório próprio para conferência dos dados. Tal procedimento minimizará os 
erros, agilizará os serviços que o sistema pode oferecer para a escola e 
proporcionará atendimento de qualidade às demandas dos que dele necessitam.

Contamos com a colaboração de todos.
Atenciosamente,
Antonio Augusto Alves Mateus FilhoAssistente I da E/SUBE/CEDMatr. 11/019298-9
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
orientacoes-ciencia-hoje-2013.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 16 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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Orientações - Ciência Hoje 2013

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
As escolas envolvidas no projeto receberãoedições mensais das revistas para os 
alunos de turmas de 4º e 5º ano. As unidades escolares serão avisadas por email 
ou contato telefônico da chegada do material na coordenadoria. O gestor pode 
retirar este material na CRE ou aguardar a entrega que será realizada de acordo 
com as rotas do almoxarifado.

A Mostra Regional, onde serão apresentadas as atividades das escolas 
participantes, acontecerá no mês de agosto, na Arena Carioca Jovelina Pérola 
Negra localizada no bairro da Pavuna.

O segundo quadro do Projeto 2013 com informações sobre o professor regente deve 
ser preenchido e devolvido à Gerência de Educação, pois servirá para socializar 
mais rapidamente os informes, reuniões e eventos do programa.

A folha de planejamento mensal deverá ser entregue até o dia 5 do mês 
subseqüente ao recebimento da revista e encaminhada aos cuidados de Emyli ou 
Selma.

Agradeço sua sempre presente colaboração!

Atenciosamente,Emyli de CastroMatrícula: 12/107.448-3Secretária IISupervisora do
projeto na Gerência de Educação - 6ª CRE.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
os-mulheroes-parafraseando-cronica-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 11 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Os Mulherões - Parafraseando a Crônica de Martha Medeiros

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Peça para um homem descrever um mulherão. Ele imediatamente falará do tamanho 
dos seios, da medida da cintura, do volume dos lábios, das pernas ou do bumbum. 

Também poderá dizer que mulherão tem que ser loira ou morena, com 1,80m, 
siliconada, sorriso Colgate. Mulherões, dentro deste conceito, só poderá ser 
Isis Valverde, Paola Oliveira, Ana Hickmann, Juliana Paes, Camila Pitanga. Agora
pergunte para a GED/6ª CRE o que ela considera um mulherão e você descobrirá que
tem uma em cada ESCOLA, inclusive na GED, porque mulherão é aquela que assume a 
docência das crianças mesmo que apresentem grandes dificuldades - sabe que 
ensinar exige rejeição a qualquer atitude discriminatória. Mulherão é a 
gerente/gestora que administra dezenas de pessoas de segunda a sexta 
concomitante com a própria família sem perder o ânimo e com a certeza de 
contribuir positivamente para que todos sejam os artífices de suas aprendizagens
e desenvolvimentos. Mulherão é quem foge dos pensamentos ingênuos, mas ainda 
acredita na vida, percebendo que é um desafio e não uma cantiga de ninar. Nesta 
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crença escolhemos servir e nos dedicamos a atender as necessidades legitimas dos
outros. Destacamos, então, os Mulherões dessa gerência, visto que 
incansavelmente fogem do indiferentismo e ao cruzamento dos braços, pois gostam 
de viver, amar, enfim educar, por isso o fazem bem.Os Mulherões daqui são 
aquelas que se depilam, que passam cremes, que se maquiam, que fazem dieta ou 
não, que malham, que usam salto alto ou rasteirinha, meia-calça, ajeitam o 
cabelo e se perfumam, mesmo sem nenhum convite para serem capa de revista e sem 
recurso financeiro devido. Os nossos Mulherões levam e buscam os filhos na 
escola, os colocam na cama, contam histórias, dão um beijo e apagam a luz. Elas 
possuem endereço e nome. São as BARBOSA, FARIA, CILENE, SOARES, FERNANDES, 
BELONI, PENHA, RIBEIRO, MOUTA, PEIXOTO, CASTRO, VIRGENS, SARDINHA, PEÇANHA, 
BRIZZIO, LIMA, MOTTA, COELHO, REIS, APARECIDA, DIOMAR, LOPES, FRISONE, 
VASCONCELLOS, GUSMÃO.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Mulherão é você, sou eu que atuamos com altruísmo quer na nossa prática docente,
quer na vida social - todos os dias do ano e não apenas no dia 8 de 
março.Parabéns, NÓS SOMOS OS MULHERÕES DAGED/6ª CRE.

Texto de autoria da Professora Débora BelloniElemento do Ged 6ª CRE
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
palestra-dialogo-para-educadores-museu.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 11 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Palestra Diálogo para Educadores - Museu Nacional da Quinta da Boa Vista

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Secretaria Municipal de Educação, por meio da E/SUBE/CED/Extensividade, em 
parceria com o Museu Nacional do Rio de Janeiro, divulga a palestra Diálogo para
Educadores, a ser realizado no mês de março, Museu Nacional da Quinta da Boa 
Vista - Auditório Roquete Pinto- Rio de Janeiro - Quinta da Boa Vista, s/nº, São
Cristóvão.

2.A ação têm por objetivo oportunizar relações entre o Museux Escola, além de 
uma visita guiada às exposições do Museu Nacionaldo Rio de Janeiro..

3. Este Encontro, sem ônus para a SME, será oferecido para professores do Ensino
Fundamental (PI e PII) e Coordenadores Pedagógicos, fora do horário de trabalho,
no , Museu Nacional da Quinta da Boa Vista - Auditório Roquete Pinto- Rio de 
Janeiro - Quinta da Boa Vista, s/nº, São Cristóvão.As inscrições deverão ser 
realizadas na E/SUBE/CRE/GED. As turmas serão organizadas de acordocom o 
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cronograma abaixo: 

Turma 1- dia 26 de março de 2013 - 8h às 11h30min
4ª CRE - 10 (dez) vagas
5ª CRE - 10 (dez) vagas
6ª CRE - 10 (dez) vagas
CREJA -1 (uma) vaga
11ª CRE - 9 (nove) vagas

Turma 2 - dia 28 de março de 2013 - 8h às 11h30min
1ª CRE- 10 (dez) vagas
2ª CRE- 10 (dez) vagas
7ª CRE - 10 (dez) vagas
3ª CRE - 10 (dez) vagas

Turma 3 - dia 28 de março de 2013 - 13h às 16h30min

 10ª CRE - 10 (dez) vagas
9ª CRE - 15 (quinze) vagas
8ª CRE - 15 (quinze) vagas

4.Os professores inscritos deverão preencher a ficha de inscrição, anexo I 
(enviada para a escola), e enviá-lo para o e-mail: museu.virtual@mn.ufrj.br, aos
cuidados do Prof. Antônio Ricardo.

5.Serão, portanto, 40 (quarenta) professores em cada uma das 03(três) turmas, 
perfazendo um total de 120 (cento e vinte) professores atendidos.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
parceria-bairro-educador-e-arena.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 18 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Parceria: Bairro Educador e Arena Jovelina Pérola Negra

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
No 
dia 07 de março, a equipe do projeto Bairro Educador se reuniu com o coordenador

da Arena Jovelina Pérola Negra da Pavuna, Anderson Barnabé e a produtora e 
articuladora da Arena, Cíntia Monsores, para estabelecer uma parceria entre o 
espaço cultural e o projeto.
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[FOTO]

Participaram 
da reunião os gestores de projeto dos BEs Pavuna (BE Déborah Sobrino), Coelho 
Neto (Cristina Moreira), Acari (Carlos Carvalho), Anchieta (Roberta Gonçalves) e

Costa Barros (Amarildo Silva) e o gestor de núcleo, Anderson Correia. Foi 
acordado que serão cedidos ingressos para que os estudantes das unidades 
escolares atendidas pelo BE possam assistir apresentações de peças teatrais, 
dança e exposições de artistas. Essas atividades também poderão ser oferecidas 
aos responsáveis, ampliando e fortalecendo a integração 
família-escola.
[FOTO]

Outro 
destaque ficou por conta da possibilidade de realização de rodas de conversa com

os estudantes, promovidas pela Arena a respeito das profissões, reforçando umas 
das estratégias de ação do Bairro Educador que é investir no diálogo com jovens 
sobre a importância do estudo na ampliação das perspectivas de vida, inclusive 
no que se refere ao aspecto profissional. 
[FOTO]

É 
necessário romper os muros dessa sociedade e estimular nos alunos as mais 
diversas culturas por meio da acessibilidade, disse Anderson Barnabé. Ele 
argumenta que a sociedade só mudará a partir do momento que novas fórmulas de 
educação surjam, propiciando também diferentes formas de pensamento e de 
ação.Por 
Déborah Sobrino
Acesse o blog do Bairro Educador: BAIRRO EDUCADOR
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
proinape-informa.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 16 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

PROINAPE INFORMA ....

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
eixo TEMÁTICo: Representatividadeprimeiro encontro - 19 de Março de 2013 
(terça-feira)

Profissionais envolvidos:
aSSISTENTES SOCIAIS: André Luís R. Melo, Ana Paula Moreno, Patrícia Aquino, 
Tatiana Bento, Simone Amaral.
PROFESSOR: José Alves Júnior
pSICÓLOGO: Maria Janaína

Local: GEC Fernando Rodrigues da Silveira
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Horário: 9:30 às 11:30 h

Público-Alvo: Representantes da gestão de cada uma das seis Escolas (E. M. 
Paraíba; E. M. Cyro Monteiro; CIEP Rubens Gomes; GEC Fernando Rodrigues da 
Silveira; E. M. Virgílio Monteiro; E. M. Escritor e Professor Daniel Piza), 
representantes dos responsáveis do CEC de cada uma das mesmas seis Escolas e 
representantes dos alunos do CEC e do Grêmio Estudantil apenas do CIEP Rubens 
Gomes e do GEC Fernando Rodrigues da Silveira.

Cronograma:
Breve apresentação da equipe PROINAPE e dos participantes das Escolas.20 
minutosApresentação e discussão da proposta de trabalho Representatividade80 
minutosAuto-avaliação; propostas para o próximo encontro; agendamento das 
próximas ações.20 minutos

eixo TEMÁTICo: Representatividadeprimeiro encontro - 19 de Março de 2013 
(terça-feira)

Profissionais envolvidos:

aSSISTENTES SOCIAIS: André Luís R. Melo, Ana Paula Moreno, Patrícia Aquino, 
Tatiana Bento, Simone Amaral.
PROFESSOR: José Alves Júnior
pSICÓLOGO: Maria Janaína
Local: GEC Fernando Rodrigues da Silveira

Horário: 9:30 às 11:30 h

Público-Alvo: Representantes da gestão de cada uma das seis Escolas (E. M. 
Paraíba; E. M. Cyro Monteiro; CIEP Rubens Gomes; GEC Fernando Rodrigues da 
Silveira; E. M. Virgílio Monteiro; E. M. Escritor e Professor Daniel Piza), 
representantes dos responsáveis do CEC de cada uma das mesmas seis Escolas e 
representantes dos alunos do CEC e do Grêmio Estudantil apenas do CIEP Rubens 
Gomes e do GEC Fernando Rodrigues da Silveira.

Cronograma:

Breve apresentação da equipe PROINAPE e dos participantes das Escolas.20 
minutosApresentação e discussão da proposta de trabalho Representatividade- O 
que é representatividade para os participantes?- Como é o processo nas Escolas 
para constituir estes representantes?- Quais as expectativas do grupo em relação
à proposta de trabalho?- Planejamento Participativo (Breve introdução).80 
minutosAuto-avaliação; propostas para o próximo encontro; agendamento das 
próximas ações.20 minutos
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<POSTAGEM>
projeto-cada-post-uma-ideia.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 7 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Projeto a Cada Post, uma Ideia!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Gerência de Educação lança o projeto A Cada Post, uma Ideia!, que consiste em 
transformar o blog da Gerência de Educação em um espaço de contribuição mútua, 
onde as postagens são escritas pelos elementos desta Gerência.
Todos os dias um elemento da Ged estará responsável por escrever uma matéria 
para ser postada no blog. As postagens podem ser relacionadas ao trabalho 
realizado nesta gerência, asvisitas feitas nas escolas, trabalhos dos 
professores com os quais o elemento tiver contato, artigos, opiniões, mensagens,
avisos sobre reuniões ou informações úteis relacionadas ao seu trabalho ou 
não.Você também quer participar deste ambiente de troca de informações e 
experiências? Envie seu textopara o email abaixopferreira @rioeduca.net. Faça 
parte deste espaço que é meu, é seu, é nosso![FOTO]
Estamos aguardando a sua contribuição!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
roteiro-de-poesia-no-rj.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 14 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Roteiro de Poesia no RJ

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

O Dia Nacional da Poesia , não por acaso, coincide com a comemoração do 
nascimento do grande escritor baiano Castro Alves, que ficou conhecido como o 
"poeta dos escravos", pois lutou grandemente pela abolição da escravidão. Além 
disso, era um grande defensor do sistema republicano de governo, onde o povo 
elege seu presidente através do voto direto.
Sua indignação quanto ao preconceito racial ficou registrada na poesia "Navio 
Negreiro", chegando a fazer um protesto contra a situação em que viviam os 
negros. Mas seu primeiro poema queretratava a escravidão foi "A Canção do 
Africano", publicado em A Primavera.
Vamos comemorar este dia participando de um dos roteiros da poesia no Rio de 
Janeiro!TE ENCONTRO NA APPERJ , Associação Profissional de Poetas no           
Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Gerônimo e Mozart Carvalho           com apoio:
OFICINA Editores convidam: 2ª quarta-feira do           mês, às 19:30h, 
Trattoria Gambino, Largo do Machado, esquina com           Rua do Catete.  
Boletim informativo: Na           Ponta Da Língua, lançamento de livro, roda de 
poesia,           poetas convidados. Informações pelos tel.:(21) 3328-4863      
    ou e-mails: apperj@apperj.com.br           ; 
mozart_carvalho@oficinaeditores.com.br[FOTO]
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POETA           SAIA DA GAVETA - na Casa do Bacalhau, Rua Dias da Cruz, 426,    
      Méier. Coordenação de Neudemar Sant`Anna           (apperjiana) e da 
idealizadora do projeto Teresa Drummond           (apperjiana), ocorre toda 2ª 
terça-feira, de março           a dezembro, das 18h às 22h. O rodízio de poesia 
é acompanhado           por músicos. Informações pelo tel: (21) 9252-9031 / 
8767-0581           ou e-mail: poetasaiadagaveta@gmail.com[FOTO]
TERÇA           CONVERSO NO CAFÉ, com o grupo Poesia Simplesmente e seus 
convidados,           toda terça-feira, a partir das 18:30h, em novembro 
Festival Carioca           de Poesia. No Teatro Glaucio Gill, Pça Cardeal 
Arcoverde, Copacabana,           entrada: R$5,00. Mais informações pelo 
e-mail:poesiasimplesmente@gmail.com           . [FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saudade-da-lucia-secron.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 11 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Saudade da Lúcia Secron

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Nossa amiga saiu silenciosa como chegou! Na equipe de Regularização Escolar, por
baixo dos seus caladinhos, tinha sempre uma palavra de carinho ou uma piada para
alegrar!

Poetiza nata e cantora amadora por vocação. É uma figuraça! Pena que chegou a 
hora da compulsória e teve de nos deixar.

Tenho certeza que toda Ged gosta muito dela! Deixo aqui minha homenagem a ela 
que, depois de tantos anos como professora, diretora, elemento (não 
mau....rsrsrsrs) de equipe na Ged 6ª CRE, nos acarinhou e abraçou em todos os 
momentos alegres, tristes e difíceis que trabalhamos juntas.

Felicidades Lúcia! Que Deus te abençoe sempre e que tenhas tempo para curtir 
muito, ainda nesta vida, sem aprontar para as próximas.

Um abraço da amiga 

Diomar!
[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

Clique no comentário e deixe uma mensagem para a nossa querida Lúcia Secron!

Texto de autoria da Professora Maria Diomar
Elemento da Ged 6ª CRE
Equipe de Regularização Escolar
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
sos-lingua-portuguesa-uso-da-crase.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 26 de março de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

S.O.S Língua Portuguesa! - Uso da Crase

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

E aí, vamos praticar?
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
agradecimento-vida.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 17 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Agradecimento à Vida

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

AGRADECIMENTOÀ VIDA
[FOTO]

Se pudéssemos ter consciência do quanto nossa vida é efêmera,
 talvez pensássemos duas vezes antes de jogar fora as oportunidades

que temos de ser e de fazer os outros felizes.

Muitas flores são colhidas cedo demais. Algumas, mesmo ainda em botão. Há
sementes que nunca brotam e há aquelas flores que vivem a vida inteira até que,
pétala por pétala, tranquilas, vividas, se entregam ao vento.
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Mas a gente não sabe adivinhar. A gente não sabe por quanto tempo estará
enfeitando esse Éden e tampouco aquelas flores que foram plantadas ao nosso
redor. E descuidamos. Cuidamos pouco. De nós, dos outros.

Nos entristecemos por coisas pequenas e perdemos minutos e horas preciosos.

Perdemos dias, às vezes anos.

Nos calamos quando deveríamos falar; falamos demais quando deveríamos ficar em
silêncio. Não damos o abraço que tanto nossa alma pede porque algo em nós
impede essa aproximação. Não damos um beijo carinhoso "porque não estamos
acostumados com isso" e não dizemos que gostamos porque achamos que o
outro sabe automaticamente o que sentimos.

E passa a noite e chega o dia, o sol nasce e adormece e continuamos os mesmos,
fechados em nós. Reclamamos do que não temos, ou achamos que não temos
suficiente. 
Cobramos. Dos outros. Da vida. De nós mesmos. Nos consumimos.[FOTO]

Costumamos comparar nossasvidascom
as daqueles que possuem mais que a gente. E se experimentássemos comparar com
aqueles que possuem menos? Isso faria uma grande diferença!

E o tempo passa...

Passamos pela vida, não vivemos. Sobrevivemos, porque não sabemos fazer outra
coisa.

Até que, inesperadamente, acordamos e olhamos pra trás.

E então nos perguntamos: e
agora?!
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[FOTO]

Agora, hoje, ainda é tempo de reconstruir alguma coisa, de dar o abraçoamigo, de
dizer uma
palavra carinhosa, de agradecer pelo que temos.

Nunca se é velho demais ou jovem demais para amar dizer uma palavra gentil ou 
fazer um gesto carinhoso.

Não olhe para trás. O que passou, passou. O que perdemos, perdemos. 

Olhe para frente !

Ainda é tempo de apreciar as flores que estão inteiras ao nosso redor.

Ainda é tempo de voltar-se para
dentro e agradecer pela vida, que mesmo efêmera,
ainda está em nós
Autor Desconhecido.
<COMENTÁRIOS>
Hoje dia de sermos Poliana e brincarmos do jogo do contente, independente de 
como estão as circunstâncias. Valeu GED, por lembrar-me de agradecer pela vida.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
alteracao-de-data-momento-pedagogico.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 26 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Alteração de Data Momento Pedagógico - Educação Especial

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Enviamos 
recentemente, via expediente e e-mail o convite para o II Momento Pedagógico da 
Educação Especial: tema deficiência visual, que seria no dia 03 de maio, as 8 
h, no auditório da E. M. Antenor Nascentes.Em função período do Conselho de 
Classe(02 
a 06 de maio),foinecessáriotransferirmos a data.
O 
II Momento Pedagógico da Educação Especial para o dia 10 de 
maio.
O horário e localnão 
sofreram nenhuma alteração.Assim, 
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contamos com sua compreensão e gentilmente, solicitamos que divulguem amudança 
de data para os professores participantes.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blog-nota-10.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 8 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Blog Nota 10! 

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

O Blog Nota 10 de hoje é da Escola Municipal Mário Piragibe! 
Visite o blog da escola e conheça o trabalho de excelência realizado pelos 
professores, alunos, funcionários e gestores! 
Essa equipe é nota 10!
Clique na imagem e visite o blog!
<COMENTÁRIOS>
Adorei o Blog, está maravilhoso! Parabéns Equipe Mário Piragibe!!!!!!!!!!!!!!!!
Um forte abraço!
Kátia Barboza
<COMENTÁRIOS>
O blog está sensacional, realmente muito bom...
Parabenizo a Diretora Denise Reis e toda sua equipe maravilhosa e em especial a 
professora Imaculada do Centro de formação em Arte Grande Otello, pelo seu belo 
trabalho na oficina itinerante, que acontece na escola.
Um grande abraço em todosssss....
Denise Ribeiro
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blog-nota-10_10.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 10 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Blog Nota 10!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

O Blog Nota 10 de hoje é da 
Escola Municipal Baden Powell! 

Visite o blog da escola e conheça o trabalho de 
excelência realizado pelos professores, alunos, funcionários e gestores! 

Essa equipe é nota 10!

Clique na imagem e visite o blog!
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<POSTAGEM>
blog-nota-10_11.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 11 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Blog Nota 10!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

 Blog Nota 10 de hoje é da Escola Municipal Arnaldo Varella! 

Visite o blog da escola e conheça o trabalho de 
excelência realizado pelos professores, alunos, funcionários e gestores! 

Essa equipe é nota 10!

Clique na imagem e visite o blog!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blog-nota-10_12.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 12 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Blog Nota 10!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

O Blog Nota 10 de hoje é da 
Escola Municipal Arnaldo Varella - Peja! 

Visite o blog da escola e conheça o trabalho de 
excelência realizado pelos professores, alunos, funcionários e gestores! 

Essa equipe é nota 10!
Clique na imagem abaixo evisite o blog!

<COMENTÁRIOS>
Sou muito grata pela divulgação do blog da nossa escola!
Parabéns pela iniciativa!
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<COMENTÁRIOS>
A iniciativa do Blog Nota 10 é ótima e motivante para toda a comunidade escolar.
Muito obrigada pela divulgação do nosso trabalho!!!
<COMENTÁRIOS>
Nosso Blog do PEJA Arnaldo Varella está lindo! Obrigada por torna-lo público !!!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blog-nota-10_15.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 15 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Blog Nota 10!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

O Blog Nota 10 de hoje é da  Escola Guilherme Tell!

Visite o blog da escola e conheça o trabalho de  excelência realizado pelos 
professores, alunos, funcionários e gestores! 
Essa equipe é nota 10!

Clique na imagem e visite o blog!

<COMENTÁRIOS>
Maravilhoso o blog da escola. A cada dia temos mais escolas apostando nas novas 
tecnologias para crescer. Parabéns Equipe Guilherme Tell!
Kátia Barboza
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blog-nota-10_16.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 16 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Blog Nota 10!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

O Blog Nota 10 de hoje é daEscola Municipal Deputado Pedro Fernandes!

Visite o blog da escola e conheça o trabalho de  excelência realizado pelos 
professores, alunos, funcionários e gestores! 
Essa equipe é nota 10!

Clique na imagem e visite o blog!
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<COMENTÁRIOS>
Parabéns amigos queridos da EM Pedro Fernandes. O Blog está lindo e os trabalhos
maravilhosos! O tema do PPP tem tudo haver com o que penso:È impossível ser 
feliz sozinho. Muitos beijos!
Katia Barboza
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blog-nota-10_17.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 17 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Blog Nota 10!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

O Blog Nota 10 de hoje é da  Escola Municipal Thomas Jefferson!
Visite o blog da escola e conheça o trabalho de  excelência realizado pelos 
professores, alunos, funcionários e gestores! 
Essa equipe é nota 10!

Clique na imagem e visite o blog!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blog-nota-10_18.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 18 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Blog Nota 10!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

O Blog Nota 10 de hoje é do EDI Wesley Guilber!
Visite o blog da escola e conheça o trabalho de  excelência realizado pelos 
professores, alunos, funcionários e gestores! 
Essa equipe é nota 10!

Clique na imagem e visite o blog!
<COMENTÁRIOS>
Eu visitei o blog e também dou nota 10 para a Tia Meg e sua equipe.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blog-nota-10_19.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 19 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Blog Nota 10!
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

O Blog Nota 10 de hoje é daCasa de Alfabetização Max Fleiuss!
Visite o blog da escola e conheça o trabalho de  excelência realizado pelos 
professores, alunos, funcionários e gestores! 
Essa equipe é nota 10!

Clique na imagem e visite o blog!
<COMENTÁRIOS>
Visitei o blog e realmente é nota 10!!! A mensagem que a escola postou sobre a 
celebração da Pascoa, merece um destaque. É LINDA!!! Christiane Penha
<COMENTÁRIOS>
Escola linda + crianças maravilhosas + equipe comprometida + comunidade nota 10 
= SUCESSO!
Amo muito!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kátia Barboza
<COMENTÁRIOS>
realmente e nota 10 parabens
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blog-nota-10_9.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 9 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Blog Nota 10!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

 Blog Nota 10 de hoje é do Núcleo de Arte Grande Otelo! 

Visite o blog da escola e conheça o trabalho de 
excelência realizado pelos professores, alunos, funcionários e gestores! 

Essa equipe é nota 10!

Clique na imagem e visite o blog!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blogando-ideias-blog-de-alunos.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 29 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Blogando Ideias! - Blog de Alunos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Você pode encorajar seus alunos (seja em seu blog, seja por encorajamento via 
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comentários nos blogs individuais deles) a publicarem
[FOTO]

Suas reações a questões intelectualmente instigantes.
Suas reações a fotos que você tenha postado.
Diários pessoais.
Resultados de investigações que eles tenham realizado sobre um tópico do 
programa.
Suas ideias e opiniões sobre tópicos discutidos em classe.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blogando-ideias-configurando-comentarios.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 8 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Blogando Ideias! - Configurando Comentários!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Continuando os posts sobre o painel do Blogger, hoje explicarei as configurações
que estão disponíveis para os comentários.

Em primeiro lugar, o Blogger disponibiliza três modelos de caixa de comentários 
- página inteira, janela pop-up e postagem abaixo incorporada. Na primeira 
opção, quando o comentarista clica em postar comentário, ele é direcionado para 
uma nova página; na segunda, abre-se uma janela pop-up e na terceira, a caixa já
aparece logo abaixo do post.

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

Todas elas funcionam nos templates do Blogger, mas a terceira não funciona em 
todos os modelos personalizados pelos próprios usuários. Se esse for o seu caso,
basta utilizar alguns códigos para ativá-la - Como habilitar formulário de 
comentários embutido no Blogger .

O mesmo problema acontece com os avatares dos comentaristas, que não aparece na 
postagem abaixo incorporada dos modelos personalizados - Avatar nos comentários.
Se você quiser customizar ainda mais sua caixa de comentários abaixo 
incorporada, leia este post - Personalizando a caixa de comentários do Blogger.
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Passemos agora para as configurações do painel de controle do Blogger:

1. Comentários - exibir ou ocultar: utilizado para permitir ou não comentários 
no blog ou para ocultar os comentários já existentes

2.Quem pode comentar? aqui iremos configurar se qualquer um pode comentar ou 
somente usuários registrados. Uma falha gravíssima do Blogger é que ao 
permitirmos comentários com nome/url também estaremos permitindo os anônimos, o 
que nem sempre é bom já que há muita gente de má-índole se escondendo atrás do 
anonimato.

Qualquer um - inclui usuários anônimos: anônimos e nome/urlUsuários registrados 
- inclui OpenID: usuários com conta no Google, Wordpress ou OpenID Usuários com 
Contas do Google: somente usuários com conta do Google Somente membros deste 
blog: somente usuários convidados 

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

3.Posição do formulário: aqui iremos escolher uma das 3 caixas citadas no começo
do post - página inteira, janela pop-up e postagem abaixo incorporada.

4.Padrão de comentários para posts: escolher se nas novas postagens os 
comentários serão ou não permitidos. Há quem não goste de comentários

5.Backlinks: backlinks ou links de retornos são os links que recebemos de outros
sites; marcando sim eles serão exibidos no blog logo após os comentários.

6.Padrão de backlinks para posts: permitir ou não a criação de backlinks.

7.Formato da data e hora dos comentários: aqui escolheremos o formato da data.

8.Mensagem do formulário de comentário: local destinado para escrevermos uma 
mensagem aos nossos visitantes - por exemplo: Deixe aqui um comentário

9.Moderação de comentários - esta é uma parte muito importante da configuração. 
A maioria dos blogs quando começam, optam por deixar os comentários em aberto, 
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ou seja, qualquer um pode comentar o que bem entender. Com o tempo descobrem que
a moderação se faz necessária para manter o bom nível da discussão, já que tem 
muita gente que não sabe fazer uso da liberdade. Para moderar seus comentários, 
ou seja, para exibi-los no seu blog somente após você ter lido e aprovado, 
marque a caixa sempre e coloque, logo abaixo, o seu endereço de email caso para 
receber notificações de novos comentários.

10.Exibir uma confirmação de palavras para os comentários? Coloque sim se você 
quiser exibir uma confirmação de palavras (captcha) para que o comentário seja 
enviado. Em blogs com moderação é desnecessário marcar essa opção, já que o 
comentário só será exibido após a aprovação do seu dono. Essa função serve como 
anti-spam.

11.Mostrar imagens de perfil nos comentários? marque sim para exibir os avatares
dos comentaristas, mas lembre-se que não funciona em todos os modelos.

12. E-mail de notificação de comentários: aqui dá para colocar vários endereços 
de emails para notificações dos comentários - ideal para blogs com diversos 
autores.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blogando-ideias-criando-paginas.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 1 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Blogando Ideias! - Criando Páginas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

No novo Blogger ( nova interface) temos o recurso chamado "páginas". São posts 
geralmente usados para informações breves, tais como contato, política de 
privacidade, informações sobre o objetivo do blog e sobre os autores e etc.

[FOTO]

Para incluir uma nova página, clique em "Nova Página" e escreva o post.

Para incluir suas páginas no layout do blog, clique em "layout", adicionar 
gadget e escolha o gadget "páginas". Esse gadget pode ser usado como linkbar 
(menu horizontal) nos templates do designer do modelo.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blogando-ideias-designer-de-modelo.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 29 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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Blogando Ideias! - Designer de Modelo

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Vamos falar sobre a página Designer de modelo do Blogger, em outra postagens já 
começamos esse assunto falando sobre os modelos e plano de fundo, aqui vamos 
mostrar as funções: layout e avançado mais detalhadamente. 
<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Para chegar nesta pagina faça login no Blogger , clique em Layout depois em 
Designer do modelo, depois clique em layout para começarmos a modificar o blog. 
<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blogando-ideias-mudando-o-layout-do-blog.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 15 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Blogando Ideias! - Mudando o Layout do Blog
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Dando continuidade à série de artigos sobre a nova interface do Blogger, hoje 
explicarei como alterar o layout do Blogger - antes denominado de elementos de 
páginas. Acesse o blog que receberá a alteração e, na coluna lateral esquerda, 
clique em "layout".

[FOTO]
Como instalar gadgets

Para adicionar um gadget, instalando novos recursos em seu blog, clique em 
"adicionar gadget" e escolha um dos gadgets disponíveis.

[FOTO]

O Blogger disponibiliza várias gadgets bacanas, mas caso você queira conhecer 
outras opções, clique aqui

Como configurar o layout das postagens

Você pode alterar diversas funções de suas postagens, clicando em "editar" no 
elemento "postagens do blog".

[FOTO]

Depois que fazemos as mudanças, podemos clicar no botão "visualizar" para 
conferir como ficou. Se ficar bacana, clicamos em "salvar organização" e pronto.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blogando-ideias-plano-de-fundo-do-blog.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 22 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Blogando Ideias! -  Plano de Fundo do Blog

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

O Designer de modelo do Blogger é uma maneira nova e fácil de personalizar a 
aparência de seu blog. Ele fornece uma variedade de modelos, imagens, cores e 
layouts de coluna para deixar o blog com a sua cara. Para acessar o Designer de 
modelo, clique no menu suspenso ao lado do ícone cinza "Lista de postagens" e 
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selecione Modelo. A partir desse menu, você pode escolher e personalizar seu 
modelo.

Enquanto você experimenta o Designer de modelo, será exibida uma visualização de
como ficará o blog com base nas suas escolhas. Para expandi-la, pressione a 
opção Expandir visualização entre o painel do Designer de modelo do Blogger e a 
visualização. Quando estiver satisfeito com o visual do seu blog, pressione 
Aplicar ao blog no campo superior direito do Designer de modelo para aplicar as 
alterações.

Para começar a usar o Designer de modelo do Blogger, selecione um dos modelos 
disponíveis criados por profissionais. Cada modelo é exibido como uma miniatura 
grande. Quando você clica em um modelo, diferentes variações do original são 
exibidas. Clique para selecioná-las. Observe que ao clicar em um novo modelo 
você excluirá todas as personalizações feitas em um modelo anterior. 

Depois de escolher um modelo, você pode continuar personalizando o visual do seu
blog.

Não importa qual modelo é exibido no Designer de modelo, você pode ver todos 
eles no seu blog usando a miniatura Agora no blog no painel de controle do 
Designer de modelo. Outra alternativa é clicar nessa miniatura para redefinir o 
modelo no Designer de modelo para a versão atual do seu blog. 

Histórico

É possível alterar a aparência de um modelo mesmo depois de escolhê-lo. Com o 
Designer de modelo do Blogger, você pode escolher a cor ou a imagem do plano de 
fundo do seu blog e alterar o esquema de cores. Para começar a personalizar o 
seu plano de fundo, clique na miniatura em Imagem de plano de fundo.

Um dos novos recursos do Designer de modelo permite alterar a cor da sua imagem 
de plano de fundo. Isso é possível quando essa imagem tem transparência. Um 
plano de fundo transparente possui um quadriculado no canto superior direito da 
imagem.
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Para alterar a cor do plano de fundo, selecione a imagem, clique em Cor de tema 
principal e selecione a cor de sua preferência.

Só é possível alterar a cor do plano de fundo se ele for transparente. Além 
disso, se o modelo escolhido possui plano de fundo cinza, não será possível 
alterar sua cor.

Além de selecionar e personalizar a imagem de plano de fundo do seu blog, também
é possível selecionar um tema de cor para aplicar aos aspectos do seu blog, 
incluindo textos e links. Para fazer isso, experimente a Cor de tema principal 
ou escolha um dos nossos Temas sugeridos. Alterar a cor do tema do seu blog 
mudará as cores de todos os aspectos do modelo de blog que podem ser 
modificados.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
concorra-ao-livro-o-homem-que-calculava.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 11 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Concorra ao Livro O Homem que Calculava

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Gerência de Educação irá sortear dez exemplares do livro O Homem que 
Calculava, de Malba Tahan, para professores da 6ª Coordenadoria Regional de 
Educação.Quem pode participar e como:
I- Poderão concorrer professores regentes (PI,PII e PEI)lotados nas unidades 
escolares da 6ª Coordenadoria Regional de Educação.
II- Para concorrer é necessário o preenchimento de um formulário com dados 
pessoais e da escola.
III- Além desses dados, os concorrentes deverão completar a frase" Para 
desvendar os segredos da Matemática é preciso ..."
IV- O preenchimento do formulário deverá ser feito até as 23 horas do dia 14/04 
(domingo). O sorteio ocorrerá no dia 15/04, ao meio dia, através de um programa 
de sorteio veiculado pela web.

[FOTO]

Para ler a sinopse do livro clique AQUI!

Página 4966



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
Clique no link abaixo e preencha o formulário para sorteio!

FORMULÁRIO PARA SORTEIO
<COMENTÁRIOS>
Já li e indico a leitura! É uma viagem prazerosa pela matemática!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
curso-estatisitica-em-sala-de-aula.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 16 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Curso "Estatística em Sala de Aula"

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Secretaria Municipal de Educação, por meio da E/SUBE/NIEE, convida Professores
I de Matemática e demais regentes do 1º ao 9º Ano a participarem do 
MinicursoEstatística em Sala de Aula: Vamos começar?, no dia 26 de maio 2013 
(domingo) na Escola Nacional de Ciências Estatísticas - ENCE (Rua André 
Cavalcanti, nº 106, Bairro de Santa Teresa), das 8h às 18h15min.

2. Esse minicurso, com ênfase em atividades práticas, tem por objetivo promover 
o ensino e a aprendizagem de conceitos básicos de Estatística por meio de 
atividades lúdicas para os alunos.

3. Essa ação faz parte das comemorações de 60 anos de existência e atuação da 
Escola Nacional de Ciências Estatísticas no Brasil no processo de ensino 
aprendizagem de Estatística.

4. O Minicurso será ministrado pela Professoras/Pesquisadoras Lisbeth Kaiserlian
Cordani, mestre em Estatística e doutora em Educação pela universidade de São 
Paulo e por Ângela Tavares Paes, mestre e doutora em Estatística pelo Instituto 
de Matemática da Universidade de São Paulo.

5. Os interessados deverão inscrever-se enviando um e-mail com o assunto: 
Inscrição MINICURSO para niee.sme@rioeduca.net até o próximo dia 26/04/2013. No 
e-mail deverão constar os seguintes dados: nome completo do professor, CPF, 
matrícula, lotação, anos de escolaridade em que atua, telefone celular para 
contato, e-mail e formação (curso e área).

Serão oferecidas apenas 30 (trinta), que serão preenchidas por ordem de chegada 
dos e-mails., ressalvada a proporção mínima de 70% de professores de Matemática.

6. Considerando a relevância do tema, contamos com a ampla divulgação junto ao 
público- alvo, de modo a permitir a inscrição de todos os interessados.
 Atenciosamente,

Prof. Natalino Pontual Filho Gerente I - E/SUBE/NIEE 
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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desfile-olimpico-na-6-cre.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 8 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Desfile Olímpico na 6ª CRE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Para promover o espírito olímpico em toda a cidade, a Prefeitura do Rio de 
Janeiro levará o projeto Torcida Olímpica para diversos bairros, que receberão 
também obras de infraestrutura. A primeira edição aconteceu na 6ª feira (05/04),
em Anchieta, onde cerca de 1.500 alunos de 103 unidades escolares da 6ª 
Coordenadoria Regional de Educação, divididos em 10 setores, participaram de um 
desfile cívico com a Bandeira Olímpica.
Estiveram presentes Eduardo Paes, Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro, Claudia 
Costin, Secretária Municipal de Educação entre outras autoridades.
A cada dois meses, o desfile será realizado com cada uma das dez Coordenadorias 
Regionais de Educação e suas respectivas unidades escolares. 
Um sorteio, no dia do desfile, decidiu o continente que cada Cre terá a 
responsabilidade de divulgar e trabalhar com seus alunos.
A 6ª Cre recebeu um presente quando foi escolhida para ser a primeira a realizar
o desfile. Com muita garra e criatividade, alunos, professores, gestores, 
funcionários, responsáveis e elementos da Cre demonstraram os valores olímpicos:
excelência, respeito e amizade. Além disso, fizeram uma exposição de trabalhos 
realizados durante a semana para reforçar o ensino sobre a mitologia que envolve
os jogos olímpicos e a cultura dos países participantes.
Os alunos bailaram durante o desfile ao som da música Os Deuses do Olimpo 
Visitam o Rio de Janeiro. Foi muita emoção![VÍDEO]

Vídeo Os Deuses do Olimpo Visitam o Rio de Janeiro
Com este desfile, a 6ª CRE deseja que, após as Olimpíadas, o Carioca se 
transforme em um povo que cada vez mais saiba colocar em prática os valores 
olímpicos fundamentais para que a nossa cidade continue cada vez mais 
maravilhosa.Coragem, a primeira das qualidades humanas que garante todas as 
outras. Respeito, independente de sua raça, credo e posição social. Igualdade, 
pois a verdadeira felicidade de um povo só acontecerá, não na igualdade de 
pensamentos, mas na aceitação das diferenças. 
Que a amizade de nosso povo seja capaz de reduzir o sofrimento, duplicar as 
alegrias e dividir a dor. Que o carioca saiba criar os caminhos que levam à 
excelência das realizações. Que todos sejam capazes de acalentar sonhos e 
esperanças, fazendo da fé a inspiração maior e de buscar nas pequenas coisas um 
grande motivo para ser feliz. 
Enfim, que o verdadeiro sucesso cresça do querer, da determinação e persistência
em se chegar a m objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence 
obstáculos, no mínimo, fará coisas admiráveis.[FOTO]

Cada setor recebeu uma faixa saudando os deuses do olimpo
[FOTO]

Nossos alunos mostraram toda a sua autonomia e criatividade no desfile
[FOTO]
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Claudia Costin e Eduardo Paes prestigiaram o desfile da 6ª Cre

[FOTO]

O Cristo Redentor recebe os deuses olímpicos de braços abertos.
[FOTO]

Os alunos da 6ª Cre representaram a mitologia que envolve os jogos olímpicos com
criatividade
[FOTO]

Os deuses do olimpo visitam o Rio de Janeiro
Gostaríamos de agradecer a todos da 6ª Cre pelo belo desfile que realizaram!
Nós somos a seXta Cre!
<COMENTÁRIOS>
A 6ªCRE deu um SHOW!!!
Foi muito lindooooo!!!
Parabéns a todos!!
<COMENTÁRIOS>
Foi realmente uma delícia participar dessa maravilha...alunos animados...escolas
integradas...tudo muito lindo....é isso aí....Nós somos a 6ªCRE!!!!!!! 
Denise Ribeiro...
<COMENTÁRIOS>
Trabalho maravilhoso que culminou no Desfile do dia 05 de Abril. Agradeço e 
parabenizo a todos que contribuíram para que este evento fosse um sucesso. Nós 
somos a 6ª CRE quando desfilamos com um sorriso nos lábios, com as mãos 
acenando, com o coração cheio de alegria!
Kátia Barboza 
<COMENTÁRIOS>
O desfile superou as expectativas de todos. Foi muito bom ver que os ideais de 
coragem, respeito e igualdade realmente estão presentes em todos. Nós somos a 6ª
CRE.

Selma Gusmão

Página 4973



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

Página 4974



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
encontros-com-o-proinape.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 8 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Encontros com o PROINAPE

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
O PROINAPE realizará no próximo dia09/04/2013 
(terça-feira) das 9:30h às 11:30h da manhã no GEC Fernando Rodrigues da Silveira
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o encontro com as escolas atendidas pelo eixo 
Representatividade.O PROINAPE 
realizará no próximo dia11/04/2013 às 10:00h no 
auditório da 6ª CRE o encontro com as escolas atendidas pelo eixo 
Conflitos.Atenciosamente,
Priscila Frisone.
E/SUBE/6ª CRE/ 
GED
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
escritor-do-futuro-gabrielle-dos-s.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 9 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Escritor (a) do Futuro: Gabrielle dos S. Baptista

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Escola Municipal 06.22.013
Antônio Francisco Lisboa
[FOTO]

Aluna: Gabrielle dos S.
Baptista - 10 anos

Turma: 1.501

Meu animal favorito

Meu animal favorito

É muito xereta
Adivinhe quem é?

É a Dona Borboleta

 Meu animal favorito[FOTO]

 É muito grande
 Adivinhe quem é?
 É o Senhor Elefante

[FOTO]

Meu animal favorito
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Nem é tão pequenininho

Adivinhe quem é?
É o meu amigo Passarinho
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
escritor-do-futuro-luiz-felipe-da-silva.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 8 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Escritor do Futuro: Luiz Felipe da silva

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Escola Municipal 06.22.013
Antônio Francisco Lisboa[FOTO]

Aluno Escritor: Luiz Felipe da Silva
Mártires - 10 anos

Turma: 1.501

Amor pelo Futebol

O nosso amor 
É grande como a Terra
Quente como o Sol
Raro como a Lua

Eu adoro
Jogar Futebol!

A emoção do nosso amor
Não dá para ser contida
A força do nosso amor
Não dá para ser medida

Amar como eu te amo
Só uma vez na vida
Faça chuva
Faça Sol

Eu amo jogar Futebol!Nós somos a seXta Cre!
<COMENTÁRIOS>
Muito bem, Luiz Felipe!!
Parabéns aos professores e a Escola Antonio Francisco Lisboa por incentivar a 
produção de seus alunos!!
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<POSTAGEM>
escritor-do-futuro-stephany-oliveira.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 11 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Escritor (a) do Futuro: Stephany Oliveira

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Escola Municipal 06.22.013
Antônio Francisco Lisboa

Aluna: Stephany Oliveira de
Araujo - 10 anos
[FOTO]

Turma: 1.501

Na casa da vizinha

Lá na casa da vizinha
Eu brinco com a minha amiguinha
Dia e noite, noite e dia
Corremos pelo banheiro e pela cozinha

Na sala, eu e minha amiguinha
Ficamos todos os dias
No sofá, eu e ela
Brincamos de aquarela

Lá em casa, todos os dias
Brincamos de fazer bolo
Ela fica eu vou
Na casa do meu avô

Ela vai, eu fico
Na casa do meu primo.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
escritor-do-futuro-vitoria-sousa.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 10 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Escritor (a) do Futuro: Vitória Sousa

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Escola Municipal 06.22.013
Antônio Francisco Lisboa
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Aluna: Vitória Sousa de
Carvalho - 10 anos

Turma: 1.501
[FOTO]

A hora

O Sol está vindo
Vamos acordar
Já é meio-dia
É hora de almoçar

A hora vai passando
Não dá para notar
Já são oito horas
Há! Tenho que jantar

Já está noite
As estrelas a brilhar
Vou descansar
Porque não quero acordar. 
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
feliz-aniversario-denise-ribeiro.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 22 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Feliz Aniversário, Denise Ribeiro!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Querida Denise,

Que seu coração, esteja sempre em festa, porque você é um ser de luz e especial 
para todas nós da GED - 6ª CRE. Felicidades pelo seu aniversário!
<COMENTÁRIOS>
Obrigada....é um grande privilégio fazer parte dessa equipe....
<COMENTÁRIOS>
Denise,

Mil felicidades hoje é sempre!!! 

Beijos, Christiane Penha
<COMENTÁRIOS>
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Denise,
Mil felicidades hoje e sempre!!!
Christiane Penha 
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
feliz-aniversario-patricia-lopes.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 17 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Feliz Aniversário Patrícia Lopes!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Querida Patrícia,

Parabéns, que vocêpossa ter muitos anos de vida, abençoados e felizes, e que 
estes dias futuros sejam todos de harmonia, paz e desejos realizados. É o que 
desejam as suas amigas da Gerência de Educação da 6ª CRE!
<COMENTÁRIOS>
Parabéns!
Patrícia muita saúde e sucesso para você!Bjs!
Cássia
<COMENTÁRIOS>
Parafraseando Mara Behlau posso dizer que a Paty sabe ouvir uma lágrima, pois 
ela articula a emoção, vocaliza o desejo, lê a nossa alma e por fim escreve os 
sorrisos. 
Parabéns, Doutora Patricia Lopes pelo seu aniversário e por ajudar a expressar o
que o homem tem de humano.

<COMENTÁRIOS>
Parabéns, Patricia!
Que Deus te abençoe! Tenha um bom dia.
Beijos, 
Selma
<COMENTÁRIOS>
Feliz Aniversário amigaaaaaaaaa.....tudo de muito bom na sua vida 
seeeeempre....Te gosto muito....
<COMENTÁRIOS>
Querida Paty,

Que Deus te abençoe hoje e sempre!!!! Christiane Penha

<COMENTÁRIOS>
Parabéns! Muitas Felicidades! Muita saúde e sorte!
<COMENTÁRIOS>
Parabéns minha linda!!!!!! Você é muito especial e querida, merece todas as 
coisas boas que a vida pode lhe oferecer! Feliz Aniversário!
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<POSTAGEM>
feliz-festa-da-pascoa.html
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<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 8 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Feliz Festa da Páscoa!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Feliz Festa da
Páscoa!(Chag Pessach
Sameah!)Páscoa é Pessach em
hebraico e o seu significado é passagem. Entre os judeus, é uma festa religiosa
em que se comemora a saída do povo hebreu com a sua travessia pelo Mar
Vermelho. Este acontecimento marcou o fim da escravidão a que o povo estava
submetido no Egito e o início da liberdade rumo à Terra Prometida.Tempos depois,
uma
nova Páscoa ressurgia com o sacrifício do cordeiro, filho de Deus, morto na
cruz do calvário.Tanto a passagem do
povo hebreu pelo deserto a caminho de uma nova vida quanto a passagem de Cristo
pelo mundo, transformando sua condição de homem mortal, em uma nova vida na
ressurreição, nos ensinam que não estamos aqui por acaso. Por onde passamos,
deixamos um pouco de nós e acabamos por levar conosco um pouco das pessoas e
lugares com os quais convivemos. [FOTO]

É nesta troca que
aprendemos todos os dias a sermos melhores hoje do que fomos ontem. Errando
tentando acertar e acertando com a correção dos nossos erros.Passagem tem o
sentido de mudança, transformação.Como educadores,
somos responsáveis por modificar a história das nossas crianças e nossos
jovens, mostrando-lhes que a travessia pode ser difícil, mas não impossível e
mesmo que matem seus sonhos, existe a possibilidade de ressuscitá-los ao
terceiro dia. É importante mostrar-lhes que após a passagem, sempre há chance
de recomeçar. Não podemos oferecer-lhes certezas, a única que temos é a de que
nossa passagem não se dá duas vezes pelo mesmo caminho e precisamos fazer a
diferença, ainda que seja para alguns.[FOTO]
É uma luta árdua, mas
não em vão.Chag Pessach Sameah!(Feliz Festa da
Páscoa!)Selma de França
Gonçalves Gusmão - E/Sube/6ªCRE/Ged
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
formacao-do-pi-e-pii-programa.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 26 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Formação do PI e PII -  Programa Cientistas do Amanhã

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Informamos que a Formação do PI de Ciências, que participa do Programa 
Cientistas do Amanhã,será nos dias 08/05 e 09/05, em dois horários (manhã e 
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tarde), na Universidade Estácio de Sá / Centro, Av. Presidente Vargas, 
642.

Gostaria de contar, mais uma vez,com a colaboração dos 
professores que acompanham as formações, nos dias e horários indicados: 08/05 
-MANHÃ- 1ª e 2ª E/CRETARDE - 3ª e 4ª E/CRE09/05 - MANHÃ - 5ª e 6ª E/CRETARDE - 
7ª e 8ª E/CREAs formações do PII acontecerão nos dias 14 , 15 e 16/05, também em
dois 
horários, nos seguintes polos:1ª, 2ª, 3ª e 4ª E/CRE - UNISUAM / Bonsucesso5ª, 
6ªe 7ª E/CRE - ESTÁCIO DE SÁ / Madureira 8ª 9ª e 10ª E/CRE - ESTÁCIO DE SÁ / 
Campo Grande

Entre em contato com a sua Cre paramaiores orientações!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ged-visita-em-lucio-de-mendonca.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 8 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Ged Visita à E.M. Lúcio de Mendonça 

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

É sempre muito prazeroso e 
ficamos muito felizes quando podemos testemunhar do sucesso que vemos em nossas 
escolas.É por isso que parabenizamos a Escola Lúcio de Mendonça pelos avanços 
que tem feito: a escola está linda, colorida, com salas bem organizadas, onde os

que entram podem ver todo o trabalho que ali é realizado.
As turminhas de EIapresentam 
umambiente lúdico, com brinquedos, jogos e todos os materiais necessários para 
a realização do trabalho. Nas salas da Educação Infantilao3º ano, o ambiente 
é alfabetizador a vemos expostos os trabalhos dos alunos e os apoios visuais, 
que os auxiliam na realização das atividades. As turmas de 4º e 5º anos, têm 
apresentado progressos em suas produções textuais. 
Mais uma vez 
parabenizamos asdiretoras Délbria e 
Jaquelinea coordenadora Sandra,ao 
seleto grupo de professores e funcionários e a todos os alunosque fazem parte 
dessa U.E.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Texto da professora Adriana, elemento da Gerência de Educação da 6ª CRE
<COMENTÁRIOS>
Nossa escola realmente está com outra cara...
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<POSTAGEM>
homenagem-de-denise-tome-para-rita.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 9 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Homenagem de Denise Tomé para Rita Aguiar

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Se
eu morrer antes de você, faça-me um favor:

Chore o quanto quiser, mas não brigue com

Deus por Ele haver me levado.

Se não quiser chorar, não chore.

Se não conseguir chorar, não se preocupe.

Se tiver vontade de rir, ria.

Se algunsamigoscontarem algum fato a

meu respeito, ouça e acrescente sua versão.

Se me elogiarem demais, corrija o exagero.

Se me criticarem demais, defenda-me.

Se me quiserem fazer um santo, só porque morri,

mostre que eu tinha um pouco de santo, mas

estava longe de ser o santo que me pintam.

Se me quiserem fazer um demônio, mostre que

eu talvez tivesse um pouco de demônio, mas

que avidainteira eu tentei ser bom e amigo.

Espero estar com Ele o suficiente para continuar

sendo útil a você, lá onde estiver.
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E se tiver vontade de escrever alguma coisa

sobre mim, diga apenas umafrase:

"Foi meuamigo,
acreditou em mim e me quis

mais perto de Deus!"

Aí, então derrame uma lágrima.

Eu não estarei presente para enxugá-la, mas

não faz mal. Outros amigos farão isso no meu lugar.

E, vendo-me bem substituído, irei cuidar de

minha nova tarefa no céu.

Mas, de vez em quando, dê uma espiadinha

nadireçãode Deus.

Você não me verá, mas eu ficaria muito feliz

vendo você olhar para Ele.

E, quando chegar a sua vez de ir para o Pai, aí,

sem nenhum véu a separar a gente, vamos viver,

em Deus, a amizade que aqui nos preparou

para Ele.
Você
acredita nessas coisas?

Então ore para que nós vivamos como quem

sabe que vai morrer um dia, e que morramos

como quem soube viver direito.

Amizade só faz sentido se traz o céu para
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mais perto da gente, e se inaugura aqui mesmo

o seu começo. Mas, se eu morrer antes de

você, acho que não vou estranhar o céu..

Ser seu amigo... já é um pedaço dele..."
(Chico Xavier)
Vá com Deus Rita...Nossa eterna chefe...Denise ToméGerência de Educação da 6ª 
CRE
<COMENTÁRIOS>
Lindo!!! Que essa belas palavras de Chico Xavier confortem nossos corações...

Christiane Penha
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
i-momento-pedagogico-da-educacao.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 19 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

I Momento Pedagógico da Educação Especial

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Festejamos
a criação do painel coletivo pelo IHA, onde são valorizadas as experiências
bem-sucedidas sobre autismo.Nesse
contexto, a experiência bem-sucedida da 6ª
CRE aconteceu no dia 22 de março de 2013, no turno da manhã, no auditório da 
nossa sede
em Deodoro, dia em que realizamos o I Momento Pedagógico da Educação Especial:
informação gerando ação. A palestrante foi à professora Izabel
Moura (IHA), mestre em psicologia social e especialista em Psicologia
Escolar/Educacional, que enriqueceu o momento pedagógico abordando o tema TGD:
práticas pedagógicas. Disponibilizou informações sobre a legislação vigente,
documentos oficiais, e materiais disponibilizados pelo IHA na internet. Com
a sanção da presidente Dilma Rousseff, através da lei 12.764/12, as pessoas com
Transtorno do Espectro Autista têm os mesmos direitos de todas as pessoas com
deficiência. A lei irá oferecer, além de todos os serviços prestados pela
Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), gratuidade em ônibus,
cotas em empresas com mais de 100 funcionários e prioridade em atendimento,
entre muitos outros. Para nós educadores é um grande avanço na legislação 
brasileira.Compareceram ao evento 86
professores das diversas escolas da 6ª CRE que avaliaram de forma positiva a
ação realizada, elogiando o entusiasmo e a dedicação da palestrante. Segue 
abaixo algumas fotos do
evento:[FOTO]

Professora Patrícia Fernandes apresenta a Educopédia e o Rioeduca para os 
professores
[FOTO]
Izabel Moura (IHA) falou sobre práticas pedagógicas[FOTO]
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<COMENTÁRIOS>
Patricia,
Ficou lindo a postagem sobre o Momento Pedagógico. Realmente foi um momento de 
grande aprendizado para todos.
Muitos professores comentaram sobre a relevancia de sua fala sobre o Portal 
Riodeuca, inclusive com temas postados sobre a Educação Especial.
 Que tenhamos muitos encontros como este em 2013!
<COMENTÁRIOS>
Este momento foi maravilhoso e os próximos, com certeza, também serão muito 
proveitosos. Para trabalharmos inclusão é preciso conhecimento, daí a 
necessidade de criarmos estes encontros. Nós somos a seXta CRE!!!!!!!!!!!!!!!!
Kátia Barboza
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
informacoes-importantes-sore-o-pic.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 17 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Informações Importantes sore o PIC!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
No próximo sábado, dia 20/04, as unidades não funcionarão com o 
PIC,devido ao ponto facultativo do dia 22.Apartir do dia 27 de abril,receberemos
as crianças para as 
vivências no PIC.Lembramos que, nestes primeiros encontros com os pequenos, 
devemos garantir a presença dos responsáveis na instituição, durante todo o 
período de Acolhimento.No Berçário, estes responsáveis devem permanecer nas 
salas com os 
bebês, até que estes criem um vínculo com o espaço e com os educadores.Por 
esta razão, neste início, o horário de atendimento deverá ser reduzido, 
respeitando-se as necessidades de cada criança.Como 
orientamosanteriormente:"Compreendendo esse dia como de acolhimento, o horário 
atendimento 
será de 8h as 13h. Entre 12h e 13h ocorrerá a reunião de pais. E o intervalo 
entre 13h e 16h será voltado para o planejamento das ações, pelos profissionais 
da unidade.Ainda como acolhida das crianças, no dia 4 de maio, o horário de 
atendimento se estenderá até 14 horas, restando o período final para a 
organização das atividades."Atenciosamente,Gerência de Educação Infantil
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jovens-criam-aplicativo-para-reciclagem.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 17 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Jovens Criam Aplicativo para Reciclagem

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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Atentos ao tema sustentabilidade, os jovens Marcelo Paulon e Eric 
Fernandes, alunos do Colégio Padre Antônio Vieira, no Humaitá, criaram o 
aplicativo Recicle RJ. 

O objetivo era estimular as pessoas preocupadas com o meio ambiente 
mostrando, pelo programa online, ondem ficam pontos de coleta para reciclagem, a

partir da localização do usuário no Estado do Rio.
[FOTO]

A iniciativa tem mais de cem endereços cadastrados no estado. 
As organizações que fazem reciclagem podem se informar pelo e-mail 
reciclerj@windcom.com.br. 
É possível acessar o aplicativo Recicle RJ pelo windcom.com.br/reciclerjTexto 
publicado pela professora Christiane PenhaGerência de Educação da 6ª CRE
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mensagem-do-dia.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 29 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mensagem do dia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Gerência de Educação deseja a todos um ótimo dia!
[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mensagem-do-dia_30.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 30 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mensagem do dia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Gerência de Educação deseja a você um ótimo dia![FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mensagem-do-dia_3811.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 30 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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Mensagem do dia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Gerência de Educação deseja a você um ótimo dia![FOTO]
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<POSTAGEM>
mensagem-do-dia_5.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 5 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mensagem do dia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Gerência de Educação deseja a você um ótimo dia![FOTO]
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<POSTAGEM>
mensagem-do-dia_6.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 6 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mensagem do dia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Gerência de Educação deseja a você um ótimo dia![FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mensagem-do-dia_7.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 7 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mensagem do dia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Gerência de Educação deseja a você um ótimo dia![FOTO]
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<POSTAGEM>
mensagem-do-dia_8.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 8 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mensagem do dia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Gerência de Educação deseja a você um ótimo dia![FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
o-bairro-educador-informa.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 16 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

O Bairro Educador Informa!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Nossa Agenda de hoje será a seguinte:07:00 - 12:00: 
GN Adriano: leitura de cinco textos propostos pelo consultor Rafael Santos para 
reunião à tarde com a coordenadora pedagógica do Bairro Educador, Karina Trotta 
sobre projeto comunitário de educação integral.08:00 - 09:00: 
GP Déborah: conversa com a Coordenadora Pedagógica Marisângela sobre as 
atividades externas que serão realizadas com as turmas de 9o ano da 
Escola Municipal Alberto José Sampaio.09:00 - 12:00: GP Diogo: reunião do 
Programa Olimpíadas de 
Saúde do Centro Municipal de Saúde Edma Valadão (BE Irajá).09:30 - 12:00: 
GP Déborah: Ida à Escola Municipal Zilda Nunes da Costapara aplicar mais uma 
etapa da Trilha Educativa de Dengue com as turmas de 2o e 
3o ano da unidade escolar junto a Técnica de Saúde na Escola 
Isabella Gonçalves.13:00 - 18:00: 
BE Irajá e Pavuna: Contato com parceiros e planejamento para as próximas 
ações.13:00 - 17:00: 
BE Pavuna - Ida à Escola Municipal Escultor Leão Velloso para conversar com os 
professores de Educação Física Luiz Orlando e Victor Ventura e a parceira Judoca

Linda Marie sobre o torneio interno estudantil que acontecerá na unidade 
escolar.13:00 - 18:00: GN Adriano: Reunião com a coordenadora pedagógica do 
Bairro Educador, Karina Trotta e com o consultor Rafael Santos para discussão de

textos sobre Educação Integral (Cieds Quitanda).
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
o-bairro-educador-informa_17.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 17 de abril de 2013
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

O Bairro Educador Informa! 

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Nossa Agenda de Hoje será a seguinte:07:30 - 10:30: GN Adriano: Preparação da 
Apresentação 
sobre o Colóquio Internacional de Ciências Sociais para o Coletivão do Bairro 
Educador em 19/04.08:00 - 13:00: 
GP Déborah: Participação no Centro de Estudos da Escola Municipal Andrea Fontes 
Peixoto.08:00 - 12:00: 
GP Diogo: Participação no Centro de Estudos da E. M. Motorista Paschoal 
André.10:30 - 12:30: 
GN Adriano: revisão dos Planos de Trabalho do BE Pavuna.13:00 - 17:00: GP Diogo:
Participação no encontro com o arte-educador e 
artista plástico Deneir Martins, na Biblioteca Parque Manguinhos.13:30 - 15:00: 
GN Adriano: revisão dos Planos de Trabalho do BE 
Pavuna.14:00 - 17:00: GP Déborah: reunião com o Educador Comunitário Iuri 
Rodrigo e a equipe gestora da Escola Municipal Andrea Fontes Peixoto para 
resolver as questões relacionadas ao grêmio estudantil e ao desafio do 
passinho.15:30 - 19:00: GN Adriano: revisão dos Planos de Trabalho 
do BE Engenho da Rainha.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
o-bairro-educador-informa_18.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 18 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

O Bairro Educador Informa!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Nossa Agenda de Hoje será:

09:00 - 12:00: 
GP Déborah: Participação na capacitação de educadores comunitários da 
6a CRE. (Arena Jovelina Pérola Negra - Pavuna).

09:30 - 12:00: 
GN Adriano e GP Diogo: Participação na palestra A Cidade Educadora e seus 
Desafios com os palestrantes Gerônimo Leitão e Ana Cabral Rodrigues, seguida de 
debate com o professor Jenesis Genuncio. (Museu Histórico Nacional - 
Centro).

13:00 - 15:00: 
GP Déborah: Ida ao Fórum de Nilópolis - Questões Pessoais.

16:00 - 18:00: 
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GP Diogo: Participação do encontro de multiplicadores do museu Oi 
Futuro.

16:00 - 18:00: 
GP Déborah: Possibilidade de Participação do encontro de multiplicadores do 
museu Oi Futuro.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
o-bairro-educador-informa_19.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 19 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

O Bairro Educador Informa!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Nossa Agenda de Hoje será:09:30 - 16:30: GN Adriano, GP Déborah e GP Diogo: 
Participação em Reunião 
da Equipe do Bairro Educador - Coletivão (Museu Histórico 
Nacional).
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
o-professor-de-sala-de-leitura.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 8 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

O Professor de Sala de Leitura

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Queria muito
escrever sobre o trabalho dos professores de Sala de Leitura, que ainda não
receberam o devido reconhecimento. Fuiregente de Sala de Leitura polo durante16 
anos e sei como é difícil este papel.Entre tantas
atribuições , formar leitores me parece ser a de maior expressão. Não tem como
este personagem , o professor de Sala de Leitura, não se envolver diretamente
com a literatura. Há uma necessidadede
se entregar ao prazer que o livro nos traz. É noexemploque conquistamos mais 
leitores, como osprofessores, alunos , funcionários e a comunidade. Tornar 
nossas
escolas Escolas de Leitores é uma das
metas destes professores. [FOTO]

Envolvidosno registro e classificação por cores dos
livros, alguns professores conseguem se embrenhar numa viagem aceleradaparamais 
tarde trazer como indicação tantos livros do nosso acervo. É um
alimento intelectual e podemos chamar estas indicações de Cardápio Literário.
Que delícia!Somos presenteados
com os livros da Biblioteca do Professorque embora nem sempre os títulossão de 
nossa preferência, nos ajudam a conhecer uma diversidade de
estilos e escritores . Me encantei comlivros que nem sonhava em ler. Além do 
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mais temos a possibilidade do
Troca- Troca de livros. Comentar sobre o que lemos nos aproximauns dos outros 
eperceber que com um professor deSala de Leitura, atuante, isto se torna
possível é o máximo.Sarau, Roda de
Leitura, Contação de Histórias, Exposições , Dramatizações , Filmes,
empréstimos... muitas são as ações deste professorquediante da grande demanda de
projetos, concursos, capacitações, reuniões
tambémse divide no atendimento das
turmaspara o planejamento do professor.[FOTO]
Sinto muito orgulho
em acompanhar , enquanto representante da GED , os professores de Sala de
Leituraque são , grandes parceiros e
Amigos Literários.Texto da professora Cássia CileneGed 6ª CRE
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ola-educador-carioca.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 18 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

OLá Educador Carioca!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Olá, Educador Carioca![FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
opiniao-do-leitor-participe.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 26 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Opinião do Leitor! Participe!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
O que existe em comum nos países que se destacam pela qualidade da educação e 
nas escolas mais bem avaliadas?
Em todos eles, os pais se envolvem ativamente no processo de educação dos 
filhos. As mais recentes pesquisas mostram que a presença dos pais na vida 
escolar dos filhos é decisiva para um desempenho excelente. Veja por quê:
1- A participação dos pais reforça a autoestima e a autoconfiança;
2- É uma forma de mostrar ao filho que ele é valorizado e os pais se importam 
com o seu sucesso.Participar da Educação de seu Filho Implica Diálogo e 
Alinhamento![FOTO]
Você já pensou?Imagine se você ensinasse determinados valores a seu filho e 
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quando ele chegasse na escolao professor dissesse ao contrário?E se a escola 
ensinasse algo e, em casa você dissesse que aquilo não serve para nada?

Como iria ficar a cabeça do seu filho?Deixe o seu comentário no nosso blog! Você
estará concorrendo a um sorteio de um kit surpresa!
<COMENTÁRIOS>
É necessário que as famílias criem o hábito de participar da vida escolar das 
crianças, que perceba a importância de se relacionar com a escola na busca de um
objetivo em comum, educação de qualidade para as crianças. Acredito que a escola
deve ser a responsável por criar meios de aproximação com as famílias e a 
comunidade, orientando e mostrando que educar não é papel exclusivo das escolas,
é papel de todos. 
Todos juntos lutando por uma melhor educação.

A escolar como detentora dos conhecimentos, métodos e técnicas de ensino, deve 
ter a iniciativa de aproximar família e escola, envolvendo-as em  atividades 
realizadas na escola como comemorações,  palestras, confraternizações com toda 
comunidade e orientando-as  sobre a importância de um trabalho de parceria.

Esta não é uma tarefa fácil, mas não impossível, pois ter uma educação de 
qualidade com o apoio das famílias e comunidade é um sonho, que para virar 
realidade é preciso agir.

Creio que esta forma seria possível alinhar as percepções
<COMENTÁRIOS>
A demonstração de interesse pela vida escolar dos filhos é parte fundamental em 
seu processo de aprendizagem. Ao perceber que pais e família se interessam por 
seus estudos e por suas experiências escolares a criança sente-se valorizada, 
desenvolvendo-se de forma segura e com boa autoestima.
É necessário estimular, motivar, valorizar, ensinar, conversar, prestigiar, 
discutir. Nessa parceria, a cobrança é a última ferramenta a ser utilizada.
Quando a criança se sente ouvida, apoiada, prestigiada, se sente mais estimulada
para aprender e aproveitar todas as oportunidades que a escola promove.
Neste processo ganha a criança, a família e a escola. Neste processo somos todos
vencedores!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
parceria-que-da-resultados.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 18 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Parceria que dá Resultados!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
A proposta pedagógica doPrograma Alfa e Beto de
Alfabetizaçãobaseia-se naCiência Cognitiva da Leitura que se
utilizam do sistema alfabético da escrita. As descobertas permitiram um notável
avanço a respeito de como as crianças aprendem a ler e de como devemos ensinar
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as crianças a aprender a ler. (IAB)
[FOTO]
ALFA E BETO  A Prefeitura do Rio de Janeiro, o Instituto Alfa e Beto e a
6ª CRE, possuem uma parceria para alfabetizar nossas crianças aos 6 anos de
idade.[FOTO]
O Programa Alfa e Beto de Alfabetização junto com os nossos
Professores e Equipe Gestora das nossas escolas que optaram por fazerem parte
deste programa, realizam notável trabalho de alfabetização com alto índice de
alunos alfabetizados na idade certa.Nossas crianças através da ludicidade e do 
empenho dos
profissionais (Professores e Itinerantes), aprendem a ler, escrever e adquirem
conceitos matemáticos além de serem estimuladas para prática da leitura diária
através de uma sala de aula alfabetizadora que estimula e propicia o hábito
saudável de se apropriar e descobrir novas possibilidades de conhecimento
através da leitura de diferentes tipologias textuais. Nossos alunos realizam 
atividades de leitura e escrita que
desenvolvem a aprendizagem, utilizam alfabeto móvel, mini livros (que ajudam na
fluência da leitura), livro didático, livros para didáticos, cartazes, cartelas
com o alfabeto, cadernos pedagógicos do 1º ano, são autores de textos com
frases coerentes que expressam suas ideias sem temer a troca de letras, pois 
possuem
conceitos sobre a escrita.Temos o orgulho de termos entre as dez primeiras 
turmas do
Alfabetiza Rio 2012 quatro turmas da 6ªCRE que se apropriaram do Programa Alfa
e Beto no ano de 2012.[FOTO]
Professoras do Programa Alfa e Beto - 2012

[FOTO]
Equipe da SME, 6ªCRE e Coordenadora do Programa Alfa e Beto no Rio de
Janeiro em 2012
No ano de 2013, foi implantado o Programa Alfa e Beto também
nas turmas de 2º ano, com o objetivo de consolidar a alfabetização e esperamos
o mesmo desempenho com a continuidade do trabalho. As turmas de 1º ano com
certeza irão obter o mesmo desempenho em 2013.Temos treze turmas que são 
acompanhadas pelas Itinerantes
Professora Lúcia Inês e Professora Luciane Motta, que não medem esforços para 
auxiliar
o trabalho dos professores das turmasorientando e subsidiando o processo.Sabemos
que nosso compromisso pela educação de nossos alunos
está sendo cumprido com excelência pelas nossas Escolas e pelos nossos
Professores, o que nos move a cada diatrabalhar pela Educação Carioca.[FOTO]

Alunos do
Projeto Alfa e Beto 2013fazem a leitura o livro do projeto- E.M. Mestre Valentim

[FOTO]

Alunos do
Projeto Alfa e Beto 2013 utilizam os cadernos pedagógicos - E.M. Mestre Valentim

[FOTO]
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Alunos do
Projeto Alfa e Beto 2013 realizam jogos pedagógicos- E.M. Mestre Valentim

[FOTO]

Alunos do
Projeto Alfa e Beto 2013 são excelentes leitores- E.M. Mestre Valentim
Lúcia BrizioCoordenadora do Projeto alfa e Beto na Ged 6ª /CRE
<COMENTÁRIOS>
O Projeto Alfa e Beto tem oportunizado ações pedagógicas reflexivas sobre como 
se escreve, para que se escreve. Isso tem feito a diferença.
<COMENTÁRIOS>
Esse é o caminho, a parceria, o investimento, o compromisso com a educação desde
os primeiros anos.
Parabéns a todos envolvidos neste processo Gestores, professores, alunos das 
nossas queridas escolas.
Parabéns as queridas Lucia Brizzio e Luciane pelo empenho!!!!
Nós somos a 6ª CRE.... 
<COMENTÁRIOS>
Parabéns a todos pelo belo trabalho.
Selma
<COMENTÁRIOS>
O projeto Alfa e Beto mostrou seu valor no Resultado do Alfabetiza Rio 2012. 
Parabéns alunos, professores, direção e equipe GED pelo sucesso!
Muitos Beijos!
Kátia Barboza

Página 5051



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

Página 5052



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pasco-na-em-hildegardo-de-noronha.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 3 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Pásco na E.M. Hildegardo de Noronha

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A professora Ana Cláudia, da E.M. Hildegardo de Noronha, realizou com as turmas 
1601 e 1602 a Culminância da Semana Santa no dia 27/03. 

A professora trabalhou toda a simbologia que existe em torno desta data 
comemorativa, os símbolos da Páscoa e o significado dela para as pessoas.[FOTO]
[FOTO]

<COMENTÁRIOS>
Os professores e a direção enfim todos que trabalham na escola Hildegardo de 
Noronha estão de parabéns são pessoas capacitadissimas.Só posso elogiar essa 
equipe.PARABÉNS... 
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<POSTAGEM>
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producao-de-texto-historia-em-quadrinhos.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 11 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Produção de Texto - História em Quadrinhos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

TEXTO1: Esculpindo na areia

[FOTO]

Professor apresenta mais uma história em
     quadrinhos aos alunos.
Conversa com os alunos a respeito do título dessa história (qual o
significado de esculpindo na areia). Local (cenário) onde se dá e personagens
da história.

Professor solicita aos alunos que observem bem as
     cenas e pensem uma história para ela. 
Abre a palavra a alguns alunos para que contem a história.
Problematiza ao final das exposições e questiona a turma qual das versões que
mais gostaram. Propõe que ditem a história a ele (a) que a escreverá na lousa.
Após a conclusão dessa atividade e a respectiva leitura pelo
professor, a partir de boas perguntas negocia com os alunos a escrita formal e
final dessa história.
A versão final será relida no coletivo e registrada pelo professor
em papel pardo para ser arquivada e retomada posteriormente para a leitura.

Na aula subsequente o professor resgata a cópia
     da história para que seja lida coletivamente e para que os alunos se
     apropriem da compreensão do texto e da escrita. 

Solicitar aos alunos que deem um novo título à
     história.
-Professor,
enquanto escriba, elabora uma lista com os títulos propostos pelos alunos.
-
Discute com a classe quais são os mais adequados, levando à classe a versão
final da lista.

Propor à classe que deem continuidade à história
     criando ao menos mais um quadrinho possibilitando um final diferente à
     história. Mas, além do desenho que também criem um balão para a escrita do
     que acontece.
Professor
percorre a classe, observa os trabalhos e oferece ajuda aos que encontrarem
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dificuldades na escrita das palavras, ou até mesmo quando estiverem sendo
incoerentes na continuidade da história.
Propõe
a socialização das produções dos alunos, todos lêem os seus trabalhos.
Encerrando
esta atividade poderá expor os trabalhos no mural da sala de aula.

Professor propõe à classe mais uma atividade a
     deelaborar balões e legendas em
     toda a história. 
Como
na atividade acima, oferece auxílio aos alunos que apresentarem dúvidas ou
dificuldades, mas sempre levando-os a pensar. 

Uma vez, que todos gostaram tanto da história o
     professor poderá sugerir aos alunos que criem uma nova versão da história
     em quadrinhos utilizando o mesmo tema. 
Os
desenhos e balões ficarão por conta da criatividade de cada aluno. 
Concluída
a tarefa, o professor propicia a socialização dos trabalhos. 

TEXTO 2[FOTO]

: Truque esperto

Antes
da leitura:o
professor apresenta a história - Senninha em : Truque Esperto;esconde
os quadrinhos apenas deixando visível o título e o primeiro quadrinho;dialoga
com a classe sobre o que tratará a história(antecipação)organiza
uma lista na lousa com as diferentes opiniões.Leitura
e entendimento:o professor expõe os quadrinhos, continua
      criando suspense e inicia a leitura. ao final provoca a reflexão do grupo 
comperguntas: Quem são os personagens da
história? (professor lista na lousa)Totó sabe fazer truques?
Quais?E o cachorro do Senninha?O que Senninha pensa de seu
cachorro?O que vocês pensam do Becão?Comentários
gerais:O professor retoma a leitura de alguns dos
quadrinhos, de acordo com o surgimento dos comentários.O importante é lembrar de
que ele é modelo
para os alunos, por isso sempre se deve retomar a leitura para melhor
compreender o texto. Essa retomada oportuniza ao aluno ir percebendo o texto e
as palavras que o compõem.Outras
atividades:Propor nova leitura do quadrinho no
coletivo.Retomar a compreensão do texto solicitando
aos alunos que leiam o quadrinho correspondente à pergunta elaborada pelo
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professor.Convidar a classe a criar mais um ou dois
quadrinhos para finalizar a história: desenho e escrita dos balões.As produções 
são problematizadas pelo
professor de forma individualizada, solicitando a leitura do elaborado e da
própria escrita.Atenção: Não esquecer da necessidade de se
respeitar a individualidade e o momento de cada aluno. A problematização tem a
finalidade de causar conflitos na compreensão do texto, assim como dos aspectos
ortográficos.Atividades
de desdobramentos:Propor aos alunos que elaborem uma lista
de palavras com nomes de cachorros que conhecem.Pedir aos alunos que elaborem 
uma lista de
truques que os cachorros sabem e gostam de fazer. O professor deve sempre 
circular pela sala
de aula, prestar auxílio aos que apresentam maiores dificuldades na escrita,
entretanto não deve dar respostas prontas, mas levar os alunos a pensarem sobre
a palavra. Utilizar o alfabeto móvel, ou exposto na
sala, o próprio texto - fazendo com que o aluno encontre a palavra desejada...Ao
final da atividade solicitar que os
alunos socializem as suas listas; o professor como escriba, poderá montar uma
na lousa, de forma a contemplar todas as sugestões da classe.Texto publicado 
pela professora Cláudia SoaresGerência de Educação
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<POSTAGEM>
propostas-de-trabalho-com-texto-poema.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 10 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Propostas de Trabalho com Texto - Poema

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

TEXTO1 - O Leão

Leão! Leão! Leão!
Rugindo como o trovão
Deu um pulo, e era uma vez
Um cabritinho montês. (...)

Tua goela é uma fornalha
Teu salto, uma labareda
Tua garra, uma navalha
Cortando a presa na queda. (...)

O salto do tigre é rápido
Como o raio; mas não há
Tigre no mundo que escape
Do salto que o leão dá.
Não conheço quem defronte
O feroz rinoceronte.
Pois bem, se ele vê o leão
Foge como furacão.
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Leão se esgueirando à espera
Da passagem de outra fera...
Vem o tigre; como um dardo
Cai-lhe em cima o leopardo
E enquanto brigam, tranquilo
O leão fica olhando aquilo.
Quando se cansam, o leão
Mata um com cada mão.
[FOTO]

Leão! Leão! Leão!
És o rei da criação!

Vinicius
de Moraes.
A arca de Noé: poemas
infantis. 14ª edição
Rio de
Janeiro: José Olympio, 1984, p. 39-43.

Ler para a classe
o Poema (previamente copiado na lousa ou no papel pardo) e propor à classe que
faça uma segunda leitura coletivamente.

Conversar com os
alunos sobre o autor do poema, identificá-lo, e observar onde foi publicado.
Mostrar aos alunos como são indicadas essas referências. Caso já tenha
trabalhado em outras atividades com os alunos como são indicadas as
referências, poderá pedir aos alunos para encontrarem a referência desse poema
e perguntar se já ouviram falar em Vinicius de Moraes. Nessa conversa o
professor amplia os conhecimentos da classe trazendo um pouquinho da história
de Vinicius.

A partir de boas
perguntas, convidar os alunos à compreensão reflexiva do poema.
Conversar sobre o perfil das feras de que o poema
trata. Discutir com os alunos procurando sempre dar espaço para que eles 
verbalizem
o que já sabem e complementar as informações. Lembrar-se de que, dessa forma, o
professor mostra aos alunos que eles também já sabem muita coisa e que precisam
apenas ampliar o seu conhecimento. Essa ação fortalece a autoestima e
impulsiona o desejo em aprender!(Não esqueçamos de que as pequenas ações
transformam-se em grandes conquistas.)

Ampliando a
     compreensão dos alunos:
Discutir com os alunos o que significa a segunda
estrofe:
Tua goela é
uma fornalha
Teu salto,
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uma labareda
Tua garra,
uma navalha
Cortando a
presa na queda

O professor deve explorar essas comparações e ajudar
os alunos a inferir o sentido de fornalha, labareda e os porquês do poeta usar
essas expressões. Solicitar aos alunos que as substituam por outras, mas que
não deixem de dar a mesma força que o autor desejou. Primeiramente pode-se
propor que o exercício seja realizado no coletivo e registrado na lousa.
Posteriormente pedir que cada um elabore o seu. 
Abrir espaço na aula para que todos leiam o que
produziram.

Propor aos alunos que identifiquem outras comparações
que o autor tenha utilizado no poema. Estimular os alunos a compreenderem o
sentido de cada uma.

Estimular aos alunos a substituírem essas comparações
por outras. Destacar com giz de cor ou circular as palavras ou até expor em
tarjas. 
A cada discussão retomar a leitura do verso a que se
refere. (A repetição tanto aponta ao aluno que para a leitura e compreensão, é
preciso voltar ao texto inúmeras vezes, assim o professor oportunizará que os
alunos comecem a compreender a formação das palavras.É uma repetição com 
sentido!

Solicitar aos alunos
     que desenhem as feras de que trata o poema, ou, se for possível, que
     recortem e colem as imagens.

Pedir para que o
     poema seja lido mais uma vez pela classe toda. Depois que cada grupo de
     alunos se encarregue da leitura de uma das estrofes (mesmo que seja
     pseudo leitura, que tenham memorizado).

Trabalhar um pouco
     mais a criatividade dos alunos. 
Pedir que substituam esses animais e elaborem um poema
com ao menos uma ou duas estrofes. Essa atividade poderá ser oral, após um
período de tempo destinado para que eles pensem silenciosamente e discutam em
duplas, ou trios. Depois disso, é o momento de cada grupinho socializar o que
pensou. 
O professor poderá registrar na lousa algumas das
produções e eleger algumas para serem melhor trabalhada pela classe sob sua
coordenação do (reescrevendo as estrofes de forma que rimem, observando que as
comparações sejam mais viáveis, etc.)

As produções dos
     alunos deverão integrar-se ao varal de poesia ou mural da sala de aula.
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Observação:
O professor fará o papel de escriba sempre que julgar necessário, mas é
importante num primeiro momento deixar os alunos aventurarem-se no mundo da
escrita sem nunca deixar de apoiá-los, levando-os a refletir e encontrar
caminhos para a escrita ortográfica. Isso favorecerá em muito o aprendizado dos
alunos. 
Também
não se pode esquecer de trabalhar a expressão oral dos alunos, as posturas,
etc.

TEXTO 4 - Casa da Vovó

Se a pedra
não é pedra,
ou se a pedra
não é nada,
esta pedra disfarçada
o que ela é, então?
Uma pedra pode ser
só pedregulho
ou também
_ e que barulho! _
pode ser um avião...
Se a panela
da cozinha
de uma casa
não tem cabo
mas tem asa,
se transforma
num condor.
E se eu bato
no bumbum
desta panela,
num instante
viro índio
e ela vira
meu tambor...

E a corda
que inda ontem
era serpente
agora há pouco,
e de repente,
ficou sendo cipó...

Pois um dia
nunca é
igual ao outro,
e tudo isso_
quem diria? _
no quintal
da minha vó...
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Claudio Thebas
(Amigos do peito. Belo
Horizonte: Formato, 1996. p. 24-5)

Professor lê com
entonação para a classe o Poema (previamente copiado na lousa ou no papel
pardo).
Propõe à classe que façam uma
segunda leitura coletivamente.

Professor
conversa com os alunos sobre o autor do poema, lendo o seu nome e onde foi
publicado. Mostra aos alunos como são indicadas essas referências. 

Professor, a
partir de boas perguntas, convida os alunos à compreensão reflexiva do poema.
Algumas
sugestões:

- Este poema nos lembra
de.....
- No poema a criança brinca
com que objetos?
- O poema fala de brincadeira
de criança. O que acontece nessa brincadeira?
- Como a criança transforma
um objeto em brinquedo?
- Como a criança se
transforma em um índio?
- O que há de parecido entre
a corda, à serpente e o cipó?
- Por que ao final do poema,
a criança diz que um dia nunca é igual ao outro?
- Por que o título do poema é
esse e não brincadeira?
- Você já brincou como a
criança do poema?

Terminado os comentários o professor propõe a
     declamação coletiva do poema. Para tal divide a classe em grupos e
     encarrega cada um de memorizar um trecho do poema.No momento combinado 
todos participarão
     cada um cumprindo o que foi combinado.

Produção coletiva de um poema sobre
     brincadeiras.O Professor divide a
     classe em pequenos grupos e pede a cada um a criação de uma estrofe de um
     poema sobre brinquedos. 
Professor
circula na sala de aula, observa e oferece ajuda quando tiverem dificuldades na
escrita das palavras.
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Ao
final, o Professor pede para que os alunos leiam para a classe a produção de
seu grupinho e colem na lousa ou no mural a sua estrofe.

A seguir o professor negocia com a turma como
     fazer para organizar as estrofes de forma que o poema se constitua como um
     único.
Caso
seja necessário, as crianças com a ajuda do professor efetuam alguns ajustes
para que haja coesão e coerência ao texto.
Terminada
a tarefa o poema será lido e relido na turma, e exposto no mural da classe ou
da escola.
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<POSTAGEM>
propostas-de-trabalho-com-textos-poema.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 9 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Propostas de Trabalho com Textos - Poema 

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
TEXTO 1- ParaísoSe esta rua fosse minhaEu mandava ladrilharNão para automóvel 
matar gente,Mas para criança brincar.Se esta rua fosse minha,Eu não deixava 
derrubar,Se cortarem todas as árvores,Onde é que os pássaros vão morar?Se este 
rio fosse meu,Eu não deixava poluir.Joguem esgotos em outra parte,Que os peixes 
moram aqui.[FOTO]
Se este mundo fosse meu,Eu fazia tantas mudançasQue ele seria um paraísoDe 
bichos, plantas e crianças.José Paulo Paes(Poemas
para brincar. São Paulo: Ática, 1999)Ler para a classe
o Poema (previamente copiado no quadro ou no papel pardo) e propor à classe que
faça uma segunda leitura coletivamente.Conversar com os
alunos sobre o autor do poema, destacar seu nome, de onde foi retirado o texto
e a cidade em que foi publicado o livro. Mostrar aos alunos como são indicadas
essas referências. A partir de boas
perguntas, convidar os alunos à compreensão reflexiva do poema.- Na primeira 
estrofe o poeta fala da rua. Qual é a
sua preocupação?- Na 2ª estrofe o poeta fala de cortes de árvores.
Qual é a sua preocupação com esse fato? O que mais acontece quando as árvores
são cortadas?- Na 3ª estrofe o autor fala dos rios. Na opinião
dele, muitos rios estão poluídos?- Quais as consequências dessa poluição?- Como 
seria o mundo se ele fosse do poeta?- E o seu mundo, como seria?Propor a 
releitura
     do poema só que de outra forma. Dividir a classe em quatro grupos e, sob a
     coordenação do professor, cada grupo faz a leitura de uma das estrofes.Nova
leitura, só que
     em forma de jogral: um grupo de alunos se encarrega sempre de ler os dois
     primeiros versos de cada estrofe e os demais os outros dois 
versos.Reproduzir o poema
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     em folha sulfite e recortar os versos colocando-os em um envelope, ou
     simplesmente prendendo-os com um clips. Distribuir cada conjunto a um grupo
(classe dividida
em grupos de quatro alunos cada) e solicitar que cada grupo reorganize o poema
e cole-o numa outra folha. Importante: Supervisionar o trabalho dos alunos 
percorrendo a
classe e sempre que necessário lançar perguntas para que eles possam refletir e
realizar a tarefa com sucesso.Concluída a atividade será importante ler
coletivamente mais uma vez o poema.Propor à classe que
     cada aluno reescreva o poema recriando os dois últimos versos das duas
     primeiras estrofes.Para tal, o professor poderá escrever essas duas
estrofes na lousa retirando os dois últimos versos de cada uma.Ao concluírem a 
tarefa os alunos socializarão suas
produções. Próxima tarefa: cada
     aluno se encarregará de reescrever as duas últimas estrofes do poema,
     mantendo apenas o primeiro verso de cada um deles. O professor escreverá
     na lousa apenas o primeiro verso dessas duas estrofes deixando espaço em
     branco para os demais versos.Importante: Sempre circular em sala de aula e 
mediar as
dificuldades dos alunos lançando perguntas para que possam refletir e melhor
realizar a tarefa.Concluída a atividade o professor poderá criar um
varal expondo os novos poemas em sala aula.
TEXTO2- 
MarianaMARIANAMARI*NA****ANAMAR******RIA**MARIA*****IA***AR****MarianaAh! 
MARIANA menina pouco sozinha.De um lado tem MARIADo outro lado tem ANA.No meio 
corre MARINAIa MARIAPelo mar de MARIANARia MARINA.E ANA, menina amiga,Ama as 
águas de MARIANA.Bartolomeu Campos de QueirósDiário de Classe.São Paulo. 
Moderna, 1992O professor lê
para a classe o poema previamente copiado na lousa ou no papel pardo e propõe à
classe que faça uma segunda leitura coletivamente.A seguir conversa
com os alunos:1.Sobre o autor do poema, lendo o seu nome e onde foi
publicado. Mostra aos alunos como são indicadas essas referências.2.Sobre o 
texto:-
Bartolomeu de Campos Queirós, autor desse poema, brinca com as palavras. Você
percebeu qual brincadeira ele faz?-
O nome Mariana é muito bonito e divertido, pois contém outros nomes e palavras
dentro dele.-
Na sua classe você tem muitos colegas. Será que tem algum parecido com o de
Mariana, ou seja, mistura outros nomes?3.Atividades complementares:-
Procure os nomes na lista de chamada ou no quadroe comece a pesquisar e brincar.
Seja um
caçador de palavras!-
Registre logo abaixo os nomes e faça a mesma brincadeira de Bartolomeu. -
Organize um quadro como o do Poema.-Escreva
o seu nome em letra bastão. Seja o caçador de palavras em seu nome,
registrando-o em um quadro.O professor pode fazer caça palavras ou outros
     jogos de complementação brincando com o poema e os nomes dos 
alunos:Exemplo:Retire
(-) ou acrescente (+) as letras indicadas para formar outros nomes. MARIANA
- A------------------------------MARINA
- N-----------------------------ROSANA
- NA-----------------------------ROSA
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- A + E----------------------------LUCIANA- 
NA----------------------------LUCIANA
- A + O-----------------------------
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<POSTAGEM>
relato-da-prof-vanessa-de-vasconcellos.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 17 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Relato da Prof.ª Vanessa de Vasconcellos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Um dia de aula...
Trabalho na Escola Municipal 06.22.013 Antônio Francisco Lisboa e sou
professora regente de uma turma do 5º Ano participativa e interessada. Tudo que
apresento como proposta de trabalho eles gostam e aceitam, no entanto, há um
pequeno grupo com dificuldades em seguir regras, tendo como consequência o
baixo rendimento em sala de aula.
Este pequeno grupo não consegue concluir as tarefas ou acompanhar as
correções das apostilas e livros e nem produzem textos ao nível do ano de
escolaridade que estão inseridos.
Todos são alfabetizados, falantes e curiosos. Resolvi aproveitar essa
curiosidade e trazer para a sala de aula recursos que eram desconhecidos da
turma, tais como: retroprojetor conectado à internet, filmes, músicas e
brincadeiras. Meu objetivo era sanar essa dificuldade em seguir regras através
do lúdico e estamos conseguindo alcançá-lo.Durante uma determinada aula, vimos 
imagens do
Rio de Janeiro e seus pontos turísticos, lemos histórias, biografias e muito
mais e no desdobramento desta aula, os alunos produziram textos que viriam a
participar do concurso O Encanto desta Cidade é meu.
Outro dia, durante uma aula, com a utilização do retroprojetor eu
corrigia junto à turma, a apostila de Português quando de repente um aluno
exclamou:
- Estou entendendo!
Como se fosse possível o fato dele nunca ter entendido nada durante
toda a sua vida... 
O fato de ver o material ser corrigido direto na projeção causou esse
encanto?
Consegui alcançá-lo através desse recurso?
O entusiasmo tem sido contagiante e despertado esse grupo. Não sofro
mais com a resistência desses alunos. Sei que não será de forma rápida que
alcançarei todos os meus objetivos, mas a magia de ver o brilho nos olhos deles
é uma emoção que vivemos a cada dia.Vanessa de Vasconcellos M. SabinoParabéns 
professora Vanessa!Seu relato, com certeza, servirá de inspiração para outros 
professores!É um orgulho tê-la na 6ª CRE!
<COMENTÁRIOS>
Professora Vanessa, que bom saber que em sua sala de aula os alunos podem 
expressar-se, expondo até suas próprias fragilidades. Parabéns por permitir isso
e por acolhê-lo.
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<COMENTÁRIOS>
Vanessa

Parabéns pelo seu trabalho!
Sua iniciativa em modificar o seu fazer pedagógico para alcançar todos os alunos
foi extremamente positiva.
Esse é mais um exemplo de que a utilização das diversas mídias e de outras 
ferramentas que possam atingir o interesse do aluno, faz com seu aprendizado se 
torne significativo.
Professores como você, com certeza, fazem a diferença.!!!!

Um abraço

Denise Ribeiro  GED 6ª CRE
.
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<POSTAGEM>
rita-aguiar-voce-deixara-saudades.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 8 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Rita Aguiar, você deixará Saudades!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

[FOTO]
Senhor, ainda que muito indignos, ousamos implorar a tua misericordiosa  
indulgência para nossa querida amiga Rita Aguiar que acaba de nos deixar. Faze 
que o  seu regresso sejaa da filha pródiga. 
Esquece, meu Deus, as faltas que haja  cometido, para te lembrares somente do 
bem que haja praticado. Imutável é a tua  justiça, nós o sabemos; mas, imenso é 
o teu amor. [FOTO]
Brilhe a luz para os teus olhos,querida irmãque vens de deixar a Terra! Que os  
bons Espíritos de ti se aproximem, te cerquem e ajudem a romper as cadeias  
terrenas! Compreende e vê a grandeza do nosso Senhor: submete-te, sem queixumes,
 à sua justiça, porém, não desesperes nunca da sua misericórdia. 
Miga, comonossa Coordenadora Rejane Faria te chama,que um  sério retrospecto do 
teu passado te abra as portas do futuro, fazendo-te  perceber as faltas que 
deixas para trás e o trabalho cuja execução te incumbe  para as reparares! 
[FOTO]
Que Deus te perdoe e que os bons Espíritos te amparem e  animem. Por ti orarão 
os teus irmãos da Terra e pedem que por eles ores. 
Viva a sua nova vida em paz!
Nós amamos e sempre amaremos você!
Até daqui a pouco!
Nós somos a seXta CRE![FOTO]
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terça-feira, 2 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Site Oferece aulas em Vídeo de Matemática

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

O estudante de licenciatura em matemática Vandeir Vioti dos Santos, de 22 
anos, queria aproximar as pessoas da disciplina. Ele pensou em lançar um livro, 
mas imaginou que nem todos poderiam comprá-lo, e percebeu na internet a chance 
de divulgaraulas em vídeogratuitas com os conteúdos da matéria. 
Hoje, o site 
Calcule Mais tem, em média, 110 mil visualizações por mês, e as aulas foram 
exibidas em mais de 95 países e 770 cidades no Brasil. Além disso, o Ministério 
da Educação (MEC) pediu autorização a Vandeir para exibir o material em seu 
portal.
- Não esperava uma resposta tão grande e rápida. Isso me incentiva a 
atualizar sempre o conteúdo - diz.

Conheça o portal e assista às aulas no site! Clique na imagem!
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<POSTAGEM>
sos-lingua-portuguesa-comeram-ou-comerao.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 23 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

S.O.S Língua Portuguesa - Comeram ou Comerão?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

E aí, vamos praticar?
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<POSTAGEM>
sos-lingua-portuguesa-faz-ou-fazem.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 2 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

S.O.S Língua Portuguesa! - Faz ou Fazem?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

E aí, vamos praticar?
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<POSTAGEM>
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terça-feira, 30 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

S.O.S Língua Portuguesa! - Verbos Ter e Vir

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

E aí, vamos praticar?
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<POSTAGEM>
termo-de-compromisso-6-cre-ccr-nova.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 18 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Termo de Compromisso 6ª Cre & CCR Nova Dutra

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Dando sequência ao Programa Estrada para a Cidadania, a Prefeitura do Rio de 
Janeiro, por meio da Secretaria de Educação, renovou a parceria com a CCR Nova 
Dutra. A assinatura do termo de compromisso aconteceu em Nova Iguaçu, no Centro 
Social SãoVicente Patronato.Estiveram presentes neste evento a Coordenadora da 
6ª CRE, Rejane Faria, e Emyli Castro, elemento da Ged.
O material pedagógico e as ações previstas no programa têm agregado valores e 
conhecimentos que, somados ao nosso currículo, estão proporcionando 
aprendizagens significativas, prazerosas e expressivas para a formação de 
cidadãos críticos, conscientes e respeitadores.[FOTO]

Coquetel de lançamento regional do Programa Estrada para a Cidadania
[FOTO]

Rejane Faria, Coordenadora da 6ª Cre, assina o termo de Compromisso do Programa 
Estrada para a Cidadania.Iniciativa
O Programa Estrada para a Cidadania é uma ação socioeducacional que integra as 
práticas de sustentabilidade do Grupo CCR. Seu objetivo é disseminar informações
sobre segurança de trânsito, meio ambiente e cidadania entre os alunos de 4 e 5 
ano das redes públicas de Ensino Fundamental. 
O Programa conta com material didático exclusivo e leva em consideração a 
transversalidade das matérias, ou seja, busca incluir a Educação Ambiental e 
para o Trânsito em diversas disciplinas. O conteúdo é constantemente atualizado 
com os padrões atuais de ilustração, linguagem e leis de trânsito e cidadania. 
Para aprimorar o desenvolvimento do Programa em sala de aula, são realizadas 
oficinas pedagógicas com educadores de cada município. Além disto, buscando a 
inclusão de alunos com deficiência visual, a empresa produziu material em braile
e oferece capacitação específica aos educadores destes alunos.[FOTO]
Além das aulas em sala, as crianças participam de atividades complementares, 
como a ação Crianças Amigas da Estrada, uma blitz educativa na qual as crianças 
interagem com os motoristas, proporcionando uma vivência real do espaço 
trânsito. 
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Já na campanha Cidadania na Estrada, são distribuídas nas praças de pedágio as 
cartas produzidas pelas crianças com mensagens de solidariedade, paz e segurança
no trânsito. O Programa promove ainda o concurso Arte na Estrada, que premia os 
melhores desenhos sobre o Meio Ambiente.Texto publicado pela professora Emyli 
CastroGerência de Educação da 6ª Cre

<COMENTÁRIOS>
A 6ª CRE acredita na Educação para além dos muros da escola, então vamos juntos 
com as nossas Crianças Amigas da Estrada. Eu estou nessa!
<COMENTÁRIOS>
Adoro este projeto! As cartinhas confeccionadas pelas crianças a endereçadas aos
motoristas são maravilhosas. Muitos respondem às cartas e nós, da GED6ª CRE, 
encaminhamos às crianças estas cartas. Emocionante o relato dos motoristas!
Kátia Barboza
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
trabalhando-producao-textual.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 9 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Trabalhando a Produção Textual

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Os textos foram ordenados não pela importância
maior ou menor de um ou outro gênero, mas como os contos são um pouco mais
longos do que os demais ficaram ao final da coletânea. Para desenvolver a 
competência
leitora propusemos atividades diferenciadas, como leitura coletiva, dialogada,
dramatizada.Entretanto, tenha a liberdade de
aprofundar o nível de dificuldades de acordo com o perfil da classe e o quanto
os alunos já são leitores. A leitura silenciosa, individualizada,
também deverá ser proposta aos alunos, pois nesses momentos oportuniza-se que
encontrem suas próprias estratégias de leitura. Mas, o professor saberá o
momento exato para introduzi-la, pois é de grande importância que os alunos se
sintam confiantes nessas aulas, e percebam que podem ler e escrever com certa
facilidade.Acreditamos que as crianças aprendem
a ler lendo e, a partir de situações do mundo real, identificam a necessidade
dos escritos para a resolução ou enfrentamento de uma determinada situação.As 
crianças, ao desenvolverem os seus
mecanismos internos de compreensão do texto, traduzem-no em imagens que lhe dão
a dimensão do que se pretende com ele. Passam a adquirir fluência na leitura, e
não como se acreditou por muito tempo que o decifrar palavras é que formaria
bons leitores.Dessa forma, é papel do professor
oferecer às crianças diversas situações reais de leitura, de diferentes gêneros
e portadores: placas de rua, cartazes, embalagens, recados, out-doors,
anúncios em jornais e revistas, folhetos, letras de músicas, poemas, etc. Outro
aspecto importante é ajudar os alunos a fazerem perguntas ao escritor para
compreensão de sentido, levantamento de hipóteses a partir de pistas (indícios)
e verificação das mesmas. Finalmente, é mostrar aos alunos a possibilidade de
consultar outros textos apoiando-se em estruturas conhecidas ou até mesmo em
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palavras para a compreensão do novo texto.Esses foram os conceitos e
estratégias utilizadas nas propostas em anexo, que com certeza serão ampliadas 
no
trabalho de sala de aula.Materializam o
conceito de que ler é atribuir sentido a algo escrito, a partir de uma
expectativa real. Daí a grande importância da mediação do professor, de não
reduzir suas aulas a simples modelo de leitura, mas instigar o aluno a pensar
sobre o texto, a partir de diferentes atividades.Fica então o nosso convite, que
você
a amplie suas aulas, a partir da organização de um conjunto de atividades de
leitura, escrita e oralidade, destinadas a ajudar os alunos a desenvolverem seus
conhecimentos acerca das características de cada gênero (sequências didáticas).O
diálogo do docente e a classe como
o proposto nas atividades em anexo, desperta a curiosidade e oportuniza a fala
de todos os alunos, concorrendo para o alcance de bons resultados, não só pelos
conteúdos desenvolvidos, mas também pelo estabelecimento de vínculo afetivo na
relação professor-aluno, indispensável para a aprendizagem. Bom trabalho e 
muitas aprendizagens!Cláudia SoaresGerência de Educação
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
voce-sabe-o-que-e-autismo.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 5 de abril de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Você sabe o que é Autismo?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

O Autismo é uma desordem
neurobiológica que afeta principalmente a socialização, o comportamento e a
imaginação do indivíduo. Alguns sinais são importantes para serem observados
que podem ser possíveis indicadores do autismo, principalmente em crianças,
tais como: olhar nos olhos, risos ou choros sem motivos aparente, ausência de
medo em perigos reais, não gosta de mudança de rotina, age como se fosse surdo,
categorização de objetos, tem preferência por um determinado assunto, gosta de
objetos que giram, hiperativo ou apático e tem resistência aos métodos
tradicionais de ensino.
Quanto mais cedo for diagnosticado
por um médico que a criança possui o Transtorno de Espectro Autista (TEA),
maior é a possibilidade de que ela possua um desenvolvimento melhor e reduza os
sinais do autismo gradativamente. Nestes casos ela pode levar uma vida adulta
como as demais pessoas, de forma independente, porém alguns apresentam ainda
algumas limitações.Um grande exemplo
deste progresso é mostrado no filme, que foi baseado numa história real,
chamado A Vida de Temple Grandin.
O número de crianças diagnosticadas
com autismo está crescendo, segundo pesquisas recentes nos USA, a proporção em
2009 era de 1 autista em cada 110 crianças, em 2012 foi 1 em cada 88, em 2013
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já se tem 1 autista em cada 50 crianças! Estes são dados que preocupam!
Lembrando que no Brasil infelizmente ainda não foi feita tal pesquisa!
[FOTO]
Vale lembrar que apesar do caminho
ser longo e de muita luta na vida de um autista, algumas vitórias já estão
sendo alcançadas, como a Lei Federal n 12.764/12 de 27 de dezembro de 2012,
que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com
Transtorno do Espectro Autista e a Lei do Município do Rio de Janeiro nº 5.554
de 16 de janeiro de 2013 que estabelece diretrizes para a inclusão educacional
de alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação.
Acredito que a aceitação do autista
pela família e pela sociedade, tendo como base o carinho, a paciência e o
respeito, e a busca pelo conhecimento para o entendimento sobre o TEA, são
condições primordiais para que ele obtenha um grande progresso.
Alessandra Cardoso, é mãe de Gabriel, que tem 10 anos e é autista e trabalha na 
Gerência de Educação da 6ª Cre.
<COMENTÁRIOS>
Quero comentar essa postagem com uma inquietação: Quando começa a inclusão de 
crianças portadoras de necessidades educacionais especiais? eu mesmo me proponho
a começar a respondê-la: Quando eu e você aceitar a todos como nossos pares.
Sou sua fã, Alê!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
10-sites-para-quem-quer-ser-freelancer.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 9 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

10 sites para quem quer ser freelancer

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Espaços ajudam na busca por trabalhos, na organização e ainda dão dicas 
valiosasCada vez mais as pessoas buscam diferentes formas de ganhar dinheiro 
extra ou de sentir que tem mais controle sobre sua vida profissional. Para os 
mais variados perfis e áreas, ser freelancer pode ser um bom negócio.Mas a 
dúvida para quem não tem uma carteira de clientes é a mesma: por onde começar? 
Para os profissionais que querem entrar em uma nova etapa e conquistar novos 
trabalhos e para os que querem ampliar as possibilidades, o Catraca Livre 
selecionou dez sites que ajudarão a começar a empreitada. Confira abaixo:       
                Veja também![FOTO]
Dicas para você trabalhar em casa e ganhar dinheiro
Site australiano conecta freelancers a empresas do mundo inteiroComunicaGeral - 
oferece oportunidade para freelancer, programador, web designer, profissionais 
de comunicação, marketing, design gráfico, internet e tecnologia.Escola 
Freelancer - site conta com diversas matérias para ajudar o freelancer, como por
exemplo Como criar um portfólio online em 7 passos, As maiores dificuldades na 
gestão de tempo e como superá-las, entre outras.Freela.com.br - reúne diversas 
oportunidades de áreas variadas.Busca Freelas - uma rede social voltada para 
freelancers.Prolancer - oportunidades nas áreas de design e criação, fotografia 
e audiovisual, publicidade e marketing, redação e conteúdo e web e 
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desenvolvimento.Freelancenow - um espaço para freelas e empresas se 
encontrarem.[FOTO]
Trampos.co - o site tem uma área especial para anúncio de trabalhos 
freelancers.GetNinjas - um espaço para encontrar e anunciar os mais variados 
tipos de trabalho.Freelance Web designer - site voltado para profissionais da 
área.Shoe Boxed - este é para quem já está trabalhando como freelancer. Ajuda a 
organizar os papeis, como recibos, pagamentos e documentos.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
a-importancia-do-acompanhamento-do.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 21 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

A importância do acompanhamento do trabalho do Coordenador

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]

<COMENTÁRIOS>
O coordenador pedagógico tem um trabalho fundamental em nossas escolas. Li um 
artigo da profa Lidiane Gomes Rodrigues, da Prefeitura de Natividade do 
Tocantins - TO que tem a ver com essa postagem.
A professora escreveu sobre  A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO DO COORDENADOR PEDAGÓGICO
NO PROCESSO DE MOTIVAÇÃO DO PROFESSOR: PROFESSOR MOTIVADO, ALUNO ESTIMULADO.  
Para ler o artigo na integra é só digitar no google o nome do artigo da 
professora.  Vale a penha ler!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blogando-ideias-configurando-postagens.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 27 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Blogando Ideias! - Configurando Postagens e  Comentários

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Durante esse ano o Blogger passou por várias modificações e melhorias, mas o 
novo painel ainda deixa alguns dúvidas sobre onde configurar certas coisas, 
então vamos falar sobre como alterar as configurações de postagens e comentários
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do blog.

A maior parte das coisas é fácil de achar, aliás o novo 
painel do blogger está melhor que o anterior. Quando fizer login no blogger 
clique na setinha(mais opções) e depois em configurações (ultimo item da lista),

então na página seguinte no menu a esquerda clique em Postagens e comentários. 

No inicio da 
página temos as configurações das postagens: aqui podemos escolher 
quantas postagens aparecem na página inicial do blog, mas note que o menu 
suspenso tem duas opções: postagens ou dias, ou seja, se usar o número 5 
pode mostrar as 5 últimas postagens ou as postagens dos últimos 5 dias. 

Agora vamos falar sobre as configurações dos comentários 
no blogger: o primeiro item é a opção de mostrar ou não os comentários no 
seu blog. Mas logo a seguir tem um recurso bem interessante Quem pode comentar? 
- que permite escolher se receberá ou não comentários anônimos entre outras 
opções.

Moderação de 
comentários: aqui temos várias opções sobre quais postagens devem ter 
moderação, sugerimos usar a opção sempre. Se ativar esse recurso coloque seu 
email no campo abaixo "Solicitações de moderação de e-mail" , assim receberá 
um email notificando que tem comentários para moderar.

Mensagem do 
formulário de comentário: esse é o texto que aparece acima da caixa de 
comentários no seu blog, você pode escrever o texto que desejar para ficar como 
um aviso ou regras sobre os comentários do seu blog.

Fonte:Dicas para Blogger
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<POSTAGEM>
blogando-ideias-criando-paginas.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 20 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Blogando Ideias! -  Criando Páginas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

No novo Blogger ( nova interface) temos o recurso chamado "páginas". São posts 
geralmente usados para informações breves, tais como contato, política de 
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privacidade, informações sobre o objetivo do blog e sobre os autores e etc.
[FOTO]

Para incluir 
uma nova página, clique em "Nova Página" e escreva o post.
Para incluir suas 
páginas no layout do blog, clique em "layout", adicionar gadget e escolha o 
gadget "páginas". 
Esse gadget pode ser usado como linkbar (menu horizontal) nos 
templates do designer do modelo.
Fonte: Dicas Blogger
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blogando-ideias-estatisticas-do-blog.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 13 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Blogando Ideias! - Estatísticas do Blog

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Para ver as estatísticas de acesso (visitações) do seu blog, usando a nova 
interface do Blogger, faça o login, clique sobre o blog que será pesquisado. Na 
coluna à esquerda, clique em "estatísticas". 

[FOTO]

Notem que ao lado do nome do blog, existe um pequeno menu horizontal. Nesse 
local, podemos acessar as estatísticas em tempo real, diárias, semanais, mensais
e totais. Ainda na coluna lateral, podemos verificar quais as postagens mais 
visitadas, as origens do tráfego, bem como o tipo de público que nosso blog tem.

[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blogando-ideias-fazendo-postagens.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 6 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Blogando Ideias! - Fazendo Postagens

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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Na nova interface, temos recursos mais avançados para criação, edição e 
gerenciamentos de nossos posts. É possível acompanhar as estatísticas de 
visitação e as indicações de cada post no Google+.

[FOTO]

Na imagem acima, vemos o painel de postagens do Dicas Blogger (seta vermelha 
grande). Ao passar o mouse por cada post, encontramos as opções editar, 
visualizar e excluir (setas pequenas na cor azul). Maisà frente, temos as 
estatísticas do Google+, dos comentários e das viositações, respectivamente.

Como criar um novo post/postagem
Clique no botão Nova Postagem (seta verde)
Como excluir um post
Passe o mouse sobre o post e clique em excluir
Como editar um post
Passe o mouse sobre o post e clique em editar
Como inserir marcadores
Marque os posts que receberão o novo marcador e depois clique no ícone que 
parece uma etiqueta. Escolha um dos marcadores existentes ou clique em novo 
marcador

[FOTO]

Os marcadores também podem ser inseridos durante a criação do post

[FOTO]

Novo editor de postagens

O novo editor de postagens apresenta a seguinte visão:

[FOTO]
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A barra de formatação do texto mantém quase a mesma. O que mudou foram as 
configurações. Na direita vemos as opções: marcadores (já citado acima), 
programar, local, links anexados e opções.

Como programar uma postagem

Escreva o post, clique em programar e defina uma data para a publicação

[FOTO]

Como gerenciar comentários

Clique em opções e escolha se vai ou não permitir comentários

[FOTO]
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<POSTAGEM>
calendario-da-formacao-continuada-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 13 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Calendário da Formação Continuada para o 5º ano - Projeto Ciência Hoje

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Informamos que o curso de
Formação Continuada para os professores de 5º Ano, participantes do Projeto 
Ciência Hoje de Apoio à
Educação das Crianças, será realizado no mês de maio, nos dias 16/05 e 23/05,
na Escola de Formação Paulo Freire, conforme a distribuição de turmas em 
anexo.Solicitamos às
Coordenadorias envidar esforços junto às escolas envolvidas no sentido de criar
estratégias para garantir a presença do professor à Formação. Segue abaixo o 
calendário
da referida Formação ao longo do ano.
Horário
manhã: 08h00 às 12h00 Horário tarde: 13h00
às 17h00
Turma
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T1 - Manhã 5ª feira 16/05; 13/06; 15/08; 12/09
T2 - Tarde 5ª feira 16/05; 13/06; 15/08; 12/09
T3 - Manhã 5ª feira 16/05; 13/06; 15/08; 12/09
T4 - Tarde 5ª feira 16/05; 13/06; 15/08; 12/09
T5 - Manhã 5ª feira 23/05; 20/06; 22/08; 19/09
T6 - Tarde 5ª feira 23/05; 20/06; 22/08; 19/09
T7 - Manhã 5ª feira 23/05; 20/06; 22/08; 19/09
T8 - Tarde 5ª
feira 23/05; 20/06; 22/08; 19/09Atenção! Entre em contato com sua escola para 
saber a sua turma!
Respeitosamente
Terezinha Ferreira
E/SUBE/CED/GEF
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<POSTAGEM>
cidadania-na-estrada-2013.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 30 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Cidadania na Estrada 2013

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Cidadania
na Estrada - 2013
O Cidadania
na Estrada é um subprojeto do Estrada para a Cidadania.
Objetivos
 Formar pedestres e futuros motoristas mais conscientes
de suas responsabilidades.
 Diminuir o número de acidentes no trânsito.
 Incutir valores como respeito, responsabilidade e
solidariedade no dia-a-dia do aluno.
 Conquistar mudanças de hábitos e de comportamentos
relacionados ao respeito às regras e leis de trânsito.
 Estimular os alunos para que transmitam as regras e valores
aprendidos à família e a toda comunidade.
 Conscientizar o aluno, por meio da elevação da auto-estima,
sobre a importância da preservação da vida.

Público-alvo

Alunos e professores 4º Ano do Ensino Fundamental das unidades
escolares da 6ª CRE.

Material pedagógico
Folhetos encaminhados para as unidades escolares onde os
alunos do 4º Ano produzirão cartinhas que serão entregues aos motoristas nos
pedágios e postos da CCR Nova Dutra na Semana Nacional do Trânsito.

Orientações para produção da Carta do Projeto Cidadania na
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Estrada - 4º Ano.
Querido professor, para que a
nossa cartinha seja um sucesso, seguem algumas orientações.
O aluno do 4º Ano escreve em seu
caderno a carta, que será corrigida por você e depois da correção, copiada para
o folheto. Certifique-se que o aluno não está repetindo os mesmos erros.
Outra sugestão, seria uma
produção coletiva da carta. O (A) regente será o (a) escriba no quadro e os
alunos copiam no folheto.
Atenção: Professor use sua
criatividade, utilize lacunas e diferentes estratégias para que os textos das
produções não fiquem iguais!
Segue em anexo o modelo de
preenchimento do folheto.
Atente para os quadrinhos: visto
do professor e carimbo da escola nos espaços sinalizados.

[FOTO]

Depois é só colocar os folhetos corretamente preenchidos num
envelope identificado e enviar pelo malote para a Gerência de Educação até o
dia 10 de junho.
Participe deste momento tão
especial!
Emyli de castro pinto
Supervisora
do Programa Estrada para a cidadania na 6ª CRE-GED.
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<POSTAGEM>
como-criar-um-ambiente-matematizador-na.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 28 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Como criar um ambiente matematizador na escola?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
[FOTO]
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<POSTAGEM>
como-educacao-mudou-minha-vida.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 27 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Como a educação mudou minha vida!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
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<POSTAGEM>
como-educacao-mudou-minha-vida_28.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 28 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Como a educação mudou minha vida!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
como-educacao-mudou-minha-vida_29.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 29 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Como a educação mudou minha vida!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
como-educacao-mudou-minha-vida_30.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 30 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Como a educação mudou minha vida!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
como-educacao-mudou-minha-vida_31.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 31 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Como a educação mudou minha vida!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
como-ensinar-matematica-usando-musica.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 28 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Como ensinar Matemática usando Música

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Este vídeo é do professor Carlos Mathias, no vídeo ele apresenta de forma 
clara, simples e objetiva, como ensinar Matemática utilizando a música como 
ponto de partida.
É possível compreender através da sutileza e domínio de conhecimentos do 
professor em questão, conceitos matemáticos simples e caté mesmos os mais 
complexos. 
Vale a pena assistir e divulgar!
[VÍDEO]

<COMENTÁRIOS>
Esse vídeo é maravilhoso!!! 
Eu não me canso de assistir.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
convite-seminario-crack.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 28 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Convite - Seminário CRACK

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
O seminário CRACK  Da Abordagem ao Tratamento,foi organizado com a parceria da 
Secretaria de Governo através dos psicólogos 
Marcelo Riff e Roberto Coelho. 
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
convocacao-de-itinerantes.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 6 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Convocação de Itinerantes

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

[FOTO]
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Convoco TODOS os itinerantes para a reunião :

DIA 13 DE MAIO DE 
2013

HORÁRIO : 13 
horas

LOCAL: Auditório da 
CRE.

 Presença INDISPENSÁVEL !!!!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
curso-gratuito-de-cavaquinho.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 6 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Curso gratuito de cavaquinho

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Arena de Madureira recebe inscrições para curso gratuito de CavaquinhoOficinas 
acontecem todas as quartas-feiras, das 14h às 16h[FOTO]

A Arena Carioca Fernando Torres, de Madureira, está com inscrições abertas para 
o curso gratuito de Cavaquinho. Ao todo, serão 25 alunos matriculados. As 
inscrições duram até o preenchimento da última vaga - ainda restam 10.
Para se inscrever, os interessados devem se dirigir ao local, de segunda a 
sexta-feira, das 10h às 12h e das 14h às 18h, portando os originais e uma cópia 
do RG e do comprovante de residência, além de uma foto 34. As oficinas acontecem
todas as quartas-feiras, das 14h às 16h.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
datas-da-uexpondo-dia-de-cre-2013.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 7 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Datas da UExpondo - Dia de Cre 2013

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

[FOTO]
UEXPONDO / DIA
DE CRE 2013:
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I UEXPONDO - 15 DE MAIO

II UEXPONDO - 14 DE
AGOSTO

III UEXPONDO - 23 DE
OUTUBRO
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
descontos-para-o-servidor.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 10 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Descontos para o Servidor

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

[FOTO]
Óculos e lentes de contato com 25%

As Óticas Lemans Ltda. vende óculos de grau, para sol e esportivos, além de 
lentes de contatos descartáveis e convencionais, com redução de 25% à vista ou 
parcelamento no cartão em até 10 vezes sem juros. Confira as unidades:
Rua Teodoro da Silva, 1.011, Grajaú - tel.: 2565-7483
Rua Barão de São Francisco, 236, loja 2, Grajaú - tel.: 2577-0285
Av. Maracanã, 987, loja 1.011 A, Maracanã - tel.: 2264-2523
Rua Conde de Bonfim, 59, loja B, Tijuca - tel.: 2284-6692
Av. Sete de Setembro, 255, Icaraí - Niterói - tel.: 2626-1669
Site: www.oticaszoom.com.br e email: escritório@oticaszoom.com.br[FOTO]
Danialex Aparelhos auditivos: 20 e 30%
A Danialex Tec - Material Médico Hospitalar Ltda. -, na Rua Hermengarda, 60, 
loja 102, Méier, comercializa os seguintes produtos:
- aparelhos auditivos - 20% de redução em 12 parcelas sem juros, no cheque e 
boleto à vista, ou cartão; 30% no 2º aparelho;
- aparelhos de CPAP - seis parcelas sem juros, no cheque ou boleto, 10% à vista.
Tels.: 2599-3284, 7868-4379 (Daniel) e 7868-4378 (Alexandre); email: 
danialex@danialex.com.br e site: www.danialex.com.br
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
enem-2013-site-com-passo-passo.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 23 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ENEM 2013 - Site com passo a passo 

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

O Ministério da Educação (MEC) criou um site com o passo a passo para as 
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inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), abertas na segunda-feira. A
ideia é tirar dúvidas dos estudantes e garantir que as inscrições sejam 
efetivadas com sucesso. 
Para participar da edição de 2013 da prova, os candidatos devem se inscrever na 
página do programa até o dia 27. O pagamento da taxa de R$ 35 pode ser feito até
o dia 29.
Além do passo a passo de como fazer a inscrição, a página ainda traz várias 
dicas sobre a aplicação das provas, sobre a senha que deve ser guardada para 
acessar o sistema futuramente e sobre o cartão de confirmação, que será enviado 
para o endereço indicado pelo candidato.

O Enem é destinado àqueles que já concluíram ou vão concluir o ensino médio até 
o fim de 2013, mas pode ser feito também por quem quer apenas treinar para a 
prova. [FOTO]

A expectativa do governo é de que mais de 6 milhões de pessoas participem do 
Enem este ano.

Enem 2013DatasInício das inscrições13 de maioFim das inscrições27 de 
maioPagamento da taxa de R$ 35até 29 de maioPrimeiro dia de provas26 de outubro,
das 13h às 17h30Segundo dia de provas27 de outubro, das 13h às 18h30GabaritosAté
o dia 30 de outubro

Rigor na redação
Entre as principais mudanças na edição deste ano está a correção mais rigorosa 
das redações. Uma das medidas é que os textos com inserções indevidas -como uma 
receita de macarrão instantâneo em 2012 - serão zeradas. Outra mudança prevê que
serão aceitos apenas desvios gramaticais excepcionais e que não caracterizem 
reincidência. Antes, eram permitidos "escassos" desvios.[FOTO]

Além disso, a expectativa é que uma a cada três redações irá para um terceiro 
corretor, antes o índice era de aproximadamente 21%. Isso ocorrerá quando houver
uma discrepância de mais de 100 pontos entre os dois primeiros corretores. No 
ano passado, a discrepância tinha que ser de mais de 200 pontos para que fosse 
encaminhado a um terceiro avaliador.

O edital também prevê maior rigor para os corretores, que terão mais horas de 
capacitação e serão acompanhados e avaliados. Eles poderão ser dispensados 
inclusive durante a correção.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
erratas-caderno-pedagogico-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 13 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

ERRATAS - Caderno Pedagógico de Matemática 2º Bimestre (4º e 5º Anos)

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
ERRATACADERNO PEDAGÓGICO DE
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MATEMÁTICA - 4º ANO / 2º BIMESTREPágina 5 - Caderno do
     ALUNO (tabela com o nome dos polígonos)Onde se 
lê:9OCTÓGONOLeia-se:8OCTÓGONOPágina 5 - Caderno do PROFESSOR (tabela
com o nome dos polígonos)Onde se lê:9OCTÁGONOLeia-se:8OCTÓGONOCADERNO PEDAGÓGICO
DE
MATEMÁTICA - 5º ANO / 2º BIMESTREPÁGINA 11 - Caderno do ALUNO e Caderno do
PROFESSOR (segundo balão de fala)ONDE SE LÊ:A reta numérica
(...). Observe as medidas de superfície das
cidades da Região Nordeste.LEIA-SE:A reta numérica
(...). Observe as medidas de superfície dos estados da Região Nordeste.PÁGINA 11
- Caderno do ALUNO e Caderno do
PROFESSOR (tabela de estados e capitais)Houve
equívocos na reestruturação da tabela. Pedimos desconsiderá-la.Encaminhamos,
abaixo, a versão correta:PÁGINA 11 - Caderno do ALUNO e Caderno do
PROFESSORONDE SE LÊ:2 - A
diferença entre a área da maior cidadee da menor é (...).3 - A maior
ordem da cidadede
maior superfície é (...).4 - A
superfície de Aracaju é21.910
km (...).LEIA-SE:2 - A
diferença entre a área do maior estadoe do
menor é (...).3 - A
maior ordem do
estadode maior
superfície é (...).4 - A
superfície de Sergipe é de 21.910 km (...).
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
feliz-aniversario-lucia-ines.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 2 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Feliz Aniversário, Lúcia Inês!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Querida Lúcia,

[FOTO]

Que seu caminhar seja sempre premiado com a presença de Deus, guiando seus 
passos e intuindo suas decisões, para que suas conquistas e vitórias, sejam 
constantes em seus dias. Parabéns por hoje, mas felicidades sempre! Suas amigas 
da Ged - 6ª CRE!
<COMENTÁRIOS>
Parabéns Lúcia! Muitos anops de vida, paz e saúde.
Bjs, Selma
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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gastronomia-abre-vagas-para-curso.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 7 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Gastronomia abre vagas para curso gratuito

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Projeto promove a inclusão social por meio da gastronomia oferecendo cursos de 
cozinha e salão[FOTO]

Promovendo a inclusão social através da gastronomia, aGastromotivaoferece cursos
de cozinha e salão gratuitos, e já está com as vagas abertas para sua nova turma
de aprendizes. O programa tem como público alvo pessoas de 18 a 35 anos, ensino 
médio completo e renda familiar comprovada de até três salários mínimos.
No Rio de Janeiro, o curso acontece na Unisuam, no campus Bonsucesso, de junho a
outubro. Ocorre no período da tarde, dividido em 100 horas de aulas teóricas, 
100 horas de prática e um estágio ao final do período.
O curso engloba aulas teóricas e práticas focadas para uma formação de cidadãos 
alinhada aos conceitos de empreendedorismo e noções de sustentabilidade.
As inscrições estão abertas apenas no site:www.gastromotiva.org.
Mais informações: (11) 2924.0300
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ii-momento-pedagogico-da-educacao.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 24 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

II Momento Pedagógico da Educação Especial - Informação Gerando Ação

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Aconteceu no dia 10 de maio, de 8 as 12 h,no Auditório da E. M. Antenor 
Nascentes o II Momento Pedagógicoda Educação Especial : informação gerando 
ação, com o tema Deficiência Visual.
As professoras Lucia Inês e Christiane Penha iniciaram apresentando o 
material disponibilizado para os professores presentes.
O encontro tratou de questões importantes sobre práticas pedagógicas para o 
D.V, e alunos com baixa visão. A palestrante Profa. Vilma abordou a necessidade 
de construção de materiais didáticos adaptados de baixo custo, feitos com 
material reciclado. Em seguida o Prof. Marcio,apresentou o sistema DOSVOXe 
sua aplicação.
Em seguida a equipe da Secretaria Municipal da Pessoa com deficiência se 
apresentaram falando sobre o trabalho que é desenvolvido no Centro de Referencia

da pessoa com deficiência (Núcleo Irajá).[FOTO]

<COMENTÁRIOS>
Parabéns Patricia Fernandes! 
Ficou linda a montagem das fotos!!!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
inscrcao-desafio-da-paz-20.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 22 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Inscrição - Desafio da Paz +20

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

A Prefeitura do Rio, o Santander e o Afro Reggae, estão juntos na parceria de 
uma iniciativa transformadora: o Desafio da Paz, corrida que liga a Vila 
Cruzeiro ao Morro do Alemão.
Acreditando que um novo Rio é possível, a prefeitura convida você, servidor, a 
participar da corrida de 5 quilômetros. Para isso, foi pensada uma série de 
ações integradas para estimular a participação dos corredores: funcionários e 
clientes do banco, moradores de comunidades, universitários e servidores como 
você. Antes da largada serão captados depoimentos que farão parte de um filme a 
ser exibido no Cine polis e Cine Nova Carioca, no Complexo do Alemão.Servidor 
Municipal sai na frente[FOTO]

As inscrições foram gratuitas para os 50 primeiros servidores inscritos no 
Desafio da Paz. Agora, lançamos mais 20 vagas para o funcionário que  quiser 
participar. Todos estarão participando de um concurso cultural ao responder à 
pergunta O que faz o Desafio da Paz tão especial?
A melhor resposta será transformada em um grande painel exposto na agência 
Santander do CASS e os 3 servidores melhores colocados masculino e feminino, 
ganharão um Circuito Cultural Santander, que inclui concertos da Orquestra 
Sinfônica Brasileira (OSB), ingressos para a exposição Jean Boghicci no Museu de
Arte do Rio (MAR), ingressos para filmes no Cine polis e tour Afro Reggae.
E mais: a produção do evento garantirá o translado dos servidores, através de 
ônibus especiais, saindo do CASS às 6h de domingo, 26 de maio, e voltando ao 
término da corrida para o mesmo ponto de partida.
A retirada de kits será no dia 25 de maio de 2013, entre as 9h e 17h, no Centro 
do Rio: Hotel Novotel Rio de Janeiro, Av. Marechal Câmara n 300. Os 
participantes devem apresentar o documento com CPF na retirada do kit.
Regulamento clique aqui para acessar o Regulamento e a Ficha de Inscrição.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
livros-textos-e-videos-gratuitos-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 11 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Livros, textos e vídeos gratuitos de Paulo Freire

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Página 5162



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
[FOTO]

Um vasto legado com vídeos, livros, conferências, palestras e entrevistas estão 
disponíveis para download gratuito no site Centro de Referência Paulo Freire. 
São diversas obras do educador que influenciou o movimento chamado Pedagogia 
Crítica e teve seus livros traduzidos em mais de 20 línguas.[FOTO]
Baixe outros livros gratuitamente
Nascido em Recife no ano de 1921, vivenciou a pobreza e a fome na infância 
durante a depressão de 1929 - experiência que o inspirou a introduzir, anos mais
tarde, o seu método de alfabetização.

Além do download gratuito que o Centro de Referência disponibiliza também é 
possível interagir com a página e enviar outros materiais do educador para 
compartilhamento.
Patrono da Educação Brasileira[FOTO]

Patrono da Educação Brasileira
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
manias-de-quem-le.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 6 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Manias de quem lê!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Cheirar o livro
Leia para seu filho desde bem pequeno para que desempenho escolar dele seja o 
melhor possível.[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
manias-de-quem-le_10.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 10 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Manias de quem lê!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Passar horas em livrarias, bibliotecas e sebos
Transforme em o hábito de levar seu filho para passear em livrarias e 
bibliotecas.[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
manias-de-quem-le_11.html

Página 5169



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 11 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Manias de quem lê!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Dar livros de presente para todo mundo
Toda criança tem um livro preferido. A repetição da leitura ajuda muito na 
alfabetização.[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
manias-de-quem-le_12.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 12 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Manias de quem lê!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Achar o livro mil vezes melhor do que o filme
Ofereça todo tipo de livro. Crianças que leem coisas variadas se tornam melhores
leitores no futuro.[FOTO]

<COMENTÁRIOS>
Com certeza...Quem tem o hábito de leitura, além de achar o livro melhor que o 
filme, torna-se melhor escritor, pois o quem lê bastante, tem a possibilidade de
adquirir uma ortografia muito boa ...  
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
manias-de-quem-le_13.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 13 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Manias de quem lê!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Ler antes de dormir - e sonhar com o livro!
Converse com seu filho sobre o que ele leu - isso ajudará a entender a 
história.[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
manias-de-quem-le_14.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 14 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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Manias de quem lê!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Não devolver os livros emprestados
Vá além do gostei ou não gostei. Converse com seu filho sobre o que mais chamou 
a atenção, o que imaginava que seria diferente e outras impressões sobre o 
livro.[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
manias-de-quem-le_15.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 15 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Manias de quem lê!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Buscar a posição mais confortável para ler
Não deixe de ler com seu filho só porque ele aprendeu a ler. Mantenha a rotina 
de leitura - vocês podem alternar trechos quando ele quiser.[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
manias-de-quem-le_16.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 16 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Manias de quem lê!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Ler em todo e qualquer lugar
Não troque as palavras do texto por outras mais fáceis. Explique somente aquilo 
que seu filho não entender.[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
manias-de-quem-le_17.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 17 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Manias de quem lê!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Devorar o livro em uma noite
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Estimule a participação de seu filho. Mostre as figuras, pergunte o que ele acha
que vai acontecer, deixe-o folhear o livro.[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
manias-de-quem-le_18.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 18 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Manias de quem lê!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Grifar os trechos preferidos
Quando a criança ainda não lê sozinha, é o adulto que dá vida ao livro. Capriche
na interpretação![FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
manias-de-quem-le_19.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 19 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Manias de quem lê!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Fazer dedicatória para quem a gente ama
Reserve uma hora do dia em que a leitura se torne uma rotina.[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
manias-de-quem-le_20.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 20 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Manias de quem lê!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Entrar em crise de abstinência quando o livro termina
Leia sempre - é bom para você e fará seu filho seguir seu exemplo 
naturalmente.[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
manias-de-quem-le_21.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 21 de maio de 2013
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

Manias de quem lê!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Chorar ou rir em público por causa da história
Livro não é sagrado. Deixe que seu filho folheie à vontade.[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
manias-de-quem-le_22.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 22 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Manias de quem lê!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Encarnar o personagem em alguma situação da vida
Elogie seu filho quando estiver lendo ou quando concluir um livro.[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
manias-de-quem-le_23.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 23 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Manias de quem lê!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Cair de amores pelo protagonista
Nenhum leitor se forma lendo apenas um tipo de texto: quanto mais gêneros ele 
conhecer, maior será o seu potencial em atribuir sentido ao que está 
lendo.[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
manias-de-quem-le_24.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 24 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Manias de quem lê!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Esquecer completamente da vida
Leia para bebês. A sonoridade das palavras é um ótimo estímulo cognitivo para 
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eles![FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
manias-de-quem-le_25.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 25 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Manias de quem lê!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Não viver sem um livro de cabeceira
Reserve uma hora do dia em que a leitura se torne uma rotina.[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
manias-de-quem-le_26.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 26 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Manias de quem lê!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Conversar com o livro
Crie um cantinho da leitura para deixar os livros. Assim, a criança se habitua a
encontrá-los sempre no mesmo lugar.[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
manias-de-quem-le_7.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 7 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Manias de quem lê!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Comprar livros demais
Não obrigue seu filho a ler. A leitura tem de ser um momento de lazer e de 
prazer.[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
manias-de-quem-le_8.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 8 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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Manias de quem lê!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Tentar descobrir o livro que o outro está lendo
Deixe os livros sempre ao alcance das mãos para que ele se sirva à 
vontade.[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
manias-de-quem-le_9.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 9 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Manias de quem lê!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Carregar livros, faça chuva ou faça sol
Escolham um canto para fazer a leitura: vocês podem improvisar uma cabana com 
lençóis ou criar outros espaços que alimentem a fantasia.[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mare-recebe-expsicao-de-grafite.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 8 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Maré recebe exposição de grafite

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Grafitarte leva trabalhos de 90 jovens das comunidades da Maré ao museu![FOTO]

O Museu da Maré recebe a segunda edição da exposição Grafitarte, com trabalhos 
de 90 jovens das comunidades da Maré, entre elasInstituto Vida Real, Vila 
Olímpica da Maré, Baixa do Sapateiro e Conjunto Bento Ribeiro Dantas. 
A exposição é resultado das oficinas de grafite para jovens de 12 a 18 anos, em 
situação de vulnerabilidade social.
De forma a proporcionar a democratização da cultura do grafite na comunidade da 
Maré, o Grafitarte valoriza a história do grafite, seumovimento atual e seus 
desdobramentos na região.
A partir dos anos 90 a publicidade e a mídia de massa apostaram largamentena 
linguagem do grafite como umaexpressão autônoma e criativa, sendo utilizada em 
diversas ações promocionaise culturais.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mensagem-do-dia.html
<DATA DA POSTAGEM>
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quarta-feira, 1 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mensagem do dia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Gerência de Educação deseja a você um ótimo dia![FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mensagem-do-dia_10.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 10 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mensagem do dia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Gerência de Educação deseja a você um ótimo dia![FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mensagem-do-dia_11.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 11 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mensagem do dia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Gerência de Educação deseja a você um ótimo dia![FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mensagem-do-dia_12.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 12 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mensagem do dia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Gerência de Educação deseja a você um ótimo dia![FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mensagem-do-dia_13.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 13 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mensagem do dia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Gerência de Educação deseja a você um ótimo dia![FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mensagem-do-dia_14.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 14 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mensagem do dia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Gerência de Educação deseja a você um ótimo dia![FOTO]

Página 5227



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

Página 5228



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mensagem-do-dia_15.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 15 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mensagem do dia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Gerência de Educação deseja a você um ótimo dia![FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mensagem-do-dia_16.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 16 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mensagem do dia
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Gerência de Educação deseja a você um ótimo dia![FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mensagem-do-dia_17.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 17 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mensagem do dia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Gerência de Educação deseja a você um ótimo dia![FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mensagem-do-dia_18.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 18 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mensagem do dia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Gerência de Educação deseja a você um ótimo dia![FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mensagem-do-dia_19.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 19 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mensagem do dia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Gerência de Educação deseja a você um ótimo dia![FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mensagem-do-dia_2.html
<DATA DA POSTAGEM>
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quinta-feira, 2 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mensagem do dia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Gerência de Educação deseja a você um ótimo dia![FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mensagem-do-dia_20.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 20 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mensagem do dia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Gerência de Educação deseja a você um ótimo dia![FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mensagem-do-dia_21.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 21 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mensagem do dia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Gerência de Educação deseja a você um ótimo dia!
[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mensagem-do-dia_22.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 22 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mensagem do dia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Gerência de Educação deseja a você um ótimo dia![FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mensagem-do-dia_23.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 23 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mensagem do dia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Gerência de Educação deseja a você um ótimo dia![FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mensagem-do-dia_24.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 24 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mensagem do dia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Gerência de Educação deseja a você um ótimo dia![FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mensagem-do-dia_25.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 25 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mensagem do dia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Gerência de Educação deseja a você um ótimo dia![FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mensagem-do-dia_26.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 26 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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Mensagem do dia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Gerência de Educação deseja a você um ótimo dia![FOTO]

Página 5257



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

Página 5258



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mensagem-do-dia_27.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 27 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mensagem do dia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Gerência de Educação deseja a você um ótimo dia![FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mensagem-do-dia_28.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 28 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mensagem do dia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Gerência de Educação deseja a você um ótimo dia![FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mensagem-do-dia_29.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 29 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mensagem do dia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Gerência de Educação deseja a todos um ótimo dia![FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mensagem-do-dia_3.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 3 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mensagem do dia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Gerência de Educação deseja a você um ótimo dia![FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mensagem-do-dia_30.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 30 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mensagem do dia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Gerência de Educação deseja a todos um ótimo dia![FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mensagem-do-dia_31.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 31 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mensagem do dia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Gerência de Educação deseja a todos um ótimo dia![FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mensagem-do-dia_4.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 4 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mensagem do dia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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A Gerência de Educação deseja a você um ótimo dia![FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mensagem-do-dia_6432.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 11 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mensagem do dia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Gerência de Educação deseja a você um ótimo dia![FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mensagem-do-dia_9.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 9 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mensagem do dia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Gerência de Educação deseja a você um ótimo dia![FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mente-sa-corpo-sao-clube-de-descontos.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 29 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mente sã, corpo são! - Clube de Descontos do Servidor

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Sabe aquelas sessões de fonoaudiologia que você ou seu dependente precisa e que 
o seu plano de saúde não contempla? Ou o tratamento para autistas através de 
oficinas especiais, por preços accessíveis? 
O Clube de Descontos da SMA tem uma relação bem completa em tipos de atendimento
especiais. Vão desde tratamentos odontológicos a sessões de psicoterapia, 
passando por cursos de formação em psicanálise e psicopedagogia até produtos em 
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centros auditivos. Tudo com descontos que valem muito a pena. Confira e 
aproveite!
Veja a lista completa da rede conveniada acessando a barra superior do nosso 
portal, no link Clube de Descontos, ou clique aqui.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
missa-de-7-dia-diretora-ademilda.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 28 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Missa de 7º dia - Diretora Ademilda

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Comunicamos a missa de 7º dia de nossa amiga e diretora Ademilda - Ciep Doutor 
Adão Pereira Nunes-, que será 
realizada na igreja Santa Rita de Cássia, Rocha Miranda, no dia 30 ( quinta 
feira) ,  às 19 horas.
<COMENTÁRIOS>
DEUS, NOSSO SENHOR ESTÁ COM ELA.
QUE DESCANSE EM PAZ !!
Trabalhei no PROJETO MAIS EDUCAÇÃO na Oficina de Letramento em 2011.
Profa Kátia Cristina
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
missa-de-um-mes-rita-aguiar.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 6 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Missa de um mês - Rita Aguiar

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Senhores Diretores,

Hoje, às 19 horas na Igreja Nossa Senhora das Graças, 
em Marechal Hermes, estará sendo realizada a missa de um mês por nossa amiga 
Rita de Cássia de Aguiar.
Agradecemos todo o carinho de vocês!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mostra-literaria-2013.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 9 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mostra Literária 2013
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

[FOTO]
MOSTRA LITERÁRIA 2013

Tema:Eu, Eles,
Nós...
Eu... Aluno Leitor/Escritor
Eles... Autores trabalhados
Nós... 6ª CRE expondo trabalhos maravilhosos

DATA: 25 De Setembro
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<POSTAGEM>
oficina-em-braille.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 28 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Oficina em Braille

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Realizaremos no dia 
11 de junho, nossa Oficina em Braille para professores que atuam diretamente com

alunos com deficiência visual.Na ocasião, será 
realizado Workshops de sensibilização e vivências: dicas, acolhimento, 
abordagem, linguagem e relacionamento com as pessoas com 
deficiência.Data: 
11/06/2013Local: Escritório 
da CCR NovaDutra - SeropédicaRodovia Presidente 
Dutra, km 208 - sentido SP/RJHorário: 09h às 
12hOs professores interessados enviar nome 
completo, unidade escolar, email e telefone o mais rápido 
possível para gedcre06@rioeduca.net
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<POSTAGEM>
premio-loreal-unesco-para-mulheres-da.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 13 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Prêmio Loreal / Unesco para Mulheres da Ciência

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
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<POSTAGEM>
programa-nosso-planeta-nossa-casa-2013.html
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<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 31 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Programa Nosso Planeta, nossa Casa 2013

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Aconteceuno dia 07 de maio, as 10 h, a apresentação do Programa Nosso 
Planeta, nossa Casa 2013, no Junior Achievemnet - RJ, Rua Evaristo da Veiga 47 
sl 
606 - Centro.Este ano as escolas participantes são: 
GEC Coelho Neto, E. M. Antenor Nascentes e E. M. Charles Anderson.Como é o 
projeto?AJunior Achievement, 
buscando disseminar a filosofia e as práticas sustentáveis, desenvolveu o 
Projeto Sustentabilidade. Um Material de excelênciae acessível sem custo para 
o aluno nem para a escola, com o objetivo de conscientizar os jovens de todo o 
País sobre a importância da preservação do Planeta Terra, apresentando sugestões

para minimizar o impacto de nossas ações sobre o meio ambiente e a formar 
verdadeiros multiplicadores da cultura do uso sustentável dos recursos 
naturais.No Brasil o Projeto beneficia 
os 26 Estados e o Distrito Federal,. A Cartilha tem um formato novo, não tendo 
número pré-fixado de horas-aula a serem trabalhadas, porém, é imprescindível que

o trabalho seja realizado em sala de aula com a orientação do professor, 
previamente treinados pela Junior Achievement.Aplicação em Sala de Aula: 
como ocorre?[FOTO]
As 
escolase os professores terão o desafio de conscientizar seus 
alunos sobre o tema Sustentabilidade, que é de fundamental importância para o 
futuro do nosso Planeta.O assunto Sustentabilidade 
poderá ser abordado de diversas maneiras com os alunos. Trata-se de um tema 
interdisciplinar, portanto é desejável que seja abordado de forma transversal, 
nas diferentes disciplinas. As escolas e os professores terão liberdade e 
autonomia para trabalhar da maneira mais produtiva:1.Trabalho em Sala de 
Aula:A escola deverá certificar-se de que a Cartilha não 
será apenas distribuída aos alunos. É fundamental que seja realizado um trabalho

que tenha como material de pesquisa a Cartilha do Desenvolvimento Sustentável - 
Nosso Planeta, Nossa Casa. O desafio é que, após a leitura da Cartilha e do 
desenvolvimento das atividades, os estudantes tornem-se verdadeiros 
multiplicadores desta filosofia, estendendo o conhecimento adquirido a todas as 
pessoas do seu convívio.[FOTO]
2.Guia do 
Professor:Acompanha a cartilha material para oprofessor com sugestões e 
glossárioGostaríamos de dar os parabéns a todas asescolas participantes, pelo  
comprometimento na questão da educação ambiental, queé uma luta de todos  nós!
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<POSTAGEM>
projeto-ambienta-rio-2013.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 28 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Projeto Ambienta  Rio 2013

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
1 - Ambienta Rio 2013. (CIRCULAR 40 )Objetivo: Desenvolver ações junto 
às escolas, para valorizar os projetos/ações em Educação Ambiental , Saúde e 
Cultura na semana 
do Meio Ambiente -SEMANA DE 
3A 7 DE JUNHO 
/2013Público: Comunidade escolar Período de realização: Na semana 
correspondente ao dia 05 de junho - Dia Mundial do Meio Ambiente. De 03/06 a 
07/06/2013.Estratégias:Encontro de Abertura para professores 
da Rede. 
Proposta Tema : Os Rios do Meu Rio ( Em alusão ao Ano Internacional para 
Cooperação pela Água) Exposições descentralizadas (em cada E/CRE) de 
trabalhos realizados pelas escolas da Rede, envolvendo além das parcerias locais

outras Secretarias da Prefeitura: SMS, SMAC, 
SMC, CET 
RIO,entre outras parcerias governamentais ou da sociedade civil 
organizada na semana do Meio Ambiente.Maiores informações: GED - 6a CRE 
(Christiane Penha ou Denise Tomé)
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<POSTAGEM>
reuniao-fecem-2013.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 28 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Reunião FECEM 2013

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
 Comunicamos que no dia 05/06/2013, às 9h, 
no auditório do Núcleo de Arte Grande Otello ( 
anexo a E.M Antenor Nascentes), faremos uma reunião com as escolas participantes

para tratarmos detalhes do FECEM. Sua presença é muito importante para o sucesso

do festival.

  
          Em breve marcaremos um encontro para tratarmos detalhes da Mostra de 
Dança. Aguardem!

Um grande 
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abraço

Denise Ribeiro
GED
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<POSTAGEM>
reuniao-para-professor-articulador-e-cp.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 6 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Reunião para Professor Articulador e CP de EDI

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Reunião para 
Professor Articulador e CP de EDI
[FOTO]

Tema: "O papel do Professor Articulador na 
creche e do CP que possui turmas de 0 a 3 anos."

Local: Ana de Barros Câmara.
Data: 09/05/2013.
Horário: 8h às 12h

A presença de todas se faz muito importante para 
o sucesso do evento.
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<POSTAGEM>
selecao-de-professores-corpo-tecnico.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 28 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Seleção de Professores - Corpo Técnico "Orquestra de Vozes"

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

A Orquestra de Vozes Meninos do Rio composta por coros 
das escolas da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e tem como objetivo 
estimular a inteligência musical de alunos e alunas. Poderão participar do 
projeto professores PI com 
formação em Música ou Educação Física além de professores PII que tenham 
formação na área musical.
O professor inscrito e selecionado participará de 
formação continuada com o Maestro Júlio Moretzsohn, às 6ª feiras de 9h às 12h, 
fora do horário de trabalho. Ao longo do ano, a Orquestra de Vozes Meninos do 
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Rio 
realiza apresentações para variados públicos, onde alunos interpretam um rico 
repertório.
Para realizar a inscrição, os professores deverão entrar 
em contato com a Gerência de Educação da Coordenadoria Regional de Educação 
pelos telefones abaixo:6ª CRE/GED - Profª Denise ou Profª Christiane - Tel: 
2457-0017 / 2457-0023
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<POSTAGEM>
sos-lingua-portuguesa-horas.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 28 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

S.O.S Língua Portuguesa! - Horas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

E aí, vamos praticar?

Página 5307



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

Página 5308



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
sos-lingua-portuguesa-pago-ou-pagado.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 14 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

S.O.S Língua Portuguesa! - Pago ou Pagado?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

E aí, vamos praticar?
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
teste-da-semana-como-voce-administra.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 27 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Teste da Semana: Como você administra seu tempo?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Faça o teste sobre como você administra suas 40 horas semanais de trabalho e 
saiba e qual perfil de Diretor você se encaixa.
Para responder, indique o número de horas e minutos semanais que você dedica a 
cada uma das atividades apresentadas. Se ultrapassar 40 horas semanais, você 
será alertado. Vamos iniciar o teste?Clique na imagem, realize o teste e 
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verifique como você administra seu tempo!
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<POSTAGEM>
teste-da-semana-voce-sabe-organizar-uma.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 20 de maio de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Teste da Semana: Você sabe organizar uma boa reunião de feedback?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Feedback é o termo em inglês para a reunião em que o gestor conversa formalmente
com seu colaborador sobre o trabalho desenvolvido, analisa os resultados e 
sugere mudanças nos procedimentos ou nas ações, quando necessário.  Mas você, 
diretor, sabe como conduzir esse processo? Responda ao questionário e descubra! 
As respostas foram elaboradas com base na reportagem A pauta é: desempenho, da 
edição de dezembro 2011/janeiro 2012 de GESTÃO ESCOLAR.Clique na imagem abaixo e
realize o teste!
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<POSTAGEM>
1-encontro-do-cp-projeto-autonomia.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 7 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

1º Encontro do CP - Projeto Autonomia Carioca

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Lembramos que o 1º Encontro com os Coordenadores Pedagógicos envolvidos no 
Projeto 
Autonomia Carioca SME/FRM está chegando!Nossa 
palestrante convidada será a Profª Teresa Penna 
Firme. Objetivo do encontro: Apresentação do resultado da 
Avaliação Interna dos alunos do Autonomia Carioca aos CP pela Coordenadora de 
Avaliação da Fundação Roberto Marinho, Profª Lindaci 
Bello, bem como a dinâmica da metodologia e práticas escolares 
envolvidas nos projetos.Público alvo: CP envolvidos nos projetos Autonomia 
CariocaLocal: Escola de Formação do Professor Carioca Paulo 
Freire, situado à Av. Presidente Vargas, nº 1314, Centro.Dia:12 de junho de 2013
(quarta-feira)Horário: das 9h às 12h - CP das 6ª a 10ª CRE (100 
CPaprox.)das 13h 
às 16h- CP das 1ª a 5ª e 11ª CRE ( 100CP aprox.)Responsáveis pelo Encontro: SME/
Equipe do projeto 
Autonomia Carioca e Fundação Roberto Marinho/Equipe Autonomia 
CariocaSupervisores e Itinerantes do projeto também estão convidados a 
participar deste Encontro.
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<POSTAGEM>
15-salao-do-livro-infanto-juvenil.html
<DATA DA POSTAGEM>
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sexta-feira, 7 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

15º Salão do Livro Infanto Juvenil - Orientações

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Local: Centro de
Convenções Sul América, Av. Paulo de Frontin com Av. Pres. Vargas, Cidade Nova,
RJ, Tel. 3293 6700.Período: 05 a 16/06Horário: Dias de Semana: 8h30min às 
18hSábado e Domingo: 10h às 20 h.I - Compra de Livros:1004 escolas públicas de 
ensino fundamental;
249 creches, 171 EDI e 16 Bibliotecas Escolares Municipais, totalizando 1440 
Unidades
da Rede Pública Municipal de Ensino receberão a verba de R$ 600,00 para a compra
de livros durante o evento. Estas unidades estão relacionadas nas listagens
enviadas para as CRE com a solicitação dos nomes dos compradores.129 escolas que
possuem mais de 1000 alunos
receberão verba adicional de R$ 300,00, perfazendo um total de R$ 900,00 de
compras.CD e DVD só poderão ser adquiridos se
acompanhados dos respectivos títulos de Literatura;Os
     professores e bibliotecários designados para a realização da compra
     receberão, na entrada do Salão, um cartão magnético nominal com crédito de
     R$ 600,00, (R$ 900,00 para as escolas com mais de 1000 alunos), a 
credencial
     de professor/bibliotecário comprador e uma sacola para a compra de livros.
     O cartão magnético, a credencial e a sacola para compra de livros deverão
     ser retirados no local do evento (balcão de entrada), onde compradores
     deverão identificar-se com contracheque ou carteira funcional e
     identidade;Em casos extremos, no impedimento de
     comparecimento dos dois professores indicados para a compra, a escola
     deverá enviar um substituto, portando Memorando
     em duas vias, assinado pela Direção da Escola e com os telefones da
     Sr/Srª. Diretora.Esse professor
     deverá procurar o estande da SME, com o Memorando, a identidade e
     contracheque para solicitar autorização para realizar a compra.
Após
     a compra de qualquer título, o professor/bibliotecário comprador deverá
     guardar os tíquetes impressos pelas máquinas e/ou notas fiscais de compra,
     com objetivo de comprovar o gasto realizado. Este documento é fundamental 
para
     a prestação de contas junto à CRE;
A
     prestação de contas relativa à utilização do cartão deverá ocorrer segundo
     as orientações da E/SUBG/CRE/GAQ. Deverá
     ser encaminhada à E/SUBE/CRE/GED da respectiva Coordenadoria uma relação
     dos títulos adquiridos (constando título, autor, editora e quantidade
     comprada). Cada CRE poderá definir junto às respectivas escolas o suporte
     no qual a relação será enviada (digital ou impressa).A compra de livros 
poderá ser
     realizada no período de 06 de junho
     a 16 de junho. No último dia, 16 de junho, as compras só poderão ser
     realizadas até as 12h, IMPRETERIVELMENTE. As escolas, creches municipais e 
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bibliotecas
     que não efetuarem a compra, no período indicado, terão seus respectivos 
cartões
     encaminhados, pela FNLIJ, à Gerência de Mídia-Educação, que realizará a
     compra de livros, que serão destinados às escolas com acervo reduzido ou
     inexistente.
Sugestões
     de títulos podem ser encontradas em sites especializados, como, por
     exemplo, o da própria FNLIJ (www.fnlij.org.br
     - livros premiados e altamente recomendáveis) ou o do prêmio Jabuti 
(www.cbl.org.br/jabuti )II - Visitação EscolarA participação das escolas na 
visitação ao
Salão será dinamizada com base nos critérios de prioridade estabelecidos em cada
Coordenadoria. As
Coordenadorias deverão ter atenção especial com relação aos horários
estabelecidos para a entrada e saída dos alunos na visitação escolar. O
cronograma de visitação será estabelecido junto a cada Coordenadoria, conforme
escala determinada pela Gerência de Mídia-Educação.Considera-se importante 
garantir a
participação das Salas de Leitura Polo nesta atividade.Deverá ser observada a 
lotação máxima dos
ônibus para a visitação escolar, que é de 40 alunos por ônibus.Durante
     o evento, haverá programação variada para os alunos. Maiores informações
     no site da FNLIJ (www.fnlij.org.br).A
     Secretaria Municipal de Cultura promoverá o troca-troca de livros. Os
     professores e alunos poderão levar livros para trocar.III- Trabalhos para o
EstandeCada
CRE deverá enviar os trabalhos para a exposição até o dia 24/05. Esses trabalhos
deverão atender aos diferentes níveis e
modalidades de ensino, sendo 01 (um) por nível ou modalidade:Educação Infantil, 
Casa de
Alfabetização, Primário Carioca, Ginásio Carioca, EJA, Educação Especial. Obs.: 
Trabalhos em suporte digital
(CD/DVD) não estão incluídos neste limite e poderão ser enviados atendendo ao
mesmo prazo limite.Os
trabalhos poderão ter tema livre sendo, necessariamente, uma produção textual,
em formato de livro (tamanho ofício, no máximo), que deverá representar a CRE,
no segmento no qual foi produzido.Os
trabalhos deverão ser entregues na Gerência de Mídia-Educação acompanhados de
relação onde conste o nome da escola, o título do trabalho (se tiver) e o(s)
nome(s) do(s) professor (es), alunos (s) responsável(eis). Solicitamos
especial atenção à qualidade dos trabalhos, no que se refere ao conteúdo, à
correção e apresentação e também em relação à identificação do trabalho. 
Considerando-se
que serão enviados livros produzidos pelos alunos, destaca-se, ainda, a
necessidade de atenção à perigrafia deste objeto cultural.Em relação aos 
trabalhos em suporte digital, esses deverão
apresentar livros digitais ou relatos de ações envolvendo a leitura literária.
As mídias devem abrir e rodar em computador.IV- Dia do ProfessorO
     dia 05 de junho, antes da abertura oficial do Salão, será dedicado ao 
professor.
     Como convidado especial, o professor terá acesso gratuito, visita
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     orientada pelos estandes das editoras por cerca de duas horas e
     participará de um bate-papo com escritores. Para participar é necessário
     realizar inscrição pelo e-mail visitacaoescolar@fnlij.org.br
     informando se participará do turno da manhã ou da tarde.
Os
     professores matriculados nos cursos Leitura, Literatura e Formação de
     Leitores, Jovens Leitores e Leitura e Literatura desde o Berço não
     precisam fazer inscrição, pois este dia já consta no calendário do curso e
     a presença será registrada nessa atividade. Os professores deverão
     comparecer nos horários de suas turmas.Os bibliotecários (das Escolas e 
Bibliotecas Escolares
     Municipais) também poderão participar desta atividadeNesse dia os 
professores poderão fazer comprar pessoais,
     mas não haverá compra para as escolas.V- Seminário da FNLIJ15º SEMINÁRIO 
FNLIJ
BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIRÓSDias:
10, 11, 12 e 13 de junhoPrograma:10 de
junho, segunda-feira - A literatura colombiana para crianças e jovens, com
enfoque na ilustração, com a presença de escritores, ilustradores e
especialistas.11 de
junho, terça-feira - Intercâmbio Brasil-Colômbia, organizado pelo Instituto
CA e a SME.12 de
junho, quarta-feira - 10º Encontro Nacional de Escritores e Artistas
Indígenas, quando serão discutidos temas relacionados à literatura indígena.. 13
de junho, quinta-feira - A ilustração nos livros para crianças e
jovens, com a presença de especialistas, escritores e ilustradores e também 
leitores
para, juntos, refletirem sobre a ilustração brasileira.A SME realizou, por 
intermédio
das CRE, a inscrição de 400 professores/bibliotecários no Seminário, sendo 100
por dia. Estes profissionais terão gratuidade na participação desta atividade.
Demais interessados deverão realizar sua própria inscrição através do e-mail: 
seminario@fnlij.org.br, arcando com os
custos estabelecidos pela organização do evento. Na mensagem deverá constar o
nome completo, matrícula, cargo, função e escola do participante.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
aplicativo-adoro-papel.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 10 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Aplicativo Adoro Papel

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Que tal enviar uma mensagem de amor para quem traz beleza
e doçura para a sua vida?Prepare seu cartão para o Dia dos Namorados com o 
aplicativo do Adoro Papel! É só escolher a sua foto favorita e compartilhar com 
o seu amor!Clique na imagem e comece a fazer o seu!
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<POSTAGEM>
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blogando-ideias-configurando-o-layout.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 3 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Blogando Ideias! - Configurando o Layout do Blogspot

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Neste vídeo você aprenderá a fazer as configurações no layout do seu blog para 
que ele fique com a sua cara. não perca esta aula![VÍDEO]
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<POSTAGEM>
blogando-ideias-dicas-para-seu-blog-dar.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 10 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Blogando Ideias! - Dicas para seu blog dar certo

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Os blogs, que antigamente eram usados como um simples diário virtual, hoje em 
dia são uma das ferramentas mais poderosas da internet. Por isso, todo mundo 
quer fazer parte desse universo blogueiro!
Ser uma blogueira relevante e ter seu conteúdo reconhecido é muito legal, mas 
acredite, exige muito esforço e amor por aquilo que faz.Criar um blog é simples,
a parte difícil é manter atualizado e postar coisas legais que conquistem os 
leitores.
Foto: CAPRICHO/DedocComo começar?
Primeiro você precisa escolher um nome (URL) para o blog. Isso é muito 
importante. Evite palavras muito difíceis de entender/escrever. Lembre-se: 
quanto mais simples for o nome mais facilmente as pessoas vão conseguir visitar 
seu blog.Domínio e hospedagemDomínio é o endereço do blog, aquele que você 
digita no navegador. Existem os pagos (.com.br, .com. .net) e os gratuitos 
(.blogspot.com, .livejournal.com, .wordpress.com).Hospedagem é um serviço que 
você contrata com algum servidor para deixar os arquivos do seu blog no ar, que 
você só vai precisar contratar se optar pela opção paga do domínio.
Lembre-se: tudo que é de graça tem suas limitações. Mas vale a pena começar um 
blog simples com serviços gratuitos e avaliar a possibilidade de mudar para um 
servidor pago depois.Aparência
Sabe quando a gente se encanta por um produto de embalagem bonita? O mesmo 
acontece na internet. Um layout bonito e agradável vai chamar atenção dos 
visitantes!
E chamar atenção não significa ter um fundo piscante em gif animado, pelo 
contrário. Deixe a navegação simples, o conteúdo fácil de ser encontrado e 
gostoso de ler. Evite, por exemplo, utilizar cores escuras no fundo das áreas de
leitura.
Tudo é uma questão de bom gosto!
Foto: Paula Buzzo
Agora que você já sabe como começar, seguem 10 dicas que podem ser úteis! :)01. 
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Saiba sobre o que vai escrever
Decidir o assunto do blog deixa tudo mais fácil. Por exemplo: moda é um assunto 
muito amplo. Que tal fazer diferente e falar só sobre customização? Além de 
focar o conteúdo as pessoas vão ter seu blog como referência na hora de procurar
sobre o assunto. :)02. Mantenha atualizado
Não adianta ter um blog lindo, conteúdo legal e deixar meses sem atualizar. 
Conquiste seus visitantes, tenha sempre conteúdos novos! Mas também não vale 
postar qualquer coisa só para atualizar, pense se você gostaria de ler sobre 
aquilo em outros blogs.03. Diferencie seu layout
Com um mínimo de conhecimento em HTML você consegue diferenciar seu layout dos 
outros. Trocar a cor do fundo, cor da fonte e a cor dos links, por exemplo, faz 
toda diferença.04. Padronize imagens e vídeos
Pode até não parecer, mas quando as imagens do blog tem todas o mesmo tamanho, 
os vídeos tem sempre a mesma largura e existe uma padronização de cores, 
legendas e ícones o blog se torna muito mais agradável. Caso você não tenha um 
editor de imagem no seu computador você pode usar ferramentas online, como o 
Photoshop Online ou o Pixrl.com.05. Preste atenção no português
Nunca deixe de escrever do seu jeito, seja você mesma, mas preste atenção no 
português. Usar muitas gírias e abreviações prejudica a imagem do blog, além de 
tirar a credibilidade do conteúdo.06. Responda seus leitores
Quer que os leitores voltem a visitar seu blog? Seja simpática! Responda 
comentários, dúvidas, tente ajudar e ficar próxima deles. Isso faz toda a 
diferença!07. Crie, não copie!
Para que seu blog dê certo não vale copiar conteúdo de outro blog! Você tem que 
criar o seu próprio texto, mesmo que o assunto seja o mesmo. Caso use uma imagem
ou algo que não foi feito por você, dê os créditos.08. Use as redes sociais
Divulgue seu blog nas redes sociais. Twitter e Facebook estão ai para espalhar 
conteúdo. Deixe visível em seu blog ferramentas de Curtir e Retweet.09. Organize
bem o conteúdo
Sabe as categorias e tags do blog? Não deixe sem preencher e não preencha com 
qualquer coisa. Isso tudo ajuda seu blog a ficar mais organizado e facilita a 
navegação e busca dos leitores.10. Não faça SPAM
 Nunca entre em outro blog só para comentar Oi, visite meu blog!. Tenha 
consciência de como divulgar seu conteúdo sem ficar chato. Faça com que as 
pessoas tenham vontadede visitar seu blog. ;)
Fonte: Capricho Abril
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blogando-ideias-marcadores-em-postagens.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 17 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Blogando Ideias! - Marcadores em Postagens

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Vamos aprender como inserir marcadores em postagens já publicadas.
Estando logado acesse o seu painel do Blogger. Clique sobre o nome do blog (caso
tenha mais de um) e a seguir clique em Postagens. Você verá que no alto, à sua 
direita, aparece um menu suspenso escrito Todos os marcadores. Se clicar nele 
aparecerão todos os marcadores de seu blog. Caso não tenha criado marcadores 
nada aparecerá.
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Do seu lado esquerdo aparecerão as suas postagens, todas elas. Selecione qual 
(ou quais) deseja inserir o marcador. A seguir clique no ícone ao lado de 
Publicar que aparece no alto (semelhante a este: [FOTO]

Vai abrir outro menu suspenso. Clique em Novo marcador e na caixinha que abrir 
digite o marcador desejado. Depois clique em Ok. Está feito.
Caso deseje incluir o mesmo marcador em alguma outra postagem basta repetir o 
processo e ao clicar no ícone escolha o marcador desejado dentre os que tiver 
criado. Fazendo assim não é preciso editar postagem por postagem.
Para encerrar, uma última dica:
Vamos supor que você, assim como eu, tenha marcadores em excesso no blog. Pode 
então separar esses marcadores em gadgets diferentes, e pode também selecionar 
quais deseja exibir. Vamos à explicação de como fazer?
Clique em Adicionar um gadget. Escolha, dentre as opções, Marcadores. Vai abrir 
uma janelinha semelhante a esta:[FOTO]

Clique em Marcadores selecionados e a seguir clique em editar. Selecione quais 
deseja exibir marcando a caixinha ao lado de cada um. Depois de selecionar os 
que deseja mostrar clique em Concluído. Clique em Salvar. Arraste para onde 
deseja que fique e clique em Salvar organização.
Este mesmo processo se aplica caso você não possua o gadget Marcadores em sua 
sidebar e queira incluir.
Gostou? Espero que ajude na organização de seu blog!
Fonte:Blog Um Pouco de Mim
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blogando-ideias-postagens-populares.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 24 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Blogando Ideias! - Postagens Populares

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Ainda no painel do Blogger, no menu lateral, clique em [Layout] e na posição 
desejada, clique no link [Adicionar um Gadget].
Abrindo a janela [Adicionar um Gadget], em [Noções Básicas] role a tela[FOTO]
 até encontrar o gadget [Postagens Polulares]. Clique sobre o link, ícone com o 
símbolo + ou na figura.[FOTO]

Digite o Título e escolha se a sua lista mostrará os artigos mais visualizados 
nos Últimos 30 dias, na Última semana, ou desde o início deste serviço de 
estatística selecionando Tudo.
Em Exibir, selecione Miniatura de imagem para exibir uma miniatura da primeira 
imagem do artigo e, se desejar, o snippet, que é um resumo da postagem. Defina o
número de artigos que você deseja mostrar (de 1 a 10 artigos no máximo).
Depois de tudo definido, clique no botão [Salvar].[FOTO]

Ainda em [Layout], posicione agora o gadget no local que você desejar, 
arrastando-o.[FOTO]
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Pronto, para finalizar, clique no botão [Salvar organização].
Fonte: Visual Dicas
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
brincar-e-apender-dinamica-do-corpo.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 14 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Brincar e Apender ! -  Dinâmica do corpo humano

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Promover dinâmicas engraçadas em sala de aula e em grupos de estudo é 
fundamental para estimular o conhecimento e aprendizado dos alunos e estudantes 
em geral. Essa é uma dinâmica que pode ser usada na aula de ciências ou em 
qualquer aula que tenha por objetivo conhecimentos gerais.
Dinâmicas divertidas em Sala de Aula - a Dinâmica do Corpo Humano

Página 5337



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

Página 5338



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
brincar-e-aprender-caca-ao-tesouro.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 10 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Brincar e aprender! - Caça ao tesouro: vamos brincar? 

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Crianças a partir de 5 anos já podem brincar de caça ao tesouro. É tão divertido
e ao mesmo tempo explora o raciocínio da criança e seu espírito investigador!!

Veja como funciona: 

 Um adulto poderá escrever as pistas numeradas em um pedaço de papel e esconder 
pela casa, playgroundou outro local em que esteja.

A pista 1 você entrega na mão da criança e as pistas seguintes ela deverá 
encontrar até chegar ao prêmio final.

Veja um exemplo:

PISTA 1: macacos me adoram! (a pista deverá estar junto das bananas)

PISTA 2: tem muito chulé por aqui! (na sapateira)

PISTA 3: por aqui só posso sair acompanhada por um adulto (na porta da sala)
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PISTA 4: aqui tá muito frio!(geladeira)

PISTA 5: me ache rápido, antes que eu me molhe! (dentro do chuveiro)

PISTA 6: aqui seus dedos podem tocar em todo o alfabeto (no teclado do 
computador)

E por aí vai, de acordo com a sua criatividade! O grau de dificuldade deve 
aumentar de acordo com a idade das crianças!!

Competição: para a brincadeira ficar mais animada, você poderá dividir em 2 
equipes, com dicas distintas, para ver quem chega ao prêmio primeiro.

Mais divertimento: 

Coloque pistas dentro de garrafas vazias oudentro de bexigas para a criança 
estourar; 

Use mapas para mostrar alguma localização, contando os passos; 

Use códigos, desenhos, etc.

Deixe as crianças fantasiarem-se de detetives ou piratas;

Coloque pistas enterradas;

Envolva a família na brincadeira e deixe pistas com o avô, a bisavó ou uma tia.

Faça charadas!

Premiação: o prêmio final pode ser desde um simples cartaz de "Parabéns" até 
chocolates e bombons ou pequenas lembrancinhas. Que tal aquele chocolate de 
moedinhas??

[FOTO]

Eaí? Preparados?? A caça ao tesouro já vai começar!!!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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brincar-e-aprender-cacadora-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 11 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Brincar e aprender! -  Caçadora de Brinquedos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

 Você cansou de arrumar a casa e guardar brinquedos? Não aguenta mais procurar 
peças perdidas? Fica louca quando vê brinquedos quebrados? Não se desespere 
(mais do que já deve estar). Você não é a única "caçadora de brinquedos"!! 
<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Toda casa com crianças é um quebra-cabeças (desmontado, claro!). Criança quer 
brincar (de preferência de tudo ao mesmo tempo). E não pode perder tempo entre 
uma brincadeira e outra. Por isso, não dá tempo de guardar! Além disso, a 
arrumação delas obedece a critérios diferentes dos nossos. Nós que somosloucas e
ficamos tentando guardar pecinha por pecinha de cada jogo, separar os bonecos da
mesma coleção, colar pedaços quebrados...
<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Será que eu tenho TOC? Alguém aí por favor diz que é igual a mim!
<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Queremos conservar os brinquedos novos, a caixa durinha e que eles permaneçam 
completos. Quando eu vejo uma peça solta guardo numa caixinha até encontrar o 
brinquedo da qual faz parte. Mas essa caixinha se tornou um caixão cheia de 
partes de brinquedos que já já eu voumandar dessa para uma melhor: o lixo!
<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A verdade é que, por mais que você ensine (e issotemos que fazer continuamente, 
nãopensando nos brinquedos, mas sim na educação e estímulo àorganizaçãodos 
nossos filhos)e por mais que seu filho seja o mais obediente do mundo,ele não 
vai ser assim toda hora e nem vai fazer do jeito que a gente gostaria.
<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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Dá pena ver brinquedos novos assim, mas... ou a gente vive ou a gente guarda 
brinquedos! Melhor opção, então,é aceitar uma certa bagunça...Já estou aceitando
brinquedos misturados e peças jogadas dentro do baú, contanto quepareça que o 
quarto estáarrumado e dê pelo menos para caminhar nele.
<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

E, mesmo que aparentemente o quarto esteja impecável, lá dentro do armário 
encontraremos a bagunça instalada!Vamos respirar fundo e deixar nossos filhos 
serem felizes! A infância tem que ser curtida! E daqui a alguns anos 
sentiremosfalta de caçar brinquedos... 
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
brincar-e-aprender-indiferenca.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 16 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Brincar e Aprender! - Indiferença

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Distribua uma folha de papel para cada participante e uma caixa de giz de cera. 
Mande cada um fazer um desenho. Escolha o tema.Atribua o tempo de quinze 
minutos. Todos irão buscar o melhor de si. Vão caprichar e tentar fazer o 
desenho mais perfeito da face da terra, superando o do colega. Ao final do 
tempo, simplesmente mande cada um amassar e jogar fora o seu desenho. 

OBSERVAÇÃO: Você poderá ser massacrado, pois todos vão ficar atônitos, incapazes
de aceitar o fato de que se desdobrarem no exercício da tarefa e ficar sem a sua
atenção. 
Mas não é assim que fazemos quando não damos atenção devida ao cliente? Aos 
colegas? Aos nossos filhos quando tentam nos mostrar algo e ficamos impassíveis?
Por que vão querer tratamento diferente agora?
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
brincar-e-aprender-o-naufragio.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 13 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Brincar e Aprender! - O Naufrágio

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
brincar-e-aprender-palavra-surpresa.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 17 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Brincar e Aprender! -  Palavra surpresa

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
PALAVRA SURPRESA 
IDADE = 9 a 12 anos 
MATERIAL = Nenhum 
ATIVIDADE
O professor deve colocar um aluno para fora da sala. Os que permanecerem vão 
escolher uma palavra (concreta ou abstrata), depois que todos souberem qual é a 
palavra o aluno que estava fora da sala deve entrar e fazer perguntas aos 
colegas para poder adivinhar qual a palavra escolhida, porém, os alunos só 
poderão responder "sim ou não". O aluno ganhará um ponto se acertar a palavra e 
retornará ao seu lugar se após 3 tentativas ele não descobrir a palavra secreta.
OBS: Se a classe for muito numerosa o aluno só poderá perguntar uma vez para 
cada aluno, mas se a classe for pequena o professor deve conduzir o final das 
perguntas. 
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
brincar-e-aprender-sorriso-milionario.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 12 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Brincar e aprender! -  Sorriso Milionário

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Dependendo da idade da turma, dinâmicas em sala de aula devem ser engraçadas, 
divertidas, estimular os alunos a se entrosarem, gerar descontração e a 
competividade.Essa dinâmica divertida e muito engraçada para sala de aula, 
chamada o Sorriso Milionário, é a ferramenta ideal para aplicar na classe e 
alegrar os alunos de todas as idades.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
brincar-e-aprender-tartaruga-gigante.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 15 de junho de 2013
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

Brincar e Aprender! -  A tartaruga gigante

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Crianças pequenas, até 7 anos, também têm vez nos Jogos Cooperativos. Este é um 
jogo simples, mas que as ajuda no exercício da cooperação.[FOTO]
Objetivo do Jogo:
Mover a tartaruga gigante em uma direção.Propósito:
Brincar cooperativamente, compartilhando os valores da alegria pela brincadeira,
da simplicidade, da parceria e da união para caminhar juntos.Recursos:
Um tapete grande ou algo como uma folha de papelão, um colchão, um cobertor ou 
outro material apropriado.Número de participantes:
Mínimo de 3, máximo de 8 por tapete.Duração:
Crianças nessa faixa etária adoram repetir e repetir o jogo. Quando elas não 
quiserem mais continuar o jogo acabará por si só.Descrição:
O grupo de crianças engatinham sob a "casca da tartaruga" e tentam fazer a 
tartaruga se mover em uma direção.Dicas:
No começo as crianças podem se mover para diferentes direções e pode demandar 
algum tempo até que elas perceberem que têm que trabalhar juntas para a 
tartaruga se mover. Mas não desista. Repita outras vezes, em outros dias e, se 
necessário, faça um "ensaio" com elas sem estarem carregando a casca.

Um desafio maior pode ser ultrapassar "montanhas" (um banco) ou percorrer um 
caminho com obstáculos sem perder a casca.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
caderno-de-ferias-para-5-e-9-anos.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 14 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Caderno de Férias para 5º e 9º anos - Matemática

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Considerando os resultados do
desempenho escolar em Matemática, neste início de ano letivo, principalmente em
relação ao 9º Ano, a equipe da E/SUBE/CED organizou ações que visam à revisão de
habilidades básicas nessa disciplina.

A.Em
relação ao 9º ano:

ØCaderno
de Férias para os alunos, que será entregue no dia 10 de julho, em cada Unidade
Escolar.
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ØEncontro
com os Professores Regentes de Matemática, para apresentação do Caderno de
Férias (CED / GED / Unidade Escolar).

Cada
Unidade Escolar será representada por um Professor Regente de 9º Ano que
utilize os cadernos pedagógicos.

Cronograma
dos encontros:

CRONOGRAMA DOS ENCONTROSCREDATA TURNODINAMIZADORES1ª17/06ManhãFátima
  Cunha e Sílvia2ª18/06ManhãLílian
  Nasser e Sílvia3ª18/06ManhãFátima
  Cunha e Vânia4ª
  e 11ª25/06ManhãLílian
  Nasser e Vânia5ª19/06TardeFrancisco
  e Rose6ª19/06ManhãFrancisco
  e Rose7ª17/06TardeNaira
  e Valéria8ª19/06TardeAna
  e Eduarda9ª18/06ManhãEduarda
  e Valéria10ª18/06TardeAna
  e Naira
Obs.:
Manhã = 8h; Tarde - 13h30min

B.Em
relação ao 5º ano:

ØCaderno
de Férias para os alunos, que será entregue no dia 10 de julho, em cada Unidade
Escolar.
ØCaderno
de Férias para o Professor que será entregue no retorno às aulas, em agosto.

No
início das aulas, no 2º semestre, o Professor deverá corrigir as atividades do
Caderno de Férias, a fim de que os alunos sejam capazes de revisar os conceitos
em que ainda apresentam dificuldades.

Haverá avaliação, prevista para a semana de
19 a 23 de agosto, tendo, como referencial, as atividades propostas no Caderno
de Férias.

Atenciosamente,
Antonio Augusto Alves
Mateus Filho
Assistente I da
E/SUBE/CED
Matr. 11/019298-9
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<POSTAGEM>
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como-educacao-mudou-minha-vida.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 1 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Como a educação mudou minha vida!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
como-educacao-mudou-minha-vida_2.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 2 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Como a educação mudou minha vida!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
concurso-cultural-historinhas-bem.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 17 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Concurso Cultural - Historinhas bem Assustadoras

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
A Gerência de Educação da 6ª Cre promove no mês de Junho o Concurso cultural 
"Historinhas bem Assustadoras" para os alunos do 5º ano.REGULAMENTO
CAPÍTULO I - Da Promoção e RealizaçãoArt.1. A Gerência de Educação
da 6ª Cre promove no mês de Junho o Concurso Cultural Historinhas bem
Assustadoras para os alunos do 5º ano.Art.2. O Concurso a que
se refere este regulamento tem como propósito fundamental premiar a melhor
produção textual realizada sobre o tema Historinhas bem Assustadoras.Art.3. 
Premiação dos alunos:1º lugar: 1 exemplar do
livro Historinhas bem .... Assustadoras, de Caio Riter e um Kit escolar
(caderno, lápis, caneta, canetinha, lápis de cor, giz de cera, borracha, régua,
apontador)2º lugar: 1 exemplar do
livro Historinhas bem .... Assustadoras, de Caio Riter3º lugar: 1 exemplar do
livro Historinhas bem .... Assustadoras, de Caio Riter4º lugar: 1 exemplar do
livro Historinhas bem .... Assustadoras, de Caio Riter5º lugar: 1 exemplar do
livro Historinhas bem .... Assustadoras, de Caio RiterParágrafo
Único: Todos os alunos participantes do concurso
concorrerão ao sorteio de um fone com MP3 + Rádio FM.Art.4. Premiação para o 
professor:O professor orientador
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do trabalho vencedor receberá um kit contendo 1 exemplar do livro Historinhas
bem Assustadoras (Caio Riter), Viagem pelo Brasil em 52 Histórias (Silvana
Salerno) e As Crônicas de Nárnia (C.S. Lewis)CAPÍTULO II - Das InscriçõesArtigo 
Único: Podem participar deste concurso:Todos os alunos das
escolas da 6ª Coordenadoria Regional de Educação do Rio de Janeiro que estejam
matriculados no ano de 2013, cursando o 5º ano.CAPÍTULO III - Dos Procedimentos 
de InscriçãoArt.1. Para efeito de
inscrição deverá ser preenchido o formulário que será veiculado através do Blog
da Ged a partir do dia 17 de junho até o
dia 28 de junho de 2013, bem como o envio da produção textual com o tema
deste concurso para o seguinte endereço: gedcre06@rioeduca.net.I- Para 
garantirmos o
controle sobre os e-mails recebidos, este deve conter o seguinte título Concurso
Cultural - Historinhas bem Assustadoras.II- Para efeito de
inscrição, é imprescindível o preenchimento do formulário que será
disponibilizado a partir do dia 17 de junho, junto com o envio do texto.III- 
Todos os inscritos
declaram e endossam com o preenchimento do formulário de inscrição, estarem de
pleno acordo com os termos deste edital, reconhecendo ainda que o texto enviado
não constitui apropriação indevida de material alheio.IV- Ao formalizarem sua
inscrição, cedem ao Blog da Ged - 6ª Cre o direito de divulgação e de
reprodução do texto e dos anexos enviados, de forma parcial ou integral,
individual ou conjunta, para fins institucionais ou didáticos não lucrativos,
por prazo indeterminado.CAPÍTULO IV - Historinhas bem AssustadorasArt.1. A 
produção
textual enviada deverá focar o seguinte tema: História de Terror e/ou
Assustadoras.Art.2. O aluno deverá
produzir o texto com suas próprias palavras e o mesmo deve ter princípio, meio
e fim.Art.3. É de inteira
responsabilidade do autor a produção intelectual do material enviado, que deve
ser de caráter inédito.Art.4. Os textos
enviados devem ter uma lauda, estar em papel A4, fonte Time New Roman, corpo 12
e espaço simples.CAPÍTULO V - Da escolha dos melhores trabalhosArtigo Único: A 
equipe
da Gerência de Educação da 6ª Cre selecionará os cinco melhores textos que
serão publicados, a partir de 05 de
julho de 2013, no Blog da Ged.CAPÍTULO VI - Dos prazos e local de entrega dos 
trabalhosI- Preenchimento do Formulário e Envio do Texto: 17 /06 a 28/06 (até
17 horas).II- Publicação de Vencedores no Blog da Ged:
05 de Julho de 2013.III- Publicação dos Textos Vencedores: 10 de
Julho de 2013.IV- Premiação: 12 de Julho de 2013 (a
combinar).CAPÍTULO VII - Das Disposições GeraisArt.1. A Gerência de
Educação da 6ª Cre tem o direito de prover qualquer alteração neste
regulamento, incluindo prazos, desde que haja necessidade.Art.2. Toda e qualquer
modificação será informada pelo Blog creged06@blogspot.com, divulgada às
escolas e na redes sociais da Gerência de Educação.Art.3. Os casos omissos
a este regulamento serão avaliados pela equipe da Gerência de Educação da 6ª
Cre.Clique no link abaixo e preencha o formulário de inscrição. Não esqueça de 
enviar o texto!FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
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<POSTAGEM>
decreto-feriados-de-julho.html
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<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 11 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Decreto - Feriados de Julho

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
PROJETO DE LEI 212 2013

EMENTA:

DECLARA FERIADOS OS DIAS 23 DE JULHO, A PARTIR DAS 

DEZESSEIS HORAS; 25 E 26 DE JULHO; E 29 DE JULHO DE 2013, ATÉ O 

MEIO-DIA; E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Autor(es): PODER EXECUTIVO

A CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

D E C R E T A :

Art. 1 Ficam declarados feriados, no âmbito do Município do Rio de Janeiro, os 
dias 
23 de julho, a partir das dezesseis horas; 25 e 26 de julho; e 29 de julho de 
2013, até o 
meio-dia.1º Não haverá feriado nos seguintes estabelecimentos, que deverão 
funcionar 
regularmente:
I - comércio de rua;
II - bares;
III - restaurantes;
IV - centros comerciais e shopping centers;
V - galerias;
VI - estabelecimentos culturais;
VII - pontos turísticos.2º Não haverá feriado nos seguintes órgãos e entidades 
da Administração Direta e 
Indireta do Município do Rio de Janeiro:
I - Gabinete do Prefeito;
II - Coordenadoria do Centro Administrativo São Sebastião - CASS;
III - Rio Eventos Especiais - RIOEVENTOS;
IV - Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL;
V - Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro S/A
- CDURP;
VI - Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO;
VII - Secretaria Municipal de Governo - SMG;
VIII - Secretaria Extraordinária de Proteção e Defesa do Consumidor - SEDECON;
IX - Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEOP;
X - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM-RIO;
XI - Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos - SECONSERVA;
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XII - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB;
XIII - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ;
XIV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SMDS;
XV - Secretaria Municipal de Saúde - SMS;
XVI - Secretaria Municipal de Cultura - SMC;
XVII - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO;
XVIII - Secretaria Municipal de Transportes - SMTR;
XIX - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET-RIO;
XX - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIO-ZOO;
XXI - Secretaria Especial de Turismo - SETUR;
XXII - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR;
XXIII - Coordenadoria Especial da AP-1 - G/SUBAP/CEAP-1 - Subprefeitura do 
Centro e Centro 
Histórico;
XXIV - Coordenadoria Especial da AP- 2.1 - G/SUBAP/CEAP- 2.1- Subprefeitura da 
Zona Sul;
XXV - Coordenadoria Especial da AP- 2.2 - G/SUBAP/CEAP- 2.2 - Subprefeitura da 
Grande 
Tijuca;
XXVI - Coordenadoria Especial da AP - 3 - G/SUBAP/CEAP - 3 - Subprefeitura da 
Zona Norte;
XXVII - Coordenadoria Especial da AP- 3.7 - G/SUBAP/CEAP- 3.7 - Subprefeitura da
Ilha do 
Governador;
XXVIII - Coordenadoria Especial da AP- 4 - G/SUBAP/CEAP- 4 - Subprefeitura da 
Barra e 
Jacarepaguá;
XXIX - Coordenadoria Especial da AP- 5 - G/SUBAP/CEAP - 5 - Subprefeitura da 
Zona Oeste.3º Os estabelecimentos públicos ou privados poderão iniciar o 
expediente mais cedo 
no dia 23 de julho de 2013, como forma de compensar o seu término antecipado.
Art. 2º Fica proibida a livre circulação, parada e estacionamento para o 
transporte 
coletivo privado de passageiros, na modalidade de fretamento, no âmbito do 
Município do Rio de Janeiro, no período compreendido entre 19 e 30 de julho 
de 2013, ressalvadas as exceções que vierem a ser estabelecidas em ato do Poder 
Executivo.
Parágrafo único. O descumprimento do disposto no caput deste artigo acarretará 
em 
apreensão e retenção do veículo, com o posterior encaminhamento para a 
respectiva 
área de estacionamento, a ser definida por ato do Poder Executivo, sem prejuízo 
da 
aplicação das penalidades previstas na legislação em vigor.
Art. 3º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a decretar feriado no período
de 
realização da Copa das Confederações FIFA Brasil 2013 e da Copa do Mundo FIFA 
Brasil 2014.
Art. 4º O Poder Executivo editará os atos necessários para regular o disposto 
nesta 
Lei.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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<POSTAGEM>
dica-digital-aplicativo-permite-fazer.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 18 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Dica digital! - Aplicativo permite fazer check-in em locais citados na 
literatura

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
"Imaginaria" pode ser ser usado em iPhone, iPod Touch e iPad
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<POSTAGEM>
dica-digital-biblioteca-digital-camoes.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 16 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Dica Digital! - Biblioteca Digital Camões disponibiliza diversas obras para 
leitura gratuita

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Iniciativa do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal busca valorizar 
os trabalhos em língua portuguesa; entre os autores está Luís de Camões[FOTO]
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<POSTAGEM>
dica-digital-calcule-distancia.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 14 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Dica digital! - Calcule a distância, a velocidade e o tempo do seu trajeto de 
bicicleta

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Não só feito para calcular a distância entre um destino e outro, o MapLink - 
empresa que fornece informações de trânsito de alto nível - inclui agora a 
possibilidade de consultar alternativas de rotas por ciclovias, ciclofaixas e 
ciclorrotas em 70 cidades.
Além da quilometragem e velocidade média, o sistema também disponibiliza o tempo
estimado da viagem, o valor total dos pedágios e ainda o custo estimado para o 
trajeto escolhido.
Para quem utiliza o transporte público outras funcionalidades como calcular 
percursos em metrôs, trens e até barcas e bondes, caso a cidade possua algum 
desses sistemas de locomoção.
Para maiores informações sobre radares, clima e pedágios, acesse o site.
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<POSTAGEM>
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dica-digital-leia-online-21-hqs-da.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 13 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Dica digital ! - Leia online 21 HQs da Marvel gratuitamente

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Para os fãs de Homem-Aranha,Hulk, Capitão América, Thor e muitos outros 
personagens de quadrinhos, a editoraMarveldisponibilizou 21 novas edições do seu
acervo gratuitamente.
Entre as HQs está uma das batalhas mais cruéis do Homem-Aranha contra Venom, a 
revista ondeThor foi transformado em sapo e muitos outros clássicos.
Para ter acesso aos quadrinhos digitais basta acessarMarvel Digital Comicsecriar
uma conta na loja da Marvel.
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<POSTAGEM>
dica-digital-quer-saber-quais-filmes.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 12 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Dica Digital! - Quer saber quais filmes estão em cartaz? Cine Mobits te ajuda

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Aplicativo gratuito para Android e iOS lista salas de cinema espalhadas pelo 
Brasil e apresenta os filmes em cartaz
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<POSTAGEM>
dica-digital-site-ajuda-encontrar.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 15 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Dica digital ! - Site ajuda a encontrar atendimento médico e remédios gratuitos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

O Saútil é um portal de internet que facilita o acesso aos recursos de saúde 
gratuitos disponíveis para a população brasileira. O nome do site surgiu a 
partir desse conceito, Saútil = saúde + útil.
De maneira simples, o site disponibiliza informações sobre os recursos 
oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), Santas Casas, dentre outros e 
também alguns recursos de baixo custo existente no mercado privado.
O usuário encontra consultas, exames, atendimento de urgência e emergência, 
vacinas, qual o procedimento para retirar medicamentos (de baixo e alto custo), 
além de informações sobre o Programa Dose Certa, Farmácia Popular, Saúde Bucal e
notícias sobre saúde atualizadas diariamente.
O principal público beneficiário é a população das classes C, D e E que, em sua 
grande maioria, não possui planos de saúde.
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<POSTAGEM>
dica-digital-site-do-mec-tem-aulas.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 11 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Dica Digital! - Site do MEC tem aulas online gratuitas de francês

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Conteúdo em vídeo-aulas vai do básico ao avançado
O Ministério da Educação lançou um recurso virtual para quem deseja aprender o 
idioma francês: o site Francoclic. Por meio da ferramenta, é possível assistir a
aulas online gratuitas da língua, que vão do nível básico ao avançado.

Há diferentes módulos. O Reflets-Brésil apresenta vídeo-aulas com enredo 
semelhante ao das tele-novelas. Já no Br@nchez é possível fazer exercícios 
gramaticais e ter acesso a fichas pedagógicas. Na seção Le monde francophone, há
notícias sobre a França e os demais países que falam o idioma. Há ainda a 
Agriscola, voltada ao mundo agrícola, e a Images de France, que ensina a língua 
por meio de imagens da França.

Acesse gratuitamente o conteúdo do site Francoclic.
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<POSTAGEM>
dica-digital-tv-ines-primeira-tv-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 10 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Dica Digital! - TV INES: a primeira TV para surdos do País

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Com vocês, a primeira TV para surdos do País. Trata-se da TV INES, do Instituto 
Nacional de Educação de Surdos, que ampliou aquela telinha do canto inferior 
direito da TV para que os deficientes auditivos pudessem assistir televisão 
assim como qualquer outro espectador.
Entre os programas selecionados estão Salto para o Futuro, Via Legal e Brasil 
Eleitor, porém a programação especialmente sobre surdos é predominante: Aulas de
LIBRAS e o Tecnologia, ensinam seu público a viver melhor com as dificuldades.
A ideia nasceu há dois anos e ainda é tratada como algo experimental. Mas já é o
suficiente para nos fazer acreditar que nem sempre existem só uma maneira de se 
ver ou ainda, de se ouvir. Visite o site e espalhe a ideia.

Página 5390



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

Página 5391



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
feliz-aniversario-dionisia.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 17 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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Feliz Aniversário, Dionísia!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Querida Dionísia,

Que a tua vida seja sempre uma soma de vitórias. Parabéns! É o que desejam as 
suas amigas da Ged - 6ª CRE!
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<POSTAGEM>
feliz-aniversario-maria-aparecida.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 28 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Feliz Aniversário, Maria Aparecida!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Querida Cida,

[FOTO]

Parabéns por esse dia tão especial, muita paz, alegria e harmonia. Que todos os 
seus desejos se realizem, pois você merece. Feliz aniversário! 
Ged 6ª CRE
<COMENTÁRIOS>
Parabéns querida!!!
Muitas felicidades hoje e sempre!!!
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<POSTAGEM>
informacoes-formacao-pnaic.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 20 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Informações - Formação PNAIC

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Senhor(a)
Coordenador de E/SUBE/CED/GEF
Senhor(a)
Gerente de E/SUBE/CRE/GED,
Senhor(a)
Diretor(a),
Professores
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cursistas,

Confirmamos o encontro para
professores alfabetizadores do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa
- PNAIC que acontecerá no próximo sábado, dia 22/06/2013.Considerando
o jogo do Brasil na Copa das Confederações, o horário será de 8h às 
13h.Lembramos que a formação do PNAIC é
exclusiva para professores alfabetizadores, regentes do 1º, 2º e 3º Anos, no
ano de 2013.
Segue quadro com os local(is) de
cada Coordenadoria:

CRELOCAL1ªE.M. (01.02.001)
  CELESTINO DA SILVARua Do Lavradio, 56 - Centro2ªE.M. (02.08.012) ORSINA
  DA FONSECARua São Francisco
  Xavier,95 - Tijuca3ªE.M. (03.13.051) ALAGOASAv. Dom Helder Câmara,
  6.742 - PilaresE.M. (03.13.015) REPÚBLICA
  DO PERURua Arquias Cordeiro,
  508 - Méier4ªE.M. (04.10.003) RUY
  BARBOSARua Aguiar Moreira, 652
  - Bonsucesso5ªE.M. (05.15.055) MINISTRO
  EDGARD ROMEROAv. Ministro Edgard
  Romero,31 - Madureira6ªE.M. (06.22.022) ROSE
  KLABINRua Reginópolis, 135 -
  Guadalupe7ªE.M. (07.16.054) PIO XRua Serra Negra, 103
  Tanque8ªE.M.(08.33.022)
  NICARÁGUAAv. Santa Cruz, 1.015 -
  Realengo9ªE.M.(09.18.029) ARTHUR
  BERNARDESRua Peropaba Monteiro,
  125 - Campo Grande10ªE.M.(10.19.47) PROF.
  JOAQUIM DA SILVA GOMESRua Padre Guilherme
  Decaminada, s/n - Santa Cruz11ªE.M.(11.20.019) RODRIGO
  OTÁVIORua Antonio de Almeida,
  11 - Moneró

Solicitamos ampla
divulgação.
Agradecemos a parceria.

Atenciosamente,
Malvina Fernandes
Assistente II da Gerência de Ensino
Fundamental 
Matrícula 12/110176-5
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<POSTAGEM>
mensagem-do-dia.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 1 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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Mensagem do dia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Gerência de Educação deseja a todos um ótimo dia![FOTO]
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<POSTAGEM>
mensagem-do-dia_10.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 10 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mensagem do dia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Gerência de Educação deseja a você um ótimo dia![FOTO]
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<POSTAGEM>
mensagem-do-dia_11.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 11 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mensagem do dia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Gerência de Educação deseja a você um ótimo dia![FOTO]
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<POSTAGEM>
mensagem-do-dia_12.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 12 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mensagem do dia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Gerência de Educação deseja a você um ótimo dia![FOTO]
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<POSTAGEM>
mensagem-do-dia_13.html
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<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 13 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mensagem do dia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Gerência de Educação deseja a você um ótimo dia![FOTO]

<COMENTÁRIOS>
Lindo!!! É a mais pura verdade!
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<POSTAGEM>
mensagem-do-dia_14.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 14 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mensagem do dia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Gerência de Educação deseja a você um ótimo dia![FOTO]
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<POSTAGEM>
mensagem-do-dia_15.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 15 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mensagem do dia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Gerência de Educação deseja a você um ótimo dia![FOTO]
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<POSTAGEM>
mensagem-do-dia_16.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 16 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mensagem do dia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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A Gerência de Educação deseja a você um ótimo dia![FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mensagem-do-dia_17.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 17 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mensagem do dia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Gerência de Educação deseja a você um ótimo dia![FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mensagem-do-dia_18.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 18 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mensagem do dia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Gerência de Educação deseja a você um ótimo dia![FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mensagem-do-dia_19.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 19 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mensagem do dia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Gerência de Educação deseja a você um ótimo dia![FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mensagem-do-dia_2.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 2 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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Mensagem do dia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Gerência de Educação deseja a todos um ótimo dia![FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mensagem-do-dia_20.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 20 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mensagem do dia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Gerência de Educação deseja a você um ótimo dia![FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mensagem-do-dia_2089.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 3 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mensagem do dia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Gerência de Educação deseja a você um ótimo dia![FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mensagem-do-dia_22.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 22 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mensagem do dia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Gerência de Educação deseja a você um ótimo dia![FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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mensagem-do-dia_23.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 23 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mensagem do dia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Gerência de Educação deseja a você um ótimo dia![FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mensagem-do-dia_2898.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 3 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mensagem do dia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Gerência de Educação deseja a todos um ótimo dia![FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mensagem-do-dia_3.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 3 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mensagem do dia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Gerência de Educação deseja a todos um ótimo dia![FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mensagem-do-dia_4.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 4 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mensagem do dia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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A Gerência de Educação deseja a você um ótimo dia![FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mensagem-do-dia_5.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 5 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mensagem do dia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Gerência de Educação deseja a você um ótimo dia![FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mensagem-do-dia_7.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 7 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mensagem do dia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Gerência de Educação deseja a você um ótimo dia![FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mensagem-do-dia_8.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 8 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Mensagem do dia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Gerência de Educação deseja a você um ótimo dia![FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mensagem-do-dia_9.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 9 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Página 5450



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

Mensagem do dia

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

A Gerência de Educação deseja a você um ótimo dia![FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
orientacoes-quanto-realizacao-de-festa.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 7 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Orientações quanto a realização de Festa Junina nas escolas da Rede

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Relembrando orientações quanto a realização de Festa 
Junina nas escolas da Rede:

As festas juninas oportunizam 
momentos de riqueza cultural, integração e socialização entre todos os membros 
da Comunidade Escolar e pode gerar recursos para serem revertidos em benefício 
dos alunos.
As escolas que desejarem realizar festa junina neste formato, 
terão que obedecer as orientações a seguir:* Oobjetivo da festa junina terá que 
estar em conformidade com o 
Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar;* Oplanejamento, a execução, a 
prestação de contas e a avaliação 
da festa junina terão que ser realizados de forma integrada, com a participação 
da direção, professores, funcionários, alunos, Conselho Escola Comunidade 
(CEC) e Grêmios Estudantis. Manter registro em Ata de cada etapa 
do processo, oportunizando a consulta sempre que necessário;
* Os recursos arrecadados com a festa terão que ser revertidos em 
benefício dos próprios alunos, de forma transparente e acessível à Comunidade 
Escolar;* Não será permitido, em hipótese alguma, venda e consumo de 
bebidas alcoólicas, venda e utilização de fogos de artifícios e balões; 
lembrando que "fabricar, transportar, vender e soltar balão é crime" (Lei de 
Crimes Ambientais n9.605/98, Artigo 42);* A direção deve assegurar que TODOS os 
alunos tenham acesso às 
atividades disponibilizadas, sem qualquer tipo de discriminação;* Não será 
permitido, em hipótese alguma, a utilização de gêneros 
alimentícios do Programa de Alimentação Escolar para fins lucrativos.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
premio-jovens-inspiradores-2013.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 7 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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Prêmio Jovens Inspiradores 2013 - Inscrições Abertas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
primeiros-cliques-criando-e-abrindo.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 17 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Primeiros Cliques - Criando e abrindo documentos word

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
primeiros-cliques-formatando-texto-do.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 24 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Primeiros Cliques - Formatando texto do Word

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
primeiros-cliques-nomenclaturas.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 3 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Primeiros Cliques - Nomenclaturas 

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
A
internet
permite
acesso
a
todo tipo de informações,
recursos e
serviços.
É possível
pesquisar e compartilhar vídeos, procurar imagens,
ouvir
músicas, buscar textos sobre assuntos diversos, conversar com pessoas de outras
partes do
mundo, publicar seus interesses, realizar transações bancárias, ler notícias em
tempo real, entre várias outras atividades. Hoje,
a internet está cada vez mais presente no contexto
educacional e é muito importante entender como ela
funciona.[FOTO]

[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
primeiros-cliques-o-que-e-um-e-mail.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 10 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Primeiros Cliques - O que é um e-mail?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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<POSTAGEM>
procedimentos-para-participacao-projeto.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 14 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Procedimentos para participação  - Projeto Visita ao Planetário da Gávea

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Tendo em vista a participação das Unidades
Escolares no Projeto Visita ao Planetário Gávea, a Secretaria Municipal de
Educação, por meio da Coordenadoria de Educação - Extensividade, apresentamos a
seguir os procedimentos necessários à sua realização.

2.A E/SUBE/CRE/GED deverá relacionar, conforme
formulário, as escolas, que manifestarem interesse na participação no
referido projeto. 

3.Cabe ressaltar que cada
E/SUBE/CRE terá um número de visitas ao Planetário Gávea de acordo com a relação
abaixo:
1ª a 10ª
E/SUBE/CRE - Agendamentos para 70 Unidades Escolares por cada E/SUBE/CRE;
11ª
E/SUBE/CRE - Agendamento para 65 visitas. Cabendo, neste caso, a participação
da mesma escola em mais de uma visita.

4.A
E/SUBE/CRE/GED deverá enviar aos cuidados do Sr. Thiago ou Sra. Vane o 
formulário anexo preenchido para
o e-mail: agendamentopla@rio.rj.gov.br.
Solicitamos enviar com cópia para E/SUBE/CED-Extensividade aos cuidados de Anna
Maria (annamarino@rioeduca.net) e
de Júlia (juliaramos@rioeduca.net) , até o dia 17 de junho de 2013.
5.A
Fundação Planetário irá confirmar, posteriormente, junto à E/SUBE/CRE/GED, por
e-mail, a participação das Unidades Educacionais.

6.Poderão
participar da visitação 40 alunos e para cada grupo de 10 alunos, deverá ter um
acompanhante. Para os alunos da Educação Especial, o número de acompanhantes
ficará a critério da escola. Poderão participar os alunos matriculados na
Educação Infantil, no Ensino Fundamental, nos projetos especiais e no PEJA da
Rede Municipal de Educação da cidade do Rio de Janeiro;

7.Ressaltamos
que todas as Unidades Escolares agendadas deverão ter garantido o transporte
para atividade do Projeto, visto que aFundação Planetário irá entrar em contato 
com as escolas listadas, a fim
de fazer o agendamento.
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8.Na
impossibilidade de realização da visita, a Unidade Escolar 
deverá,necessariamente, comunicar à GED, até 15
dias antes da data do agendamento. De posse dessa informação, a E/SUBE/CRE/GED
deverá comunicar ao Planetário, através da Srª Vane da impossibilidade da 
visitação pelos
telefones 2274 0046 ramais: 223, 226 e 224,pelo e-mail: 
agendamentopla@rio.rj.gov.br ou pelo fax 2529-2146. 

9.No dia da visita, ao final da atividade, a
Unidade Escolar atestará sua participação por meio da Declaração de Visita,
devidamente preenchida pelo profissional do Planetário.

10.Lembramos
que, sob qualquer motivo, o quantitativo de alunos e acompanhantes não poderá
ser alterado após confirmação do agendamento, considerando a capacidade de
atendimento da Cúpula.

11.Reiteramos
a necessidade de autorização dos responsáveis, tanto na participação do projeto
como uso de imagem e voz.
12.Ressaltamos a importância da
atividade para uma ação pedagógica eficaz.

13.Solicitamosa divulgação do
referido evento para as Unidades Escolares easUnidades de Extensão
Educacional de cada E/SUBE/CRE.

Atenciosamente,
Denise Mendonça Palha da Silva
Assessora
- E/SUBE/CED/EXTENSIVIDADE
Mat.
11/106759-4

Maria
de Nazareth Machado de Barros Vasconcellos
Coordenadora
da E/SUBE/CED
Mat.
70/193141-9
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
professor-mantenha-o-foca-no-sua-saude.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 10 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Professor, mantenha o foco no sua saúde!
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Você sabe que precisa falar por horas seguidas e pode ser exposto a situações de
estresse para dar aulas. Além disso, por falta de orientação, não é raro  o 
hábito de repetir movimentos de forma errada. Evitar desgastes é um desafio para
o professor. Não é uma tarefa fácil. No entanto, há formas de diminuir os 
problemas. É possível manter a saúde e melhorar o desempenho seguindo algumas 
dicas.Veja orientação de hoje do especialista!Cuidado com a coluna e o corpo em 
pé. Qual é a melhor postura?
Crie o hábito de vigiar a maneira como o corpo fica ao longo do dia e tente se 
lembrar de boas práticas. Reveze os momentos em pé e sentado.  Quando estiver em
pé, mantenha os joelhos levemente flexionados para não forçar as articulações. 
Procure usar roupas e sapatos confortáveis. Roupas largas ajudam a circulação do
sangue e na mobilidade.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
professor-mantenha-o-foco-na-sua-saude.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 11 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Professor, mantenha o foco na sua saúde!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Você sabe que precisa falar por horas seguidas e pode ser exposto a situações de
estresse para dar aulas. Além disso, por falta de orientação, não é raro  o 
hábito de repetir movimentos de forma errada. Evitar desgastes é um desafio para
o professor. Não é uma tarefa fácil. No entanto, há formas de diminuir os 
problemas. É possível manter a saúde e melhorar o desempenho seguindo algumas 
dicas.Veja orientação de hoje do especialista!Cuidados com a coluna. Qual é a 
melhor postura?
Se for necessário agachar, flexione joelhos, não curve a coluna e mantenha os 
pés afastados e voltados para frente. Dessa forma é mais fácil manter o 
equilíbrio.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
professor-mantenha-o-foco-na-sua-saude_12.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 12 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Professor, mantenha o foco na sua saúde!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Você sabe que precisa falar por horas seguidas e pode ser exposto a situações de
estresse para dar aulas. Além disso, por falta de orientação, não é raro  o 
hábito de repetir movimentos de forma errada. Evitar desgastes é um desafio para
o professor. Não é uma tarefa fácil. No entanto, há formas de diminuir os 
problemas. É possível manter a saúde e melhorar o desempenho seguindo algumas 
dicas.Veja orientação de hoje do especialista!Qual é a melhor postura no uso do 
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computador?Procure ficar alinhado. Deixe o monitor na altura dos olhos, quadril 
próximo do encosto, antebraços apoiados e cotovelos posicionados na altura da 
mesa. Como opção, é válido usar almofadas no assento para ajustes e usar apoio 
para os pés.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
professor-mantenha-o-foco-na-sua-saude_13.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 13 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Professor, mantenha o foco na sua saúde!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Você sabe que precisa falar por horas seguidas e pode ser exposto a situações de
estresse para dar aulas. Além disso, por falta de orientação, não é raro  o 
hábito de repetir movimentos de forma errada. Evitar desgastes é um desafio para
o professor. Não é uma tarefa fácil. No entanto, há formas de diminuir os 
problemas. É possível manter a saúde e melhorar o desempenho seguindo algumas 
dicas.Veja orientação de hoje do especialista!Como preservar a sua voz?Diminua 
ruídos externos que podem forçar o aumento do volume da sua voz. Feche portas e 
janelas desnecessariamente abertas, por exemplo.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
professor-mantenha-o-foco-na-sua-saude_14.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 14 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Professor, mantenha o foco na sua saúde! 

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Você sabe que precisa falar por horas seguidas e pode ser exposto a situações de
estresse para dar aulas. Além disso, por falta de orientação, não é raro  o 
hábito de repetir movimentos de forma errada. Evitar desgastes é um desafio para
o professor. Não é uma tarefa fácil. No entanto, há formas de diminuir os 
problemas. É possível manter a saúde e melhorar o desempenho seguindo algumas 
dicas.Veja orientação de hoje do especialista!Como preservar a voz?
Para hidratar as cordas vocais, tome bastante água. Especialistas pedem 
moderação no uso de pastilhas. Alguns tipos podem prejudicar o desempenho vocal
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
professor-mantenha-o-foco-na-sua-saude_15.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 15 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Professor, mantenha o foco na sua saúde!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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Você sabe que precisa falar por horas seguidas e pode ser exposto a situações de
estresse para dar aulas. Além disso, por falta de orientação, não é raro  o 
hábito de repetir movimentos de forma errada. Evitar desgastes é um desafio para
o professor. Não é uma tarefa fácil. No entanto, há formas de diminuir os 
problemas. É possível manter a saúde e melhorar o desempenho seguindo algumas 
dicas.Veja orientação de hoje do especialista!Faça atividades físicas!
Reserve um tempo para praticar atividades físicas durante a semana é valioso. 
Caminhar 30 minutos por dia, por exemplo, pode trazer grandes  benefícios no 
combate à obesidade, melhorar o humor e evitar doenças cardiovasculares
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
professor-mantenha-o-foco-na-sua-saude_16.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 16 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Professor, mantenha o foco na sua saúde!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Você sabe que precisa falar por horas seguidas e pode ser exposto a situações de
estresse para dar aulas. Além disso, por falta de orientação, não é raro  o 
hábito de repetir movimentos de forma errada. Evitar desgastes é um desafio para
o professor. Não é uma tarefa fácil. No entanto, há formas de diminuir os 
problemas. É possível manter a saúde e melhorar o desempenho seguindo algumas 
dicas.Veja orientação de hoje do especialista!Mantenha hobbies como ouvir musica
e ler livros!Mesmo com uma rotina atribulada, reserve um tempo para fazer 
atividades que deem prazer. Alguns hobbies  como ler ou ouvir música podem ser 
relaxantes e ajudam no exercício da profissão. Essas medidas também contribuem 
na prevenção de problemas psicológicos.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
professor-mantenha-o-foco-na-sua-saude_17.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 17 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Professor, mantenha o foco na sua saúde!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Você sabe que precisa falar por horas seguidas e pode ser exposto a situações de
estresse para dar aulas. Além disso, por falta de orientação, não é raro  o 
hábito de repetir movimentos de forma errada. Evitar desgastes é um desafio para
o professor. Não é uma tarefa fácil. No entanto, há formas de diminuir os 
problemas. É possível manter a saúde e melhorar o desempenho seguindo algumas 
dicas.Veja orientação de hoje do especialista!Como diminuir o estresse?
Repensar o planejamento da aula pode facilitar no controle disciplinar da turma 
e diminuir desgastes. Proporcionar um ambiente mais democrático, por exemplo, 
pode atrair a confiança dos alunos. Aproveite os momentos de troca de 
informações com outros professores para dosar o nível de preocupações. Invista 
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em proporcionar boas relações no ambiente escolar.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
professor-mantenha-o-foco-na-sua-saude_18.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 18 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Professor, mantenha o foco na sua saúde!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Você sabe que precisa falar por horas seguidas e pode ser exposto a situações de
estresse para dar aulas. Além disso, por falta de orientação, não é raro  o 
hábito de repetir movimentos de forma errada. Evitar desgastes é um desafio para
o professor. Não é uma tarefa fácil. No entanto, há formas de diminuir os 
problemas. É possível manter a saúde e melhorar o desempenho seguindo algumas 
dicas.Veja orientação de hoje do especialista!Como evitar alergias ao giz?
O giz ainda é utilizado emmuitas salas de aula. Seu material cáustico pode ser a
causa ou o agravante de dermatites de contato, além de facilitar alergias 
respiratórias, rinites e crises de tosse. Procure usar outros recursos quando 
possível. Para diminuir os problemas decorrentes do uso de giz, utilize 
hidratantes nas mãos e beba bastante água.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
professor-mantenha-o-foco-na-sua-saude_3948.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 17 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Professor, mantenha o foco na sua saúde!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Você sabe que precisa falar por horas seguidas e pode ser exposto a situações de
estresse para dar aulas. Além disso, por falta de orientação, não é raro  o 
hábito de repetir movimentos de forma errada. Evitar desgastes é um desafio para
o professor. Não é uma tarefa fácil. No entanto, há formas de diminuir os 
problemas. É possível manter a saúde e melhorar o desempenho seguindo algumas 
dicas.Veja orientação de hoje do especialista!Procure ajuda especializada para 
diferenciar depressão de outros problemas psicológicosUma pesquisa do Sindicato 
dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp) de 2012 
revela que 40% dos docentes afastados por problemas de saúde tiveram algum tipo 
de transtorno psiquiátrico, principalmente depressão e ansiedade. Procurar 
auxílio de um especialista antes do afastamento, quando os sintomas ainda estão 
no começo, pode ser determinante para combater a doença.

Página 5493



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

Página 5494



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
projeto-itinerante-mala-e-cuia-creja.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 7 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Página 5495



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

Projeto Itinerante Mala e Cuia - CREJA

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
reuniao-projeto-megafone.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 10 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Reunião - Projeto Megafone

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
sos-lingua-portuguesa-quis-pus-e-fiz.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 25 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

S.O.S Língua Portuguesa! - Quis, Pus e Fiz

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

E aí, vamos praticar?
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
sos-lingua-portuguesa-um-grama-ou-uma.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 11 de junho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

S.O.S Língua Portuguesa! - Um grama ou uma grama?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

E aí, vamos praticar?
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blogando-ideias-aumentar-visitas-no-blog.html
<DATA DA POSTAGEM>
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segunda-feira, 8 de julho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Blogando Ideias! -  Aumentar Visitas no Blog

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

1. Cadastre em Sistemas de Busca Famosos

GoogleCadê/ YahooAltavista 2. Cadastre em sistemas próprios de blogs 
como:LinkPontoBlog 3. Cadastre em sistemas de trocas de 
Bannerswww.bannerclub.com.br/
www.hiperbanner.net/
www.trocando.com.br/ 4. Visite outros blogs diariamentee  sempre deixe 
comentários
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blogando-ideias-conseguir-comentarios.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 1 de julho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Blogando Ideias! - Conseguir Comentários no Blog

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
1. FAÇA OS SEUS LEITORES PENSAREM DIFERENTE
Muitos já ouviram falar do Advogado do   Diabo, que na verdade é uma estratégia 
de posicionamento e contradição   que tem como objetivo desconstruir mitos ou 
ideias que são do senso   comum. Quando escrevemos o artigo sobre como ganhar 
2500 euros por mês com 100 visitas por dia,   aquilo que na verdade fizemos foi 
obrigar os nossos leitores a   pensarem diferente, ou seja, de uma nova 
perspectiva. Desconstruímos o   mito de que os sites e blogs necessitam de muito
tráfego, bem como   desconstruímos o facto de ser necessário muito tráfego para 
gerar muito   dinheiro. Isso resultou em algumas dezenas de comentários e um 
nível de   interação muito superior ao de outras postagens.
2. FAÇA UM ARTIGO EM FORMATO DE LISTA E PEÇA ADIÇÕES
Escrever artigos em formato de lista é uma estratégia muito comum e que 
normalmente resulta em grandes picos   de tráfego. Não só pelo facto de serem 
artigos mais simples de   consumir, e com um teor de viralidade muito superior, 
mas também por   serem artigos que funcionam bastante melhor em diretório de 
artigos e roteadores de tráfego.   No entanto, para que a sua estratégia de 
receber comentários funcione   ainda melhor, considere pedir aos seus leitores 
(no fim do artigo) para   deixarem comentários com outras indicações que você 
possa acrescentar a   essa lista. Pedir adições é uma forma muito criativa e 
lúdica de fazer   com que os seus leitores participem ativamente.
3. NÃO ABRA O JOGO TODO
Escrever muito e bem é de facto   fantástico, mas na verdade pode ser um 
contrassenso para quem procura   muitos comentários. Se você abrir o jogo todo e
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der aos seus leitores   todas as perguntas e respostas que eles provavelmente 
procuram, o mais   provável é o seu artigo receber poucos comentários. Não abra 
o jogo   todo, deixe perguntas sem resposta de forma a que os seus leitores   
possam interagir e participar do debate também.
4. SEPARE SEMPRE OS COMENTÁRIOS DOS TRACKBACKS E TWEETS
Quando um leitor aterra numa das suas   postagens e verifica que nos comentários
a informação se encontra   confusa, pois aparecem listados os comentários, 
trackbacks e tweets,   tudo à mistura, a probabilidade de ele comentar é 
reduzida   drasticamente. Normalmente o leitor tem a percepção de que irá deixar
um   comentário que provavelmente nunca vai ser respondido e/ou vai ficar   
perdido no meio de tanto lixo que acaba por nem sequer comentar. Por   isso 
mesmo, convém separar os trackbacks dos comentários no seu blog, tornando a 
leitura mais agradável e a postagem de comentários mais interessante. 
5. RESPONDA AO MAIOR NÚMERO DE COMENTÁRIOS POSSÍVEL
Uma das estratégias que sempre tivemos   em consideração desde a criação deste 
blog foi precisamente responder ao   maior número de comentários possível. É 
normal que de tempos a tempos   alguns comentários fiquem sem resposta, mas 
procuramos sempre responder   ao maior número possível, mantendo os leitores 
sempre satisfeitos com o   facto de verem as suas dúvidas esclarecidas. Ninguém 
gosta de falar   para a parede, pelo que é importante que você demonstre aos 
seus   leitores que se preocupa com eles e com os seus problemas.NOTA: Esta   
dica é vital para todos aqueles que desejam realmente receber muitos   
comentários no futuro. É verdade que responder a todos os comentários   exige 
bastantes horas de dedicação e trabalho, mas no fim de contas   acaba sempre por
valer a pena. Se quer ser bem sucedido nesta   estratégia, esta é a regra de 
ouro.[FOTO]

6. FAÇA UMA PERGUNTA (APENAS), MAS NÃO SEMPRE!
Fazer perguntas no final das suas   postagens é de facto um gatilho para 
conseguir que os seus leitores   produzam uma determinada ação, neste caso 
comentarem a postagem. No   entanto, uma das coisas que temos vindo a testar e a
aprender é que você   não deve fazer mais do que uma pergunta, pois isso torna a
interação   mais complexa e o número de comentários reduz drasticamente, bem 
como   não deve utilizar esta estratégia em todas as suas postagens sob pena de 
 ela perder o seu efeito viral. Faça perguntas apenas nas postagens que   
considera pertinentes.
7. FAÇA PERGUNTAS NO TWITTER E FACEBOOK
Os canais de mídia são hoje parte   integrante dos blogs e vice-versa. É 
importante então que você utilize   também esses canais como forma de melhorar o
nível de interação dos   seus leitores. Questione-os sob as suas postagens no 
Twitter e participe   em debates e discussões com eles no Facebook. Esta 
interação por   múltiplos canais é essencial para o crescimento do seu número de
  comentários no blog, bem como para o crescimento da sua autoridades   nestes 
meios sociais.
8. FAÇA PERGUNTAS EM VÍDEO
Os vídeos são também hoje uma ferramenta incrível de marketing viral. Comece por
criar um canal no Youtube,   e faça vídeos de qualidade, relacionados com as 
suas postagens, e no   final dos vídeos faça aos seus leitores uma pergunta 
(novamente, só   uma!) e peça-lhes para deixarem a resposta por escrito nos 
comentários   dessa mesma postagem. Esta técnica normalmente resulta também em  
crescimento do número de comentário nos artigos onde é aplicada.
9. CONTINUE O DEBATE FORA DO SEU BLOG
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Uma estratégia que é igualmente útil é   pegar numa determinada conversa que 
começou no seu blog, e leva-la para   outros canais de mídia social como o 
Twitter ou Facebook. Aproveite um   comentário de um dos seus leitores, 
coloque-o no Twitter e peça aos seus   seguidores para opinarem sobre a mesma 
matéria em questão. Este tipo de   estratégia é uma forma de melhorar não só a 
sua posição nas mídias   sociais, como também criar sinergias entre o seu blog e
esses canais de   mídia.
10. RESPONDA A OUTRO BLOGUEIRO COM UM ARTIGO
Esta é também daquelas estratégias que   normalmente funcionam muito bem, 
especialmente quando o tema em debate é   viral e/ou gera bastante controvérsia.
O amigo Marcos Lemos não há   muito tempo utilizou esta estratégia num dos seus 
artigos sobre posts copiados e na verdade foi um debate muito interessante e que
gerou algum fluxo   de comentários extra entre os intervenientes. Se o seu 
concorrente   escreveu um artigo sobre um determinado assunto, recebeu muitos   
comentários e você tem uma opinião contrária, então aproveite a onda e   escreva
uma resposta em artigo linkando para o outro blogueiro   diretamente.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blogando-ideias-dicas-para-criar-um.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 15 de julho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Blogando Ideias! - Dicas para Criar um Blog Educativo

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blogando-ideias-iniciar-o-blog-da-classe.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 22 de julho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Blogando Ideias! -  Iniciar o Blog da Classe

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

[FOTO]
Você pode iniciar um blog da classe para 
Postar mensagens sobre informações úteis tais como calendário, agenda de 
eventos, tarefas de casa e etc. Postar tarefas baseadas na leitura de 
referências recomendadas, e solicitar aos alunos que respondam em seus próprios 
blogs, criando um tipo de portfólio de seus trabalhos.
Comunicar-se com pais se você está ensinando numa escola elementar.
Postar desafios para a escrita.
Fornecer exemplos de trabalho em sala de aula, de atividades de vocabulário, ou 
de jogos gramaticais.
Fornecer exercícios de leitura on line para que seus alunos leiam e reajam.
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Reunir e organizar recursos da Internet para cursos específicos, fornecendo 
links para sites apropriados assim como informações sobre sua relevância.
Postar fotos e comentários sobre atividades em classe.
Convidar os alunos a comentarem ou postarem mensagens sobre determinados 
assuntos com o objetivo de lhes dar voz por meio da escrita.
Publicar bons exemplos de redações dos alunos.
Expor produtos de arte, poesia e histórias criativas dos alunos.
Criar um site de ensino dinâmico, postando não somente assuntos relacionados com
atividades da classe, mas também atividades, tópicos de discussão, links com 
informação adicional, informação sobre tópicos que os alunos estão estudando, 
leituras para inspirar a aprendizagem.
Criar círculos de literatura.
Criar clubes do livro on line.[FOTO]

Fazer uso do comentário para que os alunos publiquem mensagens sobre tópicos 
utilizados no desenvolvimento de habilidades linguísticas.
Solicitar aos alunos para eles criarem seus próprios blogs individuais do curso,
onde postarão suas próprias idéias, reações e trabalhos escritos.
Postar tarefas para levar em frente aprendizagens baseadas em projetos.
Editar jornais de classe, usando artigos escritos por alunos, assim como fotos 
que eles possam ter produzido.
Linkar sua classe com outra classe em qualquer lugar do mundo.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blogando-ideias-usando-o-blog-na-sala.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 15 de julho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Blogando Ideias! - Usando o Blog na Sala de Aula

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Você pode criar um diário eletrônico reflexivo para 
[FOTO]

Refletir sobre suas próprias experiências docentes.
Ter um registro sobre experiências de capacitação docente.
Escrever a descrição de uma unidade específica de ensino.
Descrever o que funcionou para você na sala de aula, assim como o que não 
funcionou.
Fornecer alguma dica de ensino para outros docentes.
Escrever o que você aprendeu com outro professor.
Explicar os insights que você tem a partir do que acontece na sala de aula.
Compartilhar ideias de atividades de ensino ou jogos de linguagem para uso em 
sala de aula.
Fornecer dicas de como fazer no uso específico de tecnologias em sala de aula, 
descrevendo como você usou determinadas tecnologias em sua classe.
Explorar assuntos importantes sobre ensino e aprendizagem.
Vamos praticar?
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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primeiros-cliques-criando-e-salvando.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 1 de julho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Primeiros Cliques - Criando e salvando documento no word

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
primeiros-cliques-extensao-de-arquivos.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 8 de julho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Primeiros Cliques - Extensão de arquivos do Word

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
primeiros-cliques-inserindo-graficos-no.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 22 de julho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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Primeiros Cliques - Inserindo gráficos no Word

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
primeiros-cliques-inserindo-imagens-no.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 29 de julho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Primeiros Cliques - Inserindo imagens no Word

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
primeiros-cliques-inserindo-tabela-no.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 15 de julho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Primeiros Cliques - Inserindo tabela no Word

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

Página 5529



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

Página 5530



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
sos-lingua-portuguesa-gente-ou-agente.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 23 de julho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

S.O.S Língua Portuguesa! - A gente ou Agente?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Vamos praticar?
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
sos-lingua-portuguesa-onde-ou-aonde.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 9 de julho de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

S.O.S Língua Portuguesa! - Onde ou Aonde?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Vamos praticar?
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
feliz-aniversario-marcia-coelho.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 6 de agosto de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Feliz Aniversário, Márcia Coelho!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Querida Márcia,

[FOTO]
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Parabéns pelo seu aniversário. Desejo-lhe agradáveis surpresas e felizes 
acontecimentos, e que este dia possa lhe trazer muitas aventuras e alegrias! 
Ged - 6ª CRE
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
primeiros-cliques-hiperlink.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 5 de agosto de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Primeiros Cliques - Hiperlink

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
primeiros-cliques-temas-do-power-point.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 12 de agosto de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Primeiros Cliques - Temas do Power Point

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
sos-lingua-portuguesa-campanha-em-favor.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 20 de agosto de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

S.O.S Língua Portuguesa! - Campanha em favor do nosso português

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Página 5542



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
[FOTO]

Vamos praticar?
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
sos-lingua-portuguesa-mal-ou-mau.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 6 de agosto de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

S.O.S Língua Portuguesa! - Mal ou Mau?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Vamos praticar?
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<POSTAGEM>
11-dicas-para-ajudar-na-educacao.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 23 de setembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

11 dicas para ajudar na educação musical de seu filho

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
A música passou a ser disciplina obrigatória da Educação Básica, de acordo com a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) em 2011. Independente do 
ensino em sala de aula, há muito o que fazer em casa para desenvolver a aptidão 
musical de crianças (e de você, pai, também!). Aguçar mais os ouvidos, conhecer 
músicas novas ou até mesmo ir a shows e concertos são bons exemplos de como se 
aproximar da cultura musical, mesmo sem saber tocar um instrumento.
A importância do aprendizado musical se comprova cada vez mais. A fundação 
americana Dana, que realiza pesquisas sobre atividades cerebrais, publicou em 
2008 um estudo que comprovou a relação entre o interesse de crianças por 
conhecimentos artísticos e o aumento de habilidades como concentração, memória e
criatividade ao resolver problemas. Outro estudo, mais recente, lançado neste 
ano pela Universidade Federal de São Paulo, em parceria com o Instituto ABCD, 
mostrou que crianças que tiveram aulas de música melhoraram o desempenho em 
português e matemática, em comparação a um grupo que não teve as aulas.

"O estudo da música desenvolve muitas habilidades, como raciocínio lógico, 
coordenação motora, possibilidade de expressão e até sociabilização, quando se 
toca um instrumento", explica Berenice de Almeida, pianista e professora da 
Escola Municipal de Iniciação Artística. Além de tudo isso, é muito prazeroso 
quando temos a chance de escutar, dançar, cantar ou até mesmo tocar uma música. 
Pensando nisso, que tal seguir essas dicas para tornar a música ainda mais 
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presente na vida de sua família?1. Preste mais atenção aos sons ao seu 
redorTodos os sons à nossa volta formam o que os estudiosos chamam de "paisagem 
sonora". Não podemos vê-la, mas é importante lembrar que ela está sempre 
presente. "Aguçar a percepção auditiva da criança é o primeiro grande passo para
a educação musical", diz a pianista e professora Berenice de Almeida. Por isso, 
reservar um tempo para escutar a paisagem sonora é um grande exercício. Será que
há passarinhos cantando? Carros buzinando? Que elementos compõem a sua paisagem 
sonora agora?2. Cuide bem da audição (e dos ouvidos!)Outro elemento que merece 
atenção é a poluição sonora. Ruídos e barulhos podem ser um problema quando se 
trata de melhorar nossa percepção musical. "Não dá para fechar os ouvidos da 
mesma maneira que fechamos os olhos. O ouvido passa a fazer essa seleção, então,
e transformar tudo que acha desinteressante em uma massa sonora", explica 
Berenice de Almeida, pianista e professora. Pequenos gestos evitam esse 
processo, como desligar a TV durante o almoço, para priorizar a conversa, e 
evitar mais de um aparelho eletrônico ligado na casa. Outra dica importante é em
relação aos fones de ouvido - grandes vilões do aparelho auditivo. Cuide para 
que seu filho nunca use fones com o volume alto demais, pois os danos que esse 
mau hábito causa são irreversíveis!3. Amplie o repertório musicalTodos os dias, 
a televisão, o rádio e a internet nos colocam em contato com músicas "da moda". 
Independente de julgá-las, é importante ter em mente que esse repertório já é 
muito acessível, e que não é preciso reforçá-lo. É interessante, portanto, 
buscar músicas que não fazem parte do que é chamado "repertório comercial". Essa
busca pode ser feita na internet, em lojas de CDs e sebos, ou até em estações de
rádio e canais de TV menores. "A qualidade da música que ouvimos vem com o 
aumento do repertório", diz a pianista e professora Berenice de Almeida. Quanto 
maior a diversidade, mais atentos estamos a critérios de qualidade musical.4. 
Relembre as músicas de sua infânciaConhecer músicas de outras épocas é um grande
aprendizado. Que tal resgatar as raízes familiares e relembrar com seu filho as 
músicas que fizeram parte de sua infância? Ou de seus pais e avós? Músicas 
típicas de outros países também podem entrar na brincadeira, ainda mais se 
fizeram parte da história da família. "Hoje em dia, as músicas estão se tornando
cada vez menos coletivas. É preciso passar essa herança adiante, da música feita
em conjunto", conta a pianista e professora Berenice de Almeida.5. Não tenha 
medo da música eruditaPor mais inacessível que pareça aquela música feita pelas 
orquestras, com instrumentos sofisticados e, na maioria das vezes, sem letra, é 
preciso incluí-la no repertório de uma criança. A música erudita, popularmente 
chamada de música clássica, é importante para a formação cognitiva do cérebro, 
processo que pode começar na barriga da mãe (o feto começa a ouvir a partir da 
21ª semana de vida). O importante, portanto, é escolher um repertório mais 
acessível dentro da música erudita.6. Vá a apresentações, concertos e showsSair 
de casa para assistir a uma apresentação musical, por mais confortável que seja 
escutar música deitado no sofá, é uma experiência incrível. A tecnologia avança 
na tentativa de melhorar a qualidade das gravações, mas nada ainda se compara ao
som ao vivo. Além disso, a emoção de estar perto do artista muda tudo! Procure 
se informar sobre a programação musical de sua cidade. Muitas vezes, há 
apresentações gratuitas ou com preços acessíveis que valem muito a pena.7. 
Proponha o estudo de um instrumentoUma ótima maneira de aprofundar a educação 
musical de uma criança é apresentar a ela a possibilidade de aprender um 
instrumento. Dê espaço para que ela escolha aquele que chame mais a atenção, e 
veja se é possível ter aulas. "Tocar um instrumento é um grande exercício de 
concentração e percepção", explica a pianista e professora Berenice de Almeida. 
"Além disso, tocar em conjunto desenvolve habilidades de sociabilização e, 
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principalmente, ensina a importância de ouvir o outro, a si mesmo e o todo". É 
importante ressaltar que não existe um "dom" para música - todos podem tentar 
tocar qualquer instrumento, independentemente da idade.8. Leia mais sobre música
- e estimule seu filho a fazer o mesmo!A leitura pode ser uma ótima fonte para 
se conhecer um pouco mais sobre o universo da música. Procure não pular o 
caderno de cultura do jornal, por mais difícil que possa parecer um texto de 
crítica musical, e busque fontes especializadas para se inteirar mais sobre o 
assunto. Além de blogs e revistas, muitos livros podem trazer um grande 
aprendizado. Confira aqui as dicas de livro para saber mais sobre Música Popular
Brasileira e de livros infantis sobre música.9. Permita "brincadeiras sonoras""O
que às vezes os pais interpretam como barulho pode ter um significado musical 
para a criança", explica a pianista e professora Berenice de Almeida. É preciso 
dar espaço para a curiosidade das crianças, sabendo respeitar os processos de 
criação. Principalmente na primeira infância, elas tendem a ser mais livres para
explorar objetos sonoramente, e isso deve ser estimulado, pois faz parte do 
processo de improvisação. "Os pais podem estar junto nessas descobertas", 
reforça Berenice.10. Crie instrumentos com objetos do cotidianoOutra maneira de 
desenvolver a exploração sonora é criar instrumentos a partir de sucata ou 
outros materiais do dia a dia. Mas esse processo deve ser feito com o 
desenvolvimento da percepção - que sons cada material produz? Como otimizar esse
som em um instrumento? Um chocalho, por exemplo, pode ser feito com diversos 
recipientes, além de diversos "grãos" para o interior. A combinação desses dois 
elementos pode levar a uma infinidade de instrumentos diferentes!11. Reserve 
momentos para ouvir músicaQuer saber mais? Clique AQUI!Engana-se quem diz que 
gosta de música e escuta apenas enquanto faz outras coisas. A música, para ser 
apreciada como merece, não pode servir apenas de pano de fundo. Só assim, 
reservando um tempo para escutar música por inteiro, é que se pode curtir todos 
os elementos que ela oferece, e, quem sabe, refletir sobre eles. Fazer isso em 
família, então, é muito divertido! Confira a série Música da Semana, do Educar 
para Crescer, que sugere temas e canções para a escuta ativa.
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<POSTAGEM>
acompanhe-o-desempenho-escolar-dos-seus.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 13 de setembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Acompanhe o desempenho escolar dos seus filhos

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Os pais dos alunos do 1º ao 9 ano da rede municipal de ensino já podem 
acompanhar o desempenho escolar de seus filhos. Ao acessar o boletim escolar 
online, os pais terão mais controle sobre o desempenho dos alunos, acompanhando 
o rendimento e a frequência à escola.[FOTO]

Siga as instruções abaixo e fique por dentro do desempenho de seu filho!
1º) Acesse o link Boletim Escolar Online.
2º) Coloque o código do aluno (número de 13 dígitos utilizado no SCA para 
identificar o aluno)
3º) Coloque a data de nascimento do aluno
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4º) Copie o código de confirmação que aprece na tela
5º) Senha (caso não tenha a senha, entre em contato com a escola de seu filho)
6º) Clique em confirmar.
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bom-dia-6-cre.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 9 de setembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Bom dia 6ª Cre!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Página 5554



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

Página 5555



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

--------------------------------------------------------------------------------
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bom-dia-6-cre_10.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 10 de setembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Bom dia 6ª Cre!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
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bom-dia-6-cre_11.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 11 de setembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Bom dia 6ª Cre!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
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bom-dia-6-cre_12.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 12 de setembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Bom dia 6ª Cre!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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<POSTAGEM>
bom-dia-6-cre_13.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 13 de setembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Bom dia 6ª Cre!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
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<POSTAGEM>
bom-dia-6-cre_14.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 14 de setembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Bom dia 6ª Cre!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
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<POSTAGEM>
bom-dia-6-cre_15.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 15 de setembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Bom dia 6ª Cre!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
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<POSTAGEM>
bom-dia-6-cre_16.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 16 de setembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Bom dia 6ª Cre!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
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"Comece a semana sorrindo! Afinal, coisa boa atrai coisa boa!
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<POSTAGEM>
bom-dia-6-cre_17.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 17 de setembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Bom dia 6ª Cre!!!!!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Na hora da verdade, ninguém engana a vida. É possível enganar o professor, os 
pais ... mas enganar a vida é impossível. Na hora da verdade, ela se encarrega 
de por todas as pessoas no seu devido lugar.Bom dia 6ª Cre!!!!!!
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<POSTAGEM>
bom-dia-6-cre_18.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 18 de setembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Bom dia 6ª Cre!!!!!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
"Ninguém vale pelo que sabe, mas pelo que faz com aquilo que sabe."Leonardo 
BoffBom dia 6ª Cre!!!!!!
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<POSTAGEM>
bom-dia-6-cre_19.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 19 de setembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Bom dia 6ª Cre!!!!!!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
"Às vezes são as pequenas decisões que podem mudar a sua vida para 
sempre."Wesley SoaresBom dia 6ª Cre!!!!!
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<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 20 de setembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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Bom dia 6ª Cre!!!!!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Ensine seus filhos a serem felizes com o que tem.Bom dia 6ª Cre!!!!!!!

Página 5579



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

Página 5580



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
bom-dia-6-cre_21.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 21 de setembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Bom dia 6ª Cre!!!!!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
E de repente a vida de vira do avesso e você descobre que o avesso é o seu lado 
certo.Bom dia 6ª Cre!!!!!!
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<POSTAGEM>
bom-dia-6-cre_22.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 22 de setembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Bom dia 6ª Cre!!!!!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
"As perdas da alma são curadas com atenção, carinho e paz."Roberto 
ShinyashikiBom dia 6ª Cre!!!!!
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<POSTAGEM>
bom-dia-6-cre_23.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 23 de setembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Bom dia 6ª Cre!!!!!!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Base para sustentar uma educação de qualidade: Professor! Valorize-o!Bom dia 6ª 
Cre!!!!!Bom dia amigos do Face!!!!
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terça-feira, 24 de setembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Bom dia 6ª Cre!!!!!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

"Quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê."
Monteiro Lobato
Bom dia 6ª Cre!!!!!!
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bom-dia-6-cre_25.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 25 de setembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Bom dia 6ª Cre!!!!!!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Somos todos iguais pelo fato de sermos diferentes!Bom dia 6ª Cre!!!!!
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<POSTAGEM>
bom-dia-6-cre_26.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 26 de setembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Bom dia 6ª Cre!!!!!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Tem gente que é especialista em detectar as falhas dos outros, mas é míope para 
enxergar as próprias.Bom dia 6ª Cre!!!!!
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<POSTAGEM>
bom-dia-6-cre_27.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 27 de setembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Bom dia 6ª Cre!!!!!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

[FOTO]
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Deixe que o tempo se encarrega de te mostrar quem são as pessoas. Algumas podem 
fingir, mas suas ações demonstrarão quem realmente elas são. Não fique triste 
por não ter visto antes, fique feliz por algum dia ter descoberto.Bom dia 6ª 
Cre!!!!!!
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<POSTAGEM>
bom-dia-6-cre_28.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 28 de setembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Bom dia 6ª Cre!!!!!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
"Os conhecimentos nos dão meios para viver. A sabedoria nos dá razões para 
viver."Rubem AlvesBom dia 6ª Cre!!!!
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<POSTAGEM>
bom-dia-6-cre_29.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 29 de setembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Bom dia 6ª Cre!!!!!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

"A arte de ensinar é a arte de acordar a curiosidade natural nas mentes jovens, 
com o propósito de serem satisfeitas mais tarde."Bom dia 6ª Cre!!!!!
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<POSTAGEM>
casa-do-curioso-como-funcinam-as.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 19 de setembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Casa do Curioso - como funcinam as máquinas fotográficas

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

O objetivo desta experiência é conhecer como se pode projetar uma imagem com uma
 câmara escura. Você irá precisar dos seguintes materiais: Caixa de sapato

 Lupa (ou outro tipo de lente de aumento)
 Tesoura
 Cola
 Papel vegetal
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 Cartolina preta
 1 vela
  1 caixa de fósforo Como fazer:
1) Pegue a cartolina preta e enrole-a, formando um cilindro de diâmetro igual ao
da lente de aumento ou lupa. Encaixe a lente nesse cilindro e cole a cartolina, 
para que se mantenha esse formato. Se você estiver usando uma lupa, faça um 
buraco para que o cabo fique de fora. Certifique-se de que a lente esteja bem 
firme na cartolina, para não cair e quebrar.

2) Recorte, em um dos lados da caixa, um retângulo um pouco menor que o próprio 
lado. Sobre esse retângulo, cole o papel vegetal. 

3) No lado oposto, faça um recorte circular com o mesmo diâmetro do cilindro. 
Encaixe o cilindro com a lente ou lupa na ponta do buraco circular. É importante
que o cilindro esteja firme, pois, 
movendo-o para frente e para trás, você ajustará o foco. 

4) A caixa deve ser escura por dentro. Cubra as faces internas da caixa com 
cartolina preta, sem passar por cima dos buracos que você já fez. 

5) Está pronta a sua câmara escura! Agora, aponte a lente para o objeto que você
quer ver projetado. Cuidado!  Nunca aponte a câmara em direção à luz do sol. É 
perigoso para os seus olhos!

A distância do objeto até a câmara dependerá do foco de sua lente e do 
comprimento do cilindro. Você conseguirá visualizar melhor a imagem se o papel 
vegetal estiver na sombra. Se for o caso, você pode por uma camiseta, ou um pano
qualquer sobre você e a parte da caixa com o papel vegetal, a fim de deixá-la 
mais escura, como faziam os fotógrafos mais antigos. O que aconteceu?
A câmara escura é uma caixa fechada com um buraco em um dos seus lados. No outro
lado, aparece a imagem invertida da cena que se passa à frente da abertura. Esse
é o princípio de toda câmera fotográfica.[FOTO]

A imagem do objeto à frente da sua câmara apareceu invertida? Isso acontece 
porque a luz se reflete de cada ponto de um objeto e segue em todas as direções,
sempre em linha reta. Assim, o raio de luz que vem de baixo da figura, ou da 
cena, passa pela lente e vai para o topo do papel vegetal, enquanto o raio de 
luz que vem de cima, passa pela lente e vai para a base do papel vegetal, 
invertendo a figura. 

* Se você não conseguiu uma lupa ou uma lente de aumento, não desista do 
experimento! Em vez do tubo com a lente, faça um pequeno recorte na ponta da 
caixa de sapato. Cubra esse buraco com uma folha de papel alumínio e faça um 
furinho com um alfinete. Como na câmara escura com lente, faça uma janela na 
outra extremidade da caixa e cole o papel vegetal. Pronto, você deverá apontá-la
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para objetos muito bem iluminados (mas, nunca diretamente para o sol!), e deverá
fazer sombra na tela de papel vegetal, para poder enxergar os objetos.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
coral-atras-da-nota-abre-inscricoes.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 17 de setembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Coral Atrás da Nota abre inscrições para servidores

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

O coralAtrás da Nota, da Prefeitura do Rio, abre inscrições para servidores 
cantores interessados em participar da montagem da "Grande Missa Solene", de 
Henrique Alves de Mesquita, com a Orquestra Sinfônica Nacional da UFF e 
solistas. Regido pelo maestro Sérgio Dias, professor titular de Musicologia da 
UFPE, o concerto será realizado no dia 6 de novembro, na Igreja Nossa Senhora do
Carmo da Antiga Sé (Centro).
 A "Grande Missa Solene" foi dedicada ao tio de D. Pedro II, D. Pedro V. Foi 
executada pela primeira vez em 26 de Agosto de 1860, na Igreja Santa Cruz dos 
Militares (Centro), sob a regência do compositor Francisco Manuel da Silva, 
bolsista do Imperador Pedro II. Francisco Manuel estudou na França e foi 
elogiado pelo escritor Machado de Assis. Com o fim do regime monárquico, sofreu 
adversidades sendo assistido no final de vida por sua amiga e admiradora 
Chiquinha Gonzaga.
 Para mais informações, os servidores ativos e inativos deverão entrar em 
contato com a Coordenadoria de Valorização do Servidor da Secretaria Municipal 
de Administração, pelo telefone 2976-1109 no horário das 11h às 16h.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
curso-de-educacao-especial-na.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 16 de setembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Curso de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
ATENÇÃO: ABERTAS AS INSCRIÇÔES PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA
PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVAO
Instituto Municipal Helena Antipoff, promoverá, a partir do dia 24
DE SETEMBROde 2013, o Curso de Educação Especial
na Perspectiva da Educação InclusivaO curso será
organizado em oficinas pedagógicas, com base em teorias, que possibilitarão a
reflexão da prática sobre a prática.A cada encontro serão discutidos temas 
relacionados às
especificidades dos alunos atendidos pela educação especial, de maneira a
conciliar teoria e prática. São eles:1.Políticas
Públicas:Desafios e Avanços da
Implementação da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da
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Educação Inclusiva.2.O
Aluno com Transtorno Global do Desenvolvimento e o Cotidiano Escolar.3.O 
Entrelace de Políticas Públicas,
Práticas Pedagógicas e Culturas em Educação Bilíngue no Município de Rio de
Janeiro.4.Reflexões Pedagógicas Sobre a
Deficiência Visual: Um Caminho Para a Inclusão Escolar.5.Altas 
Habilidades/Superdotação: Características e
Práticas Pedagógicas.6.O Brincar e a Criança
com Deficiência.7.O
lugar do corpo em movimento na aprendizagem:Reflexões.8.As
linguagens Artísticas para promoção da Educação Inclusiva.9.Novas
Tecnologias Educacionais: Acesso à informação, comunicação e ao 
Aprendizado.10.Comunicação
Alternativa e Ampliada e Cotidiano Escolar.11.Novas
Tecnologias Educacionais: Acesso à informação, comunicação e ao 
Aprendizado.12.Novas Perspectivas de Mediação nos Processos de Ensino e
Aprendizagem dos Alunos com Deficiência Intelectual.Público Alvo:Elementos
de CRE, Diretores, Coordenadores Pedagógicos, Professores de Turma Comum,
Articuladores de Creche, Agente Educador, Representantes de Instituições
Particulares e Filantrópicas de Ensino.Datas dos 
encontros:setembrooutubronovembrodezembro241º, 8, 22 e 2905, 12,19 e 2603 e 
10Vagas: Quarenta vagas no período da manhã (8h às 12h)Quarenta vagasno período 
da tarde (13h às 17h)Local: Instituto Municipal Helena Antipoff - Rua Mata 
Machado, nº
15 Maracanã.Contato:Instituto Municipal Helena Antipoff. Tel.: 2234-7962 
smeiha@rioeduca.netOrientações
para Inscrições1.As inscrições serão online no endereço: 
https://docs.google.com/forms/d/1XY72DHc0-4IgQsVsrn6URZ5EOVnLZrp0Suziyrne5j0/vie
wform2.A
inscrição não garante a matrícula no curso. O professor fará a inscrição e 
deverá aguardar a confirmação da
mesma.Será respeitada a ordem de inscrição, sendo dada preferência aos
profissionais da Rede Municipal de Ensino.3.Para
realização das oficinas serão solicitados materiais de baixo custo para a
produção dos recursos pedagógicos adaptados, que ficarão a cargo do
professor/unidade escolar;4.Não
haverá dispensa de ponto.5.Serão
certificados os professores que obtiverem setenta e cinco por cento de 
frequência.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
desafios-logicos-o-caso-do-motorista.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 11 de setembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Desafios Lógicos - O caso do motorista sorridente

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
O Caso do Motorista SorridenteComo faz com frequência nas horas de descanso, O 
Inspetor Arruda está visitando sua irmã  que é dona de uma pequena empresa de 
entregas. Ee se preocupa com ela, pois sabe que, eventualmente, alguns 
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funcionários corruptos desviam parte das mercadorias que deveriam ser entregues 
aos clientes.

Então ele sempre cuida de orientá-la. Dá-lhe dicas de como flagrar esses 
espertalhões.Por coincidência, naquele momento, Ela está enfrentando um pequeno 
problema interno, que não sabe como resolver. Há uma denúncia, de que um dos 
seus funcionários, o Chico Sorriso, está usando os veículos da empresa para 
fazer entregas clandestinas, naturalmente, sem ela saber. E chega a notícia de 
que o mesmo, ao sair escondido com a caminhonete, bateu em uma caixa  de coleta 
dos correios. Isso certamente poderia provar suas "escapadas" fora da rota. 
Evidentemente  que ele nega tudo.

Então, já que está ali, o Inspetor Arruda se dirige ao estacionamento para 
examinar o Veículo avariado, e se for o caso, dar o seu parecer sobre o 
incidente. Chico Sorriso então conta sua versão da história. Ele assegura que 
não saiu do pátio de estacionamento. Acrescenta que o farol quebrou ali mesmo, 
mais  cedo, ao bater em outro, enquanto  manobrava o veículo, e que depois 
disso, não o movera do local.
Mas o Inspetor Arruda não acredita que ele esteja dizendo a verdade. 

Você é capaz de dizer porquê o Inspetor afirma isso com tanta segurança?Responda
e depois Confira!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-mundial-da-internet-segura-2013.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 16 de setembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Dia Mundial da Internet Segura 2013

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
[FOTO]

O aluno João Paulo Santiago ganhou o prêmio do concurso de vídeo do Dia Mundial 
da Internet Segura na categoria adolescente. O aluno produziu o vídeo na Oficina
de Animação Experimental do Núcleo de Arte Grande Otelo.

Na internet dá para fazer muitas coisas boas e divertidas. Mas existe um outro 
lado ruim e perigoso, especialmente para as crianças e os adolescentes. Quanto 
mais informados eles estiverem, mais fácil irão se proteger e aproveitar o que 
há de bom.Pensando nesta questão, a Safer Net Brasil lançou no início do ano o 
concurso do Dia Mundial da Internet Segura 2013. Ele teve como propósito 
incentivar a participação de adolescentes e jovens nas campanhas de promoção do 
uso responsável e seguro da internet, debatendo a questão da cidadania na web 
brasileira, para que possamos, todos juntos, aumentar ainda mais as 
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oportunidades trazidas pelas novas tecnologias de comunicação e informação.Para 
concorrer ao prêmio em uma das categorias, adolescente (13 a 17 anos) ou jovem 
(18 a 21 anos), o candidato deveria criar um vídeo, de até dois minutos, que 
ilustrasse o tema Direitos e Deveres Online: Conecte-se com Respeito.Diversas 
técnicas como animação, efeitos de texto, desenhos, stop motion poderiam ser 
utilizadas. Os vídeos enviados foram avaliados segundo os seguintes critérios: 
objetividade, replicabilidade, qualidade na abordagem do tema, originalidade, 
efeito multiplicador e interatividade.Clique na imagem abaixo e veja a matéria 
na íntegra no Portal Rioeduca!Você quer ver o seu aluno no Portal Rioeduca? 
Entre em contato com a representante do Rioeduca da sua CRE e divulgue os alunos
que são destaque na sua escola! Será um prazer tê-lo no Portal Rioeduca! Este 
espaço é meu, é seu é nosso! Até a próxima semana!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dica-cultural-teatro-infantil-bumba-meu.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 20 de setembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Dica Cultural - Teatro Infantil Bumba meu Boi

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
BUMBA MEU BOI

O Teatro Trupiniquim faz uma divertida farsa-rapsódica entrelaçando os ritmos 
populares brasileiros. Quatro palhaços da trupe, com suas peripécias e 
acrobacias, contam, representam, brincam e cantam a história mais popular de 
todo o Brasil. 
O boi preferido de um rico fazendeiro morreu porque teve sua língua arrancada 
para satisfazer os desejos de Catirina, a mulher grávida de Pai Francisco. Agora
ela vai precisar de ajudas do público para desfazer os seus caprichos.
Com André Severo, Brian Amorim, Bryony Duncan e Karol Schittini. 
Dias 22 e 29 de setembro (domingos), às 16h. Arena Carioca Carlos Roberto de 
Oliveira - Dicró. Classificação: livre.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dica-do-dia.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 17 de setembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Dica do Dia!!!!!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Não conte sua senha para outras pessoas, nem mesmo para seus 
amigos ou namorado (a). Se usar computadores em lan houses ou outros locais 
públicos, não esqueça de clicar em Sair ou Logout quando terminar de usar um 
site onde tenha digitado sua senha - leia a história em quadrinhos [FOTO]
O Clone. [FOTO]

Clique na imagem para ver a história na íntegra!
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<POSTAGEM>
dicas-pedagogicas-alfabetizacao-ouvir-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 18 de setembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Dicas Pedagógicas - Alfabetização: ouvir e ler um mesmo texto no computador

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Objetivos 

- Explorar o texto escrito para localizar as partes do texto ouvidas em áudio
-Utilizar o conhecimento construído sobre o sistema de escrita e a familiaridade
com o gênero narrado para fazer o ajuste entre o texto que escuta em áudio e o 
texto escrito

Conteúdo
- Leitura pela criança no processo de alfabetização inicial.

Anos
1º e 2º anos

Tempo estimado
Uma aula de 45 minutos que pode ser repetida em outros dias (com outros textos)

Material necessário
- Computadores
 - Fones de ouvido
- Arquivo de áudio com a narração da história apresentada ou livro digital da 
história
- Texto de um gênero com que os alunos tenham familiaridade, como um conto, uma 
fábula ou um texto informativo de natureza científica. Atenção: a condição 
didática desta atividade não é conhecer o texto de memória, e sim ter 
familiaridade com o gênero, ou seja, reconhecer a sua forma, a linguagem 
escrita, sua função comunicativa e o propósito leitor. Portanto, as crianças não
devem decorar o texto antes de lê-lo. O desafio é explorar o texto escrito, 
lançando mão de todos os saberes disponíveis sobre o sistema de escrita e sobre 
os procedimentos de leitura para tentar descobrir o que não sabeDesenvolvimento
1ª etapa
Selecione um gênero com que seus alunos tenham familiaridade. Eles devem 
reconhecer os temas veiculados por ele, sua função comunicativa, sua forma 
composicional e expressões ou marcas linguísticas específicas dele. É condição 
didática que a turma já tenha participado de práticas de leitura envolvendo o 
gênero escolhido, de modo a reconhecer para que serve, a linguagem específica e 
o conteúdo temático. Para este plano de aula o gênero escolhido é o conto e o 
título é Chapeuzinho Vermelho.

Providencie uma gravação em áudio do conto escolhido (você pode gravar a leitura
do texto e disponibilizar o arquivo para os alunos) e a mesma versão escrita em 
um arquivo de Word. Se possível, substitua ambos por um livro digital, que já 
conta com o áudio, o texto e as ilustrações, que são outro importante recurso 
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usado pelas crianças. Organize-as individualmente para que cada uma tenha um 
fone de ouvido e um computador à sua frente. Se não houver computadores 
suficientes para todas, divida a turma em dois grupos. Enquanto um deles 
participa da atividade de leitura com o apoio dos computadores, o outro faz uma 
atividade alternativa, como a leitura de livros do acervo da sala de aula, jogos
de que conheçam as regras e possam participar com autonomia e atividade de 
desenho.

Informe os estudantes sobre os procedimentos envolvidos na atividade de leitura:
diga que os fones de ouvido estão conectados ao computador e que eles irão ouvir
uma narração do conto Chapeuzinho Vermelho. Explique também que o conto escrito 
está na tela do computador e que, enquanto o escutam, deverão acompanhar pelo 
texto escrito. Eles precisam conhecer os comandos do computador para desligar e 
religar o áudio quando quiserem, assim como saber rolar o texto na tela. Desse 
modo, têm mais autonomia durante a atividade. Informe o grupo que o desafio da 
atividade é acompanhar no texto escrito o que ouvem em áudio e que podem 
interromper a gravação quando quiserem para se localizarem na tela. Diga que 
todos podem pedir ajuda quando necessário e que o mais importante é explorar o 
texto, localizando as partes do áudio no texto escrito.

2ª etapa
Proponha que as crianças iniciem a audição do texto narrado e observe se estão 
conseguindo rolar o texto na tela. Para quem parece não estar acompanhando o 
texto escrito, peça que interrompa o áudio e pergunte onde está no texto a parte
que está ouvindo. Caso o aluno não identifique, retome com ele um trecho inicial
do áudio e proponha que acompanhe com o texto escrito. É possível também pedir 
que localize nomes ou expressões mais familiares para que possa seguir 
explorando o texto com mais autonomia. Por exemplo: Era uma vez uma menina cujo 
pai era lenhador numa floresta enorme. Ela sempre usava uma capa com capuz de lã
vermelha, feita por sua mãe. Por isso, era conhecida como Chapeuzinho Vermelho. 

Depois de ouvir esse trecho inicial, pergunte onde termina essa parte no texto 
escrito. Caso o aluno não tenha acompanhado, pergunte onde está escrito 
Chapeuzinho Vermelho e mostre que as palavras conhecidas ajudam na localização 
do texto.

Para quem está participando da atividade com mais autonomia, é possível 
perguntar sobre a parte que está lendo e pedir que justifique. Para isso, os 
alunos são convocados a uma nova reflexão sobre a escrita. A proposta é que as 
crianças explorem o texto escrito e que, com autonomia, possam retomar partes 
dele, interromper o áudio nos momentos que consideram necessários para ajustarem
melhor a leitura ou possam lê-lo de uma vez só.

3ª etapa
Depois que todos tiveram a oportunidade de ouvir todo o conto narrado e de você 
realizar intervenções com alguns, proponha que relatem como foi a experiência, 
isto é, que contem como acompanharam o texto, se conseguiram lê-lo até o fim 
enquanto ouviam e se algumas palavras ou nomes ajudaram como pistas para se 
localizarem. Caso tenha dividido o grupo, faça a troca para que todos tenham a 
oportunidade de participar dessa situação. 

A atividade pode ser repetida com outros textos. À medida que as crianças 
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tiverem mais domínio dos comandos do computador, elas poderão focar mais a 
atenção no texto escrito, tentando acompanhar o áudio com a escrita a sua 
frente.

Avaliação
Registre suas observações sobre a participação dos alunos, especialmente sobre o
grau de autonomia com que participaram da atividade e as reflexões e 
justificativas apresentadas por eles. Anote também quais foram as intervenções 
mais importantes para que refletissem sobre o texto escrito e coordenassem o 
áudio com o texto. Essas observações são fundamentais para o planejamento das 
atividades que virão a seguir.Que tal colocar esta aula em prática?
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dominio-publico-conheca-o-sinaes.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 10 de setembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Domínio Público - Conheça o SINAES

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) 
analisa as instituições, os cursos e o desempenho dos estudantes. O processo de 
avaliação leva em consideração aspectos como ensino, pesquisa, extensão, 
responsabilidade social, gestão da instituição e corpo docente. 
O Sinaes reúne 
informações do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) e das 
avaliações institucionais e dos cursos. As informações obtidas são utilizadas 
para orientação institucional de estabelecimentos de ensino superior e para 
embasar políticas públicas. Os dados também são úteis para a sociedade, 
especialmente aos estudantes, como referência quanto às condições de cursos e 
instituições.
Os processos avaliativos do Sinaes são coordenados e 
supervisionados pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior 
(Conaes). A operacionalização é de responsabilidade do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Para maiores informações clique AQUI!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
e-hora-de-garantir-seu-desconto-no-iptu.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 18 de setembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

É hora de garantir seu desconto no IPTU 2014

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Fique atento, servidor. Você e todos os contribuintes do município têm até o dia
30 de setembro para direcionar os créditos da Nota Carioca aos imóveis que serão
beneficiados com a redução do valor do IPTU em 2014.[FOTO]

Um abatimento que faz parte do pacote de vantagens desse programa que, desde 
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março, também proporciona a chance de resgatar créditos em dinheiro, através de 
depósito em conta corrente, além de ampliar de 50% para 100% o percentual de 
desconto permitido no valor do IPTU.

 Lembrando que o benefício da redução do valor do imposto é válido para as 
pessoas físicas que tenham seus CPFs identificados em notas emitidas e pagas no 
período de 1 de março de 2011 a 31 de agosto de 2013. Outra vantagem permitida 
pelo programa é que os créditos, que equivalem a 10% do valor do ISS, podem ser 
utilizados em mais de um imóvel, residencial ou não, localizado no município do 
Rio. Da mesma forma, um único imóvel pode receber créditos de CPFs distintos, 
sem a necessidade do imóvel a ser beneficiado pertencer ao titular do 
crédito.Realizar o cadastro é muito simples. Basta acessar o site da Nota 
Carioca (www.notacarioca.rio.gov.br). Mas os contribuintes devem ficar atentos 
ao prazo. O serviço é disponibilizado sempre no mês de setembro e fica ativo por
30 dias, ou seja, vai até o dia 30/09 o prazo para garantir o desconto. 
Quem estiver interessado no bônus, que este ano pode reduzir até 100% do valor 
do IPTU, deve realizar o cadastro no site da Nota Carioca e só então indicar o 
número de inscrição do imóvel para o qual deseja direcionar créditos. 
Outra condição é que o cidadão possua saldo de, no mínimo, R$ 1,00 no sistema e 
não é permitido transferir valores a imóveis sob os quais incida apenas a 
cobrança da TCL - Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
escrita-coletiva-de-e-mail-na.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 12 de setembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Escrita coletiva de e-mail na alfabetização

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Aproveite a relação dos pequenos com a tecnologia para fazê-los avançar em suas 
hipóteses de escrita
.guia-flex-plano{
font-family: Myriad Pro, Arial;
font-size:13px;
text-align:left;
padding-left:18px;
line-height:120%;
margin:0 10px 10px 20px;
border-left:#ccc 1px solid;
width:150;
float:right;
}
.guia-flex-plano a{
color:#666;
text-decoration:none;
}
.guia-flex-plano a:hover{
text-decoration:underline;
}
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Objetivos

- Favorecer o entendimento da função comunicativa da escrita
 - Estabelecer correspondência entre o valor sonoro e a escrita do texto
 - Promover uma situação de uso real de leitura e escrita em que as crianças 
tenham oportunidade de participar ativamente
 - Apresentar diferentes gêneros textuais, fornecendo parâmetros para a 
diferenciação entre textos literários, jornalísticos, publicitários, 
instrucionais e epistolares (aqueles que tratam de correspondências), entre 
outros
 - Refletir sobre o e-mail como ferramenta de comunicação
 - Propiciar uma situação de autoria na criação de uma correspondência
Conteúdo
- Escrita coletiva de um e-mail, levando em consideração as particularidades 
presentes nesse tipo de texto
Anos
Pré-escola e 1º ano

Tempo Estimado
Quatro aulas

Material Necessário
- Cartas, bilhetes, folhetos, receitas, bulas, manual de instrução, convite, 
cartão-postal, etc
 - Livros que trabalhem diferentes gêneros textuais
 - Datashow, telão, computador
 - Livros literários Desenvolvimento

1ª etapa
 As criança entram em contato com os diversos gêneros de textos durante os atos 
de leitura em que estão envolvidos, e com isso observam seus usos e funções. Em 
casa e na escola precisam ter contato com as correspondências, sejam cartas, 
convites, bilhetes, cartões etc. Como tarefa de casa, peça que as famílias 
enviem algumas dessas correspondências que utilizam no cotidiano. De posse 
delas, discuta suas diferenças e semelhanças e leia os livros indicados no 
quadro "Quer saber mais?", localizado ao final deste texto. Em outros momentos, 
disponibilize esses materiais para que todos explorem livremente.

2ª etapa
 Leia os materiais trazidos de casa pelas crianças, propiciando a percepção de 
que textos epistolares possuem características recorrentes. Proponha que elas 
busquem nos textos: quem escreve, a quem, sobre o que e por quê. Com isso, 
destaque a noção de interlocutor, destinatário, assunto a ser tratado e motivo 
para o estabelecimento de comunicação entre sujeitos. Por fim, instigue o grupo 
a pensar sobre as formas de comunicação mais utilizadas atualmente, como e-mail 
e telefone, e proponha a escrita coletiva de um e-mail. Faça um levantamento com
o grupo para escolherem um motivo, um assunto e um destinatário (pode ser outro 
profissional da escola, um autor admirado pela sala, alguém que esteja viajando 
etc.). É importante que o assunto e o destinatário sejam do interesse do grupo e
que uma resposta esteja assegurada.
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3ª etapaCom o auxílio de um projetor, abra uma nova mensagem de e-mail e discuta
as particularidades do instrumento: a existência de um cabeçalho, a citação do 
remetente, a menção ao destinatário e a linha de assunto. Promova uma situação 
de escrita coletiva para a pessoa escolhida. Além de as crianças poderem 
participar com a construção do texto que será escrito, também é importante que 
sugiram quais e quantas letras devem ser usadas. Se necessário, utilize as 
palavras estáveis de referência do grupo, como os nomes próprios, para auxiliar 
nessa construção.

4ª etapa
 Verifique sua caixa de e-mails e, assim que receber a resposta, utilize o 
projetor para ler com os pequenos. Selecione algumas palavras e peça que eles as
identifiquem na frase. Para isso, faça previamente um levantamento de hipóteses:
Com que letra será que começa esta palavra? e Como termina?. Para trabalhar o 
comportamento leitor, peça que acompanhem a releitura do e-mail. Para facilitar,
assinale com o cursor cada palavra. Caso seja pertinente, essa sequência pode se
desdobrar em uma atividade permanente de leitura e escrita, ou seja, se houver 
interesse do grupo, proponha a escrita de uma resposta e assim por diante.

Avaliação

Avalie se todos foram capazes de distinguir diferentes gêneros textuais, 
atentando para suas peculiaridades, compreender a função social dos textos de 
correspondência, levantar hipóteses acerca da construção da escrita, identificar
letras e palavras inseridas no texto e, especialmente, se sentirem coautoras 
durante todo o processo.
Fonte: Revista Nova Escola
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
escritores-do-futuro.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 12 de setembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Escritores do Futuro! 

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

O texto abaixo foi escrito pela aluna Beatriz Tupan Lisboa, da E.M. Emílio 
Carlos, da turma 1901.Várias se voltam para ver o
pôr do sol, eu me volto para vê-lo sorrir. Esse que me maravilha; o que mais me
seduz é o seu confuso e encantador sorriso.

Muitos se maravilham com a
intensa luz da lua, e eu com seus olhos; que talvez não tenham um brilho tão
intenso, mais que tem o poder de me hipnotizar, me encantar.

Sussurro que te amo e ele que
me ama mais, sem exagero, sópura realidade! Talvez não compreendas o quão
é importante prá mim, mas assim como a onda é importante para a areia ele é
para mim. Não, não é nada do tipo clichê, é só a realidade.Háquem diga que éalgo
passageiro, mas como
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diz Vinícius de Moraes que não seja imortal, posto que é chama. Mas que seja
infinito enquanto dure , ou seja, se acabar hoje poderei dizer que vale a 
penaParabéns Beatriz! Você é um sucesso!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
faca-valer-sua-autoridade-e-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 23 de setembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Faça valer sua autoridade! - É de pequenino que se torce o pepino!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Que as crianças precisam de regras e limites, isso é bem claro. Mas o que aflige
muitos pais é saber como fazer para que seus filhos obedeçam a essas 
orientações. Em resumo: como exercer a autoridade paterna e materna e como 
conquistar o respeito dos filhos. Em primeiro lugar, é preciso fazer uma 
distinção: ter autoridade é bem diferente de ser autoritário.[FOTO]

O pai ou a mãe autoritários são aqueles que só conseguem que suas ordens sejam 
obedecidas por meio da repressão, das ameaças e até pelo uso da violência física
ou verbal. Quem age assim pode até conseguir que o filho obedeça naquele momento
uma ordem. Mas não estará educando: nada garante que a criança entenda porque 
precisa seguir aquela regra e continue obedecendo quando os pais não estiverem 
por perto. 
Já os pais que têm autoridade são aqueles que estabelecem combinados com os 
filhos e têm persistência para cobrar que eles sejam cumpridos, estabelecendo e 
aplicando consequências quando a criança quebra as regras. Veja as dicas dos 
especialistas para se fazer respeitar:1. É de pequenino que se torce o pepino
Regras, limites e responsabilidades devem ser dados às crianças desde bem 
pequenas. "É preciso começar na primeira infância. Quanto mais tarde os pais 
deixam para começar a aplicar regras e dar limites, mais difícil é conseguir que
as crianças obedeçam", diz Quezia Bombonatto, presidente da Associação 
Brasileira de Psicopedagogia (ABPp). Desde os dois ou três anos as crianças já 
podem aprender tarefas como guardar seus próprios brinquedos depois de 
usá-los.2. Seja amigo, mas não deixe de ser pai ou mãe
Você pode e deve ser amigo de seu filho, ouvir suas confidências, ser 
companheiro. Mas isso não significa que deve abrir mão de sua autoridade com 
ele. "Ser pai-amigo é diferente de ser apenas um amigo, alguém que está de igual
para igual com a criança, que é um de seus pares. Pai-amigo é aquele que acolhe,
mas que coloca limites também", diz Quezia Bombonatto, presidente da Associação 
Brasileira de Psicopedagogia (ABPp).

Que tal colocar estas ideias em prática?
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
faca-valer-sua-autoridade-nao-ceda-ao.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 25 de setembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Faça valer a sua autoridade! - Não ceda ao choro, birras e manhas
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Que as crianças precisam de regras e limites, isso é bem claro. Mas o que aflige
muitos pais é saber como fazer para que seus filhos obedeçam a essas 
orientações. Em resumo: como exercer a autoridade paterna e materna e como 
conquistar o respeito dos filhos. Em primeiro lugar, é preciso fazer uma 
distinção: ter autoridade é bem diferente de ser autoritário.[FOTO]

O pai ou a mãe autoritários são aqueles que só conseguem que suas ordens sejam 
obedecidas por meio da repressão, das ameaças e até pelo uso da violência física
ou verbal. Quem age assim pode até conseguir que o filho obedeça naquele momento
uma ordem. Mas não estará educando: nada garante que a criança entenda porque 
precisa seguir aquela regra e continue obedecendo quando os pais não estiverem 
por perto. 
Já os pais que têm autoridade são aqueles que estabelecem combinados com os 
filhos e têm persistência para cobrar que eles sejam cumpridos, estabelecendo e 
aplicando consequências quando a criança quebra as regras. Veja as dicas dos 
especialistas para se fazer respeitar:1. Seja firme até na hora da alimentação
A cena é conhecida de muitas mães: ela coloca o prato na mesa e o filho se 
recusa a comer, chorando, esperneando ou até mostrando ânsia de vômito. A mãe, 
com receio que o filho fique sem se alimentar, cede à pressão da criança e deixa
que ele coma apenas o que deseja. "Também nessas horas os pais devem fazer valer
sua autoridade. São os pais que sabem o que é melhor para alimentação da criança
e não a criança que deve decidir o que comer. Não quis comer o almoço? Guarde o 
prato e diga que ela não comerá outra coisa até o jantar. A criança vai ficar 
com fome? Vai. E da próxima vez não se recusará a comer", diz a psicóloga 
clínica Rosana Augone.

2. Não ceda ao choro, birras e manhas
No Shopping Center, a criança pede um brinquedo novo. Os pais dizem que "não". A
criança chora, se joga no chão, faz escândalo. "Está bem, pare com isso, vamos 
comprar", dizem os pais, envergonhados do escândalo público. "Pior que dizer 
"não" é voltar atrás e dizer "sim" para fazer com que o filho pare de chorar ou 
de fazer escândalo. Quem faz isso está ensinando que vale a pena fazer birra, 
chorar e gritar", diz a psicóloga clínica Rosana Augone. 

No processo educativo os pais vão se deparar com freqüência com choro, birras, 
manhas e escândalos das mais variadas naturezas. Nessas horas é preciso manter a
firmeza: "Alguns pais se sentem mal por dizer não à criança quando ela quer 
alguma coisa. Mas saber dizer "não" é necessário. E mais necessário ainda é 
manter-se firme em sua decisão", afirma ela.

Comece a colocar estas dicas em prática! Você vai perceber, em pouco tempo, a 
diferença!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
faca-valer-sua-autoridade-resolva.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 27 de setembro de 2013
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<TÍTULO DA POSTAGEM>

Faça valer a sua autoridade! - Resolva conflitos longe da criança

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Que as crianças precisam de regras e limites, isso é bem claro. Mas o que aflige
muitos pais é saber como fazer para que seus filhos obedeçam a essas 
orientações. Em resumo: como exercer a autoridade paterna e materna e como 
conquistar o respeito dos filhos. Em primeiro lugar, é preciso fazer uma 
distinção: ter autoridade é bem diferente de ser autoritário.[FOTO]

O pai ou a mãe autoritários são aqueles que só conseguem que suas ordens sejam 
obedecidas por meio da repressão, das ameaças e até pelo uso da violência física
ou verbal. Quem age assim pode até conseguir que o filho obedeça naquele momento
uma ordem. Mas não estará educando: nada garante que a criança entenda porque 
precisa seguir aquela regra e continue obedecendo quando os pais não estiverem 
por perto. 
Já os pais que têm autoridade são aqueles que estabelecem combinados com os 
filhos e têm persistência para cobrar que eles sejam cumpridos, estabelecendo e 
aplicando consequências quando a criança quebra as regras. Veja as dicas dos 
especialistas para se fazer respeitar:1. Resolva conflitos longe da criança
O pai diz que "sim", mas a mãe acha que "não". Se o casal discorda sobre o que 
fazer diante de um pedido do filho ou de uma regra da casa, conversem 
reservadamente e longe da criança até chegar em um acordo. "O que não pode 
acontecer é brigar na frente da criança e um desautorizar o outro", afirma 
Quezia Bombonatto, presidente da Associação Brasileira de Psicopedagogia (ABPp).
Se o filho pede algo e um dos pais não está presente, diga à criança para 
esperar que os dois conversem e mais tarde dê a resposta à criança.

2. Dê o exemplo
Na sua casa criança não pode falar palavrão? Tem que comer salada? Tem que 
ajudar nas tarefas do lar? Então você precisa dar o exemplo, para mostrar a 
coerência entre o que você diz e o que você faz. "Autoridade é ensinar o filho a
fazer não só o que você diz, mas o que você faz. Os pais são os modelos das 
crianças", diz a psicóloga clínica Rosana Augone.

Vamos colocar estas dicas em prática?
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
faca-valer-sua-autoridade-saiba-como.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 26 de setembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Faça valer a sua autoridade! - Saiba como estabelelcer punições!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Que as crianças precisam de regras e limites, isso é bem claro. Mas o que aflige
muitos pais é saber como fazer para que seus filhos obedeçam a essas 
orientações. Em resumo: como exercer a autoridade paterna e materna e como 
conquistar o respeito dos filhos. Em primeiro lugar, é preciso fazer uma 
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distinção: ter autoridade é bem diferente de ser autoritário.[FOTO]

O pai ou a mãe autoritários são aqueles que só conseguem que suas ordens sejam 
obedecidas por meio da repressão, das ameaças e até pelo uso da violência física
ou verbal. Quem age assim pode até conseguir que o filho obedeça naquele momento
uma ordem. Mas não estará educando: nada garante que a criança entenda porque 
precisa seguir aquela regra e continue obedecendo quando os pais não estiverem 
por perto. 
Já os pais que têm autoridade são aqueles que estabelecem combinados com os 
filhos e têm persistência para cobrar que eles sejam cumpridos, estabelecendo e 
aplicando consequências quando a criança quebra as regras. Veja as dicas dos 
especialistas para se fazer respeitar:1. Seja persistente
Para conquistar o respeito de seu filho, é preciso ser persistente na tarefa de 
educar. "O que não pode é um dia, em que se está disposto, cobrar que o filho 
faça o que lhe é mandado e no outro, porque o pai está cansado ou não tem tempo,
deixar para lá as desobediências ou quebras de regras", diz Quezia Bombonatto, 
presidente da Associação Brasileira de Psicopedagogia (ABPp). "Você já falou mil
vezes e, ainda assim, todos os dias tem que mandar escovar os dentes? Sim, é seu
papel repetir até a criança aprender e incorporar essa tarefa em sua rotina".2. 
Saiba como estabelecer punições
Seu filho não arrumou o quarto como você pediu ou deixou de fazer o dever de 
casa? Estabeleça uma conseqüência, de acordo com a idade da criança. Para os 
pequenos, não adianta ameaçar dizendo que vai deixar um mês sem televisão se ele
não arrumar a cama. "Para as crianças menores, os castigos e punições têm que 
ser curtos e aplicados na hora. No dia seguinte, ela já esqueceu o que se 
passou. E é preciso estabelecer punições que possam ser cumpridas. Não ameace 
aquilo que você não pode ou não vai fazer", orienta Quezia Bombonatto, 
presidente da Associação Brasileira de Psicopedagogia (ABPp).Vamos colocar estas
dicas em prática?
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fala-valer-sua-autoridade-nao-seja.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 24 de setembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Fala valer a sua autoridade! - Não seja autoritário, mas dê limites!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Que as crianças precisam de regras e limites, isso é bem claro. Mas o que aflige
muitos pais é saber como fazer para que seus filhos obedeçam a essas 
orientações. Em resumo: como exercer a autoridade paterna e materna e como 
conquistar o respeito dos filhos. Em primeiro lugar, é preciso fazer uma 
distinção: ter autoridade é bem diferente de ser autoritário.
O pai ou a mãe autoritários são aqueles que só conseguem que suas ordens sejam 
obedecidas por meio da repressão, das ameaças e até pelo uso da violência física
ou verbal. Quem age assim pode até conseguir que o filho obedeça naquele momento
uma ordem. Mas não estará educando: nada garante que a criança entenda porque 
precisa seguir aquela regra e continue obedecendo quando os pais não estiverem 
por perto. 
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Já os pais que têm autoridade são aqueles que estabelecem combinados com os 
filhos e têm persistência para cobrar que eles sejam cumpridos, estabelecendo e 
aplicando consequências quando a criança quebra as regras. Veja as dicas dos 
especialistas para se fazer respeitar:1. Não seja autoritário, mas dê limites
"Educar é uma tarefa muito difícil, mas é fácil criar alguém propenso a ser um 
delinquente: basta ser muito autoritário ou não dar limite nenhum", diz a 
psicóloga clínica Rosana Augone, que há 27 anos presta serviços e dá palestras 
em escolas.  Ser autoritário é se fazer obedecer por meio de ameaças, gritos ou 
violência. Isso não educa a criança. "Mas muitos pais, com medo de serem 
autoritários, acabam fazendo exatamente o contrário: não colocam quaisquer 
limites. E com isso, permitem que os filhos se tornem os autoritários, os 
tiranos da história", afirma Quezia Bombonatto, presidente da Associação 
Brasileira de Psicopedagogia (ABPp).

2. Não faça todas as vontades de seu filho
Se fazer respeitar também significa mostrar para o filho que não são só as 
vontades dele que contam. "Vemos pais que cedem a tudo que os filhos querem: se 
a família decide sair para comer fora, a escolha do restaurante leva em conta só
os desejos das crianças. No carro, só se ouvem as músicas que as crianças ou 
adolescentes desejam.

Crianças criadas assim tendem a crescer acreditando que só elas têm direitos e 
estão no comando", afirma Quezia Bombonatto, presidente da Associação Brasileira
de Psicopedagogia (ABPp). Segundo ela, os pais devem compreender que dar tudo 
que a criança deseja não os torna mais "legais" ou melhores pais.
Vamos colocar estas dicas em prática?
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
feliz-aniversario-cassia-cilene.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 8 de setembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Feliz Aniversário, Cássia Cilene!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Querida Cássia,

[FOTO]

Feliz aniversário! Ser jovem é um privilégio, ser formosa um patrimônio, ser 
encantadora tua melhor virtude.
Tuapresença é para nós tão importante que não queremos deixar de compartilhá-la
Ged - 6ª CRE
<COMENTÁRIOS>
Cassia,
Parabéns!!!! Beijos...
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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feliz-aniversario-emyli-de-castro.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 10 de setembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Feliz Aniversário, Emyli de Castro!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Querida Emyli,

[FOTO]

Parabéns por esse dia tão especial, muita alegria, paz e harmonia. Que todos os 
seus desejos se realizem, pois você merece. Feliz aniversário! 
Ged - 6ª CRE
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
feliz-aniversario-flavia-sardinha.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 24 de setembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Feliz Aniversário, Flávia Sardinha!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Querida Flávia,

[VÍDEO]

Que todas as maravilhas venham repousar sobre ti neste dia tão lindo. A tua 
existência é o maior motivo da alegria de seus familiares e amigos, por isso te 
desejo todo amor e felicidade que mereces. Meus parabéns e um Feliz Aniversário!
Ged 6ª Cre
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
feliz-aniversario-janaina-pecanha.html
<DATA DA POSTAGEM>
sábado, 21 de setembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Feliz Aniversário, Janaína Peçanha!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Querida Janaína,
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Deus fez os abismos para que o homem compreendesse as montanhas. Fez o fogo para
que o homem valorizasse as águas. E fez você para que com Ele descobrisse a vida
que há pela sua frente e encontrasse a felicidade. Portanto Seja Feliz!Parabéns 
pelo seu aniversário!
Ged - 6ª Cre
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
maratona-guimaraes-rosa.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 9 de setembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Maratona Guimarães Rosa

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Dando prosseguimento à Maratona Guimarães Rosa, informamos o novo 
calendário das palestras com os Acadêmicos: de 16 a 25/09, nos seguintes 
horários:. dias 16, 18, 20, 23 e 25 - Manhã (10h) ou Tarde (14h). dias 17,19 e 
24 - Manhã (10h)
Lembramos que o público das palestras deve ser constituído por professores 
e alunos de 8º e 9º ano ou PEJA, das escolas que participarão do Concurso de 
Redação sobre a vida e a obra do autor.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
meu-blog-e-um-sucesso.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 9 de setembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Meu blog é um sucesso!!!!!!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Vocês conhecem o blog da E.M. Baden Powell?
A escola fica localizada em Guadalupe e sua equipe pedagógica é formada pelas 
professoras Giselda (Diretora Geral), Nádia (Diretora Adjunta) e Tereza 
(coordenadora Pedagógica). Ela atende alunos de 6º ao 9º ano e o PROJOVEM.
Acessem o blog da escola e conheçam o trabalho de excelência realizado por 
professores e alunos! Você irá de se encantar!
Clique na imagem e conheça as atividades da escola!Parabéns a todos da E.M. 
Baden Powell!
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<POSTAGEM>
meu-blog-e-um-sucesso_10.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 10 de setembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Meu blog é um sucesso!!!

Página 5665



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2
<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Vocês conhecem o blog da E.M. Baden Powell?
A escola fica localizada em Guadalupe e sua equipe pedagógica é formada pelas 
professoras Giselda (Diretora Geral), Nádia (Diretora Adjunta) e Tereza 
(coordenadora Pedagógica). Ela atende alunos de 6º ao 9º ano e o PROJOVEM.
Acessem o blog da escola e conheçam o trabalho de excelência realizado por 
professores e alunos! Você irá de se encantar!
Clique na imagem e veja como foi a visita da escola à Bienal do Livro!Parabéns a
todos da E.M. Baden Powell!!!!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
meu-blog-e-um-sucesso_11.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 11 de setembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Meu blog é um sucesso!!!!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Vocês conhecem o blog da E.M. Baden Powell?
A escola fica localizada em Guadalupe e sua equipe pedagógica é formada pelas 
professoras Giselda (Diretora Geral), Nádia (Diretora Adjunta) e Tereza 
(coordenadora Pedagógica). Ela atende alunos de 6º ao 9º ano e o PROJOVEM.
Acessem o blog da escola e conheçam o trabalho de excelência realizado por 
professores e alunos! Você irá de se encantar!
Clique na imagem e conheça os livros adquiridos pela professora de Sala de 
Leitura para os alunos!Parabéns a todos da E.M. Baden Powell!!!!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
meu-blog-e-um-sucesso_12.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 12 de setembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Meu blog é um sucesso!!!!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Vocês conhecem o blog da E.M. Baden Powell?
A escola fica localizada em Guadalupe e sua equipe pedagógica é formada pelas 
professoras Giselda (Diretora Geral), Nádia (Diretora Adjunta) e Tereza 
(coordenadora Pedagógica). Ela atende alunos de 6º ao 9º ano e o PROJOVEM.
Acessem o blog da escola e conheçam o trabalho de excelência realizado por 
professores e alunos! Você irá de se encantar!
Clique na imagem e conheça algumas poesias dos alunos que participaram do 
concurso "Poesia na Escola"!Parabéns a todos da E.M. Baden Powell!!!!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
meu-blog-e-um-sucesso_13.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 13 de setembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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Meu blog é um sucesso!!!!!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Vocês conhecem o blog da E.M. Baden Powell?
A escola fica localizada em Guadalupe e sua equipe pedagógica é formada pelas 
professoras Giselda (Diretora Geral), Nádia (Diretora Adjunta) e Tereza 
(coordenadora Pedagógica). Ela atende alunos de 6º ao 9º ano e o PROJOVEM.
Acessem o blog da escola e conheçam o trabalho de excelência realizado por 
professores e alunos! Você irá de se encantar!
Clique na imagem e veja o vídeo da visita que os alunos fizeram ao Palácio da 
Justiça!Parabéns a todos da E.M. Baden Powell!!!!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
meu-blog-e-um-sucesso_16.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 16 de setembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Meu blog é um sucesso!!!!!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
A E.M. Paraíba fica localizada em Anchieta. Atende alunos da Educação Infantil 
ao 6º Ano (Experimental). Tem como gestora a professora Márcia Romualdo da 
Silva, que conta com uma equipe de professores competentes e comprometidos.
O blog da escola demonstra toda a dedicação dos professores com a educação dos 
alunos. Vamos conhecer, durante esta semana,as atividades realizadas por alunos 
e professores. Não perca nenhum dia! Você irá se encantar com a E.M. Paraíba!
Clique na imagem e conheça o blog da E.M. ParaíbaParabéns a todos os professores
da E.M. Paraíba pelo belo trabalho realizado!
"A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da 
busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e 
da alegria."Paulo Freire
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<POSTAGEM>
meu-blog-e-um-sucesso_17.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 17 de setembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Meu blog é um sucesso!!!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
A E.M. Paraíba fica localizada em Anchieta. Atende alunos da Educação Infantil 
ao 6º Ano (Experimental). Tem como gestora a professora Márcia Romualdo da 
Silva, que conta com uma equipe de professores competentes e comprometidos.
O blog da escola demonstra toda a dedicação dos professores com a educação dos 
alunos. Vamos conhecer, durante esta semana,as atividades realizadas por alunos 
e professores. Não perca nenhum dia! Você irá se encantar com a E.M. Paraíba!
Clique na imagem acima a veja como foi o desfile cívico da E.M. Paraíba
Parabéns a todos os professores da E.M. Paraíba pelo belo trabalho 
realizado!"Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades 
para a sua própria produção ou a sua construção."Paulo Freire
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<POSTAGEM>
meu-blog-e-um-sucesso_18.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 18 de setembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Meu blog é um sucesso!!!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
A E.M. Paraíba fica localizada em Anchieta. Atende alunos da Educação Infantil 
ao 6º Ano (Experimental). Tem como gestora a professora Márcia Romualdo da 
Silva, que conta com uma equipe de professores competentes e comprometidos. 
O blog da escola demonstra toda a dedicação dos professores com a educação dos 
alunos. Vamos conhecer, durante esta semana,as atividades realizadas por alunos 
e professores. Não perca nenhum dia! Você irá se encantar com a E.M. Paraíba!
Clique na imagem acima e veja como foi a Semana Pedagógica do Projeto Acelera 
1A, da professora Rosilene.
Parabéns a todos os professores da E.M. Paraíba pelo belo trabalho realizado!"Se
a educação sozinha não pode transformar a sociedade, tampouco sem ela a 
sociedade muda."Paulo Freire
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<POSTAGEM>
meu-blog-e-um-sucesso_19.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 19 de setembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Meu blog é um sucesso!!!!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
A E.M. Paraíba fica localizada em Anchieta. Atende alunos da Educação Infantil 
ao 6º Ano (Experimental). Tem como gestora a professora Márcia Romualdo da 
Silva, que conta com uma equipe de professores competentes e comprometidos. 
O blog da escola demonstra toda a dedicação dos professores com a educação dos 
alunos. Vamos conhecer, durante esta semana,as atividades realizadas por alunos 
e professores. Não perca nenhum dia! Você irá se encantar com a E.M. Paraíba!
Clique na imagem acima e veja como foi o Chá Literário na escola. 
O primeiro Chá Literário do Sexto Ano Experimental, realizado em junho  de 2012,
teve como objetivo incentivar a leitura de autores  contemporâneos, bem como 
promover o maior entrosamento entre as cinco  turmas da Escola Paraíba neste 
segmento.
Parabéns a todos os professores da E.M. Paraíba pelo belo trabalho 
realizado!"Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam 
entre si, mediatizados pelo mundo."Paulo Freire
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<POSTAGEM>
meu-blog-e-um-sucesso_20.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 20 de setembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>
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Meu blog é um sucesso!!!!!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
A E.M. Paraíba fica localizada em Anchieta. Atende alunos da Educação Infantil 
ao 6º Ano (Experimental). Tem como gestora a professora Márcia Romualdo da 
Silva, que conta com uma equipe de professores competentes e comprometidos.
O blog da escola demonstra toda a dedicação dos professores com a educação dos 
alunos. Vamos conhecer, durante esta semana,as atividades realizadas por alunos 
e professores. Não perca nenhum dia! Você irá se encantar com a E.M. Paraíba!
Clique na imagem e veja como foi a eleição para eleger os representantes do CEC 
da escola.
Parabéns a todos os professores da E.M. Paraíba pelo belo trabalho realizado!"A 
Educação qualquer que seja ela, é sempre uma teoria do conhecimento posta em 
prática."Paulo Freire
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<POSTAGEM>
nao-perca-no-portal-rioeduca-em-rose.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 9 de setembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Não perca no Portal Rioeduca a E.M. Rose Klabin!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Química para Experimentar no Cotidiano
A professora de Ciências Luciana Baptista, da Escola Municipal Rose Klabin, 
realizou com os alunos do 9º ano o projeto "Química para Experimentar no 
Cotidiano". O objetivo principal é ajudar os adolescentes a compreenderem melhor
o funcionamento da natureza e o mundo em que vivemos.
Muito se fala da importância de estudar Português e Matemática. Essas 
disciplinas são realmente muito importantes, mas você já parou para pensar em 
como estudar Ciências também é essencial para o desenvolvimento das crianças e 
adolescentes?Estudando Ciências - que nas séries mais avançadas transformam-se 
em Biologia, Física e Química -, as crianças e adolescentes compreendem melhor o
mundo em que vivem e o funcionamento da natureza.Como age a força da gravidade? 
Por que temos estações do ano? Por que ficamos arrepiados quando sentimos frio? 
A Ciência tem respostas para quase todas as perguntas e, também, para todos 
aqueles porquês que as crianças não cansam de perguntar.Procurando despertar em 
seus alunos o espírito investigativo e a criatividade, a professora Luciana 
Baptista, da Escola Municipal Rose Klabin, realizou o projeto Química para 
Experimentar no Cotidiano com os alunos do 9º ano, ao longo do segundo bimestre 
de 2013.Clique na imagem e veja a matéria na íntegra!Parabéns a todos da E.M. 
Rose Klabin!
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<POSTAGEM>
ordem-de-apresentacao-na-mostra-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 16 de setembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Ordem de apresentação na mostra de dança da 6ª CRE
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Arena
Jovelina Pérola Negra - Pavuna - Dia 25/09/2013 - 9h às 17hOrdem 
EscolaCoreografia1Sonia
  Maria M. Angel JonesLeão, és o rei da criação2Marise
  Garcia MirandaGalinha dangola segundo Vinícius3Luiz
  Carlos PrestesO canto e o encanto das borboletas4Yeda
  MarquesAs aventuras do pato5Zuzu
  AngelGarota de Ipanema6Firmino
  CostaTou fraca7Frota
  PessoaPassa-tempo8Pedro
  FernandesRock in Rio por um mundo melhor9Ernani
  CardosoForça da gente brasileira10SandinoO mundo da fantasia11Alípio
  MirandaAs máscaras12Oswald
  de AndradeO CIEP Oswald mandou dizer...13Escragnolle
  DóriaRitmo quente14Hidelgardo
  de NoronhaBrasil, rumo ao hexa15Rubens
  GomesA garota de IpanemaINTERVALOINTERVALO16Zumbi
  dos PalmaresClaramente Zumbi17Alziro
  zarurVitória sobre os medos da infância18BélgicaO amor19ParaíbaÁgua, movimento
de vida20Coelho
  NetoBanzai21Grandjean
  de MontignyA natureza vital da água22Manuel
  de AbreuAquarelando23Alziro
  Zarur As abelhinhas da 6ª CRE24BélgicaMeninos capoeiristas25Clube
  EscolarAyó África26Núcleo
  de ArtesTranshumano27Mário
  PiragibeSomos tão jovens28Rose
  KlabinSwing e beleza carioca29Coelho
  NetoBrasileirinho30Cyro
  MonteiroRio de Janeiro, cidade maravilhosa31Leão VellosoBeleza 
carioca32Charles
  AndersonSem ar33
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<POSTAGEM>
reuniao-parceria-ibeusme.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 12 de setembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Reunião Parceria IBEU/SME

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

A Extensividade, em parceria com o IBEU, vem convidar os representantes da Ged e
os Diretores das Unidades Escolares que participam da parceria IBEU/SME, para a 
apresentação das diretrizes do Convênio 2013/2014.
Data: 25 de setembro de 2013Horário: 10 horasLocal: Auditório do IBEU (Av. Nossa
Senhora de Copacabana, 690 - 11º andar)
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<POSTAGEM>
sos-lingua-portuguesa-aja-ou-haja.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 23 de setembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

S.O.S Língua Portuguesa! - Aja ou Haja?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Que você haja com prudência. 

Que você aja com prudência. 

Aja é do verbo "agir". Haja, do verbo "haver". 

Aja: presente do subjuntivo do verbo "agir" (que eu aja, que tu ajas, que ele 
aja, etc.). 

Haja: presente do subjuntivo do verbo "haver" (que eu haja, que tu hajas, que 
ele haja, etc.). 

O correto, portanto, é: 

Que você aja com prudência. 
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
sos-lingua-portuguesa-assento-ou-acento.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 3 de setembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

S.O.S Língua Portuguesa - Assento ou Acento?
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<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

Veja só a confusão que ocorreu outro dia num texto sobre automóveis:

De acordo com o médico, veículos modernos são projetados para evitar dores no 
corpo do condutor. Os modelos mais sofisticados trazem acentos com abas laterais
(sustentam o corpo e protegem a região lombar), volante com ajuste de altura e 
profundidade e fácil acesso aos pedais.

Já percebeu qual foi o problema? Acento no lugar de assento! Pois é, acento é 
bem diferente de assento.

Assento, com ss, é o banco do carro, é a poltrona do cinema, é a cadeira do 
brinquedo no Hopi Hari, é um lugar (o Brasil pleiteia um assento na ONU) e até 
mesmo as nádegas!

Acento, com c, é a sílaba forte de uma palavra, o sinal gráfico que a demarca ou
mesmo o sotaque.

Como vemos, acento e assento são coisas bem diferentes! Vamos corrigir a frase? 
Veja abaixo:

De acordo com o médico, veículos modernos são projetados para evitar dores no 
corpo do condutor. Os modelos mais sofisticados trazem assentos com abas 
laterais (sustentam o corpo e protegem a região lombar), volante com ajuste de 
altura e profundidade e fácil acesso aos pedais.
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<POSTAGEM>
sos-lingua-portuguesa-bem-vindo-ou.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 27 de setembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

S.O.S Língua Portuguesa! - Bem-Vindo ou Bemvindo?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
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Seja benvida, Maria Cristina. 
Seja bem-vinda, Maria Cristina. 

Bem-vindo(a): é um adjetivo composto. 

Bemvindo(a) (sem hífen) é nome de homem ou de mulher. O plural de "bem-vindo" é 
"bem-vindos"; o feminino é "bem-vindas". Assim: Bem-vindo, prezado mestre. / 
Bem-vinda, prazada professora. 

O correto, portanto, é: 
Seja bem-vinda, Maria Cristina. 
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
sos-lingua-portuguesa-dispensa-ou.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 25 de setembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

S.O.S Língua Portuguesa! - Dispensa ou Despensa?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

A dispensa da casa estava sempre cheia de bons alimentos. 

A despensa da casa estava sempre cheia de bons alimentos. 

Dispensa: isenção, desobrigação: Recebeu a dispensa do serviço militar. 

Despensa: local onde se guardam alimentos. 

O correto, portanto, é: 
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A despensa da casa estava sempre cheia de bons alimentos. 
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<POSTAGEM>
sos-lingua-portuguesa-ora-ou-hora.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 9 de setembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

S.O.S Língua Portuguesa! - Ora ou Hora?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

A Ford não irá renovar o EcoSport à toa. Em alta, o mercado de jipinhos urbanos 
ganhou novos concorrentes em pouco tempo.Por hora, os principais rivais que a 
próxima geração do Ford encontrará pela frente são Citroën Aircross e Renault 
Duster, que marcaram a estreia das montadoras francesas nessa briga.Por hora é 
diferente de por ora. Hora, com h, é um intervalo de 60 minutos, enquanto ora 
equivale a agora ou neste momento. É a forma ora que integra a expressão por 
ora, equivalente a por enquanto.
Veja alguns usos da palavra ora:1. Os alunos que ora estão aqui devem preencher 
o formulário.
Nessa construção, ora é advérbio e significa agora, neste momento.2. Ora é 
gentil, ora é rude. Seu comportamento varia muito.
No período acima, ora tem valor de conjunção. Trata-se do par correlativo ora...
ora, que indica alternância.
Como interjeição, pode aparecer em frases do tipo3. Ora, não me venha com essa!
Abaixo, a correção do fragmento que encabeça este texto:A Ford não irá renovar o
EcoSport à toa. Em alta, o mercado de jipinhos urbanos ganhou novos concorrentes
em pouco tempo.Por ora, os principais rivais que a próxima geração do Ford 
encontrará pela frente são Citroën Aircross e Renault Duster, que marcaram a 
estreia das montadoras francesas nessa briga.
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<POSTAGEM>
sos-lingua-portuguesa-tao-pouco-ou.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 29 de setembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

S.O.S Língua Portuguesa! - Tão pouco ou Tampouco?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

Não houve frutas, tão pouco doces. 

Não houve frutas, tampouco doces. 
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Tão pouco: muito pouco. Assim: A família tinha tão pouco para doar (= algo em 
pouca quantidade) / Ele comeu tão pouco (= muito pouco). 

Tampouco: Também não; nem. Assim: Não comeu frutas, tampouco doces. 

O correto, portanto, é: 

Não houve frutas, tampouco doces.

Página 5709



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

Página 5710



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
sou-professor-sou-escritor.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 10 de setembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Sou Professor! Sou Escritor!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
A poesia abaixo foi escrita pela professora Neusa Souza Pessanha, da E.M. 
Telêmaco Gonçalves Maia e está publicada no livro "Poesia na Escola - 
Profissionais: Coletânea Ano 2013.Amor que Cura
Amor que dá vida
Amor que cura
Amor que vence loucura
Frágeis e fortes
Débeis e sadios ...
Amor que tudo vence
Arrepia e irradia
Embrutece e enternece
Amor que tudo apaga
Dores e temores
Escuridão e solidão ...
Amor que vence com Deus
Que vence desigualdades
Que traz solidariedade
Piedade e compaixão
Amizade e fraternidade
Amor que vence as dores.
Silenciando tumores!
Amor que desperta Amor!
Amor, que não teme o próprio Amor!Neusa SouzaPI de Ed. Física
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<POSTAGEM>
teste-da-semana-voce-sabe-analisar-os.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 24 de setembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Teste da Semana - Você sabe analisar os erros dos alunos?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Neste teste, apresentamos atividades com erros nas respostas dadas pelos 
estudantes. Analise as produções e responda a qual tipo de equívoco cada uma 
delas se refere.
No final do questionário, não há tabulação ou definição de um perfil, conforme 
erros ou acertos. A intenção é convidar você a refletir sobre o tema. As 
respostas foram elaboradas com base na reportagem Vencendo os erros, da edição 
de março de NOVA ESCOLA que está nas bancas.Qual foi o resultado do seu teste? 
Deixe um comentário!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
vida-em-grupo-relacionamento.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 19 de setembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Vida em Grupo - Relacionamento Interpessoal

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Esta dinâmica pode ser aplicada para melhorar a qualidade do relacionamento 
interpessoal entre os integrantes de uma mesma equipe, a qualquer tempo.Material
necessário: balões coloridos e um palito de dentes para cada participantes.

Para iniciar a atividade, convide os participantes para ficarem dispostos em um 
círculo, em pé e distribua um balão para cada um;
Comente sobre como certos comportamentos gratuitos, muitas vezes inconscientes, 
acabam dificultando nossos relacionamentos com colegas e como, frequentemente, 
nos tornamos cegos para isso;
Determine que encham seus balões e, entregando um palito de dentes para cada um,
diga-lhes para protegerem seus balões a todo o custo por um tempo mínimo de 03 
minutos;
Observe a reação do grupo: provavelmente, tentarão furar os balões uns dos 
outros, enquanto protegem os seus. Limite-se a observar: você não deu esta 
ordem. Você apenas pediu que protegessem os seus próprios balões;
Após o tempo de 03 minutos, disponha os participantes novamente em círculo, em 
pé e pergunte a todos porque tentaram estourar os balões uns dos outros se você 
havia determinado que protegessem, ao invés de atacarem;
Encerre a atividade comentando que, em diversas ocasiões, inconscientemente, 
assumimos a posição de ataque e como, ao fazermos isso, prejudicamos a qualidade
dos nossos relacionamentos.O que você achou desta dinâmica?
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
feliz-aniversario-christiane-penha.html
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<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 15 de outubro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Feliz Aniversário, Christiane Penha!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Querida Christiane,

[VÍDEO]

Que os raios da felicidade continuem a todo momento irradiando aluz necessária 
para que todos os seus dias permaneçam aquecidos de muitas chamas e calor. Por 
estar completando mais um ano de vida, meus parabéns! 
Ged 6ª CRE
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
feliz-aniversario-lucia-brizzio.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 27 de outubro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Feliz Aniversário, Lúcia Brizzio!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Querida Lúcia,

[VÍDEO]

Que neste dia tudo o que há de mais lindo na face da terra venha ocorrer na sua 
vida. Mil e uma felicitações para você, por estar completando mais um ano de 
feliz existência. 
Ged 6ª CRE
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
sos-lingua-portuguesa-cumprimento-ou.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 15 de outubro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

S.O.S Língua Portuguesa! - Cumprimento ou Comprimento?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
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Leitor afirma ter lido: A descoberta do túnel que já tinha 78 metros de 
cumprimento ligando a favela do Catiri a Bangu I, no que

Comentários do leitor: Eu fico imaginando os presos se evadindo do presídio pelo
tal túnel e lá na saída, à porta, um carcereiro, aí sim, cumprimentando-os com 
votos de boa viagem e voltem sempre. Vão todos de jatinho, ou, quem sabe, de já 
tinha

A essa altura do campeonato, confundir cumprimento com comprimento é um erro 
imperdoável.

Lembrando aos desavisados:

a)Comprimento refere-se a extensão, dimensão, tamanho, grandeza: O
túnel tinha 78 metros de comprimento;

b)Cumprimento é o ato de cumprir e a saudação: Morreu no cumprimento
do dever; O leitor merece os nossos cumprimentos.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
sos-lingua-portuguesa-de-encontro-ou-ao.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 1 de outubro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

S.O.S. Língua Portuguesa! - De encontro ou Ao encontro de?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Um internauta afirma ter lido, há muito tempo, num bom jornal: A missão a que a 
CBF se propõe vai de encontro às ideias do presidente da CPI.

Observação do atento leitor: A missão a que se propunha a CBF coincidia com a 
ideia do presidente da CPI.
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Se a ideia coincide, a missão a que a CBF se propõe vai ao encontro das ideias 
do presidente da CPI, e não de encontro a.

Lembrando:Ir de encontro a é ir contra;Ir ao encontro de é ir a favor.

Se o carro se chocou contra o poste, o automóvel foi de encontro ao poste; se um
bêbado cambaleante, com uma garrafa de cachaça na mão, abraça-se ao poste para 
não cair e assim salvar a pinga, significa que ele foi ao encontro do poste.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
sos-lingua-portuguesa-mucarela-ou.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 29 de outubro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

S.O.S Língua Portuguesa! - Muçarela ou Mussarela?

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Quero uma pizza de mussarela. 
Quero uma pizza de muçarela. 

Não existe a grafia "mussarela" (com "ss"). Está consignada no Vocabulário 
Ortográfico da Língua Portuguesa, da Academia Brasileira de Letras, a forma 
muçarela (com "ç"). Pode-se usar também a forma mozarela. 

A grafia mussarela é de uso comum nos folhetos de propaganda das pizzarias, o 
que não justifiça a continuação de seu uso. A palavra muçarela vem do italiano 
mozzarella, um queijo de origem napolitana feito de leite de búfala (ou de 
vaca). Mozzarella é diminutivo de Mozza (leite talhado com fungo, mozzé). 

O correto, portanto é: 

Quero uma pizza de muçarela.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
feliz-aniversario-alessandra-cardoso.html
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<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 7 de novembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Feliz Aniversário, Alessandra Cardoso!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Querida Alessandra,

[VÍDEO]

Que seu caminhar seja sempre premiado com a presença de Deus, guiando seus 
passos e intuindo suas decisões, para que suas conquistas e vitórias sejam 
constantes em seus dias. Feliz Aniversário!
Ged 6ª Cre
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
feliz-aniversario-fatima-reis.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 7 de novembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Feliz Aniversário, Fátima Reis!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Querida Fátima,

[VÍDEO]

A vida é um milhão de novos começos movidos pelo desafio, sempre novo, de viver 
e fazer todo sonho brilhar. Feliz Aniversário!
Ged 6ª Cre
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
feliz-aniversario-fatima-virgens.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 6 de novembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

Feliz Aniversário, Fátima Virgens!

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>

Querida Fátima,

[VÍDEO]
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Parabéns! No dia do seu aniversário, tenha um dia super feliz, com tudo o que 
você tem direito, muita festa e um monte de emoção. Feliz aniversário! Ged 6ª 
Cre
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
sos-lingua-portuguesa-uso-do-etc.html
<DATA DA POSTAGEM>
terça-feira, 19 de novembro de 2013
<TÍTULO DA POSTAGEM>

S.O.S Língua Portuguesa! - Uso do Etc

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Tenho um apartamento com sala, quarto e etc. 
Tenho um apartamento com sala, quarto, etc. 

Etc. é abreviatura de et caetera ou et coetera, expressão latina que significa 
"e as outras coisas". Normalmente é usada quando se quer evitar uma longa 
enumeração - Tenho um apartamento com sala, quarto, etc. / Fui à feira e comprei
mexericas, bananas, verduras, pastéis, etc. Atualmente, aplica-se também para 
pessoas, embora, pelo sentido, se use com referência a coisas somente. Usa-se 
vírgula antes de "etc". O que não se deve usar é a conjunção "e". 

O correto, portanto é: 
Tenho um apartamento com sala, quarto, etc. 

Página 5739



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

Página 5740



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 2

Página 5741


